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SKAUTAD OB SKAUTĖS SVETUK
LIETUVIAI SKAUTAI LATVIJOJE.

h . ' V. •’

III Latvijos skautų tautinėje stovykloje dalyvavo ir Lat
vijoje gyveną lietuviai skautai. Keletas buvo iš Liepojaus su 
savo draugininku Drąsučiu ir Rygos lietuvių skautų 64 drau
govė. Pastariesiems vadovavo draugininkas J. S t a b i n i s.

Rygos lietuvių skautų stovykla buvo visai netoli nuo mūsų 
stovyklos. Tarp mūsų ir jų stovyklų buvo tik Zemgalės ir estų 
skautų stovyklos. Dėl to lietuviai skautai buvo dažni mūsų sve
čiai. O du iš jų — D r a z da u s k a s ir K i b u r y s — visą lai
ką pas mus gyveno. Mat, Latvijos skautų vadovybė buvo pa
skyrusi juos mums stovyklavimo laikui „bralienais“, t. y., lyg 
kokiais vadovais-padėjėjais.

„Neoficialiai“ ir mes dažnai nuvykdavome į Rygos lietu
vių skautų stovyklą, o paskutiniąją stovyklavimo dieną orga
nizuotai nuvykome jų atlankyti, teisingiau pasakius, atsi
sveikinti.

Sulikvidavę savo stovyklą visi nuvykome į vėliavų aikštę 
nuleisti savo vėliavą. Mūsų vėliava buvo prieš pat Rygos lie
tuvių skautų stovyklą. Ateiname — jie išsirikiavę jau laukia 
mūsų. Tas mus labai sujaudino. Vėliavą nuleidę užsukome į 
stovyklą. Čia praleidome kelioliką minučių drauge dainuodami 
lietuviškas daineles.

Pažymėtina, kad savo stovyklą lietuviai skautai buvo gra
žiai įsirengę. Svarbiausia tai, kad ten buvo jaučiama tikra lie
tuviška dvasia. Stovyklos vidury buvo pastatytas natūralaus 
didumo geležinis vilkas, o netoli vartų — gražus lietuviškas 
kryžius.

Rygos lietuvių skautų draugovės vadą J. Stabinį mūsų 
Šefas apdovanojo lelijos ordenu. Ordenas jam buvo įteiktas lie
pos mėn. 29 d. mūsų stovykloje. Liepojaus skautų draugininkui 
Drąsučiui tą pačią dieną vyriausias skautininkas padovanojo 
tautiškų spalvų kaklaryšį. K. L.

SKAUTŲ AIDO PRIEDAS IŠVERSTAS Į 25 KALBAS.
Lordo R. Baden-Powellio garsioji knyga Skautybė Berniu

kams (Scouting for Boys) yra išversta jau į 25 kalbas. Kiek
viena šalis, kurioje yra skautų, turi šią knygą prieinama kalbai 
Įdomu, kad vien Anglijoje (ir anglų kalba) knygos „Scouting for 
Boys“ yra išleista 32 laidos, viso apie 500.000 egz. Be to, yra 
specialūs knygos, paties autoriaus pritaikintas, variantas vai-' 
kams. Jos išleista jau 2 laidos. Dar yra pritaikyta, taip pat pa
ties autoriaus, knygos variantai Kanados ir Indijos jaunimui. 
Yra speciali laida akliems skaitytojams.

Ši knyga bus greit išleista lietuvių kalba ir ją gaus visi 
1933 m. Skautų Aido prenumeratoriai, kuriems buvo žadėta 
duoti kaip priedas. An.

IR EGIPTAS LIETUVOS PAVYZDŽIU.
Tarptautinio skautų biuro leidžiamas laikraštis Jamboree 

paskutiniam nr. rašo: Mes esame laimingi paskelbti, kad Egipto 
skautų sąjunga yra gavusi įstatymišką savo vardui, ženklams 
ir t. t. apsaugą. Apsaugos įstatymą Egipto parlamentas pri
ėmė 1934 m. birželio m. 21 d. ' An.

AFGANISTANAS DĖKOJA LIETUVAI.
Afganistano skautų sąjungos organizuojąs sekretorius Lie

tuvos Skautų Sąjungai atsiuntė padėkos laišką už Šv. Jurgio 
dienos proga pareikštą sveikinimą ir linkėjimus. Afganistano 
skautų sekretorius Lietuvos skautams linki laimės ir pasiseki
mo skautėjant.

SAVINASI SKAUTO VARDĄ.
Tarptautinis Skautų Biuras pranešė, kad Josef ‘o Salche- 

r‘io, kuris dabartiniu metu keliauja po Europą su uniforma ir

tvirtina priklausąs prie Austrijos, „Basarapo kolonialinio skautų ' • ’ 
aktyvo“, nederėtų remti, nes jokios Basarapo skautų organi
zacijos nėra. ' . '

ANGLŲ SKAUTAI IR KALĖDOS.
Neužilgo Kalėdos. Visą pasaulio skautai turi gražią tradi- . 

ciją Kalėdoms daryti gerų darbelių neturtingųjų šeimų vaikams. 
Anglų skautų laikraščiai dabar daug rašo, kaip jų draugovės 
tam ruošiasi. Pavyzdžiui, viena draugovė ilgą laiką rinkusi švino 
bei alavo gabaliukus ir alavo poperį, į kurį būna įvyniojami kai 
kurie daiktai, padarė atitinkamas formas ir neturtingiems vai
kams dabar fabrikuoja — išlieja žaisliukus raudonodžius indė
nus, policininkus ir panašiai.

IR AMERIKOS SKAUTAI RUOŠIASI KALĖDOMS.
Amerikos skautai smarkiai ruošiasi kalėdiniems geriems 

darbeliams. Daugiausia jie renka, taiso ir gamina'naujų žaislų 
neturtingų šeimynų vaikams. Pernai per Kalėdas kai kurios 
draugovės buvo surinkusios virš 500 senų netinkamų žaislų ir 
juos pataisiusios išdalino neturtingiems vaikams. Panašūs dar
beliai turi ypatingos vertės todėl, kad skautai į juos įdeda daug 
savo pačių rankų darbo.

VILKIUKAI VENGRIJOJE.
Pas mus Lietuvoje yra tik viena vilkiukų rūšis, t. y., visi 

vilkiukai sudaro vieningą skautų organizacijos šaką, gi Vengri
joje yra net trys vilkiukų organizacijos ar atskiros šakos.

Taigi Vengrijoje yra apie 1200 „vilkiukų“, kurie nešioja 
uniformą visai tokią pat, kaip kad anglų vilkiukai, bei visą or
ganizaciją ir žaidimus turi anglų vilkiukų pavyzdžiu.

Be to Vengrijoje yra apie 500 „mažųjų skautų“, kurie ne
šioja tokią pat uniformą kaip ir skautai ir visus užsiėmimus tu
ri tokius pat, tik kiek lengvesnius.

Gi daugiausia, apie 5000, Vengrijoje yra „pažų“. Jų uni
forma panaši į senovės riterių „pažų" rūbus. Ypatingai gra
žios jų kepuraitės su plunksnomis. „Pažai" savo veikime dau
giausia pamėgdžioja viduramžių laikus ir savo žaidimams ima 
medžiagos iš Vengrijos istorijos (net iš jos seniausių laikų).

UŽDRAUSTA UNIFORMA.
Danijos parlamentas, kovodamas su jaunimo politikavimu, 

vra uždraudęs Danijos teritorijoje jaunimui dėvėti bet kokią 
uniformą. Šis įstatymas, deja, paliečia-ir skautų bei skaučių orga
nizacijų nurodyto amžiaus norius. Tarptautinis skautų komite
tas nori iškelti atitinkamą šio įstatymo pakeitimą.

DANAI NORI PAŠTO ŽENKLŲ.
Du danai norėtų keistis su mūsų skautais pašto ženklais. 

Norintieji prašomi kreiptis į vyr. sk. štabo , užsienio dalį,
ISLANDIJA.

Ir Islandijoje yra skautų, tiesa, nedaug — tik 500, bet 
turint galvoje, kad visoje Islandijoje yra tik 100.000 gyventojų 
(mažiau, kaip Kauno mieste), šis skaičius yra jau gan geras ir 
jis vis didėja. ' ■■■■>.

Islandijos vyriausybė, laikydama skautų organizaciją laba 
naudinga, jai dovanojo palapinių ir paskyrė per metus tam tikrą 
sumą pašalpai.

IR LICHTENŠTEINE YRA SKAUTŲ.
Lichtenšteine yra suorganizuotos ir gan gerai veikia dvi 

skautų draugovės. Laukiama, kad jie prašys, kad juos priimtų 
į tarptautinį skautų biurą. Tai bus, tur būti, mažiausia skautų 
asociacija. Tuo tarpu mažiausia skautų yra Meksikoje, nes tik 
50. Tiesa, yra dar keli atsilikę kraštai, kur skautų visai nėra, 
bet tokių kraštų yra tik 2 — 3 ir tai vis kraštai su ypatinga 
valdymo forma. Šiaip skautų beveik visur yra.

ENERGINGAI MOKOSI PLAUKU.
Amerikoje per praeituosius metus 18.158 skautai mokėsi 

plaukti ir 41.091 skautas įsigijo plaukėjo specialybę.

2



23 (140) nr. Kaunas, 1934 m. gruodžio m. 1 d. XII metai

atiUsio musų. KjaJdžųąijams —
MINTYS IŠ VALSTYBĖS PREZIDENTO kalbos, pasakytos laidojant XI. 23. 
Kaune karo muziejaus sodelyje NEŽINOMĄJĮ LIETUVOS KAREIVĮ.

Nuo šio laiko ši mūsų tautos šventovė darosi kaip ir dar pagar
besnė: NEŽINOMOJO KAREIVIO KAPAS, supiltas prie to, va, 
karių paminklo, simbolius arba ženklins, visus Lietuvos karius, dėl 
jos garbingai žuvusius, — tuos, kurie šen ir ten palaidoti ir žinomi, 

ir tuos, kurie nežinia kur dingę. Kaip Bažnyčia aukštai vertina 
šventuosius, dėl tikėjimo atidavusius savo gyvybę, ir juos laiko Dan
gui nusipelniusiais kankiniais, taip ir tauta privalo laikyti karžygiais 

savo sūnus, mirtimi atpirkusius jos laisvę.

Tautos Vadas Ant Smetona š. m, lap'kr. m. 23 d. 
kariuomenės šventėj.

Giliai atjausdami gyvųjų aukų nuopelnus savo tėvynei, mes 

nesiliauname jų gerbę, mes juos minime kaip mums paliktas kilniųjų 
sielų gėrybes. Nežinomojo Kareivio Kapui lenkiasi ne tik savieji, 
bet ir svetimieji, lankydami ji ir dėdami ant jo gėles ir vainikus. Tas 
kapas, vadinasi, ne tik tautiškos, bet ir žmoniškos, — visuotiniškos 

pagarbos yra vertas. Tai pagarba žmogui, paaukojusiam visą savo 

buitį tautiškos laisvės idealui. Pranašesnės aukos, kaip gyvybės auka, 
juk negali būti.

(Tęs. 411 pusi.).

Iškilmingos Nežinomojo Lietuvos Kareivio laidotuvės Karo muzėjaus sodelyj. Vėliavomis uždengtas Jo karstas. J. E. 
Arkiv. Karevičius pūkštai) sako pamokslą.

LTSR vi 1st.
respublikinė

btbli«teka
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Pašnekesiai apie Lietuvos senovę.
Gediminas mus gynė nuo vokiečių

(Žiūr. Sk. Aido 21 nr.).

Gediminas 1323 m. pareiškė prieš visą 
krikščioniškąjį pasaulį sutinkąs lietuvių 
tautą įvesti į eilę krikščioniškųjų ir ap
šviestųjų to laiko Europos tautų. Žadė
damas Lietuvą apkrikštyti, Gediminas 
siekė kuo greičiau išsivaduoti nuo baisių 
ir Lietuvą naikinančių kryžiuočių puoli
mų. Jis troško taikos, tačiau to nenorėjo 
Livonijos ir Vokiečių ordino riteriai. Kry
žiuočiai siekė pavergti lietuvius, kaip kad 
buvo pavargę prūsus ir latvius, todėl ne
galėjo palankiai žiūrėti į Lietuvos krikš- 
tą, nes tai atimtų jiems pasiteisinimą, 
kodėl jie puldinėja Lietuvą, taip pat iš
aiškintų tikruosius kryžiuočių tikslus ir 
atimtų tuos talkininkų būrius, kurie iš 
Vak. Europos ėjo pagalbon ordino nešva
riems darbams. Todėl kryžiuočiai viso
mis jėgomis stengėsi neprileisti prie Lie
tuvos krikšto ir visas Gedimino pastan
gas sutrukdyti.

Savo laišką popiežiui Gediminas pa
siuntė pro Rygą. Kryžiuočiai Gedimino 
pasiuntinį suėmė, įmetė jį į kalėjimą, pik
tai kankino, apkaustė geležies pančiais, 
marino badu. Atėmę laišką nuo pasiunti
nio, jie jo nedrįso sunaikinti, bet pasity
čiodami iš paties rašto, nuplėšė nuo jo 
Gedimino antspaudą ir sudegino. Patį 
laišką be antspaudo vis tik pasiuntė po
piežiui. Kadangi Gedimino laiškai Vaka
rų Europoj buvo sukėlę diskusijų ir rado 
pritarimo, vokiečių agentai žodžiu ir ras
tu stengėsi gintis ir pradėjo šmeižti, kiek 
galėdami, Gediminą ir Lietuvą, kad tik 
jo laiškams nebūtų tikima. Gediminas, 
nelaukdamas pasisekimo iš pirmųjų dvie
jų raštų, po kelių mėnesių tais pačiais 
1323 m. parašė dar kitus laiškus. Jie bu
vo pasiųsti pranciškonų ir dominikonų 
vienuoliams, ypačiai gyvenantiems Sak
sonijoj, ir pajūrio miestų Liubeko, Rosto
vo, Štralzundo, Greifsvaldo, Štetino ir 
Gotlando salos miestiečiams. Pranciško
nams ir dominikonams Gediminas rašė: 
„Aš esu pasiuntęs pasiuntinius su laišku 
pas popiežių, kad jis uždėtų ant mus pir
mąją stulą, ir nekantriai laukiu jo pa
siuntinių su atsakymu, būdamas pasiren
gęs įvykdyti visus jo įsakymus. Aš noriu, 
kad atvyktų vyskupų ir kunigų, tik ne 
tų, kurie parduoda savo vienuolynus ir 
yra piktos valios dvasiškiai. Aš priimu į

s

Narsių 
būta 
lietuvių 
senovėj

savo globą bažnyčios teises, sutinku gerb
ti dvasiškius ir plėsti pamaldas. Teikitės 
paskelbti apie tai žmonėms miestuose, 
bažnytkaimiuose ir vietose, kur tik teks 
jums pamokslai sakyti. Karininkams, ku
rie norės ateiti į mano žemes, siūlau tiek 
pelno ir žemės, kiek jie panorės. Pirkliai 
ir visokios rūšies amatininkai gali laisvai 
atkeliauti ir iškeliauti, nemokėdami nei 
duoklių, nei muitų, nepritirdami jokių 
nepatogumų. Nors kryžiuočiai, norėdami 
mane išniekinti ir sutrukdyti paties Die
vo pradėtą 
akis, įmetė 
prispaudžiu 
kaip ir ant
piežiui; ir greičiau geležis pavirs vašku, 
o vanduo plienu, negu aš atsiimsiu savo

dalyką, apdumti žmonėms 
į ugnį mano antspaudą, aš 
jį vėl ant šito rašto, taip 
ano, kurį esu nusiuntęs po-

Atsišaukime Į pajūrio miestus Gedimi
nas atkartoja savo pažadus ir pasiūly
mus, kurie jau buvo išreikšti laiške į vi
sus krikščionis. Žemdirbiams, kurie apsi
gyvens Lietuvoje, žadama atleisti juos 
dešimčiai metų nuo visokių duoklių ir 
prievolių; tam laikui praslinkus, jie turė
sią mokėti dešimtinę. Visi naujakuriai

410

gausią Rygos miesto 
teisę, jei kokios ge
resnės neišgalvosią. 
Vilniuj ir Naugarduke 
Gediminas jau esąs 
pastatęs dvi bažny
čias pranciškonams ir 
prašąs atsiųsti į jas 
keturis vienuolius. 
Pirklius ir amatinin
kus kviečia vykti per 
Maro vi jos kgščio že
mę, nes Vok. ordinas 
jų nepraleidžia į Lie
tuvą.

Antrajame laiške 
popiežiui Jonui XXII 
į Avinjoną Gediminas 
rašė, kad jis su vi
sais Lietuvos kgščiais 
ir didikais paliekąs 
tvirtas savo palan
kume popiežiui. Jis 
vėl skundėsi ant vo
kiečių, prašydamas 
ir apgynimo nuo jų,teismo, pagalbos 

sutikdamas pasiduoti Kurijos nutarimui 
ir taikingai gyventi su krikščionimis.

Panašūs raštai, kuriuose prašoma tai
kos, buvo pasiųsti Livonijos vyskupams, 
pasauliniams valdovams ir miestams. Ge
dimino laiškai iššaukė didelį susidomėji
mą vakaruose. Hanzos sąjungai priklau 
są miestai spyrė greičiau daryti taiką, 
nes jiems rūpėjo prekyba su Lietuva. 
Pirkliai visada geidžia taikos, nes karas 
jiems daro daug nuostolių, naikina jų 
prekes ir nutraukia susisiekimą. 1323 m. 
rudenį Kuršo, Livonijos ir Estijos dvasi
niai ir pasauliniai valdovai, taip pat Ry
gos ir Dorpato miestai nutarė padaryti 
taiką su Lietuva. Taikos delegacija, jos 
tarpe ir du vok. ordino pasiuntiniai su 
pilnais įgaliojimais, atvyko į Vilnių. Ge
diminas priėmė svečius Lietuvos sostinėje 
labai iškilmingai. Kada jam buvo paro
dyti ir perskaityti laiškai, Gedimino var
du išsiuntinėti į vakarus, Gediminas tuo
jau pripažino savo antspaudo, pačių laiš
kų ir viso jų turinio tikrumą. Baigdamas 
savo kalbą, Gediminas pažymėjo: „Kiek
vienam žmogui savo žemėje (Lietuvoje) 
leidžiu gyventi jo papročiais ir jo tikyba. 
Padėkit laiškus, ir kalbėkim apie taiką”. 
Tada 1323 m. spalių mėn. 2 d. Vilniuje 
buvo padaryta taika tarp Gedimino ir
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Garbingo Naujosios Lietuvos vyro—Nežinomo Kareivio palai
kai, kaip tautos šventenybė palaidoti karo muziejaus sode

lyje laikinojojįsostinėj.

atsiųstos taikos delegacijos, kurioje daly
vavo ir Liv. ordino pasiuntiniai. Popie
žius Jonas XXII tą taiką patvirtino ir 
perspėjo Vok. Ordiną (dar prieš pat tai
ką puldinėjusi bei teriojusį Lietuvą, no
rintį išprovokuoti karą), kad nedarytų 
jokių sunkumų Gediminui.

Rodėsi, iš tikro turėjo baigtis senos 
ilgametės kovos tarp vokiečių ir Lietu
vos. Tačiau išėjo kitaip. Taika buvo pa
daryta, bet greit pasirodė, kad ligi tikro
sios taikos buvo dar toli. Livonijos ordi
no pasiuntiniai prie taikos prisidėjo, bet 
nenuoširdžiai, tiktai kad Vak. Europos 
akyse ordinas nepasirodytų taikos prie
šas ir ramybės trukdytojas. Tačiau tai
kingas sugyvenimas su Lietuva ordinui 
buvo nepageidaujamas, ir jis pradėjo pla
čią agitaciją prieš Gediminą ir taiką. Vo
kiečių ordino atstovai po visą Europą, 
kiek galėdami, kuo biauriausiai šmeižė 
Lietuvą ir Gediminą. Vokiečių tikslas 
buvo suardyti gerus Gedimino santykius 
su Vak. Europa ir popiežiumi. Padarius 
taiką, galėjo iškilti visos ordino suktybės 
ir skriaudos Lietuvai. Ordino politiniai, 
bet ne tikybiniai tikslai galėjo visiems 
paaiškėti. Ordinui rūpėjo kuo daugiausiai 
užgrobti Lietuvos žemių ir jose įsitaisyti, 
o tam tikslui jis dangstėsi katalikybės 
platinimu. Padarius taiką ir Lietuvai ap
sikrikštijus, galėjo nustoti plaukti pagal
ba į ordiną, o jis pats galėjo ir visai iš
nykti, nes jis būtų nustojęs savo egzisten
cijos pagrindo, kadangi jis buvo įkurtas 
Lietuvai krikštyti. Tačiau pats ordinas 
buvo pikčiausias lietuvių krikšto priešas. 
Kadangi karas su Lietuva ir jos išlaiky
mas pagonybėje buvo ordino gyvybės 
klausimas, tai jis kuo biauriausiai pradė
jo juodinti Lietuvą, trukdyti jos susiži
nojimą su Vakarais, provokuoti ir steng
tis, kad Lietuva neapsikrikštytų. O tuo 
tarpu pats skubiai rengėsi į didelį karą 
su Lietuva.

Visą šmeižimo propagandą vokiečiai 
gerai suorganizavo. Jie žinojo, kad ordi

(Tęs. iš 409 pusi.).

atilsio. musų IccM^tįiajns.
Bet pagerbti Nežinomojo Kareivio Kapas nėra vien vainikais 

ir gėlėmis jis papuošti. Tokia mūsų pagarba tebūtų gražus mostas, 
tik pažiūrėti graži apeiga, bet nepakankama, nors ir privaloma. Atsi
lyginti garbingai žuvusiems kariams yra savo darbais saugoti ir ginti 
tas idealas, dėl kurio yra jie paaukoję savo gyvybę. Kiekvienas veiks
mas, jam priešingas, yra nusižengimas, yra nepagarba Nežinomojo 
Kareivio Kapui.

Kaip visuomet, taip ypatingai dabar, palaidoję Nežinomąjį Ka
reivį, išeisime iš tautinės šventovės geresni ir stipresni, vedami min
ties, kad Dievas saugotų mūsų krašto laisvę, kad jos nereikėtų dau
giau mokėti gyvomis aukomis. Bet kaip keleivio klotis jūroje pa-
r eina nuo kylančių ten audrų, taip mūsų tautos romą nuo kitų tautų 
sūkuringo gyvenimo. Mes turime jam atsispirti ir dėl to turime ruoš
tis stipresni būti, kad ginantis mažiau gyvybės aukų atsieitų. Kas 
stipresnis, tas mažiau liečiamas, to laisvei mažiau pavojaus.

Skautų vėliavos Nežinomąjį Lietuvos Kareivį laidojant.

no riterių gmeižtams nedaug kas tetikės. 
Kas kitą būtų, jei arčiau prie Lietuvos 
gyveną dvasiškiai ką parašytų. Iš Livo
nijos dvasiškijos to susilaukti nebuvo ga
lima, nes ji buvo taikos ir Lietuvos krikš
to šalininkė. Be to, ji nebuvo ordino ži
nioje, todėl šis negalėjo jos versti daryti, 
ką norėdamas. Visai kas kita buvo su 
Prūsijos vyskupais. Jie buvo paties ordi
no skiriami ir pilnoje jo priklausomybėje. 
Ordinas galėjo juos versti rašyti ir skelbti, 
ką tinkamas. Jis sumobilizavo Prūsijos 
dvasiškąją, kad ji gintų ordiną nuo už
metamų jam kaltinimų ir įrodinėtų Ge
dimino pažadų netikrumą. Po vienas ki
to išlakstė į visas puses Prūsijos dvasiš
kių laiškai, giną vokiečius ir šmeižią Ge
diminą. Jie skelbė, kad Gedimino noras 
apsikrikštyti ir taikingai gyventi su krikš
čionimis esąs melas ir apgavimas, ne kas 
kita, kaip pikta klasta ir nedaugiau, kaip 
gudrus apsimetimas. Varmijos vyskupas, 
vokiečių paragintas, savo rašte, rašytame 
vos porą savaičių po taikos sudarymo 
Vilniuje, gina vok. ordiną, vadindamas 
melu (!) visus riterių apkaltinimus, esą 
jie trukdė lietuviams tapti krikščionimis. 
Prūsijos vyskupai, ordino spiriami, rei

kalavo iš Livonijos bei Estijos dvasiškųjų 
ir pasaulinių valdovų, kad šie atkristų 
nuo taikos, padarytos su Gediminu. Jie 
rašė: „Didis bus pasipiktinimas Kristaus 
avydėje, nepataisoma žala mūsų žemei, 
jeigu, neduok Dieve, jūs neatsisakysite 
nuo taikos su lietuviais. Šitie velnio vai
kai rengiasi užvilti, ir klastą padaryti. 
Atsipenėję, kaip pelė maiše, atšilę, kaip 
angis užantyje, jie nieku pavers pirma 
mus ir mūsų žemę, paskui jus ir jūsų pro
vincijas... Negali būti taikos tarp Kris
taus ir Belialo, negali būti sąjungos tarp 
Viešpaties kareivių ir nuodėmingos, niek
šiškos genties, piktadarybės sūnų... Kada 
jie kalba, tai meluoja, ir kada meluoja, 
tai daro savųjų vardu, nes melagis jų 
tėvas velnias, kurį jie seka”.

Tokio ir panašaus turinio šmeižto laiš
kų pasklido po visą Europą. Ka.
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Būsimas Švedijos Karalius lietuvių skautų stovykloje

Jo Didenybė Švedų Sosto Įpėdinis GUS
TAVAS ADOLFAS (antras iš kairės) lie

tuvių skautų stovykloje VII.22.

Kai Latvijos pajūrį skardeno Lietuvos 
skautų daina, mums, keturiems, sktn, Įeit. 
J. Navikui, sktn. j, Įeit. J. Bulotai, sktn. 
V. Kastanauskui ir man teko laimės at
stovauti savo kraštą tolimoje Suomijos 
šalyje suomių švedų skautų stovykloje. 
Puiki tai buvo kelionė ir atsiminimais 
turtinga — dalyviui pasakoti medžiaga 
neišsami. Šiuo kartu patieksiu nors mažą 
žiupsnelį įspūdžių.

Po didelių rūpesčių ir pasirengimo, 
išvykome VII. 17. 10,30 v. r. traukiniu pro 
Rygą i Taliną. Taline buvome maloniai 
priimti p. p. Čečetų. Čia prabuvojome 
visą parą. Apžiūrėjome Taliną. Iš Talino 
išvykome į Helsinkį VII.19 laivu „Elba 
Munck“. Kelionė trukusi 4,30 vai. atėmė 
daug jėgų, nes beveik visi važiavome 
jūra tik pirmą kartą. Neapsieita, žinoma, 
be aukų Neptūnui... Helsinky mus pasi
tiko skautų būrys. Kitą dieną jau išvyko
me į Drumsb salą, kurioje ir įvyko sto
vykla.

Kitos tautos jau buvo savo stovyklas 
beveik įrengusios. Savo stovyklai rajoną 
gavome labai puikų, šalia vyriausio štabo 
palapinių. Pastatėme 2 dideles palapines, 
kiekvieną iš 4 brezentų. Vėliau papuošė- 
me savo stovyklos vietą dideliais skau
tiškos lelijos ir vyčio skydo ženklais, o 
palapinių pašalius — tautiniais ornamen
tais.

Liepos m. 21 d. įvyko stovyklos ati
darymas. Pirmą kartą Drumsb saloje iš
kilo Lietuvos vėliava, ir taip plevėsavo 
ji 10 dienų. Stovyklos atidaryme daly
vavo suomių švedų skautų vyriausias 
skautininkas Eric Vasstrom, stovyklos 
viršininkas R. Dahlgrėn ir visas stovyk
los štabas. Vyr. skautininkas sveikino 
visus atvykusius jų kalbomis; taip pat ir 
mus pasveikino lietuviškai. Tikrai, buvo 
malonus siurprizas!

Po stovyklos atidarymo beveik kiek
vieną dieną vyko ekskursijos. Keletas 
dienų buvo taip pat pavesta grupių nuo 
žiūrai. Iš ekskursijų, kurių visose kas nors 
lietuvių dalyvavo, tenka paminėti pasi
važinėjimą Helsinkio pajūryje, ekskursija 
į parceliano fabriką „Arabia", moderniš
ką Raud. Kryžiaus ligoninę, iškylą į di
delę Sveaborgo (Suomenlinos!) tvirtovę 
ir t. t. Individualų laiką sunaudojome 
Helsinkio apžiūrėjimui.

VII.22 stovyklą aplankė J. D. Švedi
jos sosto įpėdinis Gustavas Adolfas. Prin
cas buvo labai iškilmingai sutiktas. Jį 
sveikino stovyklos vadovybė ir stovy
klaują svečiai. Mūsų vardu Princą pa
sveikino sktn. Įeit. J. Navikas, mūsų bū

relio vadas, savo kalbą švediškai už
baigdamas. Kiek ši kalba buvo ko verta 
švedišku matu, neimsiu komentuoti, nes 
tai pakankamai gerai galima buvo spręsti 
iš skaniai besišypsančių švedų veidų, bet 
vis dėlto padarė visiems didelio įspūdžio, 
kad net ovacijos lietuvių adresu nu
aidėjo. Po iškilmingo sutikimo Princas 
lankė atskiras stovyklas. Mums teko 
garbė būti pirmaisiais, kuriuos sosto įpė
dinis aplankė. Sutikome Princą iškil
mingu lietuvišku „valio“, kuris keturiems 
vis dėlto gan skystokai skambėjo. Prin
cas apžiūrėjo mūsų stovyklą, papuoši
mus. Prie reprezentacinio stalo, ant ku
rio buvome išdėstę daug mūsų skautų 
leidinių ir šiaip knygų apie Lietuvą, 
Princas domėjosi mūsų liaudies dirbiniais, 
kurių apsčiai buvome nusivežę. Turėjome 
gražiai išmargintų klumpaičių, koplytėlių, 
artojėlį, tautiškais ornamentais austų 
juostų. Tai visa mūsų aukštam svečiui ir 
jo skaitlingai svitai sudarė malonų įspūdį, 
nes, kaip vėliau sužinojome, kitos tautos 
tokių dalykų neturėjo. Princas maloniai 
sutiko duoti savo autografą mūsų kelio 
nės dienynam Atsidėkodami mūsų gar
bingam svečiui įteikėme lietuvišką arto
jėlį ir skautiškomis lelijomis bei tautiš
kais ornamentais austą juostą. Taip pat 
visus jo palydovus ir jį lydėjusius skauti
ninkus pavaišinome skautiškais saldai
niais.

VII.26. stovyklon atsilankė J. E. Suo
mijos Respublikos Prezidentas P. Svin- 
hufhud‘as, vyriausias stovyklos globėjas. 
Savo atsilankymo mūsų stovyklon pro
ga džiaugėsi matydamas Lietuvos skautų 
atstovus Suomijoje ir sakėsi jau iš toliau 
pažinęs Lietuvos vėliavą. Prezidentas la
bai maloniai su mumis ilgesnį laiką kal
bėjosi. Svečius vaišinome taip pat skau
tiškais saldainiais. Atsisveikinome skar
džiu „valio". Stovyklą taip pat aplankė

Dr. Olleris su ponia ir kitais svečiais pas lietuvių skautus.
Lietuvos gen. konsulas Suomijoje Dr. 
Olleris su ponia ir p. Marganavičius, ku 
rie mums parodė daug nuoširdumo.

Laužai būdavo labai įdomūs. Suomių 
švedų skautai turi tikrai gabių artistų, 
kurie savo monologais, dažnai net be žo
džių, vien puikios mimikos ir gestų dėka, 
prajuokindavo ligi ašarų publiką, kuri, 
nors ir buvo nustatytas nuolatinis mo
kestis už įėjimą stovyklon, gausiai lanky
davo laužus.

Su dainomis kiek silpniau. Kiekvienas 
skautas turėjo dainų knygelę — dainorėlį. 
Bet su šūkiais žymiai geriau. Nuo ryto 
ligi pat vakaro skambėdavo savotiškai 
charakteringi šūkiai.

Mes laužų programose taip pat daly
vaudavome. Liaudies dainos, nors ir silp
noko mūsų kvarteto išpildomos, drąsiai 
galime tvirtinti, užkariavo pirmą vietą, 
nes jau nuo pirmosios stovyklos dienos 
pagarsėjome dainininkais. Ir tikrai, visur, 
kur tik galima būdavo, dainuodavome. 
Susirenka, būdavo, stovyklaujančių būrys 
popietyje prie mūsų palapinių ir snapso, 
vadinasi, lietuviai, užtraukite ką nors. Ir 
linksma ir smagu būdavo... ir net jėgų ir 
balso atsirasdavo. Vieną kartą, atvykus 
laužan stovyklos atidarymo proga Šve
dijos sosto Įpėdiniui, teko visoms stovyk
laujančioms tautoms sugiedoti savo tau
tos himnus. Įsivaizduokite, broliai, kas tai 
yra giedoti savo tautos himną svetimoje 
šalyje, tūkstančių svetimųjų akivaizdoje 
ir tik keturiems, kokia nepalaužiama jėga 
užlieja sielą, koks pasiryžimas išauga 
kiekvienai galimai kliūčiai pergalėti. Tai 
pilnai suprasti gali tik dalyvis. Ačiū Die
vui, viskas praėjo laimingai! Lietuviška 
daina ir muzika laužuose keldavo griaus
mus. Ir tai buvo tikrenybėje, kas mums, 
dalyviams, yra labai malonu konstatuoti 
ir gal net... pasigirti. Juk visa skyrėme 
tikrajam Jaunosios Lietuvos skautų vei
dui parodyti.

Santykiai su stovyklavusiais skautais 
buvo ypatingi — tai liudija ir dabartinė 
plati korespondencija.

Stovykla pabaigta VII.31. Tą dieną 
buvome pakviesti p. Konsulo afbatėlėn, 
kurion atsilankė keletas lietuvių bičiulių 
ir vietinių lietuvių. Jų tarpe buvo prof. 
Gumerus, lietuvių-suomių susiartinimo 
dr-jos pirmininkas, p. Marganavičius, Dr. 
Mehlem, p. Katikainen, Dr. Balys. Kelios 
malonios valandėlės savo bičiulių tarpe 
prabėgo nuostabiai greitai. Arbatėlės me
tu buvo pasakyta kalbų, o mes sudaina
vome keletą lietuviškų dainelių. Prof. 
Gumerus savo kalboje pabrėžė nuolatinį 

Lietuvos jaunimo 
stiprėj:mą, kuris, 
be abejojimo, Lie
tuvai suteiks švie
sią ir laimingą atei
tį. Dr. Olleris, nors 
ir tikras suomis, 
bet savo puikiu 
lietuvių kalbos ži
nojimu mus visus 
maloniai nustebino. 
Savo kalboje jis 
pareiškė džiaugs
mo dėl lietuvių at
silankymo ir už
tikrino, kad jauni
mo bendravimas 
padės šioms dviems 
tautoms suartėti. 
Atsidėkodami už 
taip malonų pri
ėmimą, p. Konsu
lui sugiedojo- 

me „Ilgiausių metų". Po to įteikėme nau
jausią leidinį apie Lietuvą „Lietuva va
sarą". Taip pat ir p. Marganavičiui įtei
kėme šio leidinio egzempliorių. Jis mums 
parodė daug nuoširdumo, tiesiog tėviškai 
mumis rūpindamasis. To mes niekuomet 
neužmiršime.

Lietuvon išvykome VIII.l. dideliu vo
kiečių laivu „Rūgen“, kuris plaukė į Šte- 
tiną. Antroji jūros kelionė buvo jau vi
siškai žmoniška, nes ir laivas žymiai di-
dėsnis, ir jūra ramesnė.

Savo kelione esame visiškai patenkin 
ti, nes manome, kad ja įpynėme nors kuk
lų žiedą Lietuvos skautų laimėjimų vai
nikan. Pasktn. Step. Kairys.
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Vieną tarpą reikia jau baigti.
Ką padarei? — nuolat girdimas klau

simas tų, kuriems mūsų skautijos pažan
ga yra labai prie širdies. Konkursai davė 
kiekvienam skautui-ei didelę progą paro
dyti visą save veikimo šviesoje.

Patariama konkursų darbas paskirs
tyti laikotarpiais.

Be abejo, vienu tokiu pagrindiniu 
konkursų laiko etapu bus laikotarpis nuo 
konkursų pradžios ligi Kalėdų atostogų.

Tiesa, gana ilgas laikas. Bet kažin ar 
visur jis tinkamai ir produktingai pra
leistas. Gal būt yra vietų, kurios negra
žiai tūno ja apsnūdimo šešėly. Lai būna 
joms noras veikti!

Kas dirba, tas ligi Kalėdų atostogų 
savo vienetui bus nemaža padaręs. Ir 
dar padarys.

Ligi to laiko kiekvienas gali Įsigyti 
bent vieną patyrimo laipsnį: kandidatas 
— pasiruošti į III p. I., IlI-čio p. I. skau-r 
tas — į II, II-o p. I. skautas — į I-ą p.
I. ir išlaikyti egzaminus.

Nežiopsąs per tą laiką bus gerokai 
pastūmėjęs specialybių egzaminams pa

Aiškinamės konkursų sąlygas.
13. Kiek taškų konkursuos užskaito

ma už dr-vės narių įsigytas SKAUTŲ 
AIDO 1935 m. prenumeratas; kiek už 
Vadovės ir Skautų Vado?

— Už kiekvieną Skautų Aido pre
numeratą užskaitoma 10 taškų. O už 
kiekvieną Vadovės ar Skautų Vado 
— po 5 taškus.

Tiems laikraščiams renkant pre
numeratas, kaip matote, gali savo vie
neto taškų skaičių labai padidinti.
14. Kiek taškų užskaitoma už foto

grafo, gaisrininko, sanitaro, miškininko ir 
raitelio specialybes.

— Už klausime išvardintas pirmą
sias 3 specialybes užskaitoma po 10 
taškų, už miškininko *— 8 tašk. ir rai 
telio — 6 tašk. (Žiūr. š. m. Sk. Aido 
18 nr. 334 pslp.).
15. Ar konkursuos užskaitomi taškai 

už slides, jei užskaitomi, tai kiek?
— Ne. Už slides visai neduodama 

taškų.
16. Kuris vienetas dabar turi surin

kęs daugiausia taškų?

siruošimo reikalą. Jei ko gera — tai ligi 
atostogų ir kokią specialybę įsigis. Bra
vo! Daugiau tokių skauėiukų visur.

Na, o baidarės griaučiai, o palapinių 
skvernai,- o spaudos prenumerata? — Ir 
dėl to nemiegam.

Jokie sunkumai mūsų energijos nenu
stelbs. Mes einame pirmyn, kaip dera 
eiti skautams. Tinginių ir apsileidėlių, jei 
jų nepasiseks išjudinti, atsikratysime. 
Tokie kenkia organizacijos pažangai. Jei 
kas per šį rudens laikotarpį neįvykdyta, 
kas galėjo būti įvykdyta, tai jų kaltė!

Bet gerai susiėmus ir atsilikę skautai 
Ugi atostogų gali dar sparčiai pasispirt.

Jei ligi žiemos atostogų kiekvienas:
1. įsigis bent vieną patyrimo laipsnį 

ar specialybę ir
2. suras Skautų Aidui bent vieną me

tinį prenumeratorių,
tai apie tokius galėsime pasakyti, kad jie 
neliko užpakalyje. O kas padarys dau
giau, tas, ir ypač jo vienetas, gaus aiškų 
..atpildą' konkursų pabaigoje.

— Tiesa, labai įdomu. Bet negali
me tiksliai dabar žinoti. Pirmiausia, ne
buvo dar tuo reikalu rinkta statistika, 
o, paskui, dar juk nedaug laiko pra
ėjo nuo konkursų pradžios; tai ne visi 
dabar vykdomi darbai yra užbaigti. 
Po Kalėdų atostogų jau bent apytikriai 
galėsime pranešti labiau pasižymėju
sių draugovių rezultatus.
17. Ar skautininkas gali įsigyti spe

cialybių ir ar už jas konkursuos taškai 
užskaitomi.

— Specialybės yra skautams, bet 
ne vyresniesiems vadams — skautinin
kams. Jie specialybių neįsigyja.
18. Konkursų sąlygose minimas 

„indams maišelis“ (skautei). Koks jis yra?
—• Šis maišelis yra labai paprastas. 

Jis tinka iškylose, stovyklose. Kaip 
tą maišelį padaryti, bus rašyta Sk. 
Aide. Taigi, jį įsigysite vėliau.
19. Jei skautas Skautų Aidą turi už- 

užsiprenumeravęs 1934 metams, ar už tai 
taškai užskaitomi?

Kuo gali rėmėjai 
padėti?

Daugelis vienetų turi savo rė
mėjus. Jų yra ir šiaip remiančių 
visos vietovės škautų-čių darbą. 
Ar tie geraširdžiai žmonės negali 
mums Šefo konkursuos padėti?

— Gali. Ir labai gali!
I. Pirmiausia, juk reikia įsitai

syti vienetų inventorių, ypač pa
lapinių, kurių taškų svoris konkur
so rezultatams gali būt labai žy
mus. O kaip tik dr-vės invento
riui įsitaisyti brangūs rėmėjai gali 
daugiausia padėti. Jie gali paau- 
kot palapinių, gali sudėt pinigų 
joms įsigyti, gali suorganizuot jų 
gaminimą ar pan.

II. Toliau. Labai svarbus daik
tas yra skautų laikraščių platini
mas Sąmoningas rėmėjas 1935 
metams įsigis Skautų Aidą, 
gal būt dar Vadovę ir Skautų 
Vadą Dar gruodžio mėn. rėmėjai 
turi būt aprūpinti mūsų laikraščių 
prenumeratomis.

III. Skautų-čių tėvai ir rėmėjai 
gali labai sėkmingai talkininkauti 
skautams-ėms ruošiantis įsigyti 
įvairių specialybių. Šios srities ir 
rėmėjų bei tėvų pagalbos čia ypa
tingai nereikėtų užmiršti.

IV. Tėvai turėtų būt tinkamai 
įsąmoninti apie visos Lietuvos skau
tijos užsimojimus Šefo jubiliejaus 
proga. Reikia savo tėveliams išaiš
kinti kas vienete yra daroma, kas 
manoma daryti, kokias pareigas 
kiekvienas skautas-ė savo vienete 
turi.

Juk mūsų tėveliai ir rėmėjai yra 
taip pat labai susirūpinę skautijos 
pažanga, kaip ir mes. Tad duokim 
progos ir jiems reikštis tam didžiu
liame darbe, kurį esame užsimoję 
Šefo jubiliejaus proga padaryti.

Ranka rankon nuo šiandie su 
rėmėjais eikime konkursų frontan.

įsigijęs bent vieną 
specialybę, skautas ga
li ant savo bliūzės 
rankovės užsiūti gar
bingą tos specialybės 
ženklą.

Čia matome foto
grafo spec, ženklą.

Prityręs ir geras 
skautas-ė turi daug 
tokių ženkliukų!

— Už Sk. Aido prenumeratas 1934 
metams konkursuos taškai neuž- 
skaitomi. Bet Sk. Aidą 1935 metams 
galima užsisakyti ir dar 1934 metais. 
Tada vis vien taškai bus užskaitomi. 
20. Kada Šefo jub. konkursai baigsis?

-— 1935 m, balandžio mėn. 30 d.
A. S.
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Vokiečiai puola Angliją. vininko pasakojimas.

1. Ugnies krikštas ties Newcastle1).
Trumpiausiais žodžiais skambėjo ypa

tingasis įsakymas: Puolimas anglų rytų 
pakraščių!

Su dideliu lenktyniavimu „L 9" buvo 
paruoštas ir 11 valandą ryto mes susėdo
me į laivą (oro), pasiėmę 20 sprogstamųjų 
bombų po 50 kilogramų kiekvieną, ir 30 
padegamųjų sviedinių, ir išskridome.

Vėliau skridome 1800 metrų aukštyje, 
vakarų kryptimi.

Kopos fryzų salų blizgėjo saulės nu
šviestos: jos buvo vienišos ir ramios. Ka
ras išvaikė visus vasarotojus.

Pro Terschelling‘ą, paskutinę iš fryzų 
salų, pakilome į didelį aukštį ir staiga 
pasukome į pietų vakarus.

Šaltis darėsi labai nemalonus; plau
nantis ir ledinis vėjas didėjo nuo greito 
važiavimo, skverbėsi per dvigubus, šiltus 
drabužius, storai apsuktą apavą, pro tūbo 
batus, šiltas odines kepures, skverbėsi iki 
pačių kaulų. Siaurose mašinų gondolose, 
kur vos gali pasisukti, nežinojome, kaip 
apsisaugot nuo šalčio.

Trečią kartą pakeitėme kryptį ir di
džiausiu greičiu skridome į šiaurės vaka
rus, kryptimi Firth of Forth. Motorai 
griaudė, propeleriai baubė, tarytum no
rėdami viens kitą perrėkti.

Tėvynėje dabar visi eina nakties po
ilsiui. Kažin ar kas mąsto apie mane, 
galvoja ir jaučia, kad aš čia, keletą tūks
tančių metrų virš šiaurės jūros, skrendu 
į Angliją?

Kaip pavyks šis bandymas? Ar bus li
kimas malonus ir grąžins atgal į tėvynę? 
Ar gal būt mes, kaip daugelis drąsių ir 
kilnių draugų, atliksime kelionę Dangun.

Kuomet grįžtame namo, nors ir buvo
me užkimšę ausis nuo propelerių ūžimo, 
tačiau dar ilgai esame kurti.

— Į darbą! Judesio! Kova!
Mes spaudžiam stiklus prieš akis ir 

sustingstame nakties tamsumoje. Geras 
vėjas puolimui! Nieko nežinome, bet nie
ko ir nepripažįstami Dabar mums visai 
tamsu, bet priešui taip pat juk tamsu.

Apakintas, griaudėdamas ir grąsinda- 
mas, dūksta mūsų orlaivis nakties tam
soje, tarytum didžiulė baidyklė iš ano pa
saulio. Tik retkarčiais sužiba kišeninė 
lemputė, kuomet mes skubiais žvilgsniais 
stebime mašinų darbą ir judesius, ir ben
ziną su alyvos atsarga.

Vyresnysis mašinistas šokinėdamas 
ateina į mašinų gondolą: viską nustelbian
čiame triukšme rodome mes jam aukštyn 
pakeltą dešinę ranką, kad viskas yra 
„aišku**.

Prie atidarytų bombų turėklių per iš
metamą angą lįsti ir nuo viršutinės dalies 
atgal į gondolą sulaipioti yra menkas ma
lonumas ir reikalauja gerų nervų. Išme
tamoji anga vos pėdos platumo yra. Vėjas 
kaukia, kada lipėjas turi prisispaudęs 
kopti iš laivo šono į mašinų gondolą ve
dančiais aliuminijaus laiptais; tada nustoji 
žmogus regėjęs ir girdėjęs — lieka tik 
dantis kietai sukąsti ir toliau, laiptą po 
laipto, kopti, Stipriai laikytis yra svar
biausias tikslas, kadangi nėra mažiausio 
užtikrinimo, jog nenukrisi; bereikalingi 
įrengimai apsunkina laivą. Oro laivų sta
tyboje skaitosi su kiekvienu kilogramu 
svorio, nes gabumas pranokti kitus ir karo 
lankstumą užtikrinti verčia savo naudai 
tai padaryti.

’) Newcastle ir kiti čia pasitaikantieji 
pavadinimai yra anglų vietovardžių. (New
castle — didelis Anglijos miestas).
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Šviesos išduoda anglų pakrantes. Že
mėje matosi silpnai švytinti juosta; mes 
pasukam tenai. Tai yra Temzės įtaka. Ją 
praskrendame. Dabar vyksta akylus ty
kojimas. Mūsų nervai yra aukščiausiame 
laipsnyje įtempti. Taip, ten šviesos — 
daug šviesų — miestas... Newcastlis!

Mums atrodė, tarytum būtume elek
tros smūgio ištikti. Šaltis ir nuovargis už
mirštamas; kiekvienas raumuo įsitempia. 
Kiekvienas iš mūsų stovi, apsiginklavęs 
laukimu ir drąsa savo kovos vietoje.

Bombos jau paruoštos. Vyresnysis ka
rininkas guli ant pilvo, pasiruošęs bombas 
išmesti ir žiūronu ieško kariškų objektų.

Energingai, bet kartu ir silpnai įsako 
komendantas atidaryti ugnį. Paleidžiama 
keletą 50 kg. bombų. Mūsų nervai įtemp
ti: atrodo praeina labai daug laiko, kol 
bombos pasiekia žemę.

Po to seka baisūs sprogimai, toliau 
smūgis po smūgio, stiprūs griausmai vyks
ta iš paskos.

Padegamieji sviediniai švilpia žemyn. 
Miestas liepsnoja baisioj, virpančioj — 

„Miestas liepsnoja baisioj ugnyje, o liepsnų pašvaistė mus 
atidengė. Kulkosvaidžių ugnis mus lydi“.

greit ir galingai didėjančioje ugnyje.
Išmetęs bombas orlaivis kyla tiesiog 

viršun. Nors jau dviejų tūkstančių metrų 
aukštumoje, bet dar taip stipriai jaučiame 
baisų oro virpėjimą ir bombų sprogimus, 
jog mums rodosi, kad būsime pastebėti 
ir pašauti.

Liepsnų pašvaistė mūsų slaptą atiden
gė, tarytum dienos šviesoje; kulkosvai
džių ugnis nepaliaujamai mus lydi.

Mūsų bombos, padegamieji sviediniai 
ir 200 litrų talpos statinaitės beveik visos 
išmestos.

Virš šito miesto mūsų veikimas užtik
rintas ir pavykęs. Įspūdis nepaprastai di
delis. Namų didumo, nesuskaitomos ir bai
siai šėlstančios liepsnos veržiasi nakties 
glūdumoje. Toli dar jūroje lydi mus ug
nies šviesos.

Dabar nervai atsileidžia. Esame nuste
binti naikinančio ir mirtį nešančio žygio 
pasisekimu. Kaip keista, kada išnešėme 
sveiką savo kailį.

Dar mūsų laimingos mintys neapleido, 
kaip staiga naujas įvykis, naujas nervų
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' Milžinas povandeninis

įtempimas; nuo Thnemiindės mus apšaudo 
šrapneliais anglų kreiseris (šarvuotas lai
vas); jis kovoja atkakliai ir su pasiryžimu. 

Iš mašinų telegrafo barška komandos. 
Mes kylame į viršų. Šviesiai pilki 

sprogstančių šrapnelių debesėliai perse
kioja mus.

Staigiais posūkiais — zigzagais prade
dame tykoti anglų kreiserį. Kadangi jo 
šūviai mus persekioja ir apšaudo tam 
tikrame rate2), todėl mums pavyksta, be
veik statmenai leidžiantis, prisiartinti prie 
kreiserio.

Paskutinės penkios bombos švilpia že
myn. Jos pataiko. Pagaliau stiprus dūžis 
pasklinda nakties tamsoje. Kaip ugnia- 
kalnio vulkanas išsiveržia liepsnos. Gele
žies griuvėsių garsai veržiasi į orą, kelia 
didžiules vandens bangas ir puškinasi 
vandeny.

Jeigu kas nors yra ant laivo dar gy
vas, gali laimingas sakyti, jog mes kovą 
pabaigėme, nes daugiau nėra nė vienos 
bombos.

Kaip yra skaudu, kad per šituos oro 
užpuolimus, bombardavimus nukenčia ka 
ro nematęs, jame savo dalies neturėjęs, 
nekaltas žmogus. Bet mes negalime nie
ko pakeisti, nes vyksta karas. Krenta 
nekaltos aukos, šimtai aukų, mūsų širdis 
pripildo skausmo bet šiuo metu mes ži
nome, kad mūsų uždavinys yra saugotis 
likimo ir daugiau nieko!

2. Kova su povandeniniais (U) laivais.
Sėdime ir pasakojame savo nuotykius. 

,,L 9“ stovi angare, kaip paprastai, puo
limui parengtas. Staiga pasklinda aliarmo 
signalai.

— Puolimas Liverpool’io, kartu su L 6!
Iki 15 vai. neskubėdami mes stumia- 

mės vakarų kryptimi. Sutinkame savo lai
vus — minų ieškotojus ir keleivinius, ku
rių, žinoma, nekliudom... Jūra yra smar-

2) Šaudant į zenitinius (oro) taikinius, 
didž. karo metu neturėta pabūklų šau
dyti 90° kampu ir todėl susidarydavo tam 
tikras neapšaudomas plotas — „mirties 
duobės". Vert.

laivas apleidžia uostą.

kokai įsijudinus ir vilnys banguoja, kaip 
visuomet.

Keičiame savo kryptį tiesiog į pietus. 
Negyvenami vandens tyrai guli po mūsų 
kojomis. Dabar skrendame tiesioig į šiau
rės vakarus, i Angliją, tiesiog į Liver- 
pool’į.

Mes aptarnaujame motorus, juos ban
dome ir tikriname, smulkiai apžiūrime su 
žiūronais apylinkę, tik staiga mašinų te
legrafas mums praneša:

— Duoti pilną greitį. Pirmyn — aukš
tyn!

Žaibo greitumu išpildome duotą įsa
kymą. Tarytum nežinomų, nematomų jė
gų užgautas, šauna mūsų oro laivas i 
aukštį. Apie gondolos bortą ir vairų ka
merą trūkčioja rausvos sprogstančių 
šrapnelių šviesos. 3) Lamanšo kanalas, sąsiauris. Vert.

Povandeninio laivo karininkas pro tam tikrą aparatą (kurio vamzdelis yra virš 
vandens) stebi, kur yra priešas ir kas dedas vandens viršuje.

Keturi anglų E-klasės povandeniniai 
laivai, pačios naujausios konstrukcijos, 
yra viršun išnėrę ir mus apšaudo šrapne
liais: jų vamzdžiai juos išduoda. Apačioj, 
iš šonų ir viršuj mūsų dunda šūviai. Jei
gu tik vienas vienintelis į mus pataikytų 
ir uždegtų...!

Dabar nėra laiko galvojimams. Kylame 
į 2500 metrų aukštį.

Griebiamės darbo. Bomba paskui bom
bą švilpia apačion; pasėkoj stipraus vėjo 
ir didžiulio aukščio, deja, nepasiekia sa
vo tikslo — nepataikome. Leistis žemiau 
mes nedrįstame, kadangi šie povandeni
niai laivai turi įsitaisę moderniškiausius 
ginklus, su kuriais pakankamai tiksliai į 
didelį aukštį gali šaudyti.

Mūsų bombos jau yra išeikvotos. Su 
širdgėla turime atmesti kovą. — Narsiai 
ir ryžtingai, tarytum ugnies šmėklos ap
sėsti, anglai persekioja mus toliau. Dau
giau negu kelis kartus buvome tik per 
plauką nuo Amžinos, Dangaus kelionės 
stebuklingai ’šsisukę...

Vien tik su padegamaisiais sviediniais 
mes negalime pulti Liverpool’io, todėl 
grįžtame namo.

3. „U“ laivų žuvimas.
Vėjas palankus skridimui į Angliją, 

mes esame be galo patenkinti, kad atėjo 
jau galas amžinai tam pačiam skraidymui 
virš Šiaurės jūros, kur turime ieškoti ir 
išaiškinti plūduriuojančias minas.

Komendantas duoda įsakymą:
— Žvalgymas vakarų kryptimi iki ka

nalo3), o vėliau puolimas anglų rytinių pa
kraščių!

Skubiai į priešą!
Anglai yra daug pasimokę ir savo ap

saugą turi žymiai sustiprinę. Puolimus 
mes galime daryti tik tamsiose, be mėnu
lio šviesos, naktyse; labiausiai mums pa
tinka, kada dangus apsiniaukęs ir storu 
debesų sluoksniu apsidengęs, nes tada 
grįžtant iš kelionės, arba atliekant puoli
mą, užtenka tik perskristi debesų sluoks
nį, kad būtumėm visai nematomi priešui. 
Deja, tokį idealų orą mes tik retai tetu
rime.

415
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Užkopėme, kaip paprastai Šiaurės jū
roj, į ■didelį aukštį ir apie 14 vai. pasie
kėme laivų eskadrą, kryžiškai išsirikia
vusią skersai jūros. Savaime suprantama, 
kad kova mums priimtina. Bet mes ne
matome jokių priešo žymių.

Šioje šiaurės vakarų kryptyje plaukia 
viena iš daugelio olandų žvejų laivyno 
eskadrų; beveik tuo pačiu momentu pa
stebime sprogstančius šrapnelius netoli 
mūsų.

Kas tai gali būti? Iš kur eina šūviai? 
Ar gi anglai būtų prisidengę olandų vė
liava?!

Vidury olandiško žvejų laivyno dide
liu greičiu skuba keturi povandeniniai 
anglų „U“ laivai — tiesiog į mus. Šie yra 
šiek tiek senesnės konstrukcijos ir turi 
prastesnį apginklavimą.

šviesūs, bespalviai šrapnelių debesė
liai renkasi apie mūsų laivą. Mums gre
sia padegimas ir mirtis.

Gal pasitraukti? — Ne, negalima! 1800 
metrų aukštyje mes sukame sumažintu 
greičiu tiesiog į anglų laivus. Šį kartą no
rime tiksliau panaudoti savo bombas. Jūs 
arba mes!

Olandiški žvejų laivai skubiai pabėga.
— Iš lėto pirmyn, —■ rodo mašinų te

legrafas.
Už minutės mes taip pat pradėsime 

kovą. Kylio pavidalu išsirikiavę, greita 
ugnimi šaudydami artinasi „U“ laivai.

Taikomės į patį pirmąjį — vadą.
Bombų turėkliai jau seniai atidaryti; da

bar anglų laivas atsiduria reikalingame 
taikinyje.

— Dėmesio! Mesti bombas!
Su didžiausiu įtempimu, degančiomis 

akimis ir nuo susijaudinimo suspaustomis 
kumštimis, visa tai stebime per gondo
los priekinį galą.

Pirmutinės trys bombos nepasiekia 
savo tikslo; jeigu būtų galima, tai mes 
savo žvilgsniais pasuktume jas teisinga 
kryptimi! Telegrafas signalizuoja:

— Šoninį sustabdyt. Priekiniu motoru 
iš lėto pirmyn!

Mes tuoj griebiamės darbo ir tvirtai 
stabdom propelerius.

Kiti trys povandeniniai „U" laivai spė
ja pasinerti; pirmasis — vadas rengiasi 
taip pat juos pasekti. Iš 800 metrų aukš
tumos pakankamai gerai matome, kaip 
pabūklų įgula pranyksta po deniu ir bokš
tas uždaromas..

Iš naujo darban.
Tik dabar, jau, jau stovime mes tiesiog 

viršuj laivo!
—- Gerai! — skamba komanda. ■— Dė

mesio! Mesti bombas!
Penkios bombos, po 50 kg., švilpia že

myn. Pirmoji sprogsta ant bepasinerian- 
čio laivo nosies, sekančios keturios galu
tinai naikina sudraskytą laivą.

.Ugnies stulpai kyla į viršų. Galingi lū
žiai ir sprogimai raižo orą. Oro spaudimas 
išmeta mus kelis šimtus metrų aukštyn, 
jog mes nustojame girdėję ir nieko ne
galime matyti; pirmiausia galvojom, kąs 
su mumis atsitiko: kiekvienas mąsto, jog 
mes pralaimėjom ir atėjo pagaliau pasku
tinis kartas...

Mašinų telegrafas praneša:
— Visi motorai į darbą. Vidutiniu grei

čiu!
Motorai ir propeleriai laisvai veikia. 

Darome kilpą ir leidžiamės iki 50 metrų 
žemyn.

Priešo laivas sunaikintas; dideli plau
kiančios alyvos ratai rodo, kurioje vieto
je jis rado savo pražūtį.

Per sekundę laiko drama buvo suvai
dinta. Aš keistai stebiuosi. Du šimtai 
žmonių pražudyta ir jie turės prigerti. 
Vienok man negalima taip galvoti: čia 

eina klausimas: Jūs 
ar mes! Mes ka
riaujame.

Kiti trys povande
niniai laivai skubiai 
nėrė po vandeniu. Jų 
nelaimei jūra nepa
prastai tyli ir oras vi
sai giedras. Dabar mes 
galime gerai matyti, 
kas dedasi 50 metrų 
vandens gilumoje. To
dėl mums yra labai 
lengva susekti dingu
sius laivus, be to, jie 
ne per daug giliai ne
ria ir banguojančia 
vandens uodega save 
išduoda.

60 metrų aukštyje 
nutildome šiek tiek 
motorus ir sekame lai
vus. Laiks nuo laiko 
jie iškiša periskopus 
virš vandens mūsų 
ieškodami: tada mes 
tuojaus slepiamės.

Po nėkurio laiko 
iškyla, pagaliau, pir
mutinis laivas į viršų: 
kiti du seka jo pa
vyzdžiu. Tuo pat me
tu pakylame iki 800 
metrų ir taikomės ą 
pirmąjį. Pirmiau negu 
spėja anglų laivas vi
sas iškilti iš vandens, 
metame penkias bom
bas; maža akimirka ir 
įvyksta antroji trage
dija.

Likusieji du laivai 
pabėga pilnu greičiu.

Vandens uodega iš
duoda mums jų kelią: 
vėl galime pro ramų 
vandenį juos pažinti. 
Mes sekame juos ir 
liekame tykoti prie 
atsilikusio.

Be 40 padegamųjų 
sviedinių, kuriuos ko
voje galime dar pa
naudoti, turime tik 
6 sprogstamas bombas.

Aukštyje 80 metrų užtektinai ilgai jau 
sukinėjamės virš laivo; jis aiškiai pasiro
do apačioj mūsų, vandens paviršiuje. Vėl 
švilpia bombos, vėl ir vėl seka baisiau

Tautos melodijų
Lietuvių dainų melodijos (gaidos) rink

ti yra neatidėliojama mūsų pareiga.
Melodijas rinkti turime labiau susikas

ti dar ir dėl to, kad jų daug mažiau su
rinkta, negu teksto. Melodijų tesurinkta 
per 5.000 (dalis jų nevykusiai užrašyta), 
dainų teksto per 48.000.

Norėdami sparčiau melodijų rinkimo 
darbą varyti, kreipiamės į visus, kurie 
galėtų ir norėtų melodijas patys rinkti, 
kviesdami ir šiaip asmenis nurodyti įžy
mesniuosius kaimo dainininkus bei daini
ninkes, mokančius daugiau dainų, taip pat 
vietas, kur daugiau dainuojama arba ga
lima rasti tautinių instrumentų ir senovės 
melodijų.

Sudaryta prie Švietimo Ministerijos 
Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvar
kyti renka įvairių rūšių dainų bei gies
mių, bažnytinių liaudies giesmių, tautinių 
instrumentų, kaimo smuikininkų ir klar
netininkų melodijas ir t. t.

Apie tai, kas rinkti ir kaip užrašinėti,

sios jėgos sprogimai. Galingas oro smūgis 
meta mūsų oro laivą aukštyn. Jūra tary
tum dreba, vandens kalnai dūksta. Tai 
yra baisus, nežmoniškas ir kvapą užiman
tis vaidinimas.

rinkimo reikalu.
smulkiau paaiškinta tam tikrose Komisi
jos išleistose instrukcijose, kurias kiek
vienam paprašiusiam Komisija išsiųs.

Asmens, norį melodijas rinkti, prašo
mi iki š. m. gruodžio mėn. 10 d. atsiųsti 
pareiškimus Komisijai.

Pareiškime reikia pažymėti, kuriose 
vietose rinkėjas nori užrašinėti melodijas, 
ar galėtų atvažiuoti į trumpalaikius (7— 
8 d.) kursus per Kalėdų atostogas, su
teikti apie save šiek tiek žinių ir pridėti 
vieną kitą savo užrašytą melodiją.

Švietimo Ministerija sugrąžins išlaidas 
ir atlygins už sugaištą užrašinėjant melo
dijas laiką.

Šiuo ar tuo padėsiantiems iš anksto 
dėkojame.

Visus raštus ir pranešimus prašome 
siųsti šiuo antrašu: Komisijai Tautos Me
lodijoms rinkti ir tvarkyti, Vytauto Di
džiojo Muziejus, Kaune.

Komisija Tautos melodijoms 
rinkti ir tvarkyti
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3. GERO SKAUTO PRIVALUMAI.
Iš lordo Baden-Powellio.

Aš dažnai sakau, kad šitie trys priva
lumai, kurie padarys geru skautu, yra: 
drąsa, sumanumas ir linksmumas.

Aš ką tik vėl esu skaitęs R. Hagardoy 
knygą „Šventoji gėlė” (The Holy Flo
wer), kurioje autorius užsispyrusiai ci
tuoja šiuos tris privalumus: drąsą, suma 
numą ir linksmumą.

Muvavo, zulų medžiotojas, saugojo 
savo poną Allon Quatermain’ą per ištisą 
naktį. Tačiau anksti, dar prieš aušrą, vie
nas iš jo pono žmonių, senas mažas ho- 
tentotas, vardu Hans, įsmuko į palapinę 
visai Muvavo’s nepastebėtas.

Quatermain'as, apie tai patyręs, užsi
puolė Muvavo. Muvavo taip piktai žiū
rėjo į hotentotą. jog jutą kaip jo drabu
žiai ir batai pasidarė visiškai šlapi, lyg po 
nakties rasos. I

— Ow, — jis ėmė aiškintis įsitikinusiu 
balsu, — aš sakiau, kad niekas nepasieks 
jūsų, pone, kas vaikščioja kojomis, bet 
šita geltona gyvatė prašliaužė pro ma
ne ant pilvo. Pažiūrėkite, štai dar yra 
užsilikę šviežio purvo ant jo liemens.

— Tačiau gyvatės gali įkąsti ir už
mušti! — atsakė Hans prunkšdamas iš 
juoko. — Oh! be to, jūs, zulai, manote, 
kad esate labai drąsūs, jūs tik mojojate 
ietimis ir karo kirviais. Tačiau vienas 
vargšas hotentotų šuo yra daugiau ver
tas negu jūsiį visa „impi” — armija.

Daug gerų dalykų savo prityrimui 
rasi lordo Baden Powelio knygoj 
Skautybė berniukams, 

kuri išeina gruodžio mėn.

KAIP NUPAIŠYTI BRIEDŽIO ŽENKLĄ.

Daugelis norėtų žinoti, kaip paišomas 
skilties ženklas. Sunkumus jiems sudaro 
nemokėjimas gerai braižyti. Štai rodomas 
būdas, kaip greitai ir gražiai nupaišyti 
skilties ženklą — briedį. Paišymui rei
kia vartoti akmeninę anglį, paišelį, juodą 
tušą ir seno laikraščio lakštus. Sekant

duotus pavyzdžius, galima greit išmokti 
paišyti briedžio galvą įvairaus didumo.

Pradedant paišyti, nereikia žiūrėti per 
didelio tvarkingumo, jei nesate patenkin

— Movavo — kary! tik prašau ma
nęs už tai nemušti, kol mes abu tarnau
jame tam pačiam ponui, tik kiekvienas 
saviškai skirtingais būdais. Kai ateis lai
kas kovoti, tai tą reikalą aš tau užlei
siu, bet kai bus reikalas šnipinėti ar ste
bėti, tai tu palik tada tą reikalą man. 
Žiūrėk čia, Movavo! — ir jis atvėrė savo 
ranką, kurioje buvo ilga plona tabokinė, 
tokia, kokias paprastai nešioja zulai per 
ausis persivėrę. — Kam tai priklauso?

— Tai yra mano, — atsakė Movavo 
čiupinėdamas ausį, — ir tu tai pavogei.

— Taip, — tyčiodamasis atsakė 
Hans, — tai yra tavo. Aš ją pavogiau 
nuo tavo ausies, kai aš patamsėj pro ta
ve šliaužiau. Ar tu neatsimeni, kad. tau 
uodas pakuteno veidą? ir tu pats jį nu
baidė! suduodamas plaštaka per veidą.

— Tai yra teisybė, — niurnėdamas 
atsakė Movavo, — ir tu, hotentotiška gy
vate, esi nepaprastas savo darbe. Kita 
kartą, jei kas nors mane pakutens, tai aš 
ne su ranka, bet su ietimi kirsiu.

Abudu juokėsi linksmai, nuoširdžiai, 
žinodami, kad abu kartu būdami jie bus 
naudingi ir padarys visa, kad tik būtų 
jų ponui gera su vieno drąsa, kito su
manumu ir abiejų linksmumu.

Išvertė Jonas Žostautas.

ti savo pirmais mėginimais, reikia vis iš 
naujo mėginti. Tuo būdu greit išmoksite 
iš atminties nupaišyti savo skilties 
ženklą.
KAS GALI BŪTI ĮDOMU?

Įdomus užsienio gyvenimas, išėjęs iš 
po gabios rašytojo ar žurnalisto plunks
nos. Ko ten nėra? Ten gyvenimas, kaip 
sako, verda, o pas mus — viskas suaušę 
lėtume ir judėjimas be įvairumo. Ak, taip 
daugelis mūsų žmonių vaizduojasi savąjį 
lietuvio gyvenimą, nes jo nepažįsta. Kai 
pažinsime savo kraštą, savo istoriją, ra
sime ir pas save grožio, Įvairumo, naudos 
ir vertybių.

Kas įdomu? Tai, kas nepaprasta ir 
nauja. Nesakykime, kad pas mus nėra 
nieko įdomaus, nes yra; reikia tiktai pa
stabios akies ir girdinčios ausies. Jūs ei
nate savo miesto gatve, kurioje nieko 
ypatingo nesimato ir niekas nesiveržia į 
akies lėlytę. Tai netiesa. Jūsų apytuštėje 
gatvėje yra įdomumo. Pavyzdžiui, koks 
gatvės judėjimas? Nors naudos nedaug, 
bet atsakymas įdomus. Gatvės judėjimo 
klausimas savyje turi daug kitų klausimų 
— kiek per 5 min. šen ir ten prabėga au
tomobilių, motociklų, dviračių, vežikų, 
sunkvežimių; kiek praeina žmonių — vy
rų, moterų, berniukų, mergaičių; kiek vy
rų rūkė papirosus; kiek vyrų ir moterų 
praėjo, kurie vedėsi po šunį; kiek pra
bėgo palaidų šunų ir t. t.? Jei tokius ste-

Piešė A. Vaškevičius.

bėjimus padarysime keletą kartų ir ne 
tuo oačiu dienos metu (rytą, per pietus, 
vakare), tai apibendrinę gausime savo 
miesto gatvės judėjimo vaizdą, kuris ne
bus naudingas, bet įdomus kaip įvaire
nybė.

Panašių stebėjimo objektų yra lig va
lios. Pavyzdžiui, atsakykite į tokius klau
simus: kiek jūsų gatvėje medžių (liepų, 
kaštanų, klevų...), kiek dėžių atmatoms, 
kiek šaligatvio suoliukų; kiek namų turi 
po tris aukštus, po du, po vieną; kokia 
namų spalva?

Stebėjimo sritis yra labai įdomi. Pa
stabumo menas dažnai duoda ne tik įdo
mios, bet ir naudingos medžiagos. Kas 
mėgsta literatūrą, tam naudingos medžia
gos gali duoti stebėjimas žmonių kalbos. 
Kalbos įvairumams nugirsti reikia išla
vintos ausies. Iš pradžių atrodo, kad kal
ba yra paprasta, bet įsiklausius kalba da
rosi marga, pilna įvairumo. Pasitaiko ma
tyti kartais du senus kaimiečius taip įdo
miai besikalbančius su savo gestais ir iš
sireiškimais, kad, jei tat vyktų scenoje, 
būtų artistiškas vaidinimas.

Taigi, mokykimės stebėti gyvenimą — 
tai įdomu ir naudinga.

Vienas asmuo darė mažą stebėjimą 
Kaune, Laisvės alėjoje, patirdamas štai 
ką. Per 7 minutes pravažiavo 21 auto, 23 
dviračiai, 13 vežikų, 1 motociklas; kitą 
kartą per 5 min. pravažiavo 10 auto, 9 
dviračiai, 12 vežikų, 5 motociklai.

Matome, kad judėjimas nepastovus, 
todėl, darant apibendrinimus, reikia at
likti daug stebėjimų. Tas pats stebėtojas 
suskaitė, kad Laisvės alėjoje auga 549 lie
pos, 9 jovarai ir 23 kaštanai. Kauno skau
tai visa tai galėtų patikrinti.

Pr. Var.
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Iš Doros Schlatter 
Vertė V. A.

Dr. Thomas Barnardo
GATVĖS VAIKŲ DRAUGAS.

(Tęsinys iš Sk. A. 22 nr.).
Pirma, ką jaunasis daktaras padarė, buvo jo įkurti Ber

niukų namai Stepney'uje, viename skurdžiame Londono kvar
tale. Šitie namai tapo centras viso jo labdaringojo darbo. Bar
nardo turėjo šūkį: neatstumti nė vieno neturinčio pastogės vai
ko. Vaikų, kuriais buvo kas rūpinasi, jis nepriimdavo. Bet kur 
iš tikrųjų buvo vargas ir skurdas, jis nė vieno neatstumdavo. 
Taip pat buvo priglaudžiami nebyliai, kurčiai, aklieji ir kitoki. 
Tik epileptikai ir psichiniai sergą būdavo kitur patalpinami.

Kiek galima buvo rūpinamasi, kad vaikai jaustųsi ne prie
glaudoj, bet savo namuose. Ir iš tikrųjų tėviškasis jų draugas 
tikrai to pasiekė. Suprantama, kad tokioj įstaigoj reikėjo mo
kėti išlaikyti tvarką ir įgyvendinti paklusnumą. Bet visa taip 
buvo persisunkę tikrosios meilės dvasia, kad ir patys blogiau- 
sieji greitai tapdavo geresni, jei tik visiškai nebūdavo sugedę. 
Pasiklausykime, kaip patogiai buvo įrengti šitie namai. Be mo
komosios, valgomosios ir miegamosios salės keturiems šimtams 
vaikų, buvo dar maudyklės, orkestras, žaidimo, gimnastikos Galės, 
biblioteka; taip pat buvo ir foto-atelier. 0 be to buvo dar viso
kiausių amatų dirbtuvės. Nes daktarui Barnardo atrodė gera, 
kuomet vaikai pusę dienos praleisdavo besimokydami, o kitą 
pusę — bedirbdami įvairius rankų darbus. Prižiūrimi specia
listų, jie lavindavosi įvairiausiuose amatuose, kiekvienas sulig 
savo gabumais ir palinkimais. Tose dirbtuvėse pirmiausia bū
davo pagaminami visi reikalingi daiktai pačiai įstaigai, o paskui 
jau pardavimui. Sunku būtų surasti tokį amatą, kurio atstovų 
Barnardo Berniukų namuose nebūtų buvę. Buvo kepėjų, siuvėjų, 
kurpių, stalių, kalvių, račių... buvo technikų, mechanikų, spaus
tuvių darbininkų ir daugybė kitų. Barnardo’ui rūpėjo ne vien 
tai, kad jo auklėtiniai taptų geri savo amato specialistai, jis 
ypatingai rūpinosi jų auklėjimu. Barnardo patyrė, kad berniu
kas, Įgijęs valią ant savo amato, įgyja iki tam tikro laipsnio 
valią ir pats ant savęs.

Didelės reikšmės Barnardo teikė ir gimnastikai. Rytą, 
apie pusę šešių, vaikai trimitu būdavo prikeliami. Paskui kie
me vaikštinėdavo ir apie pusę valandos gimnastikuodavosi, ir 
tik tada jau gaudavo pusryčius. Šita „kareiviška mankšta" bū
davo daroma triskart per dieną. Barnardo suprato ir patyrė, 
kad per kūno kultūrą, iš didelės dalies, galima įsigyti sveikatą.

Auklėtiniams niekuomet nebūdavo duodami svaiginantys 
gėrimai. Ir jie patys, išeidami iš Berniukų namų, prisiekdavo 
pasilikti blaiviais žmonėmis. Patyrinėjus pasirodė, kad 85% 
visų nelaimingųjų vaikų buvo aukos savo tėvų arba senelių 
girtavimo. Taip pat buvo nustatyta, kad 99% visų, į skurdą ir 
vargą įpuolusių šeimų, yra alkoholio aukos. Todėl teisinga- 
sakė Barnardo: „Pagaliau pasidarė aišku, kad šitas juodas de
besis užtemdo tų jaunųjų žmonių gyvenimą, kurie auga mūsų 
didžiojo miesto užkampiuose ir gatvėse, be drabužio, be pa
stogės, be globos. Jokia pagalba nieko nepadės, jei nebus pa
skelbta mirtina kova alkoholiui, kuris praryja tiek daug nelai
mingų aukų“.

Jau kalbėjome trupučiuką apie berniukų gimnastiką. Gim
nastika buvo sujungta su kareiviškomis mankštomis ir nedide
liais manevrais. Buvo įvestos tam tikros margos uniformos. 
Buvo taip pat ir mažųjų ugniagesių komanda. Jie turėjo ne tik 
misinginius šalmus, kaip tikri ugniagesiai, bet atlikinėjo ir pra
timus. Atrodydavo, kad jie įgalėtų ir tikrą gaisrą gesinti ir gel
bėti pavojuj esančias gyvybes. Bet užvis gražiausiai atrodė uni
formuoti muzikantai.

Mano jaunieji skaitytojai gali pamanyti, kad tie Londono 
gatvių vaikai, tik peržengę Berniukų namų slenkstį, staiga pa
sikeisdavo, pasidarydavo geri, įsigydavo visus gerus įpročius 
ir ypatumus. Ne! Taip nebūdavo. Reikėdavo vargo ir kantrybės 
iš auklėtojų ir mokytojų pusės, o daug darbštumo ir ištvermės 
iš auklėtinių. Dvasinis pasikeitimas taip greit nevykdavo, kaip 
išorinis. Kiekvienas vaikas pirmiausiai būdavo nufotografuoja
mas, toks, koks ateidavo, savo sudriskusiuose skarmaluose. 

Paskui būdavo gerai išmaudonias. O po to jau visai naujai ap
rengiamas ir gaudavo švarią, baltą lovą, kas daugeliui buvo 
kažkas nepaprasto. Suprantama, kaip jausdavosi šitie vaikai, 
dažnai tiek ilgai gyvenę ir nakvoję skurdžiuose miesto užkam
piuose ir gatvėse, — jie manydavo rojun patekę. Bet šis pa
sikeitimas yra tik išorinis pasikeitimas. Su juo dvasinis pasikei
timas neįvykdavo. Galima įsivaizduoti, kokių baisių įpročių 
gali turėti tokie gatvių vaikai ir kiek jėgų reikia tokiems įpro
čiams išrauti! Atsiminkime ir tai, kad tie vaikai, nors skurdžiau
siai gyvendavo, nakvodavo po atviru dangumi, tačiau jausda
vosi savęs ponai, nė kieno nepriklausomi. Jie darydavo visa, 
kas tik jiems patikdavo ir ką jie panorėdavo, kol susidurdavo su 
policija. Taigi, paklusnumas, tvarka jiems buvo visiškai sve
timi dalykai. Ir štai dabar juos reikėjo padaryti tvarkingus ir 
paklusnius. Bet Barnardo tuo dar nepasitenkino, jis norėjo 
daugiau pasiekti. Kartą jis rašo: „Jei nieko daugiau nebūtų 
pasiekta kaip tik socialinis ir moralinis pagerėjimas, aš būčiau 
smarkiai apviltas ir šito ilgo darbo vaisiai nueitų niekais. Aš 
trokštu ir prašau Visagalio, kad šitie vaikučiai būtų išgelbėti 
ne tik šiame, bet ir aname, amžiname, gyvenime“. Matome, 
kaip jis rūpinosi savo auklėtiniais, kaip juos mylėjo ir kaip 
jiems troško paties didžiausio gero ir laimės.

Vieną vakarą Barnardo sutiko 8 — 9 metų berniuką, ku
ris gatvėje pardavinėjo degtukus. Berniukas ėjo šaukdamas: 
„Dvi dėžutės už pusę penny! Pirkite, ponai!“ Barnardo į jį at
kreipė savo dėmesį. Pasikalbėjęs su juo sužinojo, kad jis turi 
sergančią motiną ir mažą sesutę. Kadangi berniuko namai buvo 
netoli, Barnardo nutarė užeiti. Jis ėjo kartu su berniuku. 
Greitai priėjo purviną kiemą, o tuojau ir apirusius laiptus. Už
lipę laiptais, įėjo į labai skurdžiai atrodantį kambarį. Nebuvo 
nei stalo nei kėdės. Ant krūvos skudurų gulėjo serganti mote
riškė, berniuko motina, našlė. Jinai buvo tikrai nelaiminga — 
negalėjo pajudinti rankų ir kojų. Šalia jos sėdėjo mažytė, kokių 
šešių metų, mergaitė. Prie lovos galo stovėjo berniukas, jos 
sūnus, su kuriuo Barnardo kartu atėjo. Šitas berniukas buvo 
tikras didvyris. Kad išmaitintų savo sergančią motiną, mažytę 
sesutę ir pats save, jis pradėjo savo „prekybą". Barnardo tei
ravosi moteriškę, kodėl ji nesigulianti ligoninėn. Bet čia tuojau 
pasirodė motiniškoji meilė ir motiniškas rūpinimasis savo vai
kais. Ji negalėjo atsiskirti su savo mažyčiais, tinkamai jų ne
aprūpinus. Kada Barnardo paaiškino, kad jos vaikučiai galėtų 
rasti vietą vaikų prieglaudoj, tada ji atsakė: „Taip, pone, aš to 
labai ir labai norėčiau, tik nežinau kaip pasiekti". Ji sakėsi 
prašanti Dievą, kad Jis neapleistų jos vaikučių. Pasipasakojo, 
kad neseniai skaičiusi kokiam tai lape apie Berniukų namus,

Vargais surado tą lapą ir parodė Barnardo’ui...

kur vaikai esą ger J aprūpinami. Vargais surado tą lapą ir pa
rodė Barnardo’ui. Barnardo skaitė savo paties žodžius. Mo
teriškė neturėjo nė mažiausio nujautimo, su kuo kalbasi. Ir štai 
dabar Barnardo pasisako, kas esąs. Jis pats vėliau pasakoja, 
kad nebūtų buvę galima aprašyti moteriškės nustebimo. Ašaros 
nedėję jai per skruostus iš susijaudinimo ir nustebimo. Paskui 
atsigrįžus į vaikučius ir sakius jiems: „Aš sakiau, kad Dievas 
išgirs mane, — ir štai, dabar matote šį poną“. Barnardo’ui ta; 
valanda buvo taip pat įspūdinga ir gili, nes jis tame vargingame 
kambarėly dar kartą pajautė Dangiškojo Tėvo gerumą. Abu 
vaikučius Barnardo pasiėmė pas save ir pasirūpino nelaimin
gąja motina. (Žiūr. 423 pusi.).
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(Tęsinys iš 418 pusi.).
Dr. Thomas Barnardo

Ką tik pirmą kartą išgirdome, kad ir maža mergytė rado 
prieglaudą pas Barnardo. Iki šiol girdėjome tik apie berniu
kus. Ir mergaitėmis „nė kieno vaikų tėvas" taip pat rūpinosi. 
Kartą, bebūdamas su savo jauna žmona Syria viename pajū
ryje, Barnardo gavo iš vieno draugo vestuvinę dovaną. O ši 
dovana buvo tokia: jo draugas surinko aukų įsteigti mergaičių 
namams. Kitas Barnardo draugas, išgirdęs apie tai, irgi pa
noro prisidėti prie to darbo. Ir ką jis padarė? Ogi padovanojo 
visą namą. Dabar jaunoji pora galėjo žengti į darbą — gelbėti 
mergaites, vesti jas į dorą, tvarkingą gyvenimo kelią. Mergai
čių, kurios buvo prie pražūties slenksčio, Londone taip pat 
netrūko, kaip ir berniukų. Jomis dar labiau reikėjo susirūpinti. 
Barnardo pastebėjo, kad, norint mergaitėms turėti daugiau 
įtakos, norint jas tinkamai išauklėti, negalima visų kartu pa
talpinti, bet reikia padalinti nedidelėmis grupelėmis, kad jos 
labiau galėtų pajusti šeimos meilę. Todėl jis nutarė pastatyti 
nedidelius, keturių-penkių kambarėlių, namus. Tuose name
liuose būdavo- patalpinama po keletą mergaičių ir pavedama 
prityrusių auklėtojų globai. Iš kur atsirado tie nameliai? Visi 
tie nameliai tai buvo aukos gerų žmonių. 1876 m. liepos 9 d. 
iškilmingai buvo atidaryta Mergaičių namai — kaimas, nes jau 
tada buvo trylika tokių namelių ir skalbykla. Vėliau šitas na
mų skaičius vis augo ir augo, pasiekė net 65. Taip pat buvo 
pastatyta bažnyčia, sanatorija džiovininkams, mokykla ir daug 
kitokių pastatų. Šitas Mergaičių kaimas buvo Ilford'e, maždaug 
12 kilometrų kelio geležinkeliu nuo Liverpoolstreet-Station. 
Koks skirtumas tarp dulkėtų, tvankių rytinio Londono gatvių 
ir šio puikaus sodų miesto tarp žaliuojančių pievų! Visi name
liai turėjo savo pavadinimus. Vienas vadinosi Neužmiršuolė, ki
tas — Pavasario gėlė, trečias — Žibutė ir panašiai. Buvo ir 
tokių pavadinimų, kurie primindavo aukotojo tikslą, pavyzdžiui: 
Prisiminimui savo vienintelio sūnaus, Prisiminimui savo mylimo 
tėvelio ir t. t.

Nameliai buvo gražiai apsupti nedidelių sodų. Kiekviena 
mergaitė turėdavo savo mėgiamiausią daiktą, pavyzdžiui, ka
tytę, karvelį, kanarkutę ar ką kitą. Taip pat kiekviena turė
davo spintelę su savo žaisliukais. O visų svarbiausia, ką jos 
gaudavo ir kas daugeliui buvo didelis džiaugsmas — tai buvo 
balta, švari lovutė. Lovutės ir drabužėliai buvo įvairūs, taip, 
kad iš apsirengimo nebūtų buvę galima spręsti, kad tai vaikai 
iš prieglaudos. Medžiaga, spalvos, pasiuvimas buvo įvairus, 
kad nebūtų vienodumo, monotoniškumo. Ir mergaitėms taip pat, 
kaip ir berniukams, reikėjo išmokti tvarkos ir paklusnumo. Tai 
joms kartais būdavo nelengva. Tačiau išmintingoms auklėto
joms padedant ir tai būdavo pasiekiama. Vėliau į vadinamąją 
šeimą būdavo dažniausiai tik po vieną naują mergaitę priima
ma. Ši, patekusi į tarpą jau seniau gyvenančių, išmokusių pa
klusnumo ir tvarkos mergaičių, ir pati tuojau tapdavo tokia.

Rasti darbo mergaitėms yra nesunku. Prižiūrimos vadina
mosios šeimos motinos, jos dirbdavo visa, kas reikalinga na
mų ruošai. Buvo įsteigta ir virimo mokykla. Taigi, mergaitės 
būdavo praktiškai paruošiamos gyvenimui. Be to būdavo mo
koma muzikos ir dainavimo ir daug dėmesio kreipiama į sportą.

Vyresniosios mergaitės būdavo daugiau lavinamos vie
noje kurioje šakoje. Taip, sakysim, jos būdavo gerai išmokomos 
siuvimo, mezgimo, skalbimo ir t. t. Mergaitės iš Barnardo Mer
gaičių namų ypatingai būdavo branginamos prie darbo. Visi, 
kas tik gaudavo tarnaitę iš Ilsford'o, džiaugdavosi, nes viso 
būdavo teisingos, darbščios, turėdavo pasitikėjimą. Bet Bernar
do mergaičių bet kur ir neatiduodavo. Jis norėdavo, kad visos 
patektų į geras rankas. O pareikalavimas būdavo toks didelis, 
kad jo nė dešimtąja dalimi negalėdavo patenkinti. Mergaičių 
namuose būdavo ir tokių, kurios, šiaip sau pažiūrėjus, netikda
vo jokiam darbui. Tai būdavo psichiniai sirguliuojančios ir šiaip 
su visokiais kūno trūkumais, kaip kurčios, nebylės, aklos ir ki
tokios. Tačiau Barnardo ir jų nelaikydavo našta; sulig jų su
gebėjimų ir jėgų, jos taip pat būdavo lavinamos. Viena išmin
tinga moteris, Mergaičių namų inspektoriaus žmona, kartą taip 
išsireiškė: „Ir jos turi būti kam nors naudingos, nes kitaip — 
nebūtų sutvertos". Ir iš tikrųjų, iš jų išėjo pačios geriausios 
mezgėjos. Daug mergaičių taip užsidirbdavo sau visą pragy
venimą.

Barnardo ypatingai rūpinosi savo auklėtinių ateitimi. Jis 
buvo įsitikinęs, kad daug geriau ir protingiau auklėtinius ko
lonizuoti kur svetur, negu palikti savam krašte ir duoti vėl 
sugrįžti į pirmykštį gyvenimą, į pražūtį. Tokią koloniją Bar
nardo surado Kanadoje. Čia siųsdavo jis savo auklėtinius ir 
auklėtines ir parūpindavo jiems darbo, vienokį ar kitokį pra 
gyvenimo šaltinį. Šiuo savo sumanymu Barnardo vėliau labai 
džiaugėsi. Jis pats ten buvo keturis kartus nuvažiavęs. Visuomet 
sugrįždavo patenkintas ir džiaugdamasis. 1887 metais Barnardo 
įsigijo didelį žemės sklypą ir įsteigė didelę farmą, pavadintą 
savo paties vardu. Ten pat įsteigė namus jauniems amatinin
kams ir darbininkams. Norinčių patekti į tuos namus greitai at-

llii šiemet turim dar padaryti 1
1. PASIRUOŠIU DOVANŲ NETURTINGŲ ŠEIMŲ VAI

KUČIAMS, kuriuos vienas ar su savo skiltim aplankysiu 
Kalėdų švenčių proga.

Kiekvienas per šventes galvoja apie save. Skautas 
pirmiausia galvoja apie kitus!
2. UŽSIPRENUMERUOSIU SKAUTŲ AIDĄ 1935 ME

TAMS. (Jis dabar taip pigus!).
Skautų Aidą prenumeruojasi kiekvienas skautas.

3. ĮSIGYSIU L. S. S. LIUDIJIMĄ.
Tvarkingas skautas turi visada L. S. S. liudijimą.

4. UŽDIRBSIU VIENETUI TAŠKŲ KONKURSE. Mažiau
sia surinksiu ligi N. M. 10 taškų.

Šefo jubiliejaus garbei suruoštas konkursas mums duoda 
progos sėkmingai dirbti Lietuvos skautijos labui.

Aš negaliu atsilikti arba blogiau savo pareigas eiti.
Mes kiekvienas norime būti pirmasis. Tai yra pažanga!

sirado daugiau kaip šimtas. Už pragyvenimą tuose namuose 
kiekvienas turėdavo metus dirbti farmoje, o paskui jau laisvai 
galėdavo pasiieškoti sau bet kokio darbo. Nors, pradėjus Bar- 
nardo'ui savo darbą, Kanados valdžia buvo nepatenkinta ir 
priešinosi, tačiau jis laimėjo. Kolonistų skaičius augo. Kiekvie
nas naujas kolonistas gaudavo tam tikrą sklypą žemės su gyve
namuoju namu ir tvartais. Gautą sklypą vėliau kiekvienas ga
lėdavo įsigyti nuosavybėn už savo užsidirbtus pinigus. Bar
nardo įkurtoji farma tapo centras visos kolonizacijos. Bet ir 
auklėtiniai niekuomet neužmiršo savo gerojo auklėtojo ir Ber
niukų namų Stepney'uj.

Per dvyliką metų, nuo 1890 — 1902, Barnardo auklėtiniai 
jo kilniam darbui remti atsiuntė, skaitant mūsiškiais pinigais, 
apie 400 000 litų. Kokį didelį dėkingumą parodo šis skaičius! 
O be to, kasdien ateidavo šimtai padėkos laiškų. Vienas auklė
tinis kartą taip rašo: „Širdingai dėkoju Jums už viską. Šiais 
metais uždirbau apie 2000 litų. Pusę buvau pasiryžęs paaukoti 
Jūsų kilniajam darbui. Bet kadangi daugiau sunaudojau dra
bužiams ir batams, negu buvau apskaičiavęs, tai man likosi 
truputi mažiau. Juos ir siunčiu Jums su pilna dėkingumo šir
dimi. Kasdien prašau Visagalio didžiausio pasisekimo Jūsų 
įstaigai ir Jums, mielasis Daktare“.

Iki šiol visą laiką kalbėjome apie Barnardo darbą, o apie 
jį patį ir jo privatų gyvenimą beveik nieko. Bet jo gyvenimą:; 
buvo taip suaugęs su jo kilniuoju darbu, kad apie jį atskirai 
nedaug r tegalima pasakyti. Kad Barnardo buvo vedęs, tą mes 
jau žinome. Turėjo septynetą vaikų, iš jų tik keturi teužaugo: 
du sūnūs ir dvi dukrelės. Turėdamas tiek daug darbo, aišku, 
Barnardo savo šeimai skirti daug laiko negalėjo. Bet kuomet 
jis būdavo su savaisiais, tai būdavo tikras, mylintis tėvas. Kaip 
jam rūpėjo savo vaikučių auklėjimas, galima spręsti iš laiško, 
kurį jis rašė vienam savo sūnui, dar nedideliam berniukui: 
„Visuomet ir visur sakyk tik teisybę. Savo širdį ir mintis laikyk 
švarias ir tyras. Nesiklausyk negražių kalbų. Savo mamytės 
išbučiuotos burnos nesutepk negražiomis kalbomis ir žodžiais. 
Atsimink visuomet, kad esi mano sūnus ir saugokis visokio 
pikto dėl savo mamytės ir dėl manęs. Pasimelsk kiekvieną 
dieną, nes mūsų maldų, jei esame iš tikrųjų reikalingi, ko pra
šome, Dievas išklauso ir suteikia jėgų atsispirti pagundoms". 
Ar gali kas nors gražiau kalbėti savo vaikui!

Barnardo turėjo širdies ligą. Daug kartų važinėjo po įvai
rius kurortus, norėdamas pasigydyti. Tačiau visiškai pasveikti 
jis nebegalėjo. Ir kada 1905 metais sugrįžo po paskutinės savo 
kuracijos, spalių mėnesį laikraščiuose pasirodė tokia žinia: 
„DAKTARAS BARNARDO MIRĖ“. Vienas ponas, paskaitęs 
šią žinią, sutikęs gatvėje mažą berniuką, sako jam: „Mano 
mažiuk, jūs netekote savo draugo". „Taip, pone, ir dar labai 
gero", — atsakė bėriukas. Trys apskurę gatvės vaikai sudėjo 
savo penny ir nuėjo pirkti vainiko. Jiems įėjus į krautuvę, par
davėjas nustebęs paklausė: „Ką jūs darysite su tuo vainiku?" 
„Uždėsime ant daktaro Barnardo kapo. Jis buvo draugas to
kių, kaip mes", — atsakė vaikai. Kai Barnardo kūnas buvo ve
žamas į Ilsford'ą, jį lydėjo 1500 vaikų. Tai buvo nepaprasta 
eisena, didelio dėkingumo eisena, sujaudinusi visus londonie- 
čius. Per 60 metų Barnardo buvo tėvu 60 tūkstančių visų at
stumtų ir apleistų vaikų. Koks tai didelis darbas, kiek jam 
reikėjo meilės ir pasiaukojimo! (Galas).
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TEATRAS
1 veiksmo scenos vaizdelis.

VEIKIA:
Kaziukas) ,
Valė ( brolis ir sesuo.
Vincukas.
Jonukas.
Verutė.
Onutė.
(Kaziukas ir Valė mokosi).
Valė. Kazeli, ar tu sulig atsakymo pa

darei antrąjį uždavinį?
Kaz. Viskas taip, kaip uždavinyne pa

rašyta išėjo.
Valė. Man taip neišeina, kaip atsaky

mas rodo.
Kaz. Tur būt, daugyboje klaidą pada

rei. Antai mano juodraštis, pasižiūrėk.
Valė. Kur jis yra? .... Ne. Dėkui, 

Kazeli, aš pati persižiūrėsiu. Maniau tik, 
kad uždavinyne klaida padaryta. (Abu 
dirba).

Kaz. Jau baigta. Žinai, Valiuk, šian
dien ateis pas mus Klevų Vincukas su 
Petruku. Mama leido mums pažaisti, lau
ke šlapia. (Dėsto knygas). Ar jau tu vi
sas pamokas moki?

Valė. Dar geografija neišmokta.
Kaz. Štai ir berniukai ateina.
Valė. Aš einu į miegamąjį baigti pa

mokų ruošti. Paskui drauge žaisime.
Kaz. Gerai. Pasiskubink tiktai išmok

ti, (Barškina). Prašau, prašau (įeina trys 
berniukai). O, ir Jonukas!

Bern. Sveikas gyvas! (saliutuoja).
Kaz. Jonuk, kokia tavo nosis?
Jon. Aptaškė. Autobusas važiavo. Vi

są balą ant burnos išdrabstė. Žinai, bene 
pasisaugos, kad žmogaus neaptaškvtų. 
(Šluostosi). Ar jau švarus veidas? (Kiti 
berniukai paltą valo).

Kaz. Jau švarus. O paltą į virtuvę nu
nešiu. Išdžius. Prašau sėsti. (Išeina, greit 
grįžta).

Vine. Kad aptaškė, tai dar maža bėda. 
Bet man tai buvo vieną kartą. Einu į su
eigą uniformuotas. Skubinu. O čia pasi
painiojo tekintojas su savo tekinamąja 
mašina. Kai užkliudė kišenių, taip visas 
kelnaites išardė.

Jon. Tai bent juoko buvo!
Vine. Menki juokai. Uniformuotas su 

iširusiom kelnėm. Gerai, kad maža žmo
nių buvo. Susiėmęs palas, kad pasileidau 
bėgti į mokyklą.

Jon. Geras skautas vis adatą su siūlu 
turi.

Vine. Pamiršęs buvau. Gerai, kad pa
nelė mokytoja tuoj man padėjo susitvar
kyti.

Kaz. Na, kaip jau viskas tvarkoj, pra
dėkim žaisti ar ką.

Jon. Bėgam į lauką, kiek čia tos vie
tos tėra.

Kaz. Kad purvynas.
Vine, Einam čia pat skiniuko. Tu, Jo

nuk. nežiūrėk. (Jonukas nežiūri).
Jon. Kad aš ir nežiūrėdamas matau. 

Vincuks po stalu palindo, Kaziuks už len
tynėlės įsispraudė. (Atsigrįžta), Koks čia, 
vyrai, žaidimas!

Petr. Palikim šį kartą skiniuką. Ge
riau lauke pažaisim, kai ne toks bus pur
vynas.

Vine. Tai ką darysim? A, žinau, einam 
į žvėris geriau.

Petr. Kur sueigoj žaidėm. Tik Kaziu
kas nebuvo, dar nemoka.

Vine. Mes jam paaiškinsim.
Visi. Visi pasirenka žvėrių vardus...
Kaz. Palaukit, nesuprantu, vienas ku

ris pasakokit.
Vine. Visi pasirenka žvėrių vardus.
Jon. Kokių nori žvėrių vardus.
Vine. Paskui visi susėda į kėdes.
Jon. Ne visi susėda.
Vine. Vienas pasilieka be vietos.
Jon, Tai supirkėjas.
Petr. Kad tu, Jonuk, kliudai vis, tegul 

Vincukas pasakoja.
Vine, Vienas pasilieka supirkėjas ir 

pradeda bet ką pasakoti.
Jon. Reik pasakot, kad gražu būtų.
Vine. Pasakodamas vis žvėrių vardus 

pasako. Kas turi pasakyto žvėries vardą, 
tur ateiti prie supirkėjo ir šalia jo atsi
stot, jeigu supirkėjas sėdi, tai atsisėst. 
Baigdamas pasakoti, supirkėjas visiems 
liepia užimti vietas.

Kaz. Ar savo vietas?
Vine, Ne, vis tiek kokią. Supirkėjas ir 

pats skubina vietą rasti sau. Kas lieka 
be vietos, tai tas supirkėjas.

Petr. Aš būsiu supirkėjas.
Vine. Na gerai, stok. Kokie žvėrys 

kas? -
Jon. Aš purvinas, tai jau paršelis busiu.
Kaz. Aš arklys.
Vine. Aš avinas. Na, supirkėjau, pra

šau pradėti.
Petr. Miške gyveno daug žvėrių: 

parš... Ne, ne taip pradėjau. Ne miške 
gyveno. Pala... (galvoja). Aha... Vienas 
ūkininkas turėjo daug gyvulių. Kartą ėmė 
ir susibarė gyvuliai. Guli paršelis purvy
ne ir kriuksi: „Šeimininkas per mažai ma
nim rūpinasi. Ką jis valgytų be manęs. 
Taukų, kumpių, skilandžių vis iš mūsų 
brolių pasidaro. Turėtų bent kiek labiau 
ir pagerbti". „Ei, tu, parše, parše", tarė 
arklys: „bepigu tau purvyne gulint nie
kus tauzyti. Kad manimi šeimininkas ne
suartų, neapakėtų laukų, — ir tavo ma
lonybei nebūtų ko ėsti. Be to, iš mano 
vaikų dar ir kailinius pasisiuva. Dabar 
ponios labai nešioja kumeliukų kailinius. 
Avinas tylėjo, bet dabar ir jisai neišken
tė: „Na jau, arkleli, gyreis gyreis ir nuo 
koto nusigyrei. Kas matė tavo kailiniais 
ką benešiojant? Kai į apačią mano kailį 
padeda, tai bepigu tada į viršų kad ir 
pelės kailį padėt. Tavo vienais kailiniais 
isivilkusi ponia pati, kaip kailis, sustirtų. 
Mane šeimininkas tai tikrai turėtų pa
gerbti, kad jam nuo’ mano vilnos, kaip 
pečiuje šilta". Pagaliau, atėjo šeimininkas 
ir sako: „Nėr čia ko jums bartis. Visi jūs 
man geri, kai savo darbą dirbate, į kitų 
reikalus nesikišate. Visi i vietas marš! 
(Visi užima vietas, lieka Vincukas).

Kaz. Tikrai smagus žaidimas.
Vine. Dabar kitokių žvėrių vardus pa

sirinkit.
Kaz. Aš voverė.
Jon. Aš meška.
Petr. Aš lapė. (Įeina Valė).
Valė. Sveiki gyvi!
Vine. Eikš, Vale, drauge pažaisime. Tu 

moki į žvėris. Sueigoj žaidėm. Koks būsi 
žvėris?

Valė. Voverė.
Vine. Jau yra.
Valė. Na, tai kiškis.
Vine. Voverė, lokys, lapė, kiškis. 

(Pirštu rodo). Vieną kartą mes iškylą da

rėm. Naktinę. Miške daug buvo gražių 
voveraičių. Viena tai neatsitraukdama 
vis apie mūs palapines šokinėjo.

Jon. Skautas esi ir nežinai, kad vove
rys nemėgsta būti, kur daug žmonių.

Vine, O buvo. Tur būt, norėjo pala
pinių išmokti pasistatyti. Paskui ir kiš
kis, rodos, toks bailus, ir tas ausis su
glaudęs pakrūmėj pritūpė.

Jon. Kad tavo ir kiškio drąsumas, 
tikrai kaip pasakoj.

Vine. Mat, ūkio palapinėj kopūstų 
galva gulėjo. O juk visi kiškiai gali ži
noti, kad skautai jų bičiuliai.

Kaz. O kur meška su lape?
Vine. Palauk, turėk kantrybės. Vienas 

skaučiokas žąsikę atsinešė į stovyklą, ki
tas medaus puodelį. Suuodė žąsieną lapu
tė, o medų lokys. Juodviem tie valgiai 
labai patinka. Ir kai tik mes sumigom, 
juodu ėmė sėlinti prie ūkio palapinės. 
Bet sargyba buvo gudri ir išsaugojo tuos 
skanumynus. Rytą, kai trimito balsas mus 
kėlė, visi nabagai žvėreliai išsigandę pa
šoko ir strimgalviais nudūmė į savo na
mus.

Valė. Iš kur tu, Vincuk, išgalvojai to
kią pasaką, ar skaitei kur?

(Įeina mergaitės).
Ver. Sveiki gyvi! Ar jūs žinot, kad 

prieš adventą ruošiame vaidinimą. Bus 
bendra sueiga labai linksma. (Vaikšto ir 
apžiūrinėja padėtus lentynėlėje daiktus).

Berniukai. Ir mes rengiame.
On. Šiandien sesutė draugininke paro

dė kaip kostiumus reiks daryti.
Jon. O tu, Kaziuk, jau pasidarei savo 

šarvus ir kardą?
Kaz. Jau pradėjome mudu su Vincu

ku. Nešu parodyti.
On. Tu, Vale, moki lelijas daryti. Pa

rodyk ir man.
Valė. Gerai! Sėdam visos trys ir dir

bame.
Ver. Ai, ai, pirštą, pirštą!
Visi (subėga). Kas atsitiko? Kas?!
Vine. Dėžutė su gyvačiuke. (Visi juo

kiasi).
Jon. Matai, Verute, ar nežinai, kad 

svetimam bute nesiklausus nedera žiūri
nėti ir imti į rankas padėtus daiktus.
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JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ VADŲ KAMPELIS.

MIELOS SESĖS IR BROLIAI!
Sk. Aido 21 nr. „Kampelyje” buvo 

smulkiai surašyta šešių sueigų programa 
su dr-vės štabo posėdžiais ir suplanuotu 
pasiruošimu iškilmingai sueigai.

Tie broliai, sesės vadai, kuriems yra 
reikalo pasinaudoti planu, lengvai galės 
panašiu būdu ir tolimesnių sueigų temoms 
tokius konspektus susistatyti.

Tuo tarpu dedame visą eilę temų su
eigoms, kurias reikia išnagrinėti rengiant 
vaikus trečiam patyrimo laipsniui.

VII-ta sueiga. Uniforma ir jos dėvė
jimas.

VlII-ta O J. sk. moka patarnauti 
sau.

IX-ta 19 Gamtos meilė.
X-ta 99* Taupumas.
XI-ta 99 Mazgai.
XII-ta 99 J. sk. maldelės ir elge

sys bažnyčioje.
XIII-ta 99 J. sk. moka elgtis na

mie ir mokykloje.
XIV-ta 99 Higiena.
XV-ta 99 Švilpesiai.
XVI-ta 99 Įžodis.

XVII-ta „ Iškilminga įžodžio su
eiga.

„Kampelyje“ dar dėsime ir konspektų, 
tačiau dabar darome mažą pertrauką.

* Sudavijos j. sk. vadų sąskrydyje da
lyviai savo pageidavimuose prašė, kad 
„Kampelyje“ būtų dedama ir ištisų sueigų 
aprašymai, ir medžiaga šventėms ruošti, 
dainos, šūkių—rakietų pavyzdžiai, dr-vės 
knygų tvarkymas. Manau, kad oudaviečiai 
bus atspėję ir kitų apylinkių j. sk. vadų 
pageidavimus.

Todėl „Kampelio“ redakcija rūpinasi 
tokios rūšies medžiagos gauti iš pačių 
vadų ir, kiek galėdama, gaminti.

MŪSŲ TALKININKAS.
Būsimiems metams Skautų Vado kiek

viename nr. bus Jaun. sk. vadams skyrius.
Pirmas nr. išeis š, m. gruodžio mėne

syje.
Tad matome, kad atsiveria .ir antras 

šaltinėlis mums gaivinti ir sotinti. Tik pri
siminkime, sesės ir broliai vadai, kad mes 
visi tuos šaltinėlius gaivinantieji lašeliai 
privalome būti.

Skautų Vado 1935 m. prenumerata 2 
litu, prenumeruojantis su Skautų Aidu —■ 
Skautų Vadas 1 litas. Ir Jūs atsiliepkit i jo balsą.

Ver. Kad jau kitas kas kalbėtų, tik 
ne tu. Ar seniai pats nesiklausęs paėmei 
laivą ir išvirtai?

Jon. Ir nešaukiau dėl to.
Kaz. (Atnešęs kardą). Žiūrėkit, kardą 

jau pasidariau.
Vine. Dar reikia ir daugiau kardų. 

Mes padėsime.
Petr. Aš peilį turiu.
Jon. Ir aš. (Visi dirba).
On. Mama sakė labai norinti pama

tyti, koks mūsų vaidinimas bus.
Vine. Brolis draugininkas sakė, kad 

visus tėvelius prašysime.
Ver. Ir orkestras bus. Tai pašoksime 

smagiai prieš adventą. Paskui negalima 
bus ligi Kalėdų.

Petr. Kodėl advente negalima šokti?
Kaz. Pereitais metais brolis draugi

ninkas aiškino mums. Ar žinai, ką prime
na mums Kalėdų šventės?

Petr. Žinau. Jėzaus Kristaus užgimi
mą.

Kaz. Žmonės Ubai ilgai laukė Kris
taus užgimimo, visus 4 tūkstančius metų 
nuo pasaulio pradžios.

Petr. Taip ilgai?!
Kaz. Taigi, ilgai laukė ir vargą ken

tė, nelaimių daug turėjo.
Vine. Dėl to ir dabar keturias savaites 

prieš Kalėdas mes prisimename anų 
žmonių vargus ir susilaikome nuo dide
lių linksmybių.

Petr. Juk žmonės Kristų užmušė, ant 
kryžiaus prikalė. Tai jie negeri buvo.

Kaz. Kiti manė, kad Dievo Sūnus ate’s 
labai turtingas, visiems daug pinigų duos, 
kad jis bus puikus karalius.

Valė. O Kristus gimė visai prastam 
tvartelyje. Švenčiausioji Jo Motina pagul

dė mažutį Kristų į gyvulių ėdžias ant 
šieno.

Kaz. Dar mažas būdamas Kristus bu
vo labai išmintingas ir geras.

Petr. Tai už ką žmonės Kristų už
mušė?

On. Kad jis mokė žmones gera daryti. 
Atmeni, Baltrukas aną dieną į mane 
akmenį paleido, kad priminiau jam, kad 
negalima į mokyklą per langą smėlio 
barstyti.

Jon. Tai tie žmonės, tur būt, visi ir 
buvo tokie Baltrukai.

Valė. Bet ne visi tokie buvo. Kiti 
greit pamatė dieviškus Kristaus darbus. 
Jie pradėjo visam pasauliui skelbti Kris
taus mokslą, jį garbinti ir visą gyvenimą 
ištikimai jam tarnauti.

Jon. Ot ir įsidūriau. Kad tavo, Pet
ruk, ir adatos smailumėlis. Lenda siūt, 
kur visai nereikia. (Petrukas aptepa jo
du).

On. Žinote ką?
Jon. Ne, nežinom.
On. Jau netoli Kalėdos — Kristaus 

užgimimo šventė. Pagarbinkim mes kaip 
nors mažutį Kristų Betlejaus Kūtelėje.

Petr. Kur bažnyčioje Kalėdų metu pa
stato?

Ver, Aš mačiau mažutį Kristų ėdžiose 
paguldytą.

Vine. Piemenėliai ten Jam atneša sa
vo prastų dovanėlių.

Jon. Trys karaliai ne prastų dovanų 
atnešė. Mes tokių nepajėgsime.

On. Mes galime gėlių nupirkti ir Kris
taus ėdžias papuošti.

Visi. Ot gerai. Tikrai labai gražu bus. 
Mažutis Kristus tarp gėlių.

Jon. Aš kardą Kristui nudrošiu pa
žaisti.

Petr. Tu, Jonuk, manai, kad Kristui 
taip kaip tau kardas geriausiai patiks.

Mergaitės. Gėlių, gėlių pirksime.
Jon. Pirksime tai pirksime, bet pini

gų iš kur paimsime.
Visi. Pinigų... (Visi nutyla, susimąsto).
Valė. Ot kokie mes žiopli, tuoj ir su

sirūpinome. Palaukit. Kas gauna iš tė
velių saldainiams po 10 centų, ar 5 c.

Visi. Aš, aš, aš...
Valė. Tai mes kai mat ir reikalingų 

pinigų pasidarysime. Per visą adventą 
sutarkime saldainių nepirkti, o tuos pini
gus taupyti. Gerai?

Visi. Gerai, gerai.
Kaz. Tik tvirtai taupykim, kad neat

sitiktų taip, kaip vienai mūsų sesutei. 
(Merkia į Verutės pusę). Taupė mamai 
dovanėlę nupirkti, bet vieną kartą, pama
čiusi šokolado lange, taip įsigeidė, kad 
neišturėjo ir visus pinigus išleido.

Ver. Tai tada... tada aš negalėjau iš
kęsti, bet dabar Kristui ištesėsiu, tikrai 
ištesėsiu ir visai nežiūrėsiu į šokolado 
pusę.

Kaz. Na, tai budėkim ir ištesėkim!
Valė. Puikiai atrodys Kūdikėlis Kris

tus gėlėmis padabintas.
Visi. Puikiai...

(Sutemsta. Uždanga).
Gyvas paveikslas.

Scenoje Betliejaus Kūtelė. Ateina 
skautukai su gėlėmis. Padeda gėles pra- 
kartėlėje, atsiklaupia. Vienas gali koki 
Kalėdų eilėraštį pasakyti, kurio paskuti
nį sakinį visi choru pakartoja.

(Uždanga).
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Fotografuoti gali kiekvienas.

PIRMĄJĮ EGZAMINĄ IŠLAIKIUS.
„Skautų Aido” šių metų foto konkur

sas pasibaigė, laimėtojai dovanas atsiėmė 
ir, atrodo, viskas turėtų būti baigta. De
ja, šis įvykis yra toks, kad pro jį tylomis 
praeiti negalima. Juk tai buvo pirmasis 
foto konkursas, pirmas mūsų mėgėjų vie
šas egzaminas. Foto konkursai pas mus 
naujiena. Tiesa, praeitais metais mėgino 
suruošti foto konkursus Lietuvos foto 
mėgėjų sąjunga ir „Policijos“ žurnalo re
dakcija, bet abu konkursai neįvyko: pir
majam nuotraukų niekas neatsiuntė, o 
antrajam nuotraukų kad ir atsiuntė, bet 
tarp jų premijuotinų nerasta.

Šiame konkurse dalyvavo 49 asmens, 
kurie atsiuntė arti 1000 nuotraukų. Pa
žymėtina, kad aktyviai dalyvavo ir pro
vincijos foto mėgėjai (jų buvo 18). Tiesa, 
turint galvoje Lietuvoje esamų foto mė
gėjų skaičių ir konkurso temos paprastu
mą, atrodo, kad turėjo dalyvauti žymiai 
daugiau. Tačiau iš kitos pusės, prisiminus, 
kad tai pirmasis visiems prieinamas kon
kursas ir kad jis maža tebuvo reklamuo
jamas, mano nuomone, šį konkursą reikia 
laikyti gerai pavykusiu. Juk pirmieji le
dai pralaužti sunkiausia! Reikia tikėtis, 
kad ateities foto konkursuose, visvien 
kas juos nerengtų, dalyvių skaičius kiek
vieną syk didės.

Maža laimingoji.
Ši nuotrauka Sk. Aido foto konkurse gavo vieną premiją. 

Fot. V. Kizlaičio.

Šis konkursas mums daug ką parodė. 
Pirnrausiai paaiškėjo, kad Lietuvoje su
sidomėjimas foto kultūros plėtimu auga. 
Štai „Skautų Aidas" pasiėmė šį konkur
są suorganizuoti ir pagal savo išgales pre
mijų paskyrė. Konkurso suorganizavimas 
ir jo įvykdymas pareikalavo iš redakcijos 
nemaža darbo ir išlaidų, o naudos laik
raščiui iš to, rodos, nėra. Foto prekybi
ninkai paskyrė premijų, kurios, turint 
galvoje mūsų sąlygas, vis tik buvo nema
žos. Jei šiais ekonomiškai sunkiais lai
kais mūsų foto prekybininkai rado reika
linga foto propagandai paskirti tokios 
vertės, kaip paskyrė, premijų, tai tas fak
tas daug pasako: jis rodo, kad foto pre
kybininkai yra rimtai užinteresuoti foto 

plitimu Lietuvoje. Tiesa, tas jiems nau
dinga, bet negalima pasakyti, kad būtų 
nenaudinga foto kultūros plitimui.

Lygiai šis konkursas parodė, kad ir 
mes, skautai, tarp foto mėgėjų esame ae- 
paskutinieji. Kiek šiame konkurse daly
vavo skautų, tikslių žinių neturima, bet 
spėjama, kad jų buvo arti pusės visų da
lyvių. Tikrai žinoma, kad tarp konkurso 
dalyvių buvo 16 skautų, vadinasi, lygiai 
trečdalis. Priskaičius abejotinus (mat, ne 
visi nurodė, ar yra skautai), bus arti pu
sės visų dalyvių. Tarp premijas laimėju
sių skautų yra ir beveik pusė — 9. Tiesa, 
skautai nelaimėjo pirmųjų premijų, bet to 
ir nėra ko norėti, nes viena, skautai dau
giausiai yra jauni foto mėgėjai ir būdami 
nesavarankiški (moksleiviai), negali įsi
gyti gerų foto aparatų ir neturi lėšų, kad 
galėtų daug fotografuoti. Tačiau ir su 
blogu aparatu galime padaryti gerų nuo
traukų. Štai VIII premiją laimėjusi nuo
trauka yra padaryta su paprastu dėžiniu 
aparatuku. Taigi, nors su geru aparatu ir 
galima padaryti geresnių nuotraukų, ta
čiau jo neturėjimas negali atbaidyti nuo 
dalyvavimo foto konkursuose, nes vis tik 
pagaliau nulemia ne tiek aparato geru
mas, kiek žmogus, kuris už jo stovi. Pa
galiau foto konkursas kai kam gali suda

ryti progos įsigyti 
gerą aparatą, nors 
jis ir premijos ne
laimėtų. Štai šio 
konkurso I premi
jos laimėtojas p. 
Antanas Giedraitis 
savo premiją -— 
188 lt. vertės apa
ratą su statyvu — 
padovanojo jo nuo
mone neblogai fo

tografuojančiam, 
bet blogą — dėži
nį — aparatuką tu
rinčiam provinci
jos foto mėgėjui p. 
A. Balsiui. Jei 
„Skautų Aidas” 
kada suruoš foto 
konkursą vien 
skautams, reikia ti
kėtis, kad jame 
skautai dalyvaus 
daug gausiau, kaip 
šiame.

Nors šio kon
kurso sąlygos bu
vo labai lengvos, 
kad jos kai kam

buvo „persunkios“. Kaip matyti iš kon
kurso teisėjų komisijos akto, paskelbto 
pereitame „Skautų Aido" numery, net še
šių autorių nuotraukų teko nesvarstyti tik 
dėl to, kad jos neatitiko konkurso sąly
goms, nors šiuo atžvilgiu konkurso orga
nizatorius ir teisėjai ir gana nuolaidūs 
buvo. Jei į šį reikalą būtų griežčiau pa
žiūrėta, autorių skaičius, kurių nuotrau
kos svarstyti nebuvo priimtos, būtų tik
rai padvigubėjęs. Dabar buvo eliminuotos 
tik tos nuotraukos, kurios neatitiko pa
tiems esminiams reikalavimams, pav., au
torius nenurodė slapyvardės, o savo tik
rą pavardę, arba visiškai nepažymėjo 
konkurso sąlygų 5 punkte reikalaujamų 
davinių (nuotraukos pavadinimo, objekty-

vo, medžiagos). Daugelis net tokio pa
prasto dalyko, kaip konkursui atsiųstų 
nuotraukų skaičiaus nesugebėjo pažymė
ti. Buvo reikalauta ant kiekvienos nuo
traukos pažymėti šalia slapyvardės kon
kursui atsiųstų nuotraukų skaičių. Buvo 
tokių, kurie jį pažymėjo iš eilės nuotrau
kas numeruodami arba, jei atsiuntė padi
dintą nuotrauką, tai ir originalinę nuo
trauką įskaitė į bendrą konkursui atsiųs
tų nuotraukų skaičių... Štai vienas kon
kurso dalyvis, siųsdamas nuotraukas, nu
rodo redakcijai savo adresą ir rašo: „Ger
biamas foto konkurso vedėjau. Siunčiu 
savo nuotraukas išbandyti. Jei patiks, ga
lėsiu daugiau atsiųsti. Nuotraukų man ne- 
grąžinkit, nes man jos nereikalingos, o 
dovanas siųskit man šiuo adresu". Pa
lauk, pone, dovanos ne taip greit siunčia
mos. Norint jas laimėti, reikia ne tik ge
rai fotografuoti, bet ir konkurso sąlygų 
laikytis. Tačiau iš kitos pusės tenka su 
džiaugsmu konstatuoti, kad buvo ir tokių 
mėgėjų, kaip šis, kuris parašė, kad Gavo 
nuotraukas siunčiąs ne dėl skiriamų pre
mijų, o norėdamas parodyti, kokių gražių 
vietų esama jo apylinkėje. Bravo, kolega! 
Daugiau tokių foto mėgėjų! Bet aš nukry
pau į šalį. Grįžtant prie temos noriu pa
sakyti, kad nors aš negaliu kalbėti busi
mųjų foto konkursų rengėjų vardu, tačiau 
visiems šiame konkurse dalyvavusiems ir 
nedalyvavusiems norėčiau draugiškai pa
tarti griežtai laikytis konkurso sąlygų, nes 
esu tikras, kad ateities konkursų rengėjai 
nebebus tokie nuolaidūs, kaip buvo 
„Skautų Aidas” šį syk.

Kitas dalykas, kuris mums, buvusiems 
konkurso teisėjams, metėsi į akis, tai 
„šlubuojanti“ technika (žiūr. teisėjų ko
misijos aktą pereitame „Sk. Aido" nume
ry). Daugelis nuotraukų motyvo atžvilgiu 
buvo labai įdomios ir kompozicija gera, 
bet techniškai blogai pagamintos ir tik 
dėl to negalėjo būti premijuotos. Pasiro
do, kad vis tik daugelis foto mėgėjų dar 
neturi elementarinių foto technikos žinių. 
Taip yra, matyt, dėl to, kad įtikėjo ame
rikonų foto prekybininkų paskleistam šū
kiui: „Jūs tik paspaudžiate išjungiklio 
mygtuką, o visą kitą atliekame mes", ir 
foto l'teratūros neseka, su daugiau paty
rusiais foto mėgėjais nesitaria. Pereitais 
metais, tik ką pasirodžius iš spaudos ma
no knygutei „Fotografuoti gali kiekvie
nas", ftian vyriausiame skautų štabe te
ko išgirsti įdomų, daugumos mūsų foto 
mėgėjų galvojimą atvaizduojantį, pasikal
bėjimą. Vienas foto mėgėjas atnešė „Skau
tų Aidui" nuotraukų. Vyriausias skauti
ninkas pulk. Šarauskas jį užkalbino ir pa-
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Skautai 
vyčiai 
if bendras 
išsilavini
mas.

Svarbiausia priežastis, bendrą išsila
vinimą padaranti skautams vyčiams ne
paprastai aktualiu reikalu, yra jaunuolio 
amžiuje gyvas sąmonės atbudimas, pri
verkiąs rimčiau ir vispusiškiau apsvars
tyti kiekvieną kasdieninio gyvenimo reiš
kinį. Skautais vyčiais būdami, jaunuoliai 
gyvena savo ne ti*k fizinio, bet ir psichi
nio bei intelektualinio brendimo svar
biausiąjį etapą — pagrindinių pasaulė
žiūros gairių darymąsi. Tas etapas kiek
vieno žmogaus gyvenime yra labai reikš
mingas ir svarbus; nuo jo pareina toli
mesnio žmogaus gyvenimo pasisekimas ir 
kryptis. Susidarymas aiškaus ir tvirto nu
sistatymo nėra lengvas dalykas. Tai rei
kalauja didelio atsidėjimo, darbo ir tvir
tos valios.

Kaipo konkrečią priemonę tam tikslui 
pasiekti skautams vyčiams galima reko
menduoti įvairių pasaulėžiūrinių pobū
džio knygų arba žurnalų skaitymą. Jųjų 
jau yra gana daug ir lietuvių kalba para
šytų; bent aukštesniąsias mokyklas lan
kantiems skautams vyčiams savos, lietu
vių kalba, literatūros iš minėtos srities 
visiškai pakaktų, jei tik jie gyvai jąja su- 
siinteresuotų. Kad būtų tas gyvas susiin- 
teresavimas tais /klausimais, kurie tiesio
giniu ar netiesioginiu būdu liečia skautų 
vyčių bendrąjį išsilavinimą ir iš jo išplau
kiantį idėjinį sąmoningumą, — neužtenka 

klausė, ar jau įsigijo mano knygą. „Ne, 
kam aš pirksiu, jei aš ir taip gerai foto
grafuoju", — atsakė šis. Kai jis išėjo, pa
sidomėjau, kaip jo nuotraukos atrodo. 
Pasirodė, kad blogos. Nemačiau jų ir 
„Skautų Aide“. Vadinasi, ir redakcija 
apie jas buvo tokios pat nuomonės, kaip 
ir aš. Šis foto mėgėjas buvo įsitikinęs ge
rai fotografuojąs tik dėl to, kad neturė
damas elementarinių foto technikos žinių, 
nepastebi savo klaidų. Jo nuomonė cha
rakteringa daugumui mūsų foto mėgėjų. 
Tai labai liūdnas reiškinys. Dėl to aš vi
są laiką kartoju ir kartosiu, kad jei nori 
pasiekti gerų rezultatų, sek foto pažan
gą: skaityk foto knygas ir laikraščius.

Aš neabejoju, kad ne vienas skaity
damas, kaip aš savo straipsniuose raginu 
foto mėgėjus sekti foto literatūrą, pagal
voja: „Žinoma, kaip Laucius neįrodinės 
reikalą skaityti foto literatūrą, jei pats 
parašė foto vadovėlį". Taip galvojančius 
galiu užtikrinti, kad tokių sumetimų kol 
kas neturiu. Gal ir turėčiau, jei būtų in
teresas, bet dabar jo nėra. Mat, knygą iš
leidau ne aš, o „Skautų Aidas“ ir aš savo 
honorarą už ją seniai atsiėmiau ir išlei- 
džiau. Tai viena. Antra — minėtoji kny
gelė, galima sakyti, jau beveik baigiama 
pardavinėti. Manau, geriausiai bus, jei aš 
foto pažangos sekimo reikalu nekalbėsiu, 
o tiems, kam foto literatūros (laikraščių 
ir knygų) skaitymas atrodo nereikalingu 
laiko gaišinimu, patarsiu pasiteirauti pas 
laimėjusius šiame konkurse pirmąsias pre
mijas, ar jie seka foto literatūrą, ar ne...

Suprantama, kad šiuo konkursu ne 
▼ienas ir nusivylė ir palyginęs premijuo
tąsias nuotraukas su savo ar kitų nepre
mijuotomis, galvos, kad konkurso teisėjai 
yra gerokai apsirikę: premijavo bloges
nes, o nepastebėjo geresniųjų nuotraukų. 

vien pasaulėžiūrinio turinio knygų bei 
žurnalų skaitymo; vien tik tąja vadina
mąja individualine bendrojo lavinimosi 
priemone skautas vytis niekada, ar bent 
per labai ilgą laiką, nepasieks reikiamų 
vaisių. Kur kas svarbesnė, gyvesnė ir gy- 
venimiškesnė bendram išsilavinimui plėsti 
priemonė yra vadinamoji socialinė, inter- 
individinė. Toji skautams vyčiams ir yra 
pati parankiausia ir naudingiausia. Jąja 
geriausiai skautai vyčiai galėtų naudotis 
per būrelių sueigas, kuriose kiekvienam 
vyčiui turi būti pareiga — referuoti kurį 
nors skautų ideologijos pagrindus liečian
tį klausimą. Aiškus dalykas, šiąja prie
mone yra visai neįmanoma naudotis be 
aukščiau pabrėžtos irgi bendrojo išsila
vinimo be galo svarbios priemonės — 
knygų skaitymo. Labai klaidinga būtų 
manyti, tokių skautiškai pasaulėžiūrai da
rytis būtinai reikalingų referatų skaity
mui pakankamai medžiagos duoda aukš
tesniojoje mokykloje dėstomieji dalykai 
ir jų pagilinimą liečianti literatūra. Tie
sa, tai ir labai svarbu, bet reikia pasa
kyti, kad pasaulėžiūrinio nusistatymo jo
kia mokykla neduoda; jį reikia pačiam 
susidaryti, pasirenkant skaityti tokias 
knygas, kuriose nagrinėjami žmogaus in
dividualinį ir socialinį gyvenimą liečią 
klausimai. Skautams vyčiams ypačiai 
daug naudos šiuo atveju teiktų skaitymas

Galimas dalykas, kad mes kai kur ir ap
sirikome. Absoliutaus masto čia negali 
būti. Jei teisėjų komisiją būtų sudarę kiti 
asmens, gal kitas nuotraukas būtų premi
javę. Taip pat reikia neužmiršti, kad nu
statyti, kuriai nuotraukai turi būti pri
pažinta, pavyzdžiui, ketvirta ir kuriai 
penkta premija, gana sunku, nes „greti
mais stovinčios“ nuotraukos paprastai 
esti maždaug vienodo gerumo. Tai ga
lima pasakyti apie kiekvieną foto kon
kursą apskritai. Kas liečia šį konkursą, 
reikia pabrėžti, kad teisėjų komisija tu
rėjo nelengvą uždavinį ir pačios temos 
atžvilgiu. Jei konkurse norėta atvaizduo
ti lietuvių žemę ir lietuvių buitį, reikėjo 
žiūrėti, kad nuotrauka būtų daugiau ar 
mažiau tokio pobūdžio, jog nors šiek tiek 
būtų žymu, jog čia lietuvių, o ne, pav., 
rusų ar vokiečių žemė. Gražų saulėlydį 
galima nufotografuoti visur. Nufotogra 
fuosi, pav., Vokietijoj ir gali sakyti, jog 
tai padaryta Lietuvoje — niekas neat
skirs. Tiesa, aukščiau minėto dėsnio pil
numoje šiame konkurse negalėjo pravesti, 
tačiau į tai buvo vis tik atsižiūrima. Dėl 
to daugelis ir labai gražių nuotraukų liko 
nepremijuotos. Tai viena. Antra — kon
kursas turėjo tikslą paskatinti kiek gali
ma didesnį foto mėgėjų skaičių labiau su
sidomėti foto menu. Dėl to buvo nusista
tyta vieno autoriaus premijuoti tik vieną 
nuotrauką. Dėl šios priežasties, gal būt, 
liko nepremijuotų geresnių nuotraukų, 
kaip kai kurios premijuotosios. To negali 
išvengti kiti, negalėjome ir mes. Taigi, 
kas nieko nelaimėjo, tegu nemano, kad 
blogai fotografuoja ir nenusimena, o ener
gingai ruošiasi kitiems konkursams. Aš 
manau, kad dar jų bus.

Sktn. K. Laucius.

Į kelionę. Fot. K. Lauciaus.

Baden-Powellio raštų, F 6 r 6 t e - 
r i o Jaunuomenės auklėjimas, Auklėji
mas ir auklėjimasis, Swet-Mardeno 
Gyvenimo mokykla, Jėga, sveikata, gero
vė, Vydūno Sveikata, jaunumas, grožė 
ir visa eilė kitų. Meniškosios pasaulėžiū
ros objektyviam formavimuisi daug nau
dos duotų giliai ir atidžiai perskaitant 
dažnai mūsų periodinėje spaudoje pasiro
dančius korp! „Vytis“ Garbės Nario J. 
Lindės-Dobilo straipsnius įvairiais 
estetikos ir, apskritai, meno klausimais.

Tačiau viso to siekiant reikia būti be 
galo nuosekliam ir su tvirtu bei valingu 
nusistatymu pradėtą darbą atlikti kaip 
galima geriau ir tobuliau. Ir čia reikėtų 
laikytis principo „non muitą, sėd multum“ 
(ne kiekybiškai daug, bet kokybiškai) ar
ba lietuviškos šią progą tinkančios pa
vartoti patarlės: „Daug apžiosi — maža 
nukąsi“. Todėl darosi, berods, aišku, kad 
skautams vyčiams būreliuose ne »tiek 
svarbūs yra sausi, visokių mokslinių vei
kalų minčių prikimšti referatai, kiek lais
vesnio pobūdžio pašnekesiai įvairiais 
skautizmo ideologijos klausimais. Vadi
nas, daug svarbiau yra — išskaitytas pa
saulėžiūrinio turinio knygose mintis su
virškinti, jų įtikimumui surasti gyvus, iš 
mus supančios aplinkumos paimtus pa
vyzdžius ir jąsias vienaip arba kitaip 
stengtis interpretuoti sau intelektualiniu 
atžvilgiu lygių draugų tarpe, galutinai jas 
įvertinant: priimti ar atmesti.

Tai tik paskiros, nesistemingai išreikš
tos mintys ir, galima sakyti, gairės bei 
škicai, kurias kiekvienas skautas vytis, 
berods, turėtų gerai įsidėmėti, nors jos 
jam nėra naujos; tai aš pabrėžiu ypačiai 
dėl to, kad mūsų inteligentų tarpe tebėra 
dar be galo didelis procentas neinteligen
tiškų žmonių, kurie, baigę net aukštąsias 
mokyklas (ne tik aukštesniąsias — gim
nazijas), vis dėl to turi dar toli gražu ne- 
užtektiną bendrojo išsilavinimo stažą ir 
tikrų inteligentų akyse dažnai daro nei
giamą įspūdį.

Kaip skautai vyčiai galėtų pradėti są
monintis savo idėjinės pasaulėžiūros pa
grindinius principus ir kokį kelią šioje jų 
lavinimosi srityje rodo skautizmo ideolo
gija — panagrinėsime kitą kartą.

M. Jasėnas.

1935 metams išsirašyk tuojau SKAU
TŲ AIDĄ! Parodyk pavyzdį jaunes
niems.
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(Feljetonas). Liūne Janušytė.

ucoini Galai meno šoentiikloie.
Kada mūsų gimnazijoje buvo suruoš

tas mokinių vakarėlis, tarp kitų ir skau
tą Joną Sprindį pakvietė pabūti to va
karo tvarkdariu. Jonas prisikabino prie 
peties baltą kaspinėlį, išsivalė gerai ba
tus ir, atsistojęs salėje prie sienos, ėmė 
laukti ateinančių svečių, kad sodintų 
juos į jiems priklausančias vietas.

Mūsų miestelio publika nemėgsta per 
anksti vakaran susirinkti. Ji nemėgsta 
laukti vaidinimo pradžios. Ji mėgsta, 
kad vaidinimo pradžia jų lauktų.

Ir dabar, kada atėjo vaidinimo pra
džios laikas, salėje tiktai sienas parėmę 
stovėjo tvarkdariai, antrame suole iš ga
lo snaudė per nesusipratimą atėjęs čia 
vienas pašto valdininkas, o salės tarpdu
ryje stovėjo vienas rėmėjų ir, žiūrėda
mas į rankoje laikomą laikrodį, kas aki
mirką keikėsi:

— Velnias žino, velnias žino... Ir kas 
gi čia, pagaliau, bus? Jau po astuonių, o 
dar nei vieno gyvo žmogaus nematyti!

Artistai vaikščiojo scenoje, laukdami, 
kada jie jau galės pasirodyti publikai ir 
iš nekantrumo pešiojo ilgas, po metrą, 
linines barzdas.

Pagaliau, pusiau devynių, salės duryse 
švistelėjo agronomas. Jis vos laikėsi ant 
kojų ir įsikibęs durų briaunos, klaikiai 
žvalgėsi salėje.

— Aha... Štai kaip... — suurzgė jis. 
— Vadinasi, taip išeitų, lyg, kad aš bū
čiau kaip ir pirmas svečias...

Prie jo prišoko rengėjas su laikrodžiu 
rankoje ir tvarkdarys Jonas Sprindis.

— . Prašome poną sėsti, — paprašė 
jie. — Prašome užimti vietą.

— O jei aš vietos nenoriu užimti? — 
paklausė jų agronomas. — O jei aš sėsti 
nepageidauju? Gal aš specialiai atėjau 
tam, kad pastovėti čia, a?

— Kaip tamsta nori, — išskėtė ran
kas rengėjas. — Tačiau, tokios tradicijos 
jau nuo senovės, kad jeigu ateina koks 
ponas su bilietu, tai tuoj ir atsisėda.

— O gal aš ir ne ponas ir be bilieto, 
a? ■— vėl uždavė jiems mįslę svyruojan
tis svetys.

Rengėjai nespėjo atsakyti į klausimą, 
nes tarpduryje pasirodė visas būrys nau
jų svečių, už jų dar kiti, ir bematant 
visa salė prigriuvo pilna žmonių. Visos 
vietos buvo momentaliai užimtos. Pir
mas, svyruojantis svetys liko prie durų 
bestovįs.

— Ei tu, — kreipėsi jis į Joną Sprin
dį, — tai sodink greičiau mane į man 
priklausančią vietą!

— Kad ponas sakei specialiai čia at
ėjęs, kad pastovėtum?

— Ne tavo, vaike, reikalas. Pastovė
jau — o dabar sėsti noriu. Rodyk grei
čiau vietą!

Apžiūrėjo Jonas salę, apibėgiojo ir 
rankas į šonus išskėtė.

— Nebėra daugiau nė vienos vietos!
— Kaip gi tai „nebėra”? — pasi

šiaušė svetys. — Kodėl nebėra?
— Kol prašydinotės, nenorėjote sėsti

— kiti visas jūsų vietas užsėdo, — gra
žiai paaiškino jam Jonas. — O dabar ir 
nebėra užtai vietų.

— Kas gi čia per dalykai! — šūkte
lėjo svetys. —- Bantiką prie peties prisi
segęs, tvarkdarys — išeina, o vienos kė
dės negali padaryti!

— Iš ko aš ją padarysiu! — moste
lėjo ranka Jonas.

— Vis vien iš ko! Man nesvarbu! 
Jei ateina garbingas asmuo su bilietu į 
vakarą, tai jam turi būti momentaliai 
kėdė patiekta! — rėkė svetys.

— Ša, ša, tyliau, — tramdė publika,
— tuoj vaidinimas prasideda.

Į viršų pakilo uždanga ir po sceną 
pradėjo vaikščioti mūsų mokyklos drau 
gai, metrines linines barzdas prisiklijavę.

— Ot, kad šitokiems visokiems nie- 
kadėjams su prikabintomis barzdomis, 
tai yra kėdės, o padoriam Žmogui nėra 
kur pritūpti! — karščiavosi svetys tarp
duryje.

— Ša, ramiau, kas gi čia triukšmau
ja? — nervinosi publika.

Prie Jono pribėgo mokytojas.
— Jonuk, tu jį čia kaip nors gražiuo

ju, ramiu būdu, skautiškai sutvarkyk! O 
tai, žiūrėk, publika pradeda nerimauti.

— Tai ką, po šimts paralių, bus man 
kėdė, ar nebus? — riktelėjo girtas svetys.
— O jei kėdės neduodi, tai duok man sa
vo bantą ir aš į tavo vietą atsistosiu! Aš 
dabar užsinorėjau tvarkdariu pabūti!

— Dėl šventos ramybės, — pamąstė 
Jonas, — tegu jis čia pastovi ramiai pa
sienyje, mano kaspinėlį prisikabinęs. Juk 
niekam nepakenks. O nurims, gal būt, 
triukšmo nebedarys.

Jis atkabino savo kaspinėlį, prisegė 
jį svyruojančiam svečiui ir pastatė jį sa
vo vietoje. Svetys išpūtė pilvą ir rūsčiai 
ėmė žvilgčioti į publiką.

— Ei, tu, — riktelėjo jis, — ilganosi! 
Kam į trečią eilę įlindai? Su ilgomis no
simis draudžiama į trečias eiles lįsti!

— Na ir tvarkdariai! — pasipiktino 
visa publika. — Ir dar, vadinasi, moki
niai! Nieko sau, gražią ateinančios kar
tos šviesuomenę ši mokykla pagamins!

Bet naujasis tvarkdarys jau nurimo ’r 
vėl tyliai stovėjo prie sienos. Jonas su 

nerimasčia sekė jį, laukdamas vėl kokių 
išsišokimų.

— Klausyk, — kreipėsi į jį po kokios 
valandėlės svyruojantis tvarkdarys, — 
man, žinai, nusibodo tvarkdariu būti. 
Koks čia tvarkdarys, jei tvarkyti nėra 
ką!.. Aš dabar noriu artistu pabūti.

— Oi, ką jūs, negalima! — išsigando 
Jonas.

— O kodėl negalima? O gal ant manęs 
dabar įkvėpimas kaip tik užėjo ir aš da
bar geriau už kokius Kiprus Petrauskus 
ir Gretas Garbo suvaidinsiu. Na, aš eisiu 
truputi dieviškam menui patarnauti.

Jonas norėjo nutverti jį už ranko
vės, bet ši išsprūdo. Ir Jonas pamatė kaip 
svyruoklis — tvarkdarys visomis keturio 
mis repečkinasi scenon.

— Na ir tvarkdariai!... — dar labiau 
nustebo publika. — Tiesiog su kojomis į 
meno altorių lipa! Stačiai viešą pasipik
tinimą reikia rodyti!

— Gali pasidžiaugti ši mokykla savo 
auklėjimo vaisiais! Prigėrę mokiniai po 
scenas laipioja!..

Artistai, pamatę belipant naują tra
giką, baisiai nustebo ir, nusitvėrę už savo 
lininių barzdų, sustingo vietoje, nežinoda
mi ką daryti.

— Na, draugai, sveiki! — suriko nau
jasis artistas, užlipęs pagaliau scenon. — 
Prastai vaidinate! Tuoj aš jums tikrą, 
gryną meną pradėsiu rodyti!

Jis nugriebė nuo vieno artisto lininę 
barzdą, pridėjo ją sau ir sušukęs:

— Tai, vadinasi, išeina, kad aš dabar 
Hamletas. Būti ar nebūti? — Jis griuvo 
tarp sustingusių dar artistų ir bematant 
pradėjo knarkti.

Publikos ir artistų tarpe buvo beky
lanti panika. Kai kas pamanė, kad jis bus 
jau kokiu nors būdu numiręs. Bet apskri
ties gydytojas visiems išaiškino, kad la
vonai, paprastai, tuoj po mirties taip gar
siai neknarkia. Ir todėl mestis į paniką 
nesą didelio reikalo.

Knarkiantį lavoną nuvilko į užkulisį 
ir artistai tęsė toliau vaidinimą.

O salės kampe stovėjo susigraužęs Jo
nas Sprindis ir galvojo liūdesio kupinas 
mintis:

— Ech, — galvojo jis, — būčiau ne 
skautas, — žiebčiau tokiam į dantis ir 
tuoj būtų reikalas sutvarkytas! O dabar... 
Širdis plyšinėja žiūrint, kaip jis savo pur
inais batais po meno šventyklą vaikščio
ja, o ką darysi? Kenti, dantis sukandęs, 
ir tiek...

Artistai rovė nuo savęs linines barz
das, laužė savo rankas ir liejo graudžias 
ašaras. O iš užkulisių skrido svyrūnėlio 
kriokštimas ir pritarė raunamų barzdų 
šlamėjimui.
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mas — tūno grobis.

Pasiruoškime žiemai.

Skaute! Žiema jau prie kiemo vartų. 
Greit bus prie kambario slenksčio. Vieną 
gražų rytą atsikėlęs rasi užšalusius lan
gus, kuriuos savo šiltu kvapu prasipūtęs, 
pamatysi vakarykšti šlapią ir purviną kie
mą baluojantį, snaigėmis nuklotą, gi pa
kluonėje bestovintį berželį apšalusį, ap- 
šarmanojusį, o jo sustingusiose, braškan
čiose šakose girdėsi vėjo staugiamus vi
sus skautų švilpesius. Toliau matysi pil
ką mišką ir šalę stiklinį ežerą (ir jo kran
te įšalusį laivelį). Ežerą, kurį vasarą visą 
išplaukiojai ir išnardei. Viskas bus su
kaustyta. Tau liks liūdna. Tu ilgėsies pra
eitų vasaros dienų. Gal net užsisvajosi. 
Bet prisiminęs purvinąjį rudenį, kuris 
mus uždarė į kambarius, tu nudžiugsi ir 
su entuziazmu būtinai išbėgsi pro duris 
ir pagriebęs sniego gniūžtę paleisi į 
aukštį ar į tolį.

Tau bus malonu pasikabinus riešku
čias pagniaužyti, patvoriu, kur ėjo takas 
į klojimą, pabėgioti, pabraidyti. Grįžęs į 
kambarį tuojaus išsitrauksi pačiūžas ar 
slides (ski), ar kur nors iš pašiūrės ro
gutes.

Bet pačiūžos greičiausia bus neaštrios 
(gal net surūdijusios), slidės ir rogutės 
neparuoštos, nesutvarkytos. Ir kaip gai
la bus, kai negalėsi pirmųjų savo norų, 
pasiryžimų realizuoti — pabandyti. 
Tuojaus imtum valyt, bet pamokos ir ki
ti darbai... Galima bus tik laisvu laiku 
tai padaryti, ką galima būtų sunaudoti 
jau maloniam ir naudingam žaidimui, čiuo
žimui ar pan.

Pirmas sniegas ir ledas. Žiema. Toji 
žavinga žiema išvilios ne tik mus, skau
te, bet ir visus iš kambario naujiems ma
lonumams, naujoms jėgoms. Tik nesnaus
kime.

Žiemos sportas kitur jau prasidėjo, tik 
mes dar išvakarėse. Bet mūsų žiemos bū
na labai nepastovios ir dažnai, nespėję 
susiruošti, nebeturime kuo džiaugtis. To
dėl, kad neužkluptų mus rudeniškai nu
siteikusius, kad netektų prasnausti dar 
keletą gražių dienų, turime iš anksto pa
siruošti.

Pirmučiausia reikia pasirinkti patinka- 
miausia ir prieinamiausią žiemos sporto 
šaka, įsigyti bei sutvarkyti tos rūšies 
sporto įrankius, numatyti dienotvarkes.

Į draugovių veiklą būtinai įtraukime 
bendrus pasivažinėjimus rogutėmis, slidė
mis ar pačiūžomis. Ypatingai mums, skau
tai, reikėtų praktikuoti slidžių sportą. Tai

yra skautiškiausia žiemos sporto šaka. 
Ir kviečiu visus su pirmosiom snaigėm iš
skristi į plačiuosius laukus bei miškus, 
pabraidyt, pašliaužiot po naują baltą ki
limą, pasiklausyti medžių pasakiško oši
mo ir jo ritmu pakvėpuoti, paūžauti. Tik 
miškai mūsų tikroji karalija, ten pilna 
laisvė mūsų jaunatvės dainoms, ten išsi
sėmusią krūtinę pripildysim nauja ener
gija, ten mūsų visa gražioji nuotaika.

Kiekvienas iš mūsų turi turėti slides, 
nes tai yra labai naudinga, visiems priei
nama ir pigi sporto šaka, kuri nepririša 
žmogų prie vienos vietos ir duoda laisvę 
jo akiračiui ir valios norui. Jos reikalau
ja tik sniego. Su slidėmis galime čiuožti 
skersai ir išilgai kelių, girių, upių ir laukų. 
Tas sportas yra tuo dar įdomus, kad žmo
gus gali save nunešti toli ir prieš jį vaiz
dai keičiasi kas momentą. Jo jėgų įtem
pimas nėra vienodas, kas atsitinka čiuo
žykloje, besisukant tirštam rate. Kalne
liai, lygumos, palenkimai — tai tos vie
tos, kurios nereikalauja jokio darbo ir 
žmogus gali toli nučiuožti be energijos 
eikvojimo. Tik reikalinga kiek jėgų už
kopti kalnan, bet užtat pakalnėn malonu
mas. Vėjas švilpia pro ausis.

Kas dar nėra nė karto slidėmis čiuo- 
žęs, tas dar nėra patyręs ir negali įsivaiz
duoti tikro žiemos sporto malonumo ir 
naudingumo.

Todėl, skautai, kaip visur, taip ir šio
je srityje būkime pasiruošę.

Mylėkime sniegą ir šaltį, o jis suteiks 
mums daug naudos.

Vyr. skilto. St. Jameikis.

Sporto naujienos.

— Gruodžio 20—21 d. Kaune šaukia
mas kūno kultūros mokytojų suvažiavi
mas. Greta kūno kultūros paskaitų, bus 
ir vyr. sktn. pulk. Šarausko paskaita — 
„Skautystės metodai“.

— Šaulių s-gos futbolo meisteriu liko 
Š. Š. Kovas, nugalėjęs K. Š. „Sveikatą“ 
6:1 (3:0).

— Klaipėdos šaulių futbolo komanda 
„Šaulys" nugalėjo stiprų vietos „Spielve- 
reinigung'ą" 3:2 (1:1).

— Vandens ir žiemos sportų s-ga prie 
Kauno, Eigulių kaime, pastatė slidinin
kams šokimui tramplyną. Antras tramply- 
nas bus įruoštas A. Panemunėje.

— Pistoletų šaudymo rungtynes lai
mėjo Policijos Sporto klubo šaulys J. Ke-

Tai smagu.

liotis, išmušdamas 153 taškus iš galimų 
160.

— XL17—19 d. stalo teniso turnyro 
nugalėtoju išėjo Nikolskis (JSO), moterų 
— Gurvičaitė (Makabi).

— XI.13—15 d. Klaipėdoje buvo bok
so turnyras, kuriame dalyvavo Vengrijos, 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos boksininkai.

— Viena iš didžiausių sporto organiza
cijų JSO turi jau daugiau 300 sporto klu
bų su 12.000 sportininkų.

— Šių metų futbolo pirmenybėse da
lyvavo 700 futbolininkų (pernai 641).

Korp. B r. K.

— Gruodžio mėn. 14 — 15 dienoms 
Kaune bus pravestos 1934 m. Lietuvos 
bokso ir sunkumų kilnojimo pirmenybės, 
kuriose dalyvaus Kauno, Klaipėdos, Šiau
lių ir kit. miestų boksininkai.

— Kūno Kultūros Rūmų didelėse ir 
gražiai įrengtose patalpose smarkiai dir
bama. Be stalo teniso, gimnastikos ir kitų 
mankštų, nuo lapkričio mėn. 26 d. vyksta 
krepšiasvydžio 1935 m. Kauno pirmeny
bės. Pirmenybės vyksta grupių sistema. 
Gi nuo lapkričio mėn. 30 d. vyksta ora- 
svydžio ir kumščiasvydžio teisėjams kur
sai. Kursai truks 4 dienas.

— Žurnąlas „Kūno Kultūra ir Sveika
ta“ lapkričio 29 d. išleido 100-jį savo nu
merį.
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PASKELBTAS SKAUTININKŲ 
SĄRAŠAS.

Pagal neseniai įvykusios skau- 
tininkų-ių registracijos davinius, 
pasirėmęs vyr, sk. štabo nutari
mais, Šefo Pavaduotojas įsaky
mu paskelbė aktyvių ir pasyvių 
skautininkų sąrašus.

Šiame įsakyme dar ne visi įsi
registravę skautininkai įtraukti. 
Vėliau bus paskelbtas papildo
mas įsakymas.

VYR. SK. ŠTABO ĮSTAIGŲ 
DARBO VALANDOS:

1. Vyr. sk. štabo raštinė ir 
spaudinių administracija: darbo 
dienomis 9—15 vai., o antradie
niais ir ketvirtadieniais dar ir 
18—19 vai.

2. Skaučių skyrius: 10—14 ir 
17—18.30 vai.

Skaučių skyriaus vadė priima 
ketvirtadieniais 17—18 vai.

3. Skautiškų reikmenių tie
kimo skyrius: — 15 vai.

Visų telefonas 40-71.

TELEGRAMA
Visiems skautams ir
skautėms Telegrafas

Iš Kauno 193. XI. 30, 23, 45

Paduota Priimta__________

t
........./.........  vai. ........ min. 1934 m. XII. 1. VI vai. 32 min.

Tarnybiniai pažymėjimai iš Klp Nr. 19 / O 17

1 Priėmė pasklt. Litas.

Visi ems skautams i.L_s kau t ėms....Skautų... Al.?.?...
merąta 1935 metams kaštuoja tik 4 litai...stop....Ne skau

tams — 5 litai stop ............................................ ...................................
Prenumeratos knygeles ir platinimo instrukcijas 

išsiunčia administraci jatuntams...ir....vienetams.....stop
Už kiekvieną Skautų Aido prenumeratą Šefo jubilie- 

jaus konkurse vienetas gauna 10 taškų stop..................................
Perduok toliau stop........................ ....................................................

......................  "...........................” Saulaitis

SESĖS, BROLIAI!
Visi, kurie šiais metais platinote Skautų Aidą 

paskirais numeriais ir dar nesate galutinai atsiskaitę 
su Skautų Aido administracija, siųskite pinigus ir ne 
išplatintus numerius, Skubiai atsiskaityti

IR SKAUTAI VYČIAI DIRBA.
Draugininkų sąskrydy Kaune, 

1934.XII.30 — 1935.1.4, kviečia
mi dalyvauti ir skautų vyčių at
skirų ir neatskirų būrelių, dr-vių 
ir tuntų skyrių vadai, o šiems 
atvykti negalint, — jų pavaduo
tojai. Skautų vyčių skyrius yra 
paruošęs specialią sąskrydinin- 
kų sk. vyčių vadų sueigoms pro
gramą, į kurią Įeina sk. vyčių 
ideologinių ir organizacinių 
klausimų bei informacijų aktua
liais sk. vyčių reikalais.

— 1934.XI.15—1934.XII.1 lai
kotarpy skautų vyčių skyriaus 
bendradarbiai aplankė šių vietų 
sk. vyčius: Panevėžio (2 kartu), 
Utenos, Klaipėdos, Kretingos ir 
Žagarės.

IR KRAŽIAI BUNDA.
Šarūno dr-vės draugininku pa

skirtas pskl. J. Petravičius ir 
adjutantu — pskl. J. Kuzneco
vas. Per tą laiką skautai padarė 
jau gana daug sueigų ir XI. 18 
suruošė viešą vakarą. Vaidino 3 
v. komediją Mirta Činčiberaitė. 
Šiemet įsteigta nauja mergaičių 
skaučių skiltis. Norima dar 
steigti skautų rėmėjų būrelis. 
Apskritai, skautų pasiryžimą 
kelia Šefo jubiliejaus konkursas, 
kuriam jie visomis jėgomis ruo
šiasi. Reikia manyti, kad pava
sarį Medžiokalnis ir pušynas at
gaivins per žiemą varginamas 
darbų mūsų sielas, ir mes išeisi
me tikrais laimėtojais.

A.

NENURIMSIU!

— Ne, tėti, nenurimsiu, /kol 
neužsakysi Skautų Aido 1935 
metams. Juk Sk. Aidas kaštuo
ja tik 4 litai.

SU ŽVAKUTĖMIS KAPINĖSE.
XI.2. nemažas Jurbarko skau

tų būrelis, aplankė apleistus ka
pus, uždėdami ant užmiršto ka
po vainiką. Uždėjus, tuntininkas 
pasakė gražų, nuoširdų žodį, pri
mindamas skautams Vėlinių 
šventės reikšmę ir paskatinda
mas reikšti įnirusiems ko dides
nę pagarbą. Po to buvo sugiedo
ta Marija, Marija! Nuskambėjus 
paskutiniesiems giesmės akor
dams, visi skautai, užsidegę žva
kutes, pastatė jas ant užmirštų 
kapų.

Visos minėtos, nors kuklios, 
iškilmės praėjo gražiai ir įspū
dingai. Tokią gražią tradiciją 
pirmieji įvedė Jurbarke skau
tai. Dabar ji taip prigijo, jog jau 
Vėlinių I ir II dieną šimtai žva
kučių žiba kapuose. A-Vs.

KAI KAS IŠ KELMĖS.
Prasidėjus naujiems mokslo 

metams, Kelmės skautai pradėjo 
naują skautų gyvenimą. Dr-vės 
neteko daugelio senųjų vadų. 
Bet už tai jų vieton stojo nauji, 
su pasiryžimu tęsti toliau pra
dėtąjį darbą. D. L. K. Birutės 
dr-vės draugininke yra vyr. 
sklt. mok. Br. Koplianskaitė, o 
Dr. J. Basanavičiaus dr-vės ■— 
mok. J. Dičius.

X.9. skautai dalyvavo Vilniaus 
pagrobimo dienos minėjimo lau
že. Prie laužo pasakė keletą žo
džių Kelmės skautų-čių globėjas 
vidur, mok. dir. J. Graičiūnas. 
Skautai išpildė Vilniaus valan
dėlę, padeklamavo ir padaina
vo.

Įsikūrė skautų miestelėnų 
Sakalų skiltis. X.14. jie padarė 
pirmąją sueigą. Sueigoj dalyva
vo Birutės ir J. Basanavičiaus 
dr-vių dr-kai, būrelis skautų ir 
aštuoni „naujokai“.

Skaut. Cipka.
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Nauji talkininkai.
Kėdainiai. XI. 12. Kėdainių 

tunto 'gyvenime pasiliks istoriš
ka diena, nes tą dieną ne tik 
kad 'Kėdainių skautų eilės padi
dėjo keliais naujais įstojusiais 
vyresniais skautais, bet ir nu
tarta steigti pirmąjį Kėdainių 
tunte skautų vyčių' būrelį, ku
riame kandidatais jau turime 12 
skautų. Visi jie — žymesnieji 
vietos visuomenės nariai: 4 ka
rininkai, 1 pradž. mok. inspekt., 
1 prokuroras, 4 gimnazijos ir 2 
pradžios mok. mokytojai. Po 
sėkmingai išlaikytų į skautų pa
tyrimo laipsnius egzaminų, — 
naujieji skautai iškilmingai davė 
įžodį, pabučiuodami skautų vė
liavą. Naujuosius talkininkus 
draugiškai sveikino tuntininkas, 
P. Baranauskas, jam atsakė nau
jųjų skautų vardu — pulk. Itn. 
B. Pečiulis. Iš viso ko matyti, 
kad jaunesnieji skautai iš vyres
niųjų savo draugų tikrai sulauks 
didelės paramos — tiek mora
liai, tiek ir materialiai, Naujam 
skautų vyčių būreliui geriausios 
kloties ir pasisekimo!

— Kėdainių tunto štabe įvy
ko tokie pakeitimai: mokslo ir 
propagandos dalies vedėju pa
skirtas skautas pulk. lt. B. Pe
čiulis, jaunesniųjų skautų ins
truktorium — pradž. mokyklų 
inspekt. skautas M. Antanaitis, 
iškylų ir stovyklavimo instruk
torium — skautas pulk. Itn. A. 
Šklėrius, vandens skiltį tvarkyti 
pavesta jūrų Įeit. sktn. Laba
nauskui, skautų vyčių būreli 
organizuoti pavesta tuntininko 
pav. psktn. A. Vaškevičiui.

Bronius.

IŠVYKO SK. PAPEČKYS.
Krakių Kęstučio dr-vė nekurį 

laiką buvo apsnūdusi. Dr-kas 
sktn. V. Papečkys išsikėlė į Ra
seinius, o adjutantas sklt. A. 
Alekna — į Klaipėdą. Skautės 
ingi neteko savo vadės, sklt. 
mok. V, Papečkienės.

Dabar, po ilgų atostogų, dr-vė 
persitvarkė ir ėmėsi pradėto 
darbo. Dr-ku paskirtas vyr. sklt. 
Br. Žvikas, adjutantais — mok. 
J. Rimgaitis ir mok. V. Sadaus
kaitė. Dr-ko įsakymu, naujais 
skiltininkais-kėmis_ paskirta: J. 
Maželis, skit. St. Ūsas, sklt. A. 
Urba, psklt. J. Žvikas, psklt. Z. 
Dalbokaitė, sklt. A. Aleknaitė, 
psklt, Stf. Urbaitė ir Maželytė. 
Vilkiukų-paukštyčių vadė — 
mok, V Sadauskaitė. Sudarytas 
dr-vės veikimo planas 1935 m. 
Kur numatoma surengti 3 vaka
rus, 1 gegužinę su sporto pro
grama, dr-vės stovyklą prie de- 
marklinijos ir t. t. Dr-vės su
eigos bus vieną kartą per mėne
sį, skilties sueigos bent 2 kartu.

Senas lapinas.

YLAKIŲ SAKALAI IR GEGĖS 
PABUDO.

Mūsų „geltonsnapiai“ saka
lai ir gegutės naujai persitvar
kė. Dalyvaujame Mažeikių ra
jono skilčių konkurse, skaitome, 
darome gerus darbelius. Sueigas 
nutarėme daryti kas 2 sekma
dienis, bet dabar jau darome 
kiekvieną sekmadienį. Po Kalė

dų manome surengti net ir skau
tišką „bruzdulį“. Sakalas.

MAŽEIKIUOSE AUGA.
— Mažeikių tunte veikimas 

žymiai padidėjo. Visos dr-vės ir 
atskr. skilt. kruta ir kiekviena 
nori būti konkursuos laimingoji.

— Ir dr-vių skaičius auga. Ne
seniai Živilės dr-vė vėl persi
skyrė į dvi. Tą pat padarė ir 
Vingėlos dr-vė. Gerai veikia ir 
miesto skaučių Audronės dr-vė. 
X20. sukako jai vieni metai. 
Dr-vė atrodo dar jauna, bet 
skautės visos prityrusios. Orga
nizacijoje dirba 8—10 metų. Su
kakčių proga, keletą skaučių 
X.21. davė vyr. skaučių įžodį. 
Įžodžio iškilmėse dalyvavo vyr. 
skautų štabo atstovė sktn. Bar- 
niškaitė. Tą dieną visos skaučių 
dr-vės ir paskiros skautės pada
rė bendrą sueigą. Į sueigą ats - 
lankė ir mums daug džiaugsmo 
suteikė vyr, štabo atstovė.

Vakare gražiame, tyliame pu
šynėly suliepsnojo laužas. Ap
link jį susirinko būrelis skaučių. 
Nors visur jaučiamas ruduo, bet 
nuotaika nepaprasta. Skaučių 
sielose — pavasaris, o veiduose
— energija ir pasiryžimas. Įžo
dis padarė begalinį įspūdį ne 
tik jį duodančioms, bet ir vi
soms dalyvavusioms.

Po įžodžio t. skaučių skyr. 
vadė įžodžio dalyvėms suruošė 
arbatėlę.

Viskas būtų buvę gerai, tik 
gaila, kad tą patį vakarą turė
jome atsisveikinti gu mylima 
vyr. štabo atstove.

— Pr. mokslo m. tunte iš 
pradž. mok. mokytojų buvo su
organizuota po vieną skautų-čių 
dr-vę — viso apie 70 mokytojų. 
Šių dr-vių įsteigimo tikslas buvo 
paruošti jaunųjų skautų-čių va- 
dus-es. Šiais mokslo m. minėtos 
dr-vės savo studijas baigė ir iš
siformavo. Dabar šie mokytojai
— skautai savo mokyklose or
ganizuoja jaun. skautų vienetus.

Alys ir Dalyvė.

Oficialinė dalis.

Vyriausias skautų štabas š. m. XI.29. raštu 2944 nr. apie 
dingusius L. S. S. liudijimus visiems tuntininkams pranešė:

L Apie pamestus, dingusius ir žuvusius L. S. S. liudiji
mus turi būti skelbiama SKAUTŲ AIDE.

II. Asmuo, nustojęs L. S. S. liudijimo, raštu per savo vie
neto vadą tuntininkui praneša apie įvykį, nurodo liudijimo se
riją ir numerį, pilną savo vardą ir pavardę. Kartu gu pranešimu 
tuntininkui turi būt prisiunčiamas ir mokestis už skelbimą 
SKAUTŲ AIDE, kurį vyr. skt. štabas š. m. lapkričio mėn. 20 d. 
posėdyje nustatė tokį:

1. jei pamestas L. S. S. liudijimas I serijos — Lt. 2,—,
2. jei pamestas L. S. S. liudijimas II serijos — Lt. ■—,50,
3. jei pamestas L. S. S. liudijimas III serijos — Lt. 5,—.
Mokestį galima siųsti ir pašto ženklais (ne stambesniais,

kaip po 10 centų).
III. Jei skelbiasi apie savo I ar II serijos L. S. S. liudiji

mą asmuo, kuris yra Skautų Aido metinis prenumeratorius, jis 
už skelbimą moka pusę aukščiau minėtos sumos (I lt. ar 0,25 lt.).

IV. Tuntininkas, gavęs pranešimą ir skelbimo mokestį, ji 
pasiuntęs vyriausiam skautų štabui, gali L. S. S. liudijimo ne
tekusiam asmeniui išduoti naują liudijimą 2 savaitėm praėjus 
po paskelbimo „Skautų Aide".

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

Vyr. sktn. ANT. SAULAITIS, 
Adjutantas.

Mūsų draugovės skautui

Vytautui Statkevičiui
mirus, jo tėveliams ir sesutėms reiškiame skautišką užuojautą. 

Kauno Pilies Tunto Maironio 
draugovės draugininkas 

ir skautai.

SURUOŠĖM VAKARĄ.
Palangos Kęstučio ir birutės 

dr-vės 2S..28. suruošė šeimynini 
vakarą. Vaidinta pačių skautų 
parašyti veikahukai. Skautės pa
šoko baletą ir plastišką suktini, 
padeklamavo eilėraščių. Iš va
karo gavome apie 1UU lit. pelno.

J. Straksys.

TAURAGĖS SKAUTŲ RADIO.
Nors ir yra Tauragėje ne ma

žai skautų, bet kad nors vienas 
atsirastų „drąsuolis" ir parašytų 
apie jų veikimą, geruosius dar
belius ir kt. Skautų Aidui, nėra.

— iNauju Vytauto Didž. drau
govės draugininku tampa j. Įeit, 
psktn. Nemajūnas. Pabaigoj 
praeito mėnesio buvo dr-vės su
eiga, kurioje draugininkas para
gino rengtis į pat. laipsnius, 
specialybes ir kad dėtų skautai 
pastangų laimėti pirmą vietą 
Šefo jubiliejaus konkurse,

— X.28 d. Tauragėj vyr. sk. 
štabo instr, sk. Palčiauskas sk.il- 
tininkų-ių ir pskilt. sueigoj, pra
vedė žaidimų, pašnekesių ir kt. 
Buvo keliolika brolių išsigandę, 
kai pamatė virves, nes manė, 
kad reikės mazgus rišti, bet 
Kai nereikėjo, tai jų nusiminimas 
išsisklaidė.

— XI,3, aukšt, kom. mokyk
los tėvų komitetas buvo suren
gęs vakarą. Pelną skyrė netur
tingiems mokiniams šelpti. Va
karo programą išpildė skautai.

— XI.4. pavojus. Draugininkas 
slaptu įsakymu įsakė draugovės 
skautams per 30 min. susirinkti 
l sueigą. Beveik visi buvo „su

bėgę", tik, nelaimė, visi be uni
formų. Skautai šį įsakymą įvyk
dė greit. Pažaidus, padainavus, 
buvome „tradicijomis" pavaišin
ti. Po sueigos laikyta egzaminai 
į III p. 1.; XII.5. — egzaminai 
buvo i II p. 1.

— Įsikūrusi pernai atskira 
miesto skautų skiltis iš pradžių 
veikė gerai, bet dabar nustojo 
veikusi. Tik vienas tos skilties 
skautas veikia. Jis yra daug ge
rų darbelių padaręs sportinin
kams, futbolo rungtynėse, kuo
met sužeidžiami futbolistai, nes 
su savimi visados turi kišeninę 
vaistinėlę ir visados būdavo uni
formuotas, ir paskui šiaip visur 
padėdavo. Yra jau stovyklavęs, 
dalyvauja dr-vės sueigose ir yra 
vertas pagyrimo. Tarzanas.

...Gerai užpildyti esamą gyve
nimo valandą, štai laimė. Die
ve, padėk man užpildyti gerai 
kiekvieną valandą, kad atlikęs 
tokį darbą, nesakyčiau „štai 
praėjo mano gyvenimo valan
da", bet — išgyvenau valandą.

Emerson.

RASEINIAI.
X.21. Vytauto Didžiojo dr-vė 

šventė savo 5 metų sukaktį.
X.20. vakare visa dr-vė atli

ko bendrą išpažintį. Sekančią 
dieną (sekmadienį) visa dr-vė su 
savo vėliava nužygiavo į bažny
čią ir per mokinių pamaldas pri
ėmė Sv. Komuniją. Tą pačią 
dieną 16 vai. įvyko iškilminga 
sueiga, kurioje dalyvavo Biru
tės ir Algimanto dr-vės. Salė 
buvo pilnutėlė žmonių. Jon pri
gužėjo skautams remti dr-jos 
narių, valdininkų, mokytojų, 
mokinių ir šiaip miestiečių. Vy- 
tautiečių iškilmingoji sueiga pra
sidėjo Tautos himnu. Šakaliukas 
Lukoševičius davė įžodį, o la
pinai Kelmickis ir Jakutis gavo 
po vieną juostelę. Naujas vy- 
tautiečių dr-kas, mok. Matulio
nis, nušvietė 5 metų dr-vės vei
kimą. Po to vytautiečiai susi
laukė gausių sveikinimų. Svei
kino gimn. direkt. p. Tilenis, 
sk. r. dr. pir-kas apskr. kom. 
pulk. Murnikas, tuntininkas sk. 
Radvilas, mok. insp. sktn. Pa
pečkys, psktn. Druskytė, dr-kas 
Marcinkevičius, vilk.-p. vadė 
Petkevičiūtė, dr-kas Elzbergas; 
o jau gimnaziją baigę vytautie
čiai atsiuntė linkėjimus.

Linksmoji dalis praėjo paki
lioj nuotaikoj. Buvo padainuota 
skautiškų bei liaudies dainų ii 
suvaidinti du veikaliukai. Žaiz 
darni visi gardžiai pavalgė pulk. 
Murniko „tradicijų". Skautų 
linksmumu užsikrėtė ir publika. 
Visi buvo patenkinti.

Žirgas.
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Mūsų šeimos naujienos.
KAUNO AUŠROS TUNTAS.
Nauja jūrų skautų valtis. Tun- 

lininkui leidus, buvusioji Žuvėd
rų vandens sporto skiltis virto 
jūrų skautų valtimi. Valčiai va
dovauja jūr. sk. V. Švedas. Tuo 
būdu dabar tunte yra du jūrų 
skautų vienetai: k. k. Vaidoto 
laivas ir Žuvėdrų valtis. Naujoji 
valtis pradėjo smarkiai dirbti.

Kas girdėt tunte? Neseniai 
tuntas įsigijo gražią vitriną, tik
rą tunto pažibą. Jau atremon
tuotas tunto būklas. Nors tai 
dar ne viskas, bet jau daug gra
žiau atrodo. Remontavo patys 
ūkautai. V. Jurūnas.

ŠANČIŲ TUNTAS!..
— Ir mes sujudom, sukrutom. 

Tunto „viršūnės" kažką vis 
svarsto, dirba. Tik kol kas sun
ku susekti, kokie tie jų „pla
nai“. Mat, nesisako. Tuntininko 
pavaduotojas, j. Itn. sktn. Mete- 
licinas, paskirtas eiti ir adju
tanto pareigas, skautų-vyčių 
skyr. vadu paskirtas j. Itn. psktn. 
Žeimys, mokslo ir propagandos 
skyr. vedėju mokyt, skautas 
Steponavičius.

— Tuntininko pavaduotojas 
skubiai susipažįsta su draugo
vėm. Jau aplankė IV L. K. Min
daugo, VII ir IX dr. Basanavi
čiaus d-ves.

— IV Mindaugo dr-vė, veda
ma sumanaus draugininko j. Itn. 
pasktn. Valevičiaus, taip išsi
plėtė, kad X.28. iš jos sudarytos 
2 dr-vės. Naujoji dr-vė pasiva
dino Šarūno vardu. Jos dr-ku 
paskirtas ilgą laiką ėjęs IV 
dr-vės adj. pareigas vyr. skilt. 
Gružauskas. Naujajai dr-vei lin
kime geros kloties.

— 17-oj Šančių pradž. mokyk
loj įsikūrė nauja jaunųjų skautų 
dr-vė. Ją vesti paskirtas suma
nus ir energingas tos mokyklos 
vedėjas skautas p. Izokaitis. 
Dr-vė labai graži ir jau dabar 
daro labai rimto įspūdžio. Jos 
užuomazgą sudarė jaunieji skau
tai — vilkiukai, seniau buvę 
prie IV L. K. Mindaugo dr-vės. 
Linkime dr-vės vadui ir jauniem 
broliukam pasisekimo.

— Ir vyčiai nesnaudžia. Štai 
atskiras vyčių būrelis A. Fredoj, 
sodininkystės mokykloj, taip su
stiprėjo, kad žada irgi „skilti“. 
Sulauksim naujos vyčių dr-vės.

— Visuose vienetuose prasi
dėjo įtemptas darbas, geriau sa
kant, „taškų meškeriojimas". 
Visi nuoširdžiai, it skruzdės, ne
šam savo darbo plyteles ir krau

nam jas į puikų mūrą — pamin
klą, kurį visa Sąjunga žada šie
met pastatydinti savo mylimajam 
Šefui.

— Neatsilieka nuo mūsų ir 
mūsų tėveliai. Jie organizuoja 
skautų rėmėjų būrelius ir tuo 
žada mus remti materialiai, o 
ypač moraliai. Jau įsisteigė sky
riai prie IV Mindaugo dr-vės, 
prie IX dr. Basanio dr-vės, prie 
17 Nr. pradž. mokyki, ir kitur.

— Daug, oi daug dar girdėti 
Šančių tunto padangėse, bet apie 
tai kitą kartą!.. Ali.

SKAUČIŲ OPERETĖ.
Kaunas. XI.3. V vyr. skaučių 

dr-vė surengė skautišką vaka
rėlį. Vakarėlis praėjo linksma 
nuotaika. Tenka stebėtis skau
čių sumanumu ir nenuilstamumu. 
Programa neilga, bet įvairi ir 
įdomi. Vienu jos numeriu buvo 
1 veiksmo opera, titulu: „Ber
nelis karan jojo“. Operon pa
grindu paimti liaudies motyvai. 
Gal buvo techniškų trūkumų, 
bet mintis populiarinti mūsų 
liaudies dainas buvo tikrai gra
ži. Už tai dr-vės draugininkel 
paskilt. K. Chmieliauskaitei šir
dingas valio! B-as.

RUDENIO LAUŽAS.
Rokiškis. XI. 10. skautai suren

gė pasilinksminimą—laužą. Ka
dangi salėje negalima kurti lau
žo, buvo padarytas dirbtinis lau
žas, raudonai elektra apšviestas. 
Skauteliai — J. Kepenis, L. Va
lavičius ir Šimaitis padeklamavo 
pasakėčią Vilkas ir ėriukas; 
skautės — S. Jankauskaitė, Gri
ciūtė, Adulytė ir Vaitoškaitė su
vaidino vieną vaizdelį iš skautų 
gyvenimo. Po to skautės, skilt. 
Rozmanaitės ir Plėnaitytės va
dovaujamos, apdainavo skautų 
veikimo aktualijas. Gi Plėnaity- 
tė dar paskaitė vasaros sto
vyklos, įvykusios Kazliškio miš
ke, vienos dienos dienoraštinį 
aprašymą. Dar, sudainavus ke
letą skautiškų dainelių, tęsėsi 
šokiai. R.

ALIO! — SKAPIŠKIS.
X.28. Gedimino dr-vės skau

tai laikė egzaminus į III pat. 1. 
4 lapinų skilties broliukai davė 
įžodį.

1926 m. įkurtoji ir 1930 m. 
(kartu su vidurine mokykla lik
vidavusi) Gedimino dr-vė š. m. 
VII.13. nenuilstamai darbštaus 
skauto vyčio skilt. P. Jakubėno, 
padedant vietos rėmėjams, vėl 

atbudinta, kuomi džiaugiasi visi 
skapiškėnai. K. Jankauskas.

I D. L. K. Kęstučio draugovė 
Panevėžy yra, be abejo, seniau
sia ir garsiausia (žiūr. Sk. Aidą 
1928 m. 5 nr. 26 pusi, ir 1930 m. 
9 nr. 4 psl.), bet ir dirba geriau
siai: nuo pat mokslo metų pra
džios susitvarkė, susistatė pla
nus, skiltys kiekvieną sekmadie
nį iškylauja. Visi skiltininkai 
taip pat turi susistatę savo skil
čių darbo planus, kuriuos jau 
sėkmingai pradeda vykdyti. Di
džiausia draugovei parama yra 
prie dr-vės dirbąs vysk. M. Va
lančiaus sk. vyčių būrelis, kuris 
taip pat spėjo ir savo įdomią 
Panevėžio apylinkėms pažinti 
keliaujamą iškylą surengti. Šia
me būrelyje dabar yra 13 (!) na
rių, kurių 9 jau davę skauto vy
čio įžodį ir 4 kandidatai. Būre
lis turi savo gražių tradicijų, per 
sueigas, kurių šiais mokslo me
tais jau buvo kelios, svarsto ir 
diskutuoja įdomiais klausimais; 
ir apskritai veikimas gyvas ir 
įdomus, ką įrodo net ir tas fak
tas, jog į būrelį stoja nauji na
riai — 7 ir 8 klasių mokiniai.

Va.

ŽIŪRĖKIT, IR ŠIAULIEČIAI 
PRAKALBO.

(Tingūs korespondentai).
Broliai, jei apie Šiaulių skau

tus retai teskaitote, tai nema
nykit, kad jie ir miega.

— Iš Dariaus-Girėno dr-vės 
įsikūrė nauja Šarūno dr-vė, iš 
Mirgos—Gr abi j o s. Ir šiaip visos 
dr-vės, ryšy su sąjungos Šefo 
garbei paskelbtu konkursu, la
bai suskato dirbti.

— Taip pat atžalą išleido 
daug sykių mirusi ir vėl atgiju
si Kęstučio dr-vė, iš kurios da
bar įsikūrė Dr. J. Basanavičiaus 
dr-vė, kuri XI.10. suruošė vaka
rą; vaidino 1 v. k-ją Ūpo žmo
nės. Viskas būtų gerai buvę, jei 
basanavitiečiai būtų nepasivėla
vę 1 vai. vaidinimą pradėti.

— IKęstutiečiai, nors nustojo 
pusės skautų po basanavitiečių 
įsikūrimo, bet taip pat nebe
mano mirti, nes užsisakė sau 
dr-vės vėliavą, ir suskato kon
kursui ruoštis, įsigydami patyri
mo laipsnius, specialybes, as
mens inventorių ir smarkiai pla
tindami Skautų Aidą ir kitus 
skautų leidinius. Pažymėtina, 
kad kęstutiečiai išsiskaidę po 
visus Šiaulius, bet ryšių planą 
taip susidarė, kad XI.13. staigiai 
sušaukti dr-vės sueigon 2 A visų 
skautų susirinko greičiau kaip 
per 1 valandą.

— XI. 15, 16 ir 17. tunte įvyko 

egzaminai į patyr. laipsnius. Są
ryšy su konkursu egzaminuoja
mieji buvo labai smulkiai iš vi
sų dalykų klausinėjami, ir tie, 
kurie pasirodė silpniau, turės 
dar sykį egzaminus laikyti. Bu
vo pastebėta ir tokių skautų-čių, 
kurie egzaminus neišlaikę gai
liai apsiverkė. Tik gaila, kad 
tunte neegzaminuojama į spe
cialybes, o pasiruošusių yra įvai
rioms specialybėms.

— XI. 18. mergaičių gimn. įvy
ko visų Šiaulių skautų-čių suei
ga. Apie 40 skautų-čių davė 
įžodį, kurių tarpe matėsi ir vie
nas 8 p. p, karininkas. Po ofi
cialios dalies buvo linksmoji da 
lis, scenoje rodėsi vytautiečiai, 
šarūniečiai, daukantiečiai ir ga 
bijietės. Po vaidinimo buvo šo 
kiai ir žaidimai. Knablis.

SKUODAS BUDI.
— Per trumpą šių mokslo me

tų laikotarpį skuodiškiai aiškia* 
parodė savo skautišką veiklu 
mą. Jau įsigijome visą prieina 
mą skautišką literatūrą, o ne 
trukus turėsime ir gražų skudu 
čių komplektą. Greitu laiku pra
dėsime ruoštis šeimyniškam va
karui, kurs įvyks tuoj po N. Me
tų dr-vės veikimo 7 metų su
kaktims paminėti. O gal manote, 
kad mes nesiruošiame dalyvau 
ti Šefo jubiliejaus konkurse'.' 
Nieko panašaus: esam pasiryž : 
ir čia parodyti žemaitišką veik
lumą!

— Spalių mėn. pradžioje kęs 
tutiečiai gavo naują globėją - 
muz. mok. p. Kazį Motgabį, <» 
prieš porą savaičių gavome ir 
nuolatinį draugininką. Juo pa 
skirtas buv. dr-vės adj. pskl- 
Ignas Šilgalis. Todėl reikia tikė
tis, kad pagerėjus sąlygom.', 
veikimas dar labiau sustiprė , 
nes naujoji vadovybė turi visiš
ką skautų pasitikėjimą!

Vis budžiu!
Bartuvos Ruonis.

IR VIEKŠNIUOSE ŽALIUOJA 
SKAUTYSTĖ.

X-21. tuntin. J. Rainys su adj. 
psktn. Raudžiu aplankė Viekš
nių skautus. Ta proga buvo pa
daryta visų vietos vienetų suei
ga. Po sueigos įvyko skiltininkų 
pasitarimas, kuriame tunto adj. 
išaiškino svarbesnius skilties 
veikimo klausimus.

Š. m. Viekšnių miestelyje įsi
steigė atsk. skaučių skiltis, ku
riai vadovauja vidur, mok, mo
kyt. vyr. sklt. B. Bulvičiutė.

Alys.

KIEKVIENAS NEPRIVALO PAMIRŠTI,

kad higiena yra nepamainomas šių 
dienų žmogaus sveikatos palydovas. Jos 
saugumo pradžia yra burnos švaros pa
laikymas, kurioje yra labai daug įvairių 
sveikatai nuodingųjų bakterijų. Bakteri
jos burnoje nuolat dauginasi ir maitina
si maisto liekanomis, kurios ten lieka 
tarpudantyse, pavalgius. Tokios bakte
rijos žmogaus sveikatai yra labai nuo
dingos ir sukelia įvairias ligas. Tai kiek
vienam reikia gerai įsidėmėti ir nuo to 
kiekvienas privalo apsisaugoti.

Todėl dantis reikia nors vieną kartą 
per dieną gerai išvalyti. Visoje Lietu
voje gerai žinoma firma Sanitas, gerai 
žinodama šių dienų reikalavimus, žymiai 
papigino savo dantų pastą Baltadont, 
palikdama joje visas šių laikų geros pas
tos savybes. Pasta Baltadont atitinka 
visus dantų priežiūros reikalavimus ir 
yra higieniška, maloni ir ekonomiška.

„Šelmiškos“ tūbos kaina tik 2 litai. 
Jos pakanka daugiau per šimtą kartų 
vartoti.

DRAUGIJA UŽSIENIO LIETUVIAMS 
REMTI (DULR)

įspėja savo narius, kad jau nedaug teliko 
I-os serijos dovanų suskirstymo (loterijos) 
bilietų. Kas dar nesuspėjo įsigyti, lai pa
siskubina. 5 litų dovanų suskirstymas 
įvyks gruodžio 7 dieną, o visų stambiųjų 
dovanų gruodžio 17 dieną. Bilietai, lai
mėję 5 litus, antrą kartą laimėti negalės. 
Laimėję 5 litus gruodžio 7 dieną gali dar 
dalyvauti ir stambiųjų dovanų suskirsty
me, pakeitę savo bilietus kitais.

Dovanų suskirstymas bus vykdomas 
Kaune, STD kino salėje, Gedimino g-vėje.

432

26



Skautų-čių geras darbas 
žiemą.

Sesės, broliai!
Kaune yra ištaiga, kurios vardas: Ak

lųjų Institutas. Tai yra mokykla. Joje mo
kosi vaikučiai, kuriems niekad saulė ne
šviečia, kurių savo .pasakišku grožiu ne
vilioja gėlės, kurie niekad nemato savo 
motutės veido... Jūs neiškęstumėt pusę 
dienos pabūti užsimerkę, o jų akys už
merktos nuo laimingosios kūdikystės iki 
žilos senatvės... Jūsų skaisčios akys lei
džia jums viską pažinti vos žvilgterėjus, 
o jie aplinkinius daiktus pažįsta tik pa
lietę juos rankomis...

Bet kaip rankomis pažinti, kad ir tame 
pačiame Kaune esančius pilies griuvėsius, 
Vytauto Didžiojo tiltą, Baziliką, Napo
leono kalną, Nemuno ir Neries santaką?

Kaip pažinti žvirblį, kuris visą dieną 
pastogėje čirškia, varną — kuri žiemą 
liūdnai kranksi, pelę, kuri vikriai nuo 
žmogaus slepiasi, zuikį, voverytę, ežį, pe
lėdą ir kitus?..

O iš kur gauti supratimo apie mūsų 
Vilniaus Gedimino Kalno bokštą, apie 
Biržų pilies griuvėsius, apie gražius mūsų 
piliakalnius, baublius, kryžius, klėtis 
ir t. t.?

Mūsų aklieji žino, ko Lietuvoje ir pa
saulyje yra, bet kaip tie daiktai atrodo, 
dažniausiai jie neįsivaizduoja.

Tat, sesės ir broliai, noriu Jums pa
siūlyti padaryti ne gerą darbelį, bet di
delį didelį gerą darbą.

Draugovėmis, skiltimis arba net pavie
niui Jūs galite padaryti: žymesnių kalnų, 
griuvėsių, bažnyčių, varpinių, tiltų, ežerų, 
koplytėlių, kryžių modelius. Galite pada
ryti viso ūkininko kiemo, stilingos klėties, 
vėjo ir vandens malūnų modelius. Galite 
padaryti įvairaus tipo orlaiviukus, įvai
riausias vandens susisiekimo priemones, 
traukinį ant pylimo, ant tilto. Galite da
ryti įvairiausių gyvulių ir paukščių (na
minių ir laukinių) iškamšas ir griaučius. 
Gal tokių ir kitokių pažinti įdomių daly
kų, pav., įvairių jūrų gyvūnų kiautų ir t. t. 
galite surinkti pas savo bičiulius ir at
siųsti. Galite surinkti tuščius paukščių 
lizdus ir t. t. ir t. t.

Žodžiu, jei Jūsų tarpe atsiras norinčių 
prie šio tikrai didelio darbo prisidėti, pa
rašykite man, ką Jūs galite ar norite da
ryti. Aš pasitarsiu su Aklųjų Instituto va
dovybe ir raštu atsakysiu Jums. Tokiu 
būdu išvengsime dusyk tą patį padaryti 
ir susitarsime daryti tai, kas mums bus 
naudingiausia.

Viską darykite vyresniųjų patariami ir 
pamokomi.

Už Jūsų malonią pagalbą aklieji vai
kučiai Jums širdingai padėkos.

Mano adresas: Kaunas, Tvirtovės ai. 58 
(Aklųjų Institutas).

Tat laukiu.
, r

Paskautininkė V. Genytė.

MIK Užd. nr. 201.
St. Narkevičiaus iš Kauno.

Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

KONKURSO UŽDAVINIAI. 
Užd. nr. 197. 

Linksmuolio iš Kauno.

Sužinokit, kurių valstybių šie pašto 
ženklai. Užd. vert. 2 taškais.

Užd, nr. 198.
Sakalo iš Kauno.

N. MŪL AKININ AS.
MIKĖ ARTK1NS.

Sužinokite šių ponų profesijas.
Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 199.
Tauro iš Kauno,

Šarada.
Gyvuliukui raidę pridėsi, 
Dokumentuose regėsi.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 200.
V. Paliušio iš Kauno.

Šarada.
Brangiam daiktui raidę mainysi, 
Azijos gyventoją tuoj pamatysi. 
Raidei vietą jei mainysi, 
Naudingą daiktą įsigysi.

Užd. vert. 1 tašku.

EiEfDviq-tfDKi8čiq Technikinė Prek. B-vė
Kaunas, Laisvės Al. 56. Telef. 423 ir 42-19

Viskas vandens pravedimui, kanali
zacijai ir centraliniam apšildymui.

Viskas fabrikams bei dirbtuvėms
Techniški patarimai ir katalogai nemokamai

Paskaitykit gulsčiai: 3) puodo dalis, 
5) įvardis, 6) gaida, 9) vardas šv. rašte, 
14) vabzdys, 15) lengvas daiktas, 17) skai
čius, 18) jungtukas, 19) egiptiečių dievas, 
23) kovbojų įrankis, 25) prielinksnis, 27) 
skylė, 28) bato dalis.

Stačiai: 1) žuvis, 2) parazitas, 4) bato 
dalis, 7) liga, 8) gaida, 10) puodo dalis, 11) 
Europos upė, 12) kūno dalis, 13) pasken
dęs laivas, 16) įvardis, 20) paukštis, 21) 
veiksm. esam, laikas, 22) sporto sąjunga, 
23) atmosferos reiškinys, 24) versmė, 26) 
gyvulys, 29) įrankis.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 202.
St. Diminsko iš Kaunč.

Sužinokit iš kurių Sk. A. nr. nr. dale
lės paimtos ir kokiomis kalbomis para
šytos iškarpos.

Užd. vert. 2 taškais.

Laisvės alėjoj 46 Nr. greitai

atidaromas
moderniškai įrengtas alaus baras

Geras, skanus ir visuomet švie
žias Prienų alus. Mandagus 
patarnavimas. Kainos pigios.

Prie baro gerai R D I Į A Q f f 
įrengta užkandinė | J ** tj K> I K-W O
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Šio Nr. kaina 40 et

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.

Užd. nr. 178.

1 R-
3 | 2 |21 20
4 5118 19

6|I7|
8 7 |1& 15
9 10|13 l -i

I1|I2

Aklas aklą netoli tenuves.
Užd. nr. 177.

Stačiai: 1) Jukotanas, 2) Salamonas,
4) vila, 9) karo, 11) ūkis, 12) alio!, 14) 
L. F. L. S., 15) sese!, 16) raja, 17) trys,
21) auk.

Gulsčiai: 1) javas, 3) Utena, 4) voką,
5) alus, 6) ant, 7) lato, 8) amen, 10) oda, 
13) akūla, 18) fe, 19) ar, 20) Senegalas,
22) ramus, 23) turke.

Užd. ar. 188. Užd. nr. 191/
Vilnis — vinis = L
Kailis — kalis-= i
Peilis — pilis = e
Šaltis — šalis = t
Muitas — mitas = u 
Vakaras — karas = va.

X = Lietuva.

Užd. nr. 192.
Malaka, mala, kala, kas.

Užd. nr. 193.
Marija — m — polė.

Užd. nr. 194.
Para, lėlė, paralelė.

Užd. nr. 195.
Dangtis, dantis, antis.

Užd. nr. 196.
Latas, ata.

Užd. nr. 179.

Kiti išsprendė kitokiu budu.Užd. nr. 180.
Šešupė, šeši, upė.

Užd. nr. 181.
Alfa, beta, s; alfabetas.

Užd. nr. 182.
Sėdėk, kėdės.
Užd. nr. 183.

Karavanas, karas, tvanas.
Užd. nr. 184.

Ką pasėsi, tą ir pjausi.
Užd. nr. 185,

Stačiai: 1) Vulkanas, 4) ra, 6) kupro
ta, 7) Golgota, 8) tvora, 9) kūjis, 10) Ado
mo, 11) stale, 12) oka, 13) ąsa, 17) kabu- 
las, 22) tik.

Gulsčiai: 2) ola, 3) vakar, 5) Navakas, 
8) tu, 9) krata, 14) Korėja, 15) Kongas, 
16) aro, 18) ola, 19) skabo, 20) te, 21) 
Eimutis, 23) polis, 24) lak.

Užd. nr. 186.

Užd. nr. 189.

n
12 4 19 8(11
24 16J29 25|14

| 3 |21 28(27(22 18| 2

7 |26 23 17Į5
10|15 20 9 |13

6
30

Nekask duobės kitam, nes pats įkrisi.

a b c d e f g h

b a d « f e n g
c d a b g h e f

d c b a h g f e

e f g h • b c d

f e h g b • d c

g h « f c d a b

h g f e <1 c b a

Užd. nr. 187.
i Stačiai: 2) Viena, 3) Lioną, 4) Saulė,
5) S. O. S., 7) fis, 10) akmuo.

Gulsčiai: 1) jis, 3) linas, 6) tonas, 8) 
ausis, 9) auklė, 11) jus.

Užd. nr. 190.

UŽ UŽDAVINIŲ SPRENDIMUS GAVO 
po 28 taškus šie sprendėjai:

Ugninis raitelis, C. Valentinavičius, J. 
Akabas, E. Šimaitis, Žiedelis, V. Vinderis, 
Šnipas, Lydys, Pipiras, Zigfridas, L. Žiugž
da, Sakalas, Vilniaus gėlė, V. Paliušis, 
Zigzagas, M. Staškevičius, V. Rudaitis, 
Svyrūnėlis, M. Garmus, Galingasis stumb
ras, T. Kurmis, V. Šatinskas, Pr. Kamins
kas, Birutė, Naujokas Zorro, Saus-Earas, 
M. Prascevičius, Šarlis, Raiboji gegutė, 
Ūsorius, St. Narkevičius, Kikilis, Genys, 
V. Slavinskas, Miiško gyventojas, Rojaus 
paukštis, M. Puzelis, T. Narkevičius, Var
nėnas.

27 taškus: A. Grušnys, A. Matukonis.
26 taškus: J. Antanas, G. Žiupsnytė, 

S. Bertašius, Aras, Gaidys-rėksnys, Va-ris, 
V. Saugūnas, B. Petrauskas, Liutauras, 
M. čapkauskas, Abiturientas, S. Ratas, 
V. Skeivys, Medinukas, P. Rožaitis, Plie
nasparnis sakalas, S. Hankensas, El Do
rado.

25 taškus: Vidzgirio Bronius, German
tas, P. G. Budrys, Kovas.

24 taškus: P. Regis, Z. Vyšniauskas, H. 
Žeromskis, Perkūnas, Odisėjas.

23 taškus: Benitas.
19 taškų: J. Račyla, P. Astašauskas, 

V. Astašauskas.
15 taškų: Genys iš Jurbarko.
11 taškų: J. A.
10 taškų: Klajūnas iš Biržų. »
9 taškus: Arabas.
8 taškus: P. Putramentas.
7 taškus: P. Linartas, A. Kaukorius.
4 taškus: St. Šenferis, Genys iš Jur

barko.
3 taškus: Šarka.

PRANEŠIMAI, 
i

S. Žiupsnytei: pridėjau vieną tašką.
Užd. 189 nr.: autorius yra Aras iš 

Alytaus.
Medinukui: uždavinys su įrankiais yra 

geras, tik pasistenk padaryti didesnį 
piešinį. . /

Abiturientui: pridėjau 14 taškų, apie 
gaidas reikėtų pasimokyti.

Uždavinių autoriams: už atsiųstus už
davinius dėkoju, tinkamus sunaudosiu.

H. Žeromskiui: parašyk, ar visus iš
sprendei?

..VILNIAUS'’ so. Kaune. Nepriklausomybės a. Ą. Tele j. 776. 4115/
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