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Prieš pertrauką pas skaučių vadę
(Skautų Aido bendradarbis pas rašytoją S. Čiurlionienę).

r YR. SKTN. S. ČIURLIONIENĖ KURIAM LAIKUI PASITRAUKIA IŠ AKTY
VAUS ORGANIZACINIO DARBO IR ATSIDĖS TIESIOGINIAM SAVO KŪRY

BOS DARBUI. LITERATŪRAI.

Visų pirma yra svarbus žmo
gus, jo charakteris, jo būdas; 
svarbiau negu mokslas, negu jo 
pažiūros, negu viskas.

(Iš S. Čiurlionienės kalbos).

Malonūs skaitytojai, neužsirūstinkime, 
kad trtimpam laikui jūsų dėmėsi sulaiky
siu prie skaučių vadės durų, pradžiai no
riu ši ta paaiškinti apie save.

Šio Sk. Aido nr. išėjimo išvakarėse, 
klangt.... ir skambina redaktorius, girdi, 
tu esi puikus bendradarbis, būk toks ir 
toliau, tuojau parūpink kelias p. S. Čiur
lionienės fotografijas, kurios nebūtų spaus
dintos. Rytoj p. Č. išvažiuoja. Rask pro
gos gauti skaučių vadės linkėjimus skau
tėms. Paskelbsime dar šiame Sk. Aido nr.

Jūs gal nežinote, kokie paukščiai yra 
tie redaktoriai, kiek jie mums, bendradar
biams, iščiulpia sveikatos.

Aš greit į darbą. Suuodžiau, kad p. Č. 
gali kelias minutes prieš 7 v. v. būti na
mie, nes tą valandą prasidėsiąs posėdis. 
Na, pirmyn!

Gal 10 min. ligi 7 vai., aš paskambinu. 
Atsidaro durys. „Tamsta Į posėdį?”. Aš 
vikriai nusivilkdamas apsiaustą numykiau 
„taip, aš pas ponią...” ir nieko nelaukda
mas nekalta mina dūmiau Į pilną knygų, 
rankraščių ir gražiai lietuviškais audiniais 
bei rinktiniais dirbiniais išdabintą ponios 
darbo kambarį. Ponia besiruošianti posė
džiui, gal kelionei.

Mikliai išdėstęs savo įsiveržimo prie
žastį, trumpai drūtai paprašiau leisti bent 
kiek dilbtelėti į senesniųjų fotografijų al
bumą. Keletą nuotraukų parinkęs, šiaip 
taip išsiprašiau teisės jas pasiimti keliom 
dienom.

Na, įvadą galėčiau baigti. Nes ir tu, 
smalsus skaitytojau, jau lauki mano pasi
kalbėjimo su ilgamete skaučių vade, kuri

Kymantų Zosytė 5 metų.

4 metus ėjo šias sunkias pareigas skautų 
organizacijoje ir sėkmingai vadovavo 
skaučių judėjimui.

Mikliai į savo lapelį brėžiau žodžius, 
kuriuos gale šio rašinėlio įdedu pasikal
bėjimo su skaučių vade formoje.

------•------
Dabar, vykdydamas redakcijos norą, 

šiur tur pasižvejojęs žinių, bent labai 
trumpai papasakosiu apie įžymią mūsų 
tautos moterį, kuri kelius savo darbingo 
gyvenimo metus jau paaukojo skautybei, 
ir kurios pagalbos dar laukiame ateityje.

P. Čiurlionienė, būdama maža mergai
tė, nebuvo stiprios sveikatos. Dėl tos 
priežasties tėveliai net nesitikėjo, kad jų 
Zosytė galėti} eiti sunkų mokslo kelią, ir 
buvo apsprendę į daug sveikatos reika
laujančią aukštesniąją mokyklą jos ne
leisti.

4-rių klasių gimnazistė.

Bet kun. Tumas-Vaižgantas, buvęs 
vikaru toje pačioje parapijoje, kur p. Č. 
dėdė, kun. Jerulaitis, buvo klebonas, 
uoliai įtikinėjo mergaitės tėvelius4, kad 
dukterį būtinai reikią į mokslus leisti, kad 
gabi esanti mergaitė ir kad sveikata išlai
kysianti. Pats šviesusis vikaras padėjo 
Kymantų Zosytei lengvai pasiduodančių 
mokslo pradžią įdiegti.

Z. iš karto išlaikė egzaminus į IV-ą 
gimnazijos klasę.

Iš Vaižganto dabartinė skaučių vadė 
įgavo ir pirmąjį tautinį mokslą: slėpda
ma skaitė „Tėvynės Sargą” ir lietuviškas 
knygeles.

1904 m. pabaigė Šv, Kotrynos gimna
ziją Petrapilyje.

Studijavo Krokuvos universitete. 1907 
m. pradėjo dirbti „Vilties” redakcijoje, 
kur redaktorium buvo p. A. Smetona.

Mano trumpas rašinėlis, kuriam me
džiagą gavau ne-visai iš pirmųjų šaltinių, 
toli gražu negali atstoti bent mažos mo
nografijos apie p. Čiurlionienę.

Ji, toli gražu, negali būti įspraudžiama 
į siaurus mūsų paprastųjų žmonių rėmus. 
Štai rašytoja, pedagogė, visuomenės vei
kėja, žurnalistė, mokslininkė ir t. t.

Skaučių vadė (stovykloje).

P. Čiurlionienės veikime taip trumpu 
laiku susivokti, kur ribojasi jos, kaip ra
šytojos, kaip pedagogės ar kaip visuome- 
nininkės darbai, yra taip sunku, kad net 
negalima ryžtis. Gal būt, ligi šiol jie visi 
ėjo maždaug lygia greta ir pro kiekvieną^ 
švyturiavo kiti. " o

RAŠYTOJA:
Pirmas p. Č. raštų spausdintas daly

kas pasirodė 1906 m. „Vilniaus Žiniose ’. 
Nuo to laiko įvairiuose laikraščiuose ran
dam nemaža jos straipsnių, monologų, fel
jetonų, eilėraščių ir kt.

1909 m. išleido pirmąją savo knygą 
Lietuvoje (Kritikos žvilgsnis į Lietuvos 
inteligentiją). Toj pačioj knygoj yra įdė
tas ir didžiausio mūsų dailininko, p. Č. 
vyro, Čiurlionies straipsnis apie lietuvių 
muziką.

Greitai pasirodė ir kita knyga Iš lie
tuvių literatūros, monografija.

Grįždama iš Rusijos, rašytoja parsi
vežė Vaikų komedijas ir dar kelius scenos 
dalykus, k. t., Kuprotas Oželis, Gegužis.

1924 m. pradėjo didingą misiją pasi
daręs populiams dramos veikalas Aušros 
sūnūs, kuriuos statė valstybės teatras.

Įsikūręs valstybės teatro skyrius Šiau- ' 
liuose labai sėkmingai po visą Lietuvą 
vežiojo p. Čiurlionienės Dvyliką brolių 
juodvarniais laksčiusių, inscenizuotą pa
saką.

Dar valstybės teatras yra statęs Riterį 
Budėtoją ir kt.

PEDAGOGĖ:
Pedagoginį darbą p. Čiurlionienė pra

dėjo dirbti 1910 m. Tada vienintelėj 
aukštesnioj lietuvių mokykloje Saulės mo
kytojų kursuos mokė lietuvių kalbą. Visi 
dalykai tuos kursuos, rusų valdžiai reika
laujant, turėjo būti mokomi rusų kalba. 
Tik vienintelė išimtis buvo lietuvių kalbos 
mokymui. Tai gal mums, dabar laisvėj 
augantiems, ir sunku suprasti, kokie jaus
mai supo jaunos mokytojos ir jos mokinių 
— būsimų mokytojų širdis, kada jie ga
lėdavo viešai pamokų metu kalbėtis savo 
gimtąja kalba.

Kada mūsų lentynos prikrautos įvai
rių vadovėlių, literatūros ir kt. knygų, ar.
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Lietuvos Skautų Sąjungos Šefo
AKTAS Nr, 13.

Pasirėmęs Vyriausio Skautininko tarpininkavimu skaučių 
vadę vyresniąją skautininke Sofiją C i u r'l i o n i e n ę, jei pa
čiai prašant, iš šių pareigų atleidžiu.

Kaunas, 1934 m. gruodžio mėn. 14 d.

A. SMETONA, . v. r- 
Respublikos Prezidentas,

Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Pulk. vyr. sktn. J. SARAUSK AS, 
Vyriausias Skautininkas.

Su studentėm skautėm.

mums kyla mintis, kad anais laikais lietu
vių mokyklai nebuvo beveik jokio vado
vėlio, kad mokytojas ne tik turėjo mo
kyti, bet ir vadovėlių kurtis? Tokiose 
sąlygose pedagoginis darbas (lietuvių kal
bos ir literatūros mokymas) teko kaip tik 
dirbti ir p. Čiurlionienei.

Karo audra visas lietuvių mokyklas 
išblaškė. Mūsų mokiniai ir jų mokytojai, 
ųaasprūdę iš ugnies zonų, vėl tęsė savo 
■sunkų, bet garbingą darbą. Voroneže Įsi
taisė 2 mūsų gimnazijos ir mokytojų se
minarija. P. Č. moko, ten mergaičių gimn. 
ir mok. seminarijoje. Čia paskaitos ben
drabučiuose, čia sekmadienių darbai.

Iš p. Čiurlionienės mokinių nemaža 
jau yra Įžymūs žmonės, dirbą didelį vals
tybei darbą.

P. Č. nuo 1926 m. pavasario dėsto 
Vytauto Didžiojo universitete.

Neišskiriamai iš jos pedagoginio darbo 
reikia minėti Įvairūs straipsniai periodinėj 
spaudoj, dalyvavimas draugijose, radio 
paskaitos, paskaitos susirinkimuose ir ka
riuomenei.

VISUOMENĖS ŽMOGUS:
Būdama I kurso studentė Krokuvos 

universitete, prof. Herbačiausko paska
tinta, pasiryžo laikyti viešą paskaitą apie 
lietuvių literatūrą. Žinome, kokia nedi- 
dutė tada dar buvo mūsų literatūra. Tik 
lyg drūtas ąžuolas krūmokšnių apylinkėj 
stūksojo Maironis su savo Pavasario Bal
sais. Mes negalėtumėm tvirtinti, bet tu
rime informacijų, kad jaunoji prelegentė 
(pati jusdama savo sieloje literatės pa
šaukimą) savo paskaitai neturėjo svar
biausio tada lietuvių literatūros žibinto— 
minėtų Pavasario Balsų. Bet iš galvos 
citavo ir deklamavo gražiuosius didžiojo 
dainiaus kūrinius. Gal įsigilinimas į dalyką 
padėjo nugalėti ir baimę, kurią neabejoja
mai turėjo sudaryti netikėtas vaizdas: 
auditorijoje, kur turėjo Įvykti paskaita, 
vietoje kelių studentų, prelegentė išvydo 
prisigrūdus jų keliasdešimt ir pirmose 
eilėse sėdint kelius profesorius.

Į visuomeninį darbą ją Įstiprino a. a. 
kun. Tumas-Vaižgantas, Pr. Mašiotas, A. 
Smetona, su kuriais bendradarbiavo lite
ratūriniame bei spaudos darbe.

1907 m. Kaune įvyko lietuvių moterų 
kongresas, kuriame matome p. Čiurlio
nienę skaitančią paskaitą, kaip reikia vai
kus mokyti lietuvių istorijos. Už paveiks- 

lingą liaudies kūrybos citatą (Perkūne, 
dievaiti, nemušk žemaitį, bet mušk gudą, 
kaip šunį rudą) vos policija neuždarė 
kongreso, kuriam dalyvavo ligi tada ne
girdėtas skaičius, arti 800 žin. Bet drau
gijos juriskonsultas prof. Leonas policijos 
vyresnybės atstovui literatūrinę citatą 
interpretavo kąip nepavojingą ir neįžei- 
džiančią. Pašokęs žandaras pamažu su
linko atgal į kėdę toliau klausytis.

Dirbdama mokytojos darbą, p. Čiur
lionienė padėdavo ruošti moksleiviams 
vaidinimus, rašydavo komedijas, režisuo
davo.

Jau baigusi Šv. Kotrynos gimnaziją 
Petrapilyje.

1919—1922 m. laikotarpyje, kada Lie
tuvos miestų ir kaimų vyrai su kietu gin
klu rankose kovėsi už Lietuvos laisvę, p. 
Čiurlionienė irgi buvo pašaukta karo tar
nybon. Važinėjo į dalis, lankėsi frontan ir 
ten pasiryžusiems jauniems Lietuvos gy
nėjams gyvu žodžiu, paskaitomis tvirtino 
jų tautinį pabudimą, ugdė jų meilę savo 
tėvynei ir iškalbingai kėlė tautos dvasios 
garsą.

Šiandien yra net kiekvienas puskari
ninkis ir daugelis kareivių giliai sąmoningi 
lietuviai, daug žino apie Lietuvos senovę 
ir pakankamai-nuvokia tautos dvasią. O 
tada?... Tada — kada vyrai buvo moks
linti svetimoje mokykloje, kada jiems ką 
tik yra buvusi prievarta skiepijama me
timą dvasia — tada tokių pašnekėsiu 
reikšmė buvo didelė.

L*TSR valBtJ 
resputPAiuė j 
-Vtbheteka

Kareivio laiškai — tapo žinomas kū
rinys ne tik fronto dalyviams, bet nuo
taikingai skaitomas ir karių šeimose, so
džiuje, mieste.

Už tuos savo darbus laetuvos Nepri
klausomybės kovų metu p. Čiurlionienė 
yra apdovanota Vyties kryžiumi.

Vėliau p. Č. dirbo įvairiose organiza
cijose, moterų ’draugijose ir kt.

P. Čiurlionienei teko ligi tada reta 
proga mūsų vyriausybės vardu išeiti į 
paša ulinę areną. Ji buvo Lietuvos dele
gacijos narys prie Tautų Sąjungos, kur 
1929—1931 m. dirbo taip vadinamoj V7oj 
komisijoje.

Pačiame pasaulinio veikimo centre, 
kokiu yra Tautų Sąjunga, kaip labai tada 
dar retai pilnateisei atstovei — moteriai 
aukštasis valstybės atstovavimas p. Čiur
lionienei davė retų progų užmegsti ryšius 
su diplomatija, spauda, plačiu kultūriniu 
veikimu ir kt.

Tautų Sąjungos darbo laikai, Įvedę Į 
platesnius visuomeninius santykius užsie
ny, p. Čiurlionienei, ir kaip skaučių va
dei, paskum buvo labai parankūs.

Š. m. spalių mėn. įvykusiame socia
linės moralės kongrese Budapešte, kur p. 
Čiurlionienė atstovavo kai kurias moterų 
draugijas, jai buvo pavesta atstovauti ir 
tarptautinė viso pasaulio skaučių sąjunga. 
Ji ten pasakė kalbą ir tarpt, skaučių biuro 
vardu. Mums teko garbė, kad tarpt, 
skaučių biuras savo atstove į tą kongresą 
paskyrė Lietuvos skaučių vadovę, nors 
ten pat Budapešte yra paties komiteto 
narė, Vengrijos skaučių vadė.

Vyr. sktn. Čiurlionienė keli metai su
sirašinėja su lady Baden-Powell, tarpt, 
skaučių biuro direktore madame Furse il
su daugeliu kitų kraštų vadovių.

Šią vasarą vyr. sk. Č. vadovavo mū
sų skaučių delegacijai tarpt, skaučių va
dovių konferencijoje (Šveicarijoje), kur 
kelis kartus turėjo progos kalbėti Lietu
vos skaučių vardu ir išnešti jų veikimo 
mintis į viso pasaulio skautiškąją spau
dą. Užmezgė daug naujų pažinčių, pa
stiprino ryšius su veikėjomis.

Visuomeninis darbas, ypač darbas to
kioj organizacijoje, kaip skaučių seserija, 
reikalauja nepaprastai daug laiko, atima 
daug energijos.

įsigilinimas į darbą Įvairiose savo 
kūrybos kelio šakose, intelektualinio vei
kimo kūrybos žmogui pastato aiškų klau-
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Krokuvos universiteto paskutinio kurso 
studentė.

simą; visur neaprėpsi — pasirink ir eik 
savo pašaukimo keliu.

Tokiais atvejais gyvenimas iššaukia 
kūrybos žmoguje konfliktą, ar rašyto
jas, vietoj atsidėjęs savo kūrybai, dirb
damas visuomenini darbą, nedirba visuo
menei su skriauda.

Gyvenime tokių pavyzdžių turime 
daug.

P. Čiurlionienė apsisprendė, kad jai 
visuomenini darbą reikia susimažinti. Ji 
nori daugiau atsidėti savo literatūrinei 
kūrybai ir pedagoginiam darbui univer
sitete. Ji turinti nors 2—3 metam pasi
traukti iš aktyvaus skautų organizacijoje 
darbo; paduodama pareiškimą atleisti iš 
skaučių vadės pareigų, įrašė: .,Turiu at
sisakyti nuo to brangaus darbo, nes vi
siškai neturiu laiko eiti savo pareigas 
taip, kaip sąžinė liepia. Būti skaučių va
dė vien iš vardo neturiu moralės teisės". 
Ant kitų darbo atsidėti nenori, o sau 
vardo pasilikti negali.

Dabar, skaitytojau, tave vedžiojęs po 
įvairius žinių šaltinius apie skaučių va
dę, aš tau leisiu išgirsti pačius p. Čiur
lionienės žodžius, kuriuos per tas kelias 
minutes ligi 19 vai. spėjau užsirašyti:

— Kokie, skautininke, motyvai vertė 
išnešti tokį skautėms nemalonų spren
dimą? — pradėjau į kabinetą išlinkęs 
klausti skaučių vadę.

— Matai, Tamsta, — pradėjo lėtai 
kalbėti p. Čiurlionienė, — juk kyla rimto 
abejojimo ar esi visuomenės žmogus ar 
literatas. Savo gyvenime aš glaudžiai su
tapusi su literatūra. Visuomenis darbas 
trukdo rašyti, trukdo kurti. Man skautų 
judėjimas yra artimas, jis yra savas. Ma
no pagrindiniai auklėjimo uždaviniai su
tampa su skautybės pagrindais. Gi skau
čių judėjimui vadovavimas, sąžiningai jį 
imant, reikalauja daug laiko, atima ener
gijos. Mano darbas universitete ir lite
ratūros kūryboj neleidžia labiau atsidėti 
pašaliniam veikimui. Tikėdamos, kad be 
didelio nuostolio organizacijai galiu bent 
kuriam laikui pasitraukti iš aktyvaus 
skautiško darbo, aš padaviau pareiškimą 
mane atleisti iš vadės pareigų.

rf*—ra ztJH * r 1 E

“ Skautus, skautes ir skautybės bičiulius, sulaukusius 
Kristaus Gimimo švenčių, širdingai sveikina

Vyriausias Skautų Štabas.

Plačiausiai apibūdinus, pareiga bus 
tai, ką tu privalai padaryti. Ji plati kaip 
jūra, bet ir pastovi kaip jūra. Ją taško 
pasiutęs vėjas, laivai raižo, perkūnai 
daužo, bet ji nepajudinama iš savo vie
tos. Tegul ir banguoja, tegul užsirita ant 
krantų, bet vandenys vėl grįžta į senąją 
vietą.

Ir pareigos pajautimo ir nuvokimo 
negalima visiškai pašalinti. Gali vieną 
kitą kartą neišpildyti, kas reikalinga, gali 
net įrodinėti, jog pareigos nėra, bet gi
ltai giliai sieloje, kaip motina kūdikį, tu 
ją jauti. Tai amžinojo Dievo įdiegtas 
žmogui dalykas. Tai vairas pasiutusiam 
gyvenimo verpete. Be pareigos tėvynė ir 
visas pasaulis apvirstų aukštyn kojomis.

Žinoma, galima pareigos kartais ir ne
pildyti. Tai žmogaus valios laisvė. Bet 
tai pražūtinga. Pareigos neatlikimą lydi 
kraujo ir ašarų pasėkos. Sielos gilumoje 
žmogus pajunta pūliuojančią žaizdą. Ji
nai užgyja, kai kitu atveju pareiga šven
tai išpildoma.

— Galima, ponia, tikėtis, kad Tams
ta ir toliau palaikysi glaudžius santy
kius su Tamstos taip pamėgtu jaunimo 
darbu ir skautų organizacija?

— O, taip; Jaunuomenė manęs ne
nustoja. Mane ji ras raštuose, paskaito
se. Ir skautų organizacijoje aš palieku, 
tik iš aktyvaus vadovavimo darbo 
kuriam laikui noriu pasitraukti. Gal ir 
ne taip darnas, kaip ligi šiol, bet mano 
bendradarbiavimas su skautininkėm bus 
nuolatinis. Skautų vadovybė mane re
zervavo pagalbon jai, kaip tik aš būsiu 
savo tiesioginį darbą visai sutvarkius. Pa
galiau, ir nedirbdama aktyvaus vadova
vimo darbo pačioj skautų organizacijoje, 
aš manau tuo pačiu metu tarnaujanti 
skautijai, juk ir mano pedagoginė ir lite
ratūrinė kryptis yra taip artima su 
skautybe.

—• Kokie, skautininke, jūsų linkėjimai 
mūsų skautėms?

— Linkėčiau, kad mergaitės ir toliau 
paliktų nuoširdžios skautės ir vis labiau 
grynu darbu tikėtų laimingesne Lietu
vos ateitimi.

Tais keliais p. Čiurlionienės sakiniais 
bloknote ir 2 foto rankoje aš atsisveiki
nau su skaučių vade, jai linkėdamas ati
duoti jos literatūriniam darbui, ką ji turi 
atiduoti, o paskum vėl grįžti į darbą 
skaučių judėjime, į kuri ji taip pat yra 
įdėjusi daug kūrybos, parodžiusi suge
bėjimų ir turinti autoriteto.

Ligi pasimatymo!... B.Gvz.

galyb. t

Tėvynė ir valstybė tik pareigos dėka 
lieka gyvos. Juo griežčiau žiūrima parei
gos reikalavimų, juo tėvynė gražesnė. 
Kaip pavasaris būtinai išželdo lapus ir 
išsprogdina žiedus, taip pareiga išugdo 
kultūrą. Kultūros matomos gėrybės tai 
pareigos vaisius. Pareigos tėvynei, žmo
nijai, tiesai.

Jei žuvo tautos ir valstybės, tai dėl 
nebojimo pareigos. Mat, pareiga kartais 
pareikalauja didelių aukų. Ar mes pa
galvojame, kas yra didelė aukai Atsiža
dėti maloniausių dalykų. Sakysime, mei
lės. Jei susikerta tėvynės ir moters mei
lė, būtinai turi nugalėti pirmoji. Toliau 
turtai. Pagaliau gyvybė. Ir ji turi nusi
lenkti pareigai. Jei nebus pasiryžimo 
aukoti tėvynei gyvybę, toji šalis pasmerk
ta žūti. Tėvynės pareigos supratimas tik 
ar ne puikiausiai klesti tolimoje Japoq'~'x 
joje. Ji šiandien iškilo į pirmųjų 
eiles.

O kas pražudė senovės Lietuvos vals
tybę? Nepaisymas pareigos. Pareigos pa
aukoti ir gyvybę. Vienas mūsų profeso
rius primygtinai studentams kaldavo į 
galvą, jog žeminanti Liublino unija kilo 
daugiausia dėlto, kad lietuviai nepasirodė 
pakankamai ryžtingi. Jie prašė, malda
vo, pagaliau ir verkė, bet... nepraliejo 
nei vieno lašo kraujo. Pareiga tuomet 
reikalavo brangiausios aukos.

Šią pareigą puikiai atliko Basanavi
čiaus lietuviai, pasakysiu, jaunieji lietu
viai. Kadangi jie žūtbūt pasiryžo atlikti 
tėvynės pareigą, tai jiems niekas negalėjo 
atsilaikyti. Mat, plieninis pareigos pildy
mas ne tik parodo begalinę jėgą, bet su
žadina ir pagarbą. Tuomet ir didžiausias 
priešas bejėgis.

Dabar gyvenančioji karta, galima si 
kyti, yra jauniausieji lietuviai. Jųjų pa
reigos tėvynei tokios pat. kaip atgimimo 
laikais. Dabar eina Lietuvos kultūros 
kūryba. Bet kas ją kuria? Visi, o visi. Ir 
profesorius, ir mokytojas, ir valdininkas, 
ir ūkininkas, ir darbininkas, žodžiu, visi 
lietuviai. Jei jie sąžiningai, pasiruošę su
dėti didžiausią auką, dirbs kasdieninį sa
vo darbą, tai ir bus reikalaujamoji pa
reiga. Darbas taikos metu yra nemažes
nės vertės už vargą karo metu.

Žinoma, kasdieninis darbas yra daž
nai nuobodus. Visokios aplinkybės jį lyg 
voratinkliais apraizgo ir paslepia tikrą 
jo grožį. Jis skaisčiausiai sužiba šventa
me pareigos dugne. Tikrai sužiba, nes 
pareigos atlikimas teikia neapsakomo pa
sitenkinimo. Tur būt, nėra didesnio 
džiaugsmo, kaip gerai išpildyti pareigą.

Dr. J. M.
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Tiesos nugalėtojo gyvybei užgesus
Kan, Linde i - Dobilui atminti

Vyr. sktn. pulk. Šarauskas skautų vardu prie duobės atsisveikina su a. a. Lindė-Dobilu.

Galingas žmogaus protas. Jis 
padarė žmogų valdovu ir plačių 
oro erdvių ir žemės gelmių, išmo
kė su paukščiais lenktyniauti dan
gaus mėlynėse ir su žuvimis nar
dyti vandens gelmėse, tačiau proto 
galybė virsta į nieką, kai jai reik 
kovoti su... mirtimi. Mirtis dar ne
žino savo nugalėtojo, ją valdo ir 
jos demonišką jėgą trupina tik 
Dievybė. O kaip skaudžiai mirties 
šmėkla paliečia kartais mus ir pa
siima iš gyvųjų tarpo tuos, kurie 
taip brangūs ir nepamainomi buvo 
pasauliui. Štai gruodžio m. 2 d. nu
skynė žiauri mirtis Dobilą, amžiams 
nuramino ir nutildė mylinčią širdį, 
kurios didžiausiu troškimu buvo 
pažinti tiesą, ieškoti jos. Oficialiai 
direktorium, o faktiškai tėvu bū
damas savo mokiniams Panevėžy 
kun. Jul, Lindė-Dobilas trokšte 
troško išauginti mūsų tautai sąmo
ningus, giliai galvojančius jaunuo
sius kultūros kūrybos darbininkus. 
Ir ėjo prie šio tikslo visais keliais, 
kuliuos tik jis skaitė tam reikalui 
tinkamus.

Kiek pažinojau Dobilą asmeniš
kai, prisimenu, kad jo didžiausias 
troškimas buvo, kad skautai būtų 
sąmoningi, kad forma nenustelbtų 
turinio. Ir todėl pats visur kuoakty- 
viausiai gyvu žodžiu, savo mintimi, 
straipsniais ir asmenišku dalyvavi
mu buvo skautiškosios šeimos 
narys.

Ir kuris iš panevėžiečių įstengs 
užmiršti tą romantišką vakarą, kai 
Dobilas prie laužo liepsnos, ap
suptas pilkų dūmų ir nykios nak
ties tamsos, kaip pranašas ir filoso
fas, įsmeigęs akis į tolį, toli plau
kiančias Nevėžio bangas, tėviškai 
mokė skautus: „Mūsų gyvenimas 

turi sroventi, kaip tas upelis: kar
tais smarkiau, kartais lėčiau, bet 
visada pirmyn. Ir per gražias pie
veles, ir per uolas ir akmenis, ir 
kartais per purvus, bet vis pirmyn: 
tekąs yanduo ir nuo purvų greit

A. a. kun. J. Lindę - Dobilas.

nusivalo. Ir kol upelis teka, mes 
tikrai žinom, kad jis susisiekia su 
okeanu. Taip ir žmogus: kol žen
gia pirmyn, tol gali būti tikras, 
kad sąryšio su savo idealais nėra 
nutraukęs“!

Ak, vistiek nesuglausiu į šiuos 
kelius sakinėlius visų minčių ir gy-

J’rof. Kazys Būga
(10 met. mirties sukaktį minint).

Lygiai prieš 10 metų, 1924 m. gruodžio 
2 dien. liūdnai suplevėsavo tautinė vė
liava, o dar liūdniau visų lietuvių širdyse 
suaidėjo šauksmas: — mirė Būga, ir 
virto rakštimi, kuri ir šiandien styri šir
dyje.

Štai kelios trumpos žinutės iš jo di
dingo gyvenimo.

Kazys Būga gimė 1879 met. spalių 25 
dien. Pažiegiuose, Dusetų par. Čia bai
gęs pradžios mokyklą, tėvo nuvežamas į 
Petrapilį, kur pabaigus 4 klases, leidžia
mas į kunigų seminariją. Tačiau dvasiš
kio pašaukimas neviliojo jaunojo Kaziu
ko. Jis labiau domėjosi kalba, ir visa tuo 
kas su filclogija ir jų istorija yra susiję. 
Kazimierui išstojus iš seminarijos tėvai 
atsisako jį toliau šelpti. Ir nenuostabu. 
Juk kunigas anais laikais buvo vieninte
lis žmogus, kuriam lenkėsi visi, ne iš bai
mės, bet iš grynos pagarbos. Juk tokia 
dalia ištiko ir dr. Vincą Kudirką, ir Pra
ną Vaičaitį ir kit.

Po kelių metų sunkaus ir vargingo 
darbo Būgą prirodo kun. Jauniui, už 
asmeninį sekretorių. Prof. Jaunius buvo 

labai žymus kalbininkas, bet sirgo valios 
liga, ir neįstengė paskelbti spaudoje sa
vo mokslo. Tuo būdu, manė, kad Būga 
tai padarys.

Kazys Būga persiima Jauniaus moks
lu, surašo jį, ir 1908 met. išleidžia I tomą 
vardu „Aistiški studijai“. II studijų da
lies visuomenė taip ir nesulaukė, nes pats 
Būga vėliau savo paskelbtojo mokslo at
sižadėjo.

1920 met. pakviečiamas į Kauną, prie 
švietimo ministerijos redaguoti Lietu
vių Kalbos Žodyną, Be to, Kau
ne būdamas profesoriauja. Dėsto net 10 
dalykų.

Sunkus darbas, be to, nepatogios gy
venimo sąlygos, suardė sveikatą, ir pa
čiame savo pajėgume Būga gruodžio 2 
dien. miršta.

Miršta milžinas, ir jo mirtį pajunta 
tėvynainiai. Tik tada pajuto, kad nusto
jo žmogaus, asmenybės pilna to žo
džio prasme.

Iš tikrųjų teisingi šie žodžiai: „Mes 
mokame savo didvyrius tik laidoti“. (Kan. 
Penkausko žodž. laidojant Darių ir Girė
ną Bazilikoje pasakyti).

venimo šio didžiojo minties žmo
gaus, kurio mirtis labai ir labai nu
skriaudė visą Lietuvą. Ypatingai 
skaudžiai pergyvena šią mirties 
tiagediją skautai, kurie neteko sa
vo svastikos ordino kavalieriaus, » 
mylimiausio tėvo, globėjo, ideolo
go ir nepamainomo gyvenimo mo
kytojo. Gilus ir skaudus gedulas 
pridengė ypač studentų skautų 
korp! „Vytis" narius, kuriai mirtis 
išplėšė jos Garbės Narį... Jaunie
siems akademikams Dobilo asme
nybė buvo toji negęstanti žvaigž
dė, kuri švietė kelius į mokslo ir 
meno žinyčią... Ir gyvas ir miręs 
Dobilas korporacijai ir visiems 
Lietuvos skautams buvo ir liks di
džiojo tiesos mylėtojo ir ieškotojo 
pavyzdys, kurio pramintu taku 
žengs mūsų jaunystė... H. Lk \.
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Oi učių Dakarą oJlticteoi- 

Čiaus stėnų. (Tęsinys iš 435 pusi.), 

duose patenkintas šypsenas — neapsa
koma, neįkainuojama jai laimė. Stebėda
ma susirūpinusius daktaro vaikus, ji visą 
laiką šnibždėjo sau.

— Angelai ar žmonės?...
— Mes padarysim jums ir eglaitę, — 

pranešė Algis, kai lūšnos sutvarkymo 
darbas buvo maždaug baigtas.

— Eglaitę?! — nudžiugo Petrukas, 
prisimindamas aną pasikalbėjimą su 
senute.

— Nu, taip... Gražiais blizgučiais pa
puošim, žvakutes uždegsim. Pamatysit, 
kaip bus gražu!...

Dirbtuvių sirenos švilpė jau antrą va
landą.

— Dabar mes eisim namo, o už poros 
valandų ateisim vėl ir atnešim eglaitę su 
papuošalais, — pranešė Levukas, vilkda
masis paltą.

Kai berniukai ir daktaro namų kiem
sargis išėjo, motina apsikabino nušvitusius 
savo vaikus ir apsiverkė džiaugsmo aša
romis.

Petrukas, kažką atsiminęs, paklausė.
— Patsai Dievas tiesiog mumis rūpi

nasi... Kaip mes jam beatsidėkosim...
— Mama, kodėl tu niekuomet nepasa

kojai mums apie Kalėdų eglaitę, apie 
Kūčias?

Motina tik pabučiavo belaukiantį at
sakymo sūnų ir karštai, karštai spausda
ma abu vaikus prie įdubusios savo krūti
nės, atsiduso.

— Juk mes amžinai būdavom alkani 
ir kentėm šaltį...

Kūčių vakaras.
Mickevičiaus slėnyj tylu, ramu.
Atkrančių medžiai, įsivilkę į baltus 

šerkšnos marškinius, išdidžiai remia tam
siai mėlyną dangų.

(Niauros lūšnoj 'šilta, jauku.
Mažas staliukas apkrautas Kūčių val

giais; čia pat netoliese smągiai pleška 
kone raudonai įkaitęs pečiukas. Trobelės 
vidury linksmai juokiasi kalėdinė eglaitė. 
Išdykę žaisliukai nerūpestingai mirksi ir 
mėto vienas kitą šimtais šypsenų.

Motina buvo laiminga. — Šiandie dak
taras Šiaudinis pasakė, kad jos vyras 
tikrai pasveiks — laiku paspėta suteikti 
pagalba. Už poros — trejetos savaičių 
jis išsirašydins iš ligoninės. Kai vyras 
pasveiks, daktaras priims jį į savo namus 
sargo tarnyibon. Mat, kaip tik jam reika
lingas būsiąs, nes senasis sargas išvažiuo
jąs provincijon pas sūnų gyventi. Niaurų 
šeima galės tada labai puikiai gyventi: 
turės šiltą, gerą butą, gaus neblogą at
lyginimą, o taip besiklojant, galės ir vai
kučius geresne ateitim aprūpinti.

Motina tiesiog svaigsta nuo tos lai
mės. Ji nenori net tikėti ir visa tai ro
dosi jai tarytum pasaka. Bet ant stalo 
guli daug skanių valgių, kurių prinešė 
šiandie daktaro vaikai, o vidury trobe
lės juokiasi puošni eglaitė, nuo kurios 
niekai neatsitraukia vaikučių akys.

Taip! Tai tiesa, kad vakarykštis var
gas paliktas užpakalyj.

— Eisim, vaikučiai, Kūčių valgyti, — 
pranešė.

O pačiai taip keista! — Dar vakar čia 
viešpatavo juodas vargas, o šiandie — 
dieviškai jauku ir linksma.

Net puikus Kūčių stalas Niauros 
lūšnelėj!

Kūčias bevalgydama ir su vaikais be
sidžiaugdama, motina atsimena juodojo

He&ajuk - pcLsku&ėk! Juk šiemet bus gera žiema.
Įsigyk sktn. dr, K. Avižonio knygą

PAŠLIŪŽOS •
Kaina 2,50 lt. •

NAUJI LEIDINIAI.
* VLADISLAVA GRIGAITIENĖ 1919 

—1934. Jos 15 metų scenos darbo sukak
tuvėms paminėti. Redagavo Ant. Mušins- 
kas-Mušaitis. Daina. Kaunas. 1934. (Di
delio formato). 32 pslp.

Labai gražiai iliustruotas, šiltos nuo
taikos straipsnių apie didžiąją mūsų dai
nininkę rinkinys.

* Henri Gheon. ARSO KLEBONAS. 
Išvertė J. Vaišnora, M. J. C. Marijampo
lė. 1934 m. 207 pslp. Kaina 1,50 lt.

Vyresniems skautams labai įdomus 
kuklaus ir paprasto, bet didžio šventojo 
gyvenimas.

* SODININKYSTĖS VADOVĖLIS 
ŪKININKAMS. Redagavo agr. J. Tall at- 
Kelpša. 270 pslp. Kaina 5 lt. 134 iliustra
cijos. Žemės ūkio rūmų leidinys, 1934 m.

vargo užtrintus prisiminimus. Ji atsime
na šviesiąsias savo vaikystės dienas. At
simena, kaip valgydavo drauge su visa 
šeima Kūčias, kaip puošdavo eglaitę. Se
ną, šimtametę bobutę atsimena, kuri pa
sakodavo jai labai daug pasakų.

Motina stengiasi atsiminti nors vieną 
iš tų pasakų, nes nori dabar papasakoti 
ir savo vaikučiams, kurie niekuomet nėra 
jų girdėję.

Atsimena! Pačią gražiausią atsimena!
Ji nusišypso vaikams ir sako.
— Jei nenorit dar miegoti, aš papa

sakosiu jums gražią pasaką.
— Nenorim, ne! Papasakok, mamyt! 

— sušuko 'Petrukas.
Motina pradėjo. —
Toli, toli nuo čia, šiaurės kraštuose, 

kur baisus šaltis amžinai kausto žemę, 
kur saulė yra taip šalta, kad ištisus me
tus sėdi ant didžiulio ledinio kalno, kur 
neauga jokia žolelė ir neskraido joks 
paukštis, susitiko Kūčių vakarą keturi 
vėjai...

Niauros vaikai klausosi motinos pasa
kos ir svaigsta toj dieviškoj laimėj, keisto, 
iki šiol nepažįstamo jausmo apimti.

O motina pasakoja toliau. —
Liūdna, nuobodu keturiems vėjams... 

Atsisėdo ant ledinio kalno šalia saulės ir 
skundžiasi... Neramu jiems... Visas pa
saulis ruošiasi didingai sutikti užgimstantį 
Dievo Kūdikį, o jie tiek daug blogo žmo
nėse yra palikę...

Motina pasakoja ir džiaugiasi nušvi
tusiais vaikučių veidais.

Lauke tylu, ramu.
Tamsiai mėlynas dangus, tirštai nu- 

sisagstęs sidabriniais taškučiais, klausosi, 
kaip žemė ir erdvės gieda didingą Nauja
gimio Atėjimo giesmę.

Daug iliustracijų.
Gausi visur.

L Sodo užveisimas ir jo priežiūra. II. 
Vaismedžių ir vaiskrūmių ligos, jų ken
kėjai ir kova su jais. III. Kaip išsiauginti 
vaisinių medelių. IV. Vaismedžių atmainų 
aprašymas. V. Vaismedžiai ir uogos.

Turiningas, įdomus, populiarus sodi
ninkystės vadovėlis. Labai tinka skau- 
tams-ėms, kurie nori įsigyti sodininko-ės 
specialybę. Daug naudingų žinių tam, ku
ris ruošias įsigyti gamtininko, miškininko, 
daržininko, gėlių augintojo, virėjo spe
cialybę.

(Knygą būtinai turėtų turėti draugo
vių bei skilčių knygynėliai.

* SODŽIAUS MENAS. 5. Mezgimo — 
Nėrimo Raštai, Red. A. Tamošaitis. Žem. 
Ūk. Rūmų leidinys. Kaunas, 1933. 30 + 48 
pslp. Gausiai iliustruota.

* Prof. Steponas Kolupaila. KELIONĖ
BAIDARĖMIS Alytus — Kaunas — Klai
pėda. Kaunas, 1934 m. 32 pslp. Gausiai 
iliustruota. <

* LIETUVA VASARĄ. Redagavo d 
Petras Babickas ir Mykolas Ilgūnas. Sa- 1 
vivaldybės red. leidinys. Kaunas, 1934.
80 + 16 pslp. Kaina 5 lit.

Gausiai iliustruota. Puikus leidinys.
* ANT AMŽINYBĖS SLENKSČIO. 

Pagrindinės gyvenimo mintys ir dvasios 
pratimai už mirštančius. Marijampolė, 
1924. 474 pslp. Kaina 1,50 lt. (įrišta — 
2,50 lt.).

* KARIŪNAS. P. L. Prez. Karo Mo
kyklos kariūnų iliustruotas laikraštis. 
Red. įeit. S. Urbanavičius. Gyvas, įdomus 
(ypač visiems karo mokyklos auklėti
niams) leidinys.

• A. Vaičiulaitis. VIDUDIENIS KAI
MO SMUKLĖJ. Sakalas. 1934 m. 204 
pslp. Kaina 2,50 lt.

* Stasys Anglickis. KRAUJO AUKA. 
Lirika. Sakalas. 1934. 78 pslp. Kaina 
2,50 lt.

* Bronė Buivydaitė. STEBUKLINGO
JI RADASTA. 3 v. pasaka vaikų teatrui. 
1934 m. 43 pslp. Kaina 1 lit.

* Antanas Kučinskas. GEDIMINO DI- 
NASTIJOS KILMĖ. Kaunas, 1934. 24 psl.

* Petras Cvirka. FRANK KRUK arba 
graborius Pranas Krukelis. Romanas. Sa
kalas. 1934. 371 pslp. Kaina 4 lt.

* F. H. Ackermann. LEDLAIKIO
ŽMOGĖDROS. Romanas iš didžiojo tva
no dienų. Išvertė J. Lingis. Akc. b. Žai
bas. Kaunas. 1934 m. 200 pslp. 2 lt.

* Byrąs. KELIĄ FAKTAMS. Į spau
dos apaštalus. Panevėžys. 1933. 112 pslp. 
Kaina 1 lt.

* J. Povilaitytė-Venckūnienė. LITU- 
ANICA. Romanas apie Darių ir Girėną. 
(I, II ir III knygutės, viso 96 pslp.). Po 50 
cent. 1934 m.

* Jonas Kuzmickis. BE MAMYTĖS.
2 veiksmų su epilogu vaidinimas vai
kams. Kaunas, 1934. 24 pslp. Kaina 15 cnt.

* A. Kuprinas. ŠPOKAI. Apsakymėls 
vaikams. Laisvai išvertė V. Ruzgas. Ilius
truota. 16 pslp. Kaina 1 lt.

* Balys Astikas. KOVOKIME SU 
LENKINIMU. Kaunas, 1934. 32 pslp. Kai
na 75 cnt.
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OFICI ALINĖJ į) ALIS
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO 

ĮSAKYMAI.
Nr. 7.

Kaunas, 1934 m. lapkričio m. 15 d.
§ L

Laikinai einantį nuo 1933 m. liepos mėn. 10 dienos Vilka
viškio rajono tunto tuntininko pareigas pulkininką leitenantą 
Matulionį, Vyriausiam Skautininkui tarpininkaujant, pa
tvirtinu einamose pareigose.

§ 2.
Vyriausiam Skautininkui tarpininkaujant, Kauno Pilies 

tunto tuntininką skautininką Vladą 'Kviklį, jam pačiam pra
šant, atleidžiu iš tuntininko pareigų nuo š. m. lapkričio mėn. 1 d.

Vyr. sktn. dr. J. ALEKNA, 
Šefo Pavaduotojas.

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

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO 
XV: ĮSAKYMAI.% »,•»** t, A' • ■ -

Nr. 8.
Kaunas, 1934 m. lapkričio m, 15 d.

’ §1.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Brolijos statuto 77 §, Vyriausio 

skautų štabo nutarimais š. m. rugsėjo mėn. 15 d. protokolo 
14 nr., š. m. spalių mėn. 3 d. protokolo 16 nr. ir š. m. lapkričio 
mėn. 12 d. protokolo 17 nr. ir vyriausio skautininko tarpininka
vimu, skelbiu aktyvių ir pasyvių skautininkų

sąrašą:
L AKTYVŪS SKAUTININKAI:

A. Vyresnieji skautininkai:
1. Alekna, Jurgis. 2. Barščiauskaitė, Elena. 3. Čiurlionienė, 

Sofija. 4. Kalmantas, Mykolas. 5. Kesiūnaitė, Dominikė. 6. Roz- 
manas, Vladas, 7. Saulaitis, Antanas. 8. Šarauskas, Juozas. 9. 
Ubeika, Kazimieras.

B. Skautininkai:
10. Arminaitė, Vladislovą. 11. Augustaitytė-Vaičiūnienė, 

Juoze, Liuda. 12. Avietėnaitė, Magdalena. 13. Avižonis, Kon
stantinas. 14. Barniškaitė, Magdalena. 15. Bulota, Juozas. 16. 
Čerkesas, Henrikas, Juozas. 17. Dineika, Karolis. 18. Grigaitis- 
Grigaliūnas, Kęstutis. 19. Jasinevičius, Juozas. 20. Jurgutis, Ar
turas. 21, Kazakevičius, Juozas. 22. Kišonas, Vytautas, Bogus
lavas. 23. Kizlaitis, Vincas. 24. Kukutis, Mikas. 25. Kulvietis, 
Eugenijus. 26. Kupstaitė, Alina. 27. Kviklys, Vladas. 28. Mašio
tas, Jonas. 29. Metelicinas, Aleksas. 30. Motuzaitė, Eugenija. 
31. Navikas, Juozas. 32. Palčiauskas, Kazys. 33. Papečkys, Vik
toras. 34. Pečiūra, Vytautas. 35. Pempaitė, Marija. 36. Pieta, 
Andrius. 37. Radvilas, Leonas. 38. Ržečickas-Račickis, Viktoras.
39. Slavėnas, Simanas. 40. Steponaitienė, Sofija. 41. Tomašaus- 
kas, Ignas. 42. Vanagas, Algirdas. 43. Vaškevičius, Alfonsas. 44. 
Venclauskienė, Stanislava. 45. Vojevodskis, Edvardas. 46. Žit- 
kutė, Elzė.

C. Paskautininkiai:
47. Andrijauskas, Povilas. 48. Asevičiūtė, Konstancija. 49. 

Barniškytė, Marija. 50. Bernšteinaitė, Marija. 51. Butauskas, Jo
nas. 52. iDaniusevičius, Jonas. 53. Daukas, Povilas. 54. Delinin- 
kaitis, Vaclovas. 55. Dirmeitis, Antanas. 56. Druskytė, Jozefina. 
57. Dunduraitė, Michalina. 58. Gaižutis, Jonas. 59. Genytė, Vik
torija. 60. Giršaitė, Lidija. 61. Grauzdė, Jonas. 62. Graužinytė, 
Aldona, Jadvyga. 63. Grigas, Antanas. 64. Grinevičius, Vladas. 
65. Gustaity tė-Rainienė, Juzė. 66. Jakštas, Stasys. 67. Januše- 
vičiūtė, Vanda. 68. Jonaitienė-Barniškaitė, Izabelė. 69. Kairys, 
Juozas. 70. Kairys, Steponas. 71. Kalasauskas, Vladas. 72. Kar- 
tanas, Jonas. 73. Kašauskas, Vladislovas. 74. Kirlys, Jonas. 75. 
Kliorė, Bronius. 76. Krulickas, Vytautas. 77. Laurinaitis, Jonas. 
78. Lesniauskas, Viktoras. 79. Lukošaitė, Vladislovą. 80. Luko
ševičius, Henrikas. 81. Macelis, Jurgis. 82. Majauskas, Kazimie
ras. 83. Makauskaitė, Valė. 84. Manumaitytė, Lidija. 85. Matule
vičiūtė, Sofija. 86. Mauragis, Aleksandras. 87. Mažeika, Juozas. 
88. Medelis, Romualdas. 89. Milvidaitė, Marija. 90. Minginaitė, 
Jadvyga. 91. Namajūnas, Juozas. 92. Naujokaitis, Jonas. 93. Pa
liulis, Stasys. 94. Palubinskaitė, Ona. 95. Prekeris, Felicijus. 
96. Raudys, Povilas. 97. Rėklaitis, Mečislovas, Martynas. 98. Ru- 
dzevičiūtė, Julija. 99. Rudzinskas, Henrikas. 100. Sirutytė, Ma
rija. 101. Skrinskas, Vytautas, 102. Stanikūnaitė, Stasė. 103. 
Stankūnas, Domas. 104. Stankūnas, Rapolas. 105. Stankūnas, Vy
tautas. -106. Starevičiūtė, Liucina, Marija. 107. Steponaitytė, 
Kotryna. 108. Šarauskienė, Sofija. 109. Šataitė, Veronika. 110. 
Ščiukaitė, Ona. 111. Šernienė-Nokutytė, Joana. 112. Šimkus, 

Vladas. 113. Skėrys, Antanas. 114. Štaras, Bronius. 115. Šukys,. 
Leonas. 116. Tallat Kelpša, Vaclovas. 117. Tamoševičiūtė-Paliu: 
lionienė, Eleonora. 118, Tarvydaitė, Ona. 119. Tribė, Algirdas, 
Petras. 120. Urbonas, Aleksandras. 121. Urbanavičiūtė, Angelė, 
122. Vainauskas, Juozas. 123. Valaitis, Antanas. 124. Valevičius, 
Vladas. 125. Valiušaitė, Ona. 126. Venclauskaitė, Gražbylė. 127, 
Venclovas, Kęstutis, Kazimieras, 128. Viliūnas, Augustūnas. 129. 
Viliūnienė, Stefa. 130. Vizgirdaitė, Marija. 131. Zailskienė, Ona. 
132. Žeimys, Povilas. 133. Žukauskaitė, Vanda.

n. PASYVŪS SKAUTININKAI;
A. Vyresnieji skautininkai:

1, Šenbergas, Vsevolodas.
B, Skautininkai:

2. Bačkis, Juozas. 3. Baniulis, Vacius. 4. Barkauskas, Pet 
ras. 5. Bradauskaitė-Zabielskienė, Ona. 6. Čečeta, Viktoras. 7 
Čečetienė, Viktorija. 8. Čepas, Vytautas. 9. Einoris, Vytautas 
10. Gabrėnas, Alfonsas. 11. Jakubėnaitė, Ona. 12. Jonaitis, An 
tanas. 13. Jurgutis, Vytautas. 14. Kastanauskas, Viktoras. 15. La
banauskas, Povilas. 16. Laucius, Kazys. 17. Mažėlytė, Ona 
18. Rupeika, Zigmantas. 19. Vingilytė, Ona.

C. Paskautininkiai:
20. Augulis, Vaclovas. 21. Banaitis, Jurgis. 22. Bartininkai- 

tė, Kunigunda. 23. Boričiauskaitė, Bronė. 24. Bražėnas, Vilhel
mas. 25. Dantaitė, Ona. 26. Dičius, Anatolijus. 27. Durasevičie- 
nė-Slučkaitė, Emilija. 28. Glodas, Tomas. 29. Glodenis, Zenonas. 
30. Kasakaitis, Jurgis. 31. Kavaliauskas, Juozas. 32. Kemeklis, 
Aleksandras. 33. Kiaušas, Jonas. 34. Korzanas, Edmundas. 35. 
Liulevičius, Vincas. 36. Masiulytė, Ona. 37. Mironaitė, Monika. 
38. Narbutienė^Masiliūnaitė, Kotrina. 39. Petkūnas, Antanas.
40. Petraška, Edvardas, Julius. 41. Pilvelytė, Albina. 42. Put- 
vinskaitė, Emilė. 43. Repševičiūtė, Elena. 44. Ruseckas, Vincas. 
45. Solas, Juozas. 46. Sideravičius, Kazys. 47. Tomaševičius, 
Kazys. 48. Vinslovaitė, Janina. 49. Vasiliauskas, Andrius. 50. 
Zabarauskas, Eduardas. 51. Zemturytė, Ona. 52. Zemribas, Al-

Vyr. sktn. dr. J. ALEKNA, 
Liet. Skt. Sąjungos Šefo Pavaduotojas.

Pulk. vyr. sktn. J. ŠARAUSKAS, 
Vyriausias Skautininkas.
Nr. 9.

Kaunas, 1934 m. lapkričio mėn. 29 d.
§ L

Pasirėmęs Vyriausio Skautų Štabo nutarimu, Šakių rajono 
tuntą nuo šios dienos pavadinu Jurbarko rajono tuntu.

§ 2.
Laikinai ėjusį Šakių rajono tunto tuntininko pareigas mo

kytoją Mykolą BABILIŲ nuo šios dienos paskiriu Jurbarko r. t. 
tuntininku.

Vyr. sktn. dr. J. ALEKNA, 
Liet. Skt. Sąjungos Šefo Pavaduotojas.

Pulk. vyr. sktn. J. ŠARAUSKAS, 
Vyriausias Skautininkas.
Nr. 11.

Kaunas, 1934 m. gruodžio m. 12 d.
Pasirėmęs Vyriausio Skautininko tarpininkavimu, Tauragė-., 

rajono tunto tuntininko pareigoms eiti skiriu Tauragės valdžios 
aukštesniosios komercijos mokyklos direktorių Jurgį J a ku
bo n į .

Vyr. sktn. dr. J. ALEKNA, 
Liet. Skt. Sąjungos Šefo Pavaduotojas.

Pulk. vyr. sktn. J. ŠARAUSKAS, 
Vyriausias Skautininkas.
Nr. 13.

Kaunas, 1934 m. gruodžio m. 14 d.
Ligi bus sąjungos vadovybės pareigos nustatytos 

Lietuvos Skautų Sąjungos statutu, buvusias skaučių 
vadės pareigas palikti neskiriamas nuo Vyriausio 
Skautininko pareigų.

Vyr. sktn. dr. J. ALEKNA, 
Šefo Pavaduotojas.

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

PAMESTI LIUDIJIMAI.
1. Pamestas skauto Alfonso Burneikos L. S. S. liudijimas 

(I ser.) 1538 nr.
Nuo paskelbimo dienos šis liudijimas nebegalioja.
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HUSU ŠEIMOS NMJJIEN

Sveiki sulaukę 
Kristaus 
gimimo 
švenčių !

Laimingų Naujų 
1935 Metų 
visiems 
skautams-ėms !

Atsistatydino skaučių vadė.
Vyr. sktn. S. Čiurlionienė, 4 

metus išbuvusi skaučių vade, 
šiomis dienomis iš tų pareigų 
pasitraukė. Ji bent kelius me
tus nori labiau atsidėti literatū
rinės kūry>bos darbui.

Kol kas skaučių vadės parei
gos vėl nebus skiriamos nuo vy
riausio skautininko pareigų.

Greit turėsime L. S. S. statulą.
L. S. S. statuto projektas yra 

galutinai paruoštas ir įteiktas p. 
švietimo ministeriui patvirtinti.

Tikimasi, kad ligi N. M. jau 
statutą turėsime.

Jis bus tuoj išleistas atskira 
brošiūra.

Statutas liečia svarbiausius 
organizacijos nuostatus, o regu- 
liaminai, kurie bus pradėti leisti 
sąjungos tarybai įsisteigus, apims 
visus kitus organizacinius rei
kalus, pav., uniformą, progra
mas, teismą ir t. t.

Knygai ŽAISK sekasi.
Neseniai Skautų Aidas išlei

do didelį įvairiausių žaidimų 
K. Dineikos ir B. Mantvilos rin
kinį — knygą ŽAISK.

Per pirmą mėnesį knygos iš
parduota daugiau, kaip 1000 
egz.

Knygą perka visi, o ypač mo
kytojai ir organizacijų vadovai.

Gul šiandieną jau ant šieno...

Sveikas Jėzau mažiausias, Kūdikėli brangiausias...

Dirbam ir džiaugiamės.
Alytus. Kurie prisimenat są

skrydžius ir stovyklas, prisimin
kit mus alytiečius, žinomus sku
dutininkus ir dzūkiškomis dai
nelėmis pagarsėjusius choristus. 
Mes dirbam ir nuveiktu darbu 
džiaugiamės. Š. m. Alytuje dirba 
9 vienetai. Maironio sk. vyčių 
būrelis, — vad. pskltn. VI. Bra
žinskas, Valančiaus sk. vyčių 
būrelis, — mok. Šukys, I Mirgos 
dr-vė — skltn. L. Zimavičiūtė,
II Laimutės dr-vė — skltn. J. 
Puodžiūnaitė, III Gražinos dr-vė 
— skltn. J. Krasnickaitė, I Vy
tauto Didžiojo dr-vė — vyr. 
skltn. D. Degesys, II Margio 
dr-vė — skltn. J. Ašmenskas,
III Dariaus-Girėno dr-vė — 
pskltn. J. Stelmokas.

— Be to, sparčiai platinama 
Skautų Aidas ir kiti skautiški 
laikraščiai.

— Ilgai vadovavęs, mūsų la
bai mylimas, tuntininkas sktn. 
K. 'Dineika, išvyko į Kauną.

Dubio krantas.
Bloga skautų vyčių padėtis.
Tauragė. Pr. moks. m. dau

gelis sk. vyčių užbaigę moky
klas išvažinėjo studijuoti. Liko 
tik kandidatai. Neturi nei vado
vybės. Sk. vyčių padėtis kri
tiška. Visi skautai vyčiai nori 
atgaivinti veikimą. Vytis.

Skautų Aidas mokytojams.
Kelis metus Sk. Aidas regu- 

liariai buvo siuntinėjamas į pra
džios mokyklas. Gal būt, po 
Naujų Metų į mokyklas jis ne
bebus siunčiamas.

Sk. Aido platintojai būtinai 
turi pasiūlyti mokytojams Skau
tų Aidą užsiprenumeruoti 1935 
metams.

Tegul nė vienas mokytojas 
1935 m. nelieka be Skautų A do.

Mokytojams dar gali būti la
bai užsisakyti Vadovė ir Skautų 
Vadas, kurie prie Sk. Aido pre
numeratos tekaštuoja po 1 lit. 
metams.

Laukiame žinių!
Sk. Aido redakcija skatina 

kiekvieną vienetą turėti savo 
korespondentą, kurs visą vie
neto veikimą aprašytų Skautų 
Aidui įdomiai, greitai, teisin
gai. Ir atsiųstų gerų foto iš vie
neto gyvenimo.

Draugininke, į sęskrydj:
1934.XH.30 — 1935J.4 dieno

mis imtinai. Kaune rengiamas 
draugininkų, atskirų skilčių skil- 
tininkų ir vyčių vadų sąskrydis. 
Sąskrydžiui skiriamos 6 dienos. 
Labai suprantama kodėl: jei 
sk:ltininkų sąskrydyje dar gali
ma šį tą padaryti per 3 dienas, 
tai jau d-kų sąskrydyje per 3 
d’enas laiko sunku ką įmanomo 
padaryti. Ypač dar dėl to, kad 
toks d-kų sąskrydis nėra regu
liarus, kasmetines.

Perkeletąpaskutinių metųmų- 
sų organizacijos darbas suinten
syvėjo ir praturtėjo. Planingai 
rūpinamasi pakelti mūsų vadų 
lygmenį, įstatyti d vės darbą į 
tikrąjį skautiškojo metodo ke
lią. Ir štai, per tą laiką d-vių 
gyvenime iškilo visa eilė svarbių 
klausimų, kuriuos susistematiza- 
vus į ištisą programą ir norima 
šiame sąskrydyje išgvildenti ir 

išspręsti
Tad, mielas d-ke, padėk visas 

galimas pastangas ir lį sąskrydį 
atvyk! Jeigu kuris dėl sveika
tos ar tarnybinių kliūčių pats 
atvykti negalėtų, turėtų bent 
deleguoti savo adjutantą ar pa
vaduotoją.

Sąskrydininkai bus suskirstyti i 
d-ves ir skiltis ir apgyvendinti 
Aušros bern. gimnazijoj stovy
klos tvarka. Programa einama 
paskaitomis, d-vių sueigomis 
(ves skautininkai - instruktoriai), 
d-vių štabo posėdžiais, iškyla ir 
ekskursijomis.

Vienas sąskr, kambarys nori
ma įrengti taip, kad jis atvaiz
duotų d-vės būklą. Tam tikslui 
aaltį daiktų - darbelių atsiveš pa
darę patys draugininkai.

Visiems d-kams, atsk. skilčių 
skiltininkams ir vyčių vadams 

pranešimai jau išsiuntinėti. Nau
jai įsikūrusių d-vių d-kai, kurie 
asmeniškai pranešimų negavo, 
vis tiek vyksta sąskrydin, išsi
aiškinę sąlygas su senaisiais 
d-kais.

Šiam sąskrydžiui teikiama di
delės reikšmės. Jo .pasisekimas 
ir jėga pareis nuo jūsų, drau
gininkai.

Tat, į sąskrydį!

Geriausia Kalėdų dovana

kiekvienam yra

SKAUTŲ AIDO PRENUME
RATA 1935 METAMS

Skautui-tei — 4 lit., neskautams 

— 5 lit.

Siųskite tuojau!
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SKAUTININKIŲ SUEIGA.
Skautininkių klubo sueiga 

įvyks sausio m? 5 d. vyr. sk. 
štabe. Pradžia 15 vai. Klubo 
valdyba kviečia skautininkes 
.ueigoje dalyvauti.

Skautai a. a. kun. J. Lindės-Do
bilo laidotuvėse.

XII.2. mirus mūsų mylimam 
direktoriui ir karštam rėmėjui, 
kun. J. Lindei-Dobilui, mūsų 
skautai jį gražiai pagerbė.

Velioniui pagerbti tuntininkas 
v. sktn. Grigaitis sušaukė gim
nazijos skautų sueigą, kurioj 
buvo nuspręsta, ką veiks skau
tai per laidotuves.

XII.3 d. nuo 9 v. ryto prie ve- 
lionies kūno gimnazijos salėj sto
vėjo skautų garbės sargyba, 
susidedanti iš 2 skautų, korpo
racijos „Vyties" korporantų ir 
1 gimnazijos skauto. Be jų, sto
vėjo gimnazistų, šaulių ir jauna
lietuvių sargyba.

5 v. v., kūną nešant iš gimna
zijos į katedrą, prieš karstą 
ėjo visos Panevėžio skautų- 
moksleivių vėliavos ir skautų 
korp! „Vyties" vėliava.

Pamaldose ir laidotuvėse da
lyvavo skautų vėliavos.

Visi Panevėžio skautai iki 
Kalėdų nešios gedulą — ženkliu
kus, perjuostus juoda juostele.

K. Ž.
. : 4isi’l ’/ »JU 0-31

Joniškis. Joniškio miesto 
skautų, atsk. Žirgų skiltis įsi
kūrė 1931 m., išsyk labai uoliai
dirbo: rengė ekskursijas, gegu
žines, vakarus, rungtynes ir t. t., 
bet 1933 m., įvykus skilties va
dovybės pasikeitimui, apsnūdo. 
Bet 1934 m. iš tos skilties įsikū
rė draugovė, kuri vistik didelio 
veiklumo neparodė, išskyrus 
šią vasarą vieną iškylą į Kelmu
čius.

Dabar buvusiam draugininkui, 
vyr. skilt.v Jurgelėnui, išsikėlus 
kiton tarnybos vieton, skautus 
visai užsėdo „smakas"... apsnū
dimas. Kiekvienas laukia grįž
tant į darbą buvusius aktyvius 
brolius. •

Apie skaučių skiltį taip pat 
nieko nesigirdi.

Joniškiečiai, jūsų darbo baras 
platus; tik reikia noro ir atsida
vimo. Knablis.

L. D. K. Gražinos draugovė 
Vilkaviškyje.

Šiemet skaučių eilės daug gau
singesnės — apie 60. Dirbam pa
siskirstę šešiomis skiltimis. Tu
rime draugovės iždininkę ir ko
respondentę, kuri leidžia drau
govės laikraštį, Sueigos žodis.

Šiemet jau padarėme septy-. 
nias draugovės sueigas ir vienos 
dienos iškylą į netolimą miškelį.

Lapkr. m. 25 d. įvyko iškil- 

m;nga tunto sueiga, per kurią 
kelios sesės, duodamoj įžodį, 
dar padidino mūsų šeimą.

Po Kalėdų manome suruošti 
skautišką vakarą. Š. D.

Kaunas. IV vyr. skaučių dr-vė.
iNuo mokslo metų pradžios 

skautiška nuotaika ir tempu 
vėl prasidėjo draugovėje dar
bas. Rengėmės egzaminams ir 
įžodžiui. Nenuilstamu drauginin- 
kės ir skiltininkių rūpesčiu ir 
darbu lapkr. m. skautės jau bu
vo pasirengusios įžodžiui.

XI.22. sktn. Barniškaitės, vyr. 
sktn. Kesiūnaitės ir sktn. Jakše- 
vičienės kvočiamos 23 sesės 
išlaikė egzaminus. Kitos dienos 
rytą, kai dienos šviesa dar ko
vojo su tamsa, 23 ėjo tvirtu 
žingsniu ir tyra nuotaika į skau 
čių sklypelį. Prie mažučio lau
žo, glaudžiam būrely pasižadė- 
jom... pasižadėjom būti pavyz
džiu kitoms sesėms, nuolat sa
ve tobulinti ir palaikyti santy
kius su skaučių organizacija. Gi
lūs, turiningi tu.ntininkės žodžiai 
stiprino mus. Ir kai ryto aušra 
nugalėjo naktį, mes grįžome ty
lios namo. Kiekviena šventėme 
didžią sielos šventę ir jutome, 
kad nuo šio puikaus rudenio 
ryto mes turim pareigą, pareigą 
sunkią, bet garbingą.

Mūsų įžodį priėmė tuntininkė 
vyr. sktn. Kesiūnaitė, tunto ad
jutante psktn. Palubinskaitė ir 
mūsų svečias psktn, Šarauskie-
ne.

Dabar draugovėje yra 24 
skautės ir 11 kandidačių. Drau
govei jau nuo pernai (ši drau
govė tik pernai ir įsikūrė) va
dovauja mūsų mylima drauginin
ke stud. vyr. sklt. M. Plyčiu- 
vaitytė. Jai padeda stud, psklt. 
G, Mažeikaitė. Draugovėje yra 
3 skiltys, kurioms vadovauja 
energingos skiltininkės.

•Po įžodžio nauja energija ir 
patvara varome darbą tolyn. 
Pirmiausia nutarėm įsigyti daug 
specialybių. Beveik visos skau
tės, tur būt, dar prieš .Kalėdas 
įsigis po kelias specialybes. O 
po Kalėdų?!... Tikriausia mano
me laimėti Šefo Jubiliejaus kon
kurse I-ą vietą!

Be to, nutarėme rengti vasa
rio mėn. skautišką vakarą. Jau 
pradėjome rūpintis programa ir 
kitais vakarą liečiančiais klau
simais.

Milda.

Liet, skautų sukaktys.

Žagarė. XI. 10 sk. vyčių būre
lis minėjo Lietuvos skautų 16 
metų sukaktuves. Pašnekesį da
rė būrelio vadas mokyt, sk. V. 
Dlaušinaitis. Koncertinę dalį at
liko mokytojai skautai K. Norvi
las ir Ramonas., Sk. Laurinaitis 

paskaitė keletą savo kūrybos 
dalykėlių.

Šiaip, būrelis gražiai veikia ir 
yra visai kūrybiškai nusiteikęs.

Dirbam ir mes.
Kretinga. XII.7. vakare vietos 

skautų vyčių Dariaus-Girėno 
dr-vė padarė jau kelintą sueigą 
po vasaros atostogų. Sueigose 
skaitoma paskaitėlės, referatai 
ir svarstoma įvairūs klausimai, 
liečiantieji skautų ideologiją. Po 
paskaitos pasitarta apie skau
tiškos literatūros platinimą, 
Skautų Aido užsiprenumeravimą 
ir t. t:

Be to, draugininkas Urbaitis 
pasiūlė 1935 m. pavasarį su
rengti didžiulį laužą su vaidi
nimu. Tam darbui visi pritarė 
ir pavedė Matulevičiui rūpintis.

Sunku būtų visus klausimus 
ir aprašyti, tik tenka pastebėti, 
kad skautų eilės didėja ir reiš
kiasi noras varyti skautišką 
darbą pirmyn. A.

Palangoj Įsisteigė rėmėjai.
Gr. 9 d. psk. Kiaušo pastan

gomis Palangoje įsisteigė skau
tams remti dr-jos skyrius. Įsira
šė 13 narių, bet manoma, jog 
greitu laiku narių skaičius pa
didės. Į skyriaus valdybą išrink
ti: psk. Kiaušas, miesto burmis
tras Kraujalis, p. Vizbaras, ponia 
Ambraziejienė ir p. Zabulionis.

Per Kalėdas manoma suruošti 
neturtingiems vaikams eglutė.

Dabar Palangoje veikia 4 
skautų-čių vienetai: mokyklos

MIKĖS ŠVILPOS EGLUTĖ.

J. Martinaičio karikatūros ir žodžiai.

1. Mikė Švilpa savo bute 
Surengė šiemet eglutę, 
Jis ją puikiai išdabino, 
Dovanėlių prikabino.
Štai pas Švilpą du svečiai 
Žavis eglute stačiai.

skautų-čių Kęstučio ir Birutės 
dr-vės, miesto skautų Dariaus ir 
Girėno dr-vė ir atskira miesto 
skaučių lakštingalų skiltis. Vi
suos 4 vienetuos yra 54 skau-
tai-ės.

Birutės dr-vė persitvarkė. Da
bar draugovei vadovauja skautė 
St. Ragauskaitė, o pati drau
govė sudaryta iš vienų mokinių.

Psklt. J. Strakšys.

VII Dariaus-Girėno dr-vė. 
Lazdijai.

Seniai mokslui prasidėjus 
Ir visiems lig šiol tylėjus, 
Sumaniau čia parašyti, 
Kas dabar pas mus matyti. 
Mūs draugovė septintoji 
Pirmi metai tegyvuoja, 
Vos tik šiemet įsikūrė, 
Bet jau greit visus užbūrė: 
Mano konkursą laimėti, 
Šefo juostą sau turėti, 
O tada, brangus brolyti, 
Kaip bus puiku — pamatysi! 
Skilčių konkursą paskelbus 
Dvigubėja mūsų darba , 
Dirbam puikiai — iš širdies, 
Nenustodami vilties. 
Sąskrydį taip pat turėjom, 
Nepraleidom jo ant vėjo: 
Daug ką matėm — daug regė

jom 
Ir širdyse visa dejom.
Žodžiu, viskas — ką sakyti — 
Puikiai eina, kaip matyti, 
Nors jauni, bet energingi, 
Linksmi, drąsūs ir vieningi.

Lazdijų Bijūnas.

2. Rodo Švilpa savo meilę — 
Dovanėlių jiems negaili,
Greit išblaivo ūpą juodą — 
Kiekvienam saldainį duodą. 
Kai saldainius išvinios, 
Jie jų skonį sužinos.

BAIDARININKAMS.
Alytus — Kaunas, Kaunas — Klaipėda kelionių baidarėmis 

p p. S. Kolupailos, B. Baublio, M. Bilvaiso, J. Gudelio, K. Lau
ciaus, A. Prapuolenio, J. Tumo,V. Zubivo ir kitų foto nuotrau
kas galima užsisakyti „Spaudos Rondo" foto laboratorijoje.

Dalyviai, iš provincijos, dar negavę kelionės knygutės, gali 
ją gauti pas „Sk. Aido" administratorių E. Ingaunį.

Buv. Reikalų Vedėjas,

3. Šypsos, džiaugias Mikė Švilpa, 
Prieteliams užmetęs kilpą: 
Jie saldainius išvinioję, 
Net sustingo išsižioję, 
Išsigando jie jauni — 
iKažką rado saldainy!

4. Džiaugias mūsų Švilpa rimtas: 
Greit bus kvitų visas šimtas, 
Šias Kalėdas taip praleidus, 
Praturtės greit „Skautų

Aidas", 
Jo šeimyna padidės — 
Ko ir linkiu iš širdies!

445

11



JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ VADU KAMPELIS.
Spalių 14 d.

Q)eaugooės sueiga.
Sueigos planas,

1. Pradžia: adjutanto raportas, pasisvei
kinimas, galvų raportas.

2. Pašnekesys: „Uniforma ir jos dėvė
jimas“,

3. Uždavinys: (konkursinis): uniformos 
dalių surašinėjimas,

4. Konkurso skelbimas ir taškų staty
mas.

5. Žaidimas: spalvotų pagalėlių ieško
jimas: Kiekvienas būrelis savo spal
vos pagaliukų ieško.

6. Žaidimas: uniformuotų medžioklė.
7. Daina: „Uniformas jsigysim"...
8. Uždavinys kitai sueigai: nupiešti uni

formą ir jos ženklus.
9 Žaidimas: mūsų uniforma. 

10. Sueigos užbaigimas.

Sueigos vykdymas.
Dėl vietos stokos šiame numeryje su

eigos pradžios ir pašnekesio smulkiai ne
dėstysiu. Rūpi man čia atvaizduoti su
eigos dalių jungimas ir sueigos nuotaika.

Po pradžios ceremonijalo vaikai su
stoja pusračiu.

Draugininke: „Šiandien jūs, broliukai- 
sesutės, labai tyliai rinkotės j sueigą, nė 
neu'žėt salėje, aš nieko viršuje būdama 
negirdėjau". ,,Mes, sesute draugininke, 
konkursą darėm". ,,?" „Mes visi trys gal
vos atėjom pirmiausiai ir tikrinom, kuris 
būrelis tyliau ligi sueigos pradžios elgsis". 
„Mes, sesute, dėl to nutarėm daryt kon
kursą, kad pereitą savaitę per daug 
trukšmavom“. „Mokyklos sargė labai py
ko ir išbarė mus". „Na, kaip jūs puikiai 
pasielgėt, broliukai, sesutės, kad taip su
manėte padaryt. Ir mane ima didelis no
ras dabar patriukšmauti už jūsų sveika
tą, Bet kuris būrelis laimėjo konkursą?" 
„Antras būrelis laimėjo". „Na, tai sveiki
nu jus. Ir tu, Jurgiuk, išbuvai tylus?" 
„Jis, sesute, už visus tyliausias buvo". 
„Aš visuomet maniau, kad tu, Jurgiuk, 
vyras esi, duokš kairę. O dabar dėl to 
reik patrepsėt, kad kojos nesustingtų. Su- 
siimkime už rankų. Atsimenat, kaip anoj 
sueigoj šokom šuoliais į ratą?" „Atsime
name". „Tai dabar šoksime keturis žings
nius (į kairę, pastovėsime, keturis į deši
nę, vėl į kairę, j dešinę. Pasiruoškit, su
siimtas rankas ištiest. Pra-dėk! Viens, du, 
trys, keturi“. Pauža... „Puikiai! Dabar, 
pirmus 4 žingsnius nušokę, sakysim, ran
kas keldami į viršų, ūūū..., antrus 4 žings
nius pašokę iiii... trečius ooooo... ketvir
tus aaaa... Įsidėkim į galvą: u, i, o, a. Vi
si stovėdami kartojam u, i, o, a. Dabar 
šaukim ir šokim. Pasiruošk, kartojame 2 
kart. Ratu, marš!“ (Šoka). „Uch, kaip šil
ta". „Aš net uždusau". „Anoje sueigoje 
jūs, broliukai, sesutės, mokėjot parašyti 
raides iš pagaliukų, dabar aš norėčiau, 
kad jūs šitas raides, kurias dabar šau
kėt, be nieko rankomis parašytumėt. 
Duodu pusę minutės pagalvoti, tik pa
galvoti. Rankų nekrutinti. Dabar kitą

ATITAISYMAS.
Sk. Aido 23 nr. Jaun. sk, vadų kampe

lis atrodo visai tuščias. Mat, įžangoje 
spausdinant praleistas vienas straipsnelis, 
kuriame buvo pasakyta, kad artinantis 
Kalėdų šventei sueigų ir konspektų vie
toje dedamas j. sk. taikomas vaidinimėlis 
Gėlės Kristui.

pusę minutės pamėginti kas sau padaryti 
raides“. „Sesute draugininke, jau aš ži
nau". „O kam tos raidės reikalingos, se
sute draugininke?“ ,Palauk, sužinosi. Da
bar vėl šuoliais šoksim. Tik sustoję, šauk
sim ir raides rodysim. Na, op!" (Šoka). 
„Man jau šilta, o jums?“ „Karšta". „Man 
visai nešilta".

„Dar, sesute draugininke, pašokim". 
(Sustojimas pusračiu. Tylos ženklas).

„Būrelių galvos pas mane. (Sueina). 
Su savo skautukais suolus sustatykit pus
račiu gražiai ir į juos kiekvienas savo 
skautukus susisodinkit.

(Vaikai jau pratę tvarkytis susėda bū
reliais, dešinėje pusėje galva su padėjė
ju).

„Dabar, broliukai, sesutės, gaunat už
davinį. Jį vertinsiu taškais. Greičiausiai 
išsprendęs būrelis gaus 10 taškų“.

,/Ot, gerai!“
„Laikykimės, mes turim pirmieji iš

spręst"... (Kitos vaikų pastabos, ūžesys).
(Tylos ženklas, truputį davus išsišne

kėti).
„Pasiruoškit savo užrašomąsias kny

geles ir pieštukus. (Ruošia). Rašykit vi
si; u, brūkšnys, i, brūkšnys, o, du brūkš
niai, a. Į brūkšnelių vietą įstatykit rai
des ir gausit labai jums dabar reikalingo 
daikto vardą. Niekas dar nemėgina ra
šyt. Visi klauso. Kiekvienas būrelis sten
giasi reikalingas raides prirašyti, kad 
išeitų žodis — daikto pavadinimas. Ku
ris būrelis išspręs, tai galva ateina ir ty
liai man pasako tą žodį. Visi dirba la
bai tyliai, kad būrelis kits kito kalbų ne
girdėtų.“

„O jeigu mums kitas žodis, ne tas, ku
ris reikalingas, išeis?"

„Tai man ir nesuprask. Juk sesei 
draugininkei praneš galva. Jei ne toks 
bus, tai pasakys".

„Ar jau visiems aišku?"
„Aišku".
.Pūreliai tyliai pirštų galais į savo 

kampelius bėga po švilpuko".
(Draug. Švilpia. Kiekvienas būrelis tu

ri savo kamputį toje patalpoje, kur su
eigos atliekamos. Pirmas praneša antro 
būrelio galva. Draugininke tyliai jiems 
gali duoti kokį kitą žodį tokiu būdu 
įspėt, kad turėtų darbo. Pirmas ir trečias 
būrelis beveik kartu pranešė.

Vaikai šnekasi, juokauja.
Draugininke parodo ženklą pusračiu 

sustot. (Tylos ženklas).
,Laimėjo antras būrelis. Jam statau 10 

taškų, pirmam — 5, trečiam — 4“.
„Sesute d-ke, mes tikrai būtume tu

rėję antrą vietą, bet galva užmiršo jums 
pranešt“.

„Antro būrelio galva gudrus, jis viską 
moka atspėt, kiti neatspėtų...“ (Vaikai 
šnekasi, ginčijasi. Tylos ženklas).

„Sušukime antram būreliui už laimė
jimą 3 kart „gyvuok!“ iš visos širdies. 
(Sušunka). O antram būreliui kas pritin
ka pasakyt?"

„Dėkui". „Ačiū".
„Antras būrelis vieną kartą sušunka 

„dė-kui!" (Sako).
„Dabar, broliukai, sesutės, kad jūs 

įspėjote mano užmintą žodį uniforma, tai 
mes apie ją ir pasikalbėsime šiandien“.

„Sesute d-ke, man mamytė jau me
džiagą nupirko..."

„Mano mamytė vilnonę medžiagą nu
pirko, tik nežino kaip siūt".

„Aš finką jau turiu!“
„Mano tėvelis dabar pinigų neturi".

„Aš jau švilpuką turiu" (sušvilpia).
(Tylos ženklas).
,/Matau, broliukai, sesutės, kad jūs vi

si norite uniformas ko greičiau turėti".
„Norim, norim laibai"
„Tai ir pasikalbėsime dabar kam ir 

kas dėvi uniformą, kaip ją ir mes turėsi
me įsigyti ir dėvėti".

(Eina pašnekesys tokio turinio:
•1. Gamtos apdaras.
2. Įvairios žmonių uniformos.
3. Skautukų uniforma.

a) Uniformos reikšmė.
b) Kada ir kaip ji dėvėti.
c) Uniformos gerbimas.

Pašnekesys vedamas dialogine forma, 
palydimas vieningais šūkiais, judesiais).

,JDabar visi stoja. Būreliai suneša į pa
sienius suolus ir vėl sustoja pusračiu. Bū
relių galvos gauna kiekvienas po voką. 
Voke įdėtas laiškas būrelio galvai, pa
veikslėlis, segtukų."

„Koks bus paveikslėlis?"
„Kas laišką parašė?" •<-
„Kodėl tik galvai laiškas?“
,/Na, palaukit, kad jūs neduoda! nė 

pasakyti..."
(Tylos ženklas).
,/Galva persiskaitys pats sau laišką, 

paveikslėlio kartu su laišku neima iš 
voko, ir užduos jums uždavinį..."

„Kokį?"
„Galva visa jums paaiškins. Atsimin

kite: visi klauso galvos neprieštaraudami, 
nesišnekėdami. Tik tuomet uždavinys bū
reliui pavyks. O jūs, broliukai, sesutės, 
mokate klausyti ir mokat būti drausmin
gi. Būrelių galvos ateina prie manęs. 
Adjutantas paduoda galvoms vokus. Gal- - 
vos į vietas. (Nori kiti pasižiūrėti). Dar 
negalima žiūrėti, bus švilpukas pradžiai. 
Būreliai atliks uždavinius kiekvienas sa
vo kampelyje".

(Švilpukas. Vaikai bėga į savo vietas 
ir dirba. Tuo tarpu patys pažiūrėkime 
kas yra voke. Paveikslėlyje nupiešta uni
formuota skautuke mergaitėms, unifor
muotas skautukas berniukams (eiliniams 
skautukams). Prie kiekvienos uniformos 
dalies surašyti pavadinimai, piešiniai la
bai aiškūs, stambūs.

Galvai laiškas toks: „Miela sesute, 
broliuk! Paaiškink pirmiausiai savo skau
tukams, kad jie vieną minutę žiūrės į pa
veikslėlį ir turės įsistebėti, kokios yra 
surašytos uniformos dalys. Paskui pa
veikslėlį paslėpus turės parašyti kiekvie
nas savo lapelyje per dvi minutes unifor
mos dalis, kurias matė paveikslėlyje. Kas 
daugiau dalių užrašys. Ir taip paaiškinęs, 
palauk švilpuko. Kai tik sušvilpsiu, tuoj 
prisek paveikslėlį prie suolo ir leisk žiū
rėti. Kai antrą kartą sušvilpsiu — pa
slėpk paveikslėlį. Tegu skautukai rašo. 
Kai trečią kartą sušvilpsiu liepk skautu
kams padaryti savo pavardes ant lapelių 
ir surink tuos lapelius. Paskui patikrink, 
kas daugiausiai užrašė ir man pranešk").

,/Sesute d-ke, mano būrelio visas uni
formos dalis užrašė Vytukas Tulpys“.

„Mano būrelio daugiausiai užrašė Onu
tė Lelijūtė".

,/Mano būrelio Balandžiukas daugiau
siai surašė",

(Ženklas sustoti pusračiu).
,/Dabar būrelių galvos į savo būrelių 

knygeles užrašo laimėjusiems po 7 taš
kus, nes kiekvienam būrely jūsų yra po 
7. Galvos čia neskaitom", (Vaikai klega, 
šenkasi. Tylos ženklas). (B. d.).

Sktn. V. Arminaitė.

446
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LIETUVOS
Kaune, Duonelaičio g. 2, tel. 22-62.

Parduoda šiuos savo cukraus fabriko Marijampolėj egaminius bei produktus : pirmos rūšies

BALOTĄJĮ CUKRŲ,
BMB p 1 jR A vartojamų mielėms bei spiri-
■■■ J tui gaminti, o taip pat gy

vuliams šerti.

RUNKELIŲ IŠSPAUDAS, 
vartojamas gyvuliams šerti.

KALKIŲ PURVĄ,

Ako. Bendrovė 

MAISTAS
per savo krautuves: Kaune, Klai
pėdoj, Panevėžyje ir Tauragėje 
įvairias dešras, kumpius, konser
vus ir bekono liekanas........... . .

Gyvulių ir paukščių
maistui parduoda s

kraujo, kaulų ir mėsos miltelius. 
Visų gaminių kainos sumažintos.

Kaune, Nemuno ir Kanto g. kampas. / Telefonas 13-81. 
Atlieka sekančias operacijas:

Priima užstatan įvairų judomųjį turtų ir brangenybes. 
PRIIMA saugojimui įvairius daiktus ir brangenybes patogio
mis sųlygomis ir pilna atsakomybe. / PRIIMA komiso par
davimui iš varžytynių ir liuosai įvairias brangenybes ir įvairų 
judomųjį turtų už nedidelius nuošimčius. Varžytynės daromos 
kiekvienų pirmadienį / PRIIMA indėlius (paskolas). Lom
bardo operacijų padidinimui, moka aukštus nuošimčius, už 
pinigų saugumų visu savo turtu atsako Kauno miesto valdyba. 
Smulkesnes žinias galima gauti Lombarde pas Valdytojų. 
Lombardas operacijoms atidarytas nuo 9 iki 1 v. Kiekvienų 
dienų esti liuosi pardavimai įvairių brangenybių ir kito jodo
mojo turto pigiomis kainomis ir dideliam pasirinkime.

Prie Lombardo atidaryta
Krautuvė nuosavybės ir komisinių daiktų pardavimui.

b

Moderniškai įrengta 
lietuviška kavinė

„ALDONA
Kiekvieną dieną koncertinė ir 

kių gera muzika. Skanūs ir 
suomet švieži įvairiausi pyra

gaičiai, įvairios rūšies kava, 
lietuviškas vynas ir t. t.

Greitas ir mandagus 
patarnavimas.

(.(•

ŠO- 
vi-

Kaunas, 
Laisvės ai. 41 
Telefonas 20-68

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲ METŲ proga 
siunčiame širdingus sveikinimus ir geriausius linkėjimus 
mūsų nariams, gerbiamiems klijentams, pieno ir kiau
šinių statytojams ir visiems kitiems mūsų bendradarbiams.

„Pienocentras“.

Paramos kooperatyvo 

krautuvėse pirkdamas 
stiprinsi visuomeniškai ūkišką 
iniciatyvą.

Visame pasauly žinomi Kalėdų šventė —vaikų šventė

STANDARD

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

Mamytės, būsite patenkintos nupirkdamos vaikams 
šventėms žaislų ir eglaitėms papuošalų 
JU-1 aLifk vailtų žaislų prekyboje■ ■ uipiariSKIu Kaunas, Laisvės ai. 46

(greta Lletuv. Viešbučio)
ir jo skyr. Prezidento g-vė4, tel. 13-42. Kainos pa
pigintos. Geriausias pasirinkimas.
Gauta sportiškų ir vaikiškų ro
gučių ir kit. sporto dalykų.

l-Malo'l'įhvelnus 
9Pat'n^ skonis BALTADANT

„Sa nitas“. . -- TJ --- ----- --- --

Milžiniška tūba 
100 kartų vartoti 

kaštuoja tik 2 Lit.

Taigi: mažomis 
išlaidomis — 

didelė nauda

13



Šio nr. kaina 20 ci

Suk galvą
Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

KONKURSO UŽDAVINIAI.

Užd. nr. 207.

V. Sa. iš Kauno.

Užd, nr. 203.
V. Paliušio iš Kauno.

S 1 K P

u R B S E

E U — s E

A R E| Ū

T N Ž N I

Užd. nr. 210.
V. Paliušio iš Kauno.

(A—s) 4- B + C + (D-s) -h (EU-u) = X 
A — atmosferos reiškinys, B — prie 

linksnis, C — signalas, D — vonios, E — 
jūros reiškinys.

X — žinomas posakis.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 211.
V. Paliušio iš Kauno.

VOKIETIJA 5UDMIJR PRRNCŪ2IJR D0PITRNUR

OLRNn'l JR BULGARIJABELGIJA NORVEGIJA

JAPONIJA.ISPANIJA TURKIJAESTIJA

Pasistenkit sužinoti kokios spal 
yra kiekvienoje vėliavoje.

Užd. vert. 2 taškais.

Šachmatų žirgo ėjimu paskaitykit vie
ną patarlę.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd.

Užd. nr.
St. Narkevičiaus iš

204.
Kauno.

Šachmatų valdovės ėjimu paskaitykit 
visiems gerai žinomą patarlę, be to, šią 
figūrą supiaustykit į 11 lygių dalių.

Užd. vert. 2 taškais.

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

Užd. nr. 205.
V. Varno iš Kauno.

Užd: vert. 1 tašku.

Užd. nr. 206.
V. Paliušio iš Kauno.
„Skautų Aido" administratorius pa

davė redaktoriui apyskaitą už prenume
ratas. Tą sumą taip užrašė:

5 9
2 4

7
Jis liepė ją perskaityti žirgo ėjimu. 

Metinės prenumeratos santykiavo su pus
metinėm, kaip 22:7. Redaktorius, kiek pa
galvojęs, pasakė metinių ir pusmetinių 
prenumeratų skaičių. Pasistenkit ir jūs 
tai padaryti.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 209.

Paskaitykit stačiai: 1) Dievą garbina... 
2) pilies dalis, 6) ūkininko profesija, 10) 
daiktas (lot.), 12) Vaiko vardas, 14) na
mas, 16) vienas (vok,), 17) gaida, 18) 
paukštis, 22) vėžys, 23) pasilinksminimas, 
24) tabako vardas, 25) ąvard 6.

Gulsčiai: 3) dvibalsis, 4) kailis, 5) 
paukštis, 7) žudynių vieta, 8) šaudant iš 
lanko reikalinga... 9) jis (lot.), 13) Euro
pos miestas, 15) pinigas, 19) Europos upė, 
20) metalas, 21) tepalas, 22) Europos upė.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 212.
Anbo iš Kaišiadorių.

Šarada.
Jei žinomam komunistui raidę braukai, 

\Tuomet Europos miestą gausi,-
O jei dar dvi raides brauksi, 
Tai žinomą augalą gausi.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 213.
St. Liūto iš Kauno.

Šarada.
Moteriškei raidę trauksi — 
Šliužą tuojau gausi.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 214.
Liutauro iš Kaišiadorių ir B. Petrausko 

iš Mažeikių.

Šarada.
Namo daliai raidę trauksi — 
Europos upę gausi.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 215. J
Miki-Mauso iš Kauno. I

Šarada.
Šilimos vienetas esu, 
Jums atspėti nesunku, 
Bet jei raidę pamainysi, 
Ir dar vieną pristatys!, 
Lietuvos miestą tuoj matysi.

Užd. vert. 1 tašku.

PRANEŠIMAI.
Visiems:

Šiais uždaviniais baigiamas dabartinis 
uždavinių sprendimo konkursas.

Geriausia Kalėdų dovana 
kiekvienam yra

SKAUTŲ AIDO PRENUME
RATA 1935 METAMS.

Skautui-ei — 4 lit., neskautams
- i ft D B ,— 5 lit.
Siųskite tuo jau!
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