
Lietuvos Taryba savo posėdyje 
vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu 
nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokie
tijos ir kitų valstybių vyriausybes 
su šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, i 
damosi pripažintąja tautų apsprendimo teise ir lietuvių Vilr 
konferencijos nutarimu rugsėjo 18—23 d. 1917 metais, sk 
atstatanti nepriklausomą demokratiniais pradais sutvarkytą Liet 
valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo 

valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.
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LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA

Lietuvos skautų ir skaučių laikraštis 
Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d.

Redakcija rankraščių nesaugo ir už skelbimų turinį neatsako.

Kaštuoja: metams —5 lit. 
skautams — 4 lit. 
pask. nr. — 30 c.

Redaktorius
ANTANAS SAULAIT1S «•

3 (144) nr. Kaunas, 1935 m. vasario m. 15 d. XIII metai

Vasario rytas.

IK/IYGIK
^LEffTYffĖlĖ -M

X BALTOS IR MĖLYNOS DAINOS. 
Parašė Rasimavičius Bronius. 1933 m. 
48 pslp. Kaina 1,20 lt.

X Stasius Būdavas. NAŠLAIČIŲ KA
LĖDOS. Apysakaitė. 1934 — Vaikų Pa
saulis — 1 nr. 10.000 egzempl. Iliustravo 
P. Rauduvė. 32 (mažo formato) pslp.

X P. Sūdžius. VARGO PELĖ, f 1864— 
1934. Seda. 1934. 32 pslp. Kaina 25 cnt. 
* Kaip iš vardo skaitytojai spėja, kny
gelė skirta paminėti Simanui Daukantui.

* J. Wolgfgang von Goethe. GRAŽIO
JI LELIJA. Pasaka. Išvertė D. P-kas. 
Kėda:niai. 1934. 48 pslp. Kaina 1 lt.

LAGERFEUER (Austrijos šv. Jurgio
skautų organizacijos laikraštis vokiečių 
kalba).

Simpatiškas ir naudingas katalikiškas 
skautų laikraštis. Yra skautybės proble
mas nagrinėjančių, technikos, skautavi- 
mo ir k. straipsnių. Yra ir beletristikos.

Nedideli kronikos, knygų ir p. sky
reliai.

Eina IV met.
Kaštuoja: metams — (3 šv. fr. = 6 lt.).
Adresas: Lagerfeuer

Ebendorferstr. 6 
Wien I Austrija.

BOYS* LIFE, (mėnesinis Jungtinių 
Amerikos Valstybių skautiškas jaunimo 
laikraštis anglu kalba).

LAIŠKAS REDAKCIJAI.

Skautų Aide ir Aiduke!
Būkite gražiai nutukę 
tūkstančiu ėmėjų tūriu.
Jūsų darbuose Įžiūriu 
kilnią, amžiną idėją.
Skautai dirba atsidėję
Dievui, mylimai tėvynei, 
artimui ir mokslo žiniai.
Skautai plinta kaimuos, miestuos.
Skautų skiltysna suspiestos 
tirštos jaunikaičių eilės.
Akys žvalios, širdys dailios 
skautais esant pasidaro.
Skautams trokštu viso gero.
Tesigėri skautais žmonės!
Skautu budi M. Grigonis.

Didelio formato, 50—64 pslp. didumo. 
Gausiai iliustruojamas. Gražūs viršeliai.

Aprašymai, apysakos, nuotykiai. Ra
šo apie sportą, sveikatą, gamtą, rank
darbius ir t. t.

Skautų skyriuje deda „vedamųjų min
čių", įdomios kronikos, skautavimo da
lykų, technikos.

Yra pašto ženklų, knygų, įvairių skel
bimų, juokų ir p. skyriai.

Eina XXV met.

Kaštuoja: metams 1 dol. (ir persiunti
mas dar 0,75 dol., iš viso 1,75 dol.= 
apie 11 lit.); paskiras nr. — 0,10 dol.

A. a. L. Paulauskas.
Visai nelauktai ir netikėtai iš mūsų* 

draugovės tarpo išsiskyrė vienas gražiųjų’ 
jos žiedų — skautas Leopoldas 
Paulauskas. Kaip žaibas apskrieja 
ta žinia visus draugovės skautus. Su
stingsta lūpose juokas — visų veidai su
rimtėja, o linksmą nuotaiką pakeičia gi
lus liūdesys. Juk dar taip netoli tas lai
kas, kada jis linksmas, pilnas gyvenimo 
buvo mūsų tarpe. Jis, kupinas energijos, 
buvo vienas mėgiamiausių skautų drau
govėj, o ypatingai neužmirštamas sto
vykloj. Vis dar nesinori tikėti, vis ro
dosi, tur būt, Įvyko skaudus apsirikimas. 
Tačiau stovim šiandieną giliai nuliūdę 
prie naujai supilto kapo...

A. a. Leopoldas gimė 1917 m. lapkri
čio 27 d. Skudutiškio miestelyj. Mokėsi
pradžioj Aušros bern. gimn., o paskutiniu 
laiku Pavasario gimn,

Į skautų organizaciją įstųjo 1930,111.27. 
III D. L. K. Gedimino draugovėj buvo 
nuo pat jos įsikūrimo. Ėjo draugovės 
vėliavininko ir ūkvedžio pareigas. Leo
poldas buvo prityręs I patyr. laipsnio 
skautas.

Kiek gražių vilčių dėjo a. a. Leopoldas 
ateičiai. Tačiau žiaurus likimas sutruk
do gražias svajas, o negailestinga mirtis, 
pakerta jo gyvybės siūlą. Jis, pasirgęs 
tris savaites, miršta 1935 m. sausio 31 d. 
4 vai. 55 min., jaunas, energingas, kupi
nas meilės ir jaunatvės jėgų.

V. Švedas.

Prie a. a. H. Čerkeso kapo 
Prie sūnaus kapo motina alpsta, 
Kraujuose jos širdis.
Niekur paguodos vargšė nerand a—
Palaidota viltis. —

Gražus, kaip ąžuolas girių žalių, 
Jaunystėj palūžai,
Kaip jurginas pakąstas šalnų, 
Taip staiga nuvytai...

Skirtis, drauguži, nesitikėjom,
Nei tu, nei mes visi —
Rodos tik vakar žaidėm, kalbėjom
Patenkinti, linksmi.

Bet žiauri mirtis kelią užstojo, 
Nutraukė Idėjas.
Ir gyvenimas tau suliepsonojo,
Daug buvai žadėjęs! .. P. 5
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(/44zt$ų motėvų motirar įpuz musą lėvųjAŠ. Jjjstuvu.
Ar ne jai skolingi esame visi, ypatingai jūs jaunieji, kad galite gėrėtis jos laisve, galite 
mokytis, galite kurti savo gražesnę ateitį? Ir kaip labai mylėjo tą mūsų motinų motiną 
mūsų kariai savanoriai! Jie taip mylėjo, kad, pamiršę save, puolė jos ginti ir daugelis 
už ją galvas padėjo. Taigi, laisvi, išmokyti ir išauklėti, dar daugiau atsidėkite savo 
motinai Lietuvai, dar daugiau turite ją mylėti, negu buvusios kartos! Meilė eina ne tiek 
iŠ pareigų, kiek iš gero išauklėto jausmo. Tam ir yra jūsų organizacija sukurta, skautai, 
kad mokėtute, vyresniųjų vedami ir padedami, auklėti geriausius savo jausmus, auklėti 
savo karakterį, auklėti savo geruosius palinkimus ir rauti lauk visa, kas sieloje nešvaru 
ir negera.

A. SMETONA (1934.V.6).

Didžiausia Lietuvos šventė 
yra vasario mėn. 16 d. — Lietu
vos Nepriklausomybės šventė.

Lietuva ilgai buvo laisvės 
netekusi. Liūdnas ir tamsias

VjClSoNuO. 16 cL
dirbti darbo, kuris jam bus pa
tikėtas.

Skautui-ei yra pirmoje vie
toje Tėvynės reikalai, antroje 
jau kiti.

dienas gyveno ne savo laisvos valstybės gyvenimu.
Tauta buvo lyg giliam miege. Ponija nutauto. Kaimas liko 

lietuviškas. Daigas po daigo pradėjo iš to kaimo dygti sava 
šviesuomenė, kuri vėliau kėlė iš miego visą tautą, įžiebė Aušrą, 
iškėlė Varpą, pastatė Tėvynės Sargą, įkvėpė Viltį, davė Vairą 
ir t. t. ir t. t.

Lietuvių šviesuoliai kėlė tautą. Nebaisios buvo sunkenybės.

Skautiškas jaunimas turi taip ruoštis, kad kiekvienu mo
mentu ir visokiose aplinkybėse galėtų ko geriausiai Lietuvai 
tarnauti ir jos reikalais rūpintis.

Mūsų judėjimas. Tau, Lietuvos jaunuoli, labai daug ge
riausių progų duoda lavintis ir moko būti naudingu Lietuvai. 
Nepraleisk tuščia. Tik gerai išėjęs skaidrybės mokyklą, gebėsi 
eiti gyvenimo mokykla, kur turėsi darbu Lietuvai tarnauti.

kalėjimai virto pastiprinimo vieto
mis, o tolimojo Sibiro kančios vir
to likusiems pasiryžimo akstinas ir 
veikimo pavyzdys!

Lietuva buvo karo taip nualin
ta. kad reta kur buvo pakankamai 
duonos, dar rečiau geresnis maisto 
kąsnelis; tvartai ir klėtys tuščios, 
laukai pūdymais virtę, miesteliai 
iŠgriuvę. Karas viską surijo ir su
naikino.

Tada lietuviai tarė gana! 
Mes norime būti laisva tauta ir 
gyventi laisvoj savo valstybėj.

Visos tautos vardu Lietuvos 
Taryba 1918 m. vasario mėn. 16 d. 
paskelbė jau gerai žinomą aktą, 
kad. atstatoma N e p r i klaus o- 
ma Lietuva!

Karas buvo viską sunaikinęs, 
bet tada lietuvių širdyse tėvynės 
meilė buvo tokia galinga, kad net 
alkani ir beginkliai vyrai stojo i 
kovą su galingesniais priešais iš
kovoti savo žemei laisvę.

Per aukas ir pasišventimą at
gauta Lietuvai laisvė.

Per 17 laisvės metų puikiai 
Lietuva atsistatė. Atkuto kraštas, 
įsikūrė daug tūkstančių įstaigų, 
atsirado keli tūkstančiai mokyklų 
— savų, lietuviškų, kur viešai kal
bama ir visa mokoma savo gimtą
ja kalba.

Užeina iš pasaulio audrų at-

ANTANAS SMETONA.

(Smečechausko jot.).

pučiami tamsūs debesys, ir vėl praeina. Lietuviai stiprina 
savo valstybę, kuria gražią ir didelę, savo kultūrą, dirba, kad 
Lietuva dabar amžiams liktų laisva! Ir lietuvių vardas būtų 
pasaulyje su pagarba minimas.

Imk pavyzdį iš vyresniosios 
kartos. Sunkiais laikais ji mokėjo 
aukotis tėvynei. Tu esi augęs ge
resnėse sąlygose, tu turi labiau ge
bėti aukotis Tėvynei.

Didingu žiburiu spindi mūsų 
judėjimo šefo Tautos Vado Prezi
dento Antano Smetonos 
asmuo. Jis vienas įžymiausias Ne
priklausomybės kūrėjų. Jis pirmas 
Lietuvos Prezidentas ir Jis ir da
bartinis jos Vadas.

Turėdamas garbės Jį turėti 
savo organizacijos Šefu, Tu, skaute, 
dar esi laimingesnis.

Tėvynei tarnauti Tu turi gyvu, 
tikru darbu, sąžiningai eidamas sa
vo pareigas. Vien žodžiais, kad ir 
gražiausiais, nebūtų susikūrusi lais
va Lietuva, jei kilnių šūkių nebūtų 
lydėję tėvynę mylinčios širdies 
įkvėpti darbai. Taigi ir Lietuvos 
Nepriklausomybę mes išlaikysime 
tik sąžiningai darbu tėvynei tar
naudami.

Tu savo mintis turi kelti 
aukštyn. Pasitaikąs kasdieninis su- 
lepšėjusių žmonių išblankimas Tau, 
skaute, yra svetimas dalykas: Tu 
esi entuziazmo ir užtikrinto pasi
sekimo žmogus. Tau nusiminimas 
ir jo pirmtakūnas—tinginys sveti
mi dalykai.

Ar pateisini savo vietą ir 
vardą! Ar esi ryžtingas?

Iškelk gairę, aukščiau! Duok šuolį pirmyn!

Pirmas Tavo realus žingsnis — tinkamai pasidarbuoti Šefo 
jubiliejaus konkurse. Vieneto garbė — Tavo garbė.

Jaunimas dar pradeda gyventi, dar sunkumų ant savo Dirbkime ir tobulėkime! Aukščiau visa ko Lietuvos laisvė
pečių nenešė. Jis tik auga, bręsta, kad laikui atėjus, stotų ir Tėvynės gerovė!

LTSR
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Auszra ir mes.
Neseniai minėjome Aušros sukaktį — 50 metų 

nuo pirmojo Aušros numerio pasirodymo.
Kas buvo Aušra lietuvių tautai, kaip ji kilo, kokį 

suvaidino vaidmenį keldama tautą, žadindama tau
tinę sąmonę — apie tai skaitėme Aušros sukakties 
proga žurnalų straipsniuose, atskirose monografijose.

Esame linkę Aušrą laikyti praeities dalyku, kuris 
atliko savo vaidmenį ir praėjo.

Čia norisi iškelti kelis Aušros bruožus, kurie ir 
šiandien yra aktualūs ir reikšmingi — ypač mums, 
jauniems.

Ko galime mes iš Aušros išmokti.

1. — AUŠRA RAGINO PAŽINTI TĖVYNĘ, TĖ
VYNĖS PRAEITĮ,

Pirmojo numerio „Priekalboje“ rašo dr. Basa
navičius:

„Mūsų tad ypatingiausias ir didžiausias rūpestis bus — 
duoti pažinti mūsų broliams Lietuvoj nusidavimų senovės gady
nės ir veikalų mūsų garbingų sentėvių, kurių darbus ir tė
viškės meilę užmiršę nežinome mes patys, kurių tėvų 
esame sūnūs bei nepočiai (anūkai, vaikų vaikai)“.

Mums čia ne tas svarbu, kad rašydami apie Lie
tuvos praeitį aušrininkai ne kartą klydo, kad jų teo
rijos nevisada buvo mokslo patikrintos. Svarbu kita 
— Aušra idealizavo Letuvą, norėjo įkvėpt tėvynės 
meilės — todėl kvietė pažinti savo kraštą, savo gar
bingą praeitį. Todėl per visus pirmuosius metus, nu- 
sitęsdamas ir į antrųjų metų Aušros numerius, eina 
dr. Basanavičiaus veikalas Apie senovės Lietuvos 
pilis, kuriam motto pasirinkta:

Tas pilims laukuos, ką nuo amžių niūkso, 
Kryžius apsenęs, ką iprie kelio stūkso, 
Krūva akmenų sukrauta prie tako — 
Vis gyvenimą lietuvių apsako. . .

Todėl T. I. L. I. klausia jaunųjų (Istoriška daina 
apie Vilnių ir jo karalius, Aušra 1885 m. 10—11 nr.)—

Mano jaunas broli, argi tu žinai 
Veikalus tėvynės, prigimtos šalies? 
Ar pažįsti savo kaimus ir piles?

Ir ragina „drauge su vėju ją lankyt pakilt“. Ra
gina nueiti į senų tvirtovių mūrus, „iš kurių į tave 
amžiai stačiai žiūr“, ragina:

Tad skersai, išilgai šalį tą apeiki, 
Kalnus, urvas, pievas, lygumas su pelkėms, 
Uolas su pakriaušėms, nepaniekink elkėms, 
Kapines n’aplenki — jas pažinti reikia!

O kaip Aušra aprašo lankytinas tėvynės vietas! 
Kaip pavyzdį paskaitykim, kaip rašo Aušros 1883 m. 
4 nr. Staje Šunb .... is „Paminėjimą Birutės kapo’1: 

„Dyvina vieta! Daug aš mačiau: Pinų ir Karelų kalnus, 
ežerus ir lieknus, šiaurės tundras, Maskolijos plikumą, Volgos 
platumą, Taurydos (Krimo) grožybes, ale tokios vietos dar 
kitur nemačiau; reikia būti Jurkštu Smalausiu (Pseudonymas 
A. Barono po „Anykščių Šileliu" kalendoriuje Ivinskio), kad jį 
aprašyti. Ant krašto marių, tyrų kaip ašaros jaunos mergelės, 
o mėlynų kaip jos akelės, arba kaip akys tų vandenių, kurios 
ant jūrių vilnių pliuškendamos jaunučius žvejus vilioja — ant 
marių kranto, apipilto baltoms smiltims, lyg tarytum apibars
tyto sidabru, kad Birutė karališkai pasivaikštinėti galėtų, stovi 
dailus kalnelis pušelėmis apaugęs. Pušelės aukštos ir laibos, 
kaip liemenys tų vyrų, kurie kitąkart gynė tą vietą nuo pik-

Mūsų Vyriausybės Galva.

P. JUOZAS TŪBELIS, 
Ministeris pirmininkas ir finansų ministeris.

tųjų Kryžiuokų, arba kaip liemenys tų vaidilučių, kurios šventą 
ugnį Pramžiui kūreno. Aplink pušynas, senas kaip Lietuva, 
ūžia ir į širdį lietuvio šneka, apsakinėdamas jam senovės dejas, 
kokia senovėje būta, kaip žemė mylėta ir nuo svetimos ver
gystės ginta“,..

Tokių aprašymų Aušroje vis surandi. Šitas tik 
vienas pavyzdinis. Jie ir šiandien mus gali pamokyti, 
kaip reikia norėti savo tėvynės kraštą pažinti.

Arba — štai Basanavičius rašo:
„Šiandien piliakalniai mūsų niukso liūdni, apleisti, dau

giausiai iš tolo nuo gyvenimų žmonių, laukuose, tarytum mūsų 
laiko žmonės baidosi ar prisielingi tų senovės liekanų“.

Argi šitie žodžiai šiandien nėra tokie pat teisingi, 
kaip tada, kada buvo jie parašyti — prieš 50 metų? 
Ar šiandien piliakalniai nėra taip pat apleisti ir pa
miršti? Ar mes — skautai, moksleiviai — tiek juos 
lankom, kiek turėtume lankyti. O juk nuėję į pilia
kalnius turime drauge su Basanavičium pasakyti:

42 ■■
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LIETU VOS M I N I S T E R I A I

Gen. P. Šniukšta, 
krašto apsaugo® minister!®.

Pulk. St. Rusteika, 
vidaus , reikalų ministeris.

P. St. Šilingas, 
teisingumo ministeris.

P. J. Aleksa, 
žemės ūkio ministeris.

P. St. Lozoraitis, 
užsienių reikalų ministeris.

Inž. J. Stanišauskas, 
susisiekimo ministeris.

Prof. J. Tonkūnas, 
švietimo ministeris.

Inž. K. Šakenis, 
valstybė® kontrolierius.

„Trimito“ klišės.

„Jei Lietuva iki šiai dienai gyva dar liko, tuomi mes kalti 
esame stiprybei mūsų garbingų prosenių bei pražilusiems mūsų 
pilekalniams... Guodokime tat savo piliakalnius! Atsimindami 
veikalus garbingų senelių mūsų, tą visą kraują, kursai už 
liuosybę mūsų tėviškės, mūsų brangios kalbos pralietas tapė 
rūpinkimės paveizdą prabočių sekdami, visuomet būti tikrais 
lietuviais, mylinčiais savo nuvargintą žemę, savo mylimą kalbą 
bei reikalus savo tautos!"

Mes juk turim tėvynę pamilt, turim ją pažint. 
Esam jauni — mums leista būti romantikais. Mums 
nėra svetimas Aušros idealizmas ir romantiškumas. 
Aušra mus dar gali išmokyti kilnios tėvynės meilės 
— ir Aušros romantiškumas bus pagrindas mums, 
kada mes išeisime dirbti realų darbą tėvynės dirvo
nuose, kada tėvynės likimo naštą pasiimsime nešti 
ant savo pečių.

2. —LIETUVIŲ KALBA.
Ji Aušrai daugiausia rūpėjo. Nes nevisi lietuviai 

tada norėjo lietuviškai kalbėti. O savo kalbą pamir
šę — žmonės paliko, bet tapo vokiečiais, lenkais, 
rusais. Svetimų kraštų mokslininkai tyrė, studijavo 
lietuvių kalbą, kaip vertingą originalų turtą, kurį jie 
norėtų surinkti ir apsaugoti kaip brangų muzėjaus 
eksponatą, kol dar neišnyko toji tauta, kuri lietuviš
kai kalba, kol tos kalbos žmonės nepamiršo. Ir Aušra 
„Priekalboje” rašo:

„Liko dar kalba mūsų garbinga, apie kurią mes galime 
drąsei su mokintu vyru ištarti ,,Die Sprache ist unsere Ge- 
schichte"... o ir tas mūsų vienintelis skarbas — kalba, taipogi 
nyksta“.

Aušra ryžosi neleisti lietuvių kalbai išnykti. 
Aušra ją kelia, ja didžiuojasi, ja gėrisi. Aušra visiems 
skiepija lietuvių kalbos pamėgimą. I. A. W. L. 1-am 
numery rašo:

0 brangi lietuviškoji
Šventa kalba prigimtoji!
Už žemčiūgus tu brangesnė
Ir už viską malonesnė.

O Veversys 3-am nr. nesutinka savo kalbos pa
miršti „nors svetur norėtų į karalius skirti“, nes jam 
brangi prigimtoji kalba, brangūs jos žodžiai, kuriais 
„prie lopšelio motina liūliavo“. Kodėl jis sako „aš 
už tavo laimę melsiuosi prie Dievo“? — Ogi todėl, 
kad

Nėr tėvynės be liežuvio,
Kiekviens šitą gal suprasti:
Atimk kalbą nuo lietuvio,
Tai Lietuvos jau ir nesti",

kaip rašo kitoje vietoje Aušroje Lietuvos bičiulis.
Kurie lietuvių kalbą laikė „mužikiška arba bur- 

šiška (pagal jų atbulą mislį)", kurie sakydavo, kad 
„toje kalboje negalįs nieks savo mislies aiškiai iš
reikšti", tiems Aušra turėjo įtikinančių argumentų — 
taip, vienoj vietoj rašo:

„Tuomi tarpu tie bėdžiai nežino, kad tam dalykui tik ne
palankumas jų liežuvio ar nepažinimas kalbos įkaltas. Tenueina 
tik į universitetus, tai pamatys, kaip ten pradėjo garbinti lie
tuvišką kalbą. Karaliaučiaus universitete yra du profesorių 
(Kuršaitis ir Berzenberger), kuriuodu laiko skaitymus apie lie
tuvišką kalbą. Maskolijos universitetai, beveik visi, taip pat
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daro (Charkovo universitete mokina lietuviškai prof. Potėbnius, 
Petrapilėje — Jagičus, Maskvoje — Fortunatovas ir t. t.)“.

Kada karališkoji Čekų mokslo draugija išrinko 
Kuršaitį savo nariu, dr. Basanavičius pažymi, kad Fr. 
Kuršaitis yra

„lietuvis, Karaliaučiaus universiteto profesorius, filosofi
jos daktaras, kursai per savo mokslingus darbus apie lietuvišką 
kalbą užsipelnė plačią garbę visame sviete".

Rašydamas apie Schleicherį — žymų vokiečių 
mokslininką, studijavusį lietuvių kalbą ir parašiusį 
apie ją veikalų — Basanavičius baigia.

„Argi nebūtų malonu, kad ne tik svetimi mokyti vyrai, 
bet. ir patys mūsų laiko lietuviai lenktų galvas prieš patogią, 
šulnią, dailią, neišpasakytinai seną lietuvišką savo garbingų 
sentėvių kalbą!..“

O vyriausias Aušros troškimas, jos „Priekalbo- 
je“ pasakytas, buvo šis:

„Tarp tokių teisybių pirmutinė būtų ta, kad Lietuvoj lie
tuviai mokslą ir apšvietimą lietuviškose mokslinycziose 
gautų"

Šiandien šitas Aušros noras yra tapęs realybe. 
Šiandien Lietuvoje lietuviai lietuviškose mokyklose 
lietuvių kalba einame mokslus, nuo abėcėlės iki Uni
versiteto. Bet kažin ar galime šiandien pasigirti, kad 
taip branginame, taip žinome visi savo kalbą, kaip 
aušrininkai norėjo?

Aušra yra mums pavyzdys, kaip reikia savo kal
bą branginti!

* BUSZRA,
L-aikrasztis, iszleidziamas

per

Dra. Bassanawicziu.

.Auszra' užeina Ragainėj 20 koznn menesio formate knjgutes 
arkuszinea in 8, turinczios 16 laksztu

Preke ant metu arba 12 N. 2 Mk = I rub, 
ant '/t metu arba 6 N. 1 Mk. = 50 kap. 
ant ’/« metu arba 3 N. 50 Pf. = 25 kap.

Apgaisinimai. spaiistuwej .Auszros" priimami, kasztuoja uz 
kozna pusiau daliu eilute po 20 Pf. = 10 kap.

Apsisieliuoti galima .Auszra" prie wmi wok ciec pusiu 
ano 10. majaus ežio rn

Ragainėj, Kovinis 1883.
Del redakcijos atsiliepia J. Mikszas Ragainėj 

Spaustuwe Albano & Kibelkos

3.—
Argi negalėtume ir mes šiandien kartu su Aušra 

pasakyti šiuos žodžius:
„Mūsų mokytieji žmonės moka apsakyti gyvenimus rašti

ninkų svetimų kraštų, žino gerai, ką jie yra parašę, tuomi 
tarpu gyvenos mūsų tautos raštininkų jiems yra labai mažai 
žinomos". Tas... „daleidžia nugrimzti ir šviesiausiems mūsų 
krašto žmonėms į tamsą, į užkertę..."

Argi negalime mes dabar šių žodžių ir sau prisi
taikyti? Atrodo, lyg būtų jie kaip tik mums rašyti.

Aušra nešykštėjo vietos savo mažuose puslapiuo
se Lietuvos šviesių žmonių biografijoms. Nuo pat 
pirmojo numerio eina didelė Simano Daukanto bio-

AUŠRININKU 
GRUPĖ: (sėdi)
— gen. J. Bulota, 
prof. J. Jablonskis, 
M. Jankus; (stovi)
— dr. J. Šliūpas, 
J. Beržanskis, prof. 
A. Kriščiuikaitis, 
pral. J. Maironis- 
Mačiulis, O. Jab
lonskienė, pral. A. 
J akštas-Dambraus
kas ir prof. P. Ma

tulionis.

grafija — tas ir nenuostabu, kad jis Aušroje pirmas 
— juk iš jo Aušra pasiėmė tą lietuvių tautos ir Lietu
vos praeities idealizavimą. Yra daug ir kitų biografijų: 
Kosciuškos, Dionizo Poškos, Antano Juškevičiaus 
ir kitų.

4.—
Aušra ėjo lietuvių spaudos draudimo metais. 

Aušra buvo Prūsuose spausdinama. Aušrą naktimis 
nešė knygnešiai pro pasienio sargybas. Sunkus tai 
buvo laikotarpis lietuviškam spausdintam žodžiui, 
lietuviškajai knygai. Tačiau Aušros kiekviename nu
meryje yra skyrelis „Lietuviškos knygos“ arba „Kny
gos apie Lietuvą“. Lietuviškų knygų vistik būta. Ir 
kaip Aušra jas kėlė, kaip džiaugėsi kiekvienu spaus
dintu lietuvišku žodeliu.

O šiandien? Šiandien mes turime daug lietuviškų 
knygų, galime jų laisvai spausdintis. Bet vieno mes 
šiandien mažiau turime už Aušrą — tai savo knygos 
meilės. Mūsų knygos dažnai lieka nežinomos, ne
skaitomos, svetimų knygų nustelbtos. Ne kiekvienas 
mūsų žurnalas galėtų šiandien pasigirti gražiai tvar
komu „Lietuviškosios knygos“ skyreliu. Ir čia Aušra 
gali mus pamokyti. - • -

Leidome čia, šiose palaidose pastabose, daugiau 
pačios Aušros žodžiais kalbėti. Tai todėl, kad šiandie 
Aušros knygos yra retos, ne kiekvienas bus jas ma
tęs, rankose turėjęs, retos mokyklos knygynas jų turi. 
Tai gal iš šių trupinių šiek tiėk pamatysim, koki buvo 
ta mūsų Aušra.

O tėvynės, kalbos, savo žmonių, savo knygų mei
lės oi daug galime iš jos išmokti.

Alpis.

VERTA ĮSIDĖMĖTI!

Jeigu kartais kam tenka keisti adresą ir norite kad „Skau
tų Aidas", Skautų Vadas" ar „Vadovė“ būtų siunčiami nauju 
adresu, administracijai reikalinga pranešti:

1. Jūsų prenumeratos numeris (toks numeris prie kiek
vieno Jums siunčiamo „Sk. A.“, „Sk. V." ar „Vadovės" adreso 
kairėje pusėje).

2. Duoti aiškų savo adresą (j kur Jūs norite, kad būtų 
siunčiamas laikraštis).

3. Prisiųsti 50 centų adreso pakeitimui (galima laiške
pašto ženklais). ' ' Sp. administracija.

ĮSIDĖMĖK ŠIUOS VARDUS:
1. Skautystė (kaina 6 lt.); 2. Skautų Vadovas (2 lt.); 3. Ke

lias į laimę (2,5 lt.); 4. Skautų skiltis (1,5 lt.); 5. Pašliūžos (2,5 lt.); 
6. Fotografuoti gali kiekvienas (4 lt.); 7. Skautų Vadas (2,5 lt.);
8 Skilties knygelė (1 lt.); 9. Žaisk; 10. Skautybė berniukams.

— Tai puikios knygos!
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0FIC1ALINĖ DALIS
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO AKTAS 

Nr. 2.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Br. statuto 231 ir 

233 §§ ir Vyriausio Skautininko tarpininkavimu Ne
priklausomybės šventės proga, žemiau išvardintus 
asmenis, už didelius nuopelnus Lietuvos skautijai, 
apdovanoju svastikos ordinu:

1. Vytauto Didžiojo universiteto prorektorių 
prof. kun. Blažiejų Česnį,

2. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėją aušri
ninką Martyną Jankų,

3. Kauno Aušros b. gimnazijos direktorių Matą 
Krikščiūną,

4. Biržų notarą Praną Lemberį,
5. Pagėgių gimnazijos direktorių Liudviką Toną,
6. 9 p. D. L. K. Vytenio pulko vadą pulkininką 

Aleksandrą Svylą,
7. Buvusį Panevėžio tunto tuntininką I divizijos 

štabo kapitoną Juozą Rinkevičių,
8. Raseinių apskrities viršininką Juozą Gied

raitį,
9. Seinų apskrities policijos vadą Antaną Ka- 

roblį,
10. 1 p. D. L. K, Gedimino pulko vadą pulkinin

ką Miką Rėklaitį.
Kaunas, 1935 m. vasario mėn. 16 dien.

A. Smetona,
Respublikos Prezidentas, 

Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.
Pulk. vyr. sktn. J. Šarauskas,

Vyriausias Skautininkas,
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO AKTAS 

Nr. 3.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Br. statuto 231 ir 

233 §§ ir Vyriausio Skautininko tarpininkavimu, 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga, Lietuvos 
Generalinį garbės konsulą Budapešte, vitez Pešti 
Miiller Joseph Leo, už didelius nuopelnus Lietuvos 
skautijai, apdovanoju svastikos ordinu.

Kaunas, 1935 m. vasario mėn. 16 d.
A, Smetona,

Respublikos Prezidentas, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

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

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO AKTAS 
Nr. 4.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Br, statuto 230 ir 
233 §§ ir Vyriausio Skautininko tarpininkavimu, 
Nepriklausomybės šventės proga, žemiau išvardin
tus skautininkus apdovanoju Lelijos ordinu:

1. Vyriausio Skautų Štabo narį skautininkę 
Magdeleną Barniškaitę,

2. Vyriausio Skautų Štabo bendradarbį skauti
ninką daktarą Kostantiną Avižonį,

3. Marijampolės skaučių tunto tuntininkę skau
tininkę Juozę-Liudą Augustaitytę-Vaičiū
nienę.

Kaunas, 1935 m. vasario mėn. 16 d.
A. Smetona,

Respublikos Prezidentas, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas,

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

Vyriausybė dar kartą įvertino 
skautybės svarbą.

Vasario m. 16 d. vyriausiam skautų štabe įvyko tam 
tikros iškilmės, vyriausiam skautininkui pulk. J. Šarauskui 
vadovaujant.

Iškilmėse dalyvavo švietimo ministerijos atstovas di
rektorius dr. A. Juška, šefo pavaduotojas vyr. sktn. dr. J. 
Alekna, b. skaučių vadė vyr. sktn. S. Čiurlionienė, vyriausio 
štabo nariai, Kauno tuntininkai ir keli svečiai.

Dr. A. Juška, p. Švietimo Ministerio vardu, pranešė, 
kad aukščiausioji Lietuvos vadovybė dar kartą pabrėžianti 
skautybės įvertinimą, — Nepriklausomybės šventės proga 
Valstybės Prezidentas teikėsi skautų organizacijos vadų at
stovus aipdovanobi D. L. K. Gedimino ordinais.

Dr. J. Alekna — apdovanojamas D. L. K. Gedimino III 
laipsnio ordinu, vyr. sktn. S. Čiurlionienė — D. L. K. Gedi
mino III laiipsn. ordinu ir vyr. sktn. Ant. Saulaitis — D. L. K. 
Gedimino V laipsn. ordinu.

Čia pat ordinus įteikė.
Dr. J. Alekna savo ir sąjungos vardu padėkojo Vyriausy

bei, pabrėždamas, kad šis įvykis liečiąs ne tik apdovanotus 
asmenis, bet ypatingai visą mūsų skautų judėjimą.

Panašią įspūdingą kalbą pasakė ir vyr. skt. S. Čiur
lionienė.

Ta proga buvo įteikti skautiški ordinai, kuriais 11.16 pro
ga Šefas apdovanojo.

Dar Šefo pavaduotojas įteikė miško ženklus, atsiųstus iš 
tarptautinio skautų biuro Londone, skautininkams, baigu
siems Gilwell kursus — sktn. K. Dineikai, sktn. K. Palčiaus- 
kui ir vyr. sktn. Ant. Saulaičiui.

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS VYRIAUSIO 
SKAUTININKO ĮSAKYMAS

Nr. 4.
Kaunas, 1935 m. vasario mėn. 16 d.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Br. statuto 227 ir 
233 §§, Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga, 
žemiau išvardintus asmenis apdovanoju ordinu U ž 
nuopelnus :

1. Buvusią Vyriausio Skautų Štabo reikalų ve
dėją paskautininkę Veroniką Šataitę,

2. Buvusią Vyriausio Skautų Štabo Skaučių 
Skyriaus reikalų vedėją paskautininkę Ma
riją Vizgirdaitę,

3. Kauno Aušros tunto draugininką paskauti- 
ninkį Mečislovą Rėklaitį,

4. Rokiškio tunto draugininkę vyr. skautę Va
leriją Rozmanienę,

5. Rokiškio tunto skautų rėmėją Stasį Naginską,
6. Buvusį Rokiškio tunto tuntininką Praną Si

manavičių,
7. Šiaulių tunto adjutantą pakautininkį Juozą 

Kairį.
Pulk. vyr. sktn. J. Šarauskas,

Vyriausias Skautininkas.
Vyr. sktn. Ant, Saulaitis,

Adjutantas.

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS VYRIAUSIO 
SKAUTININKO ĮSAKYMAS

Nr. 5.
Kaunas, 1935 m. vasario mėn. 16 d.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Br. statuto 227 ir 
233 §§, Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga, 
Lietuvos generalinio garbės konsulato Budapešte 
sekretorę Elmirą Veisaitę apdovanoju ordinu U ž 
nuopelnus.

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

Vyr. sktn. Ant. Saulaitis,
Adjutantas.
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A. Merkelis.

Antanas Baranauskas.
Vyskupas Antanas Baranauskas, kurio 100 m. gimimo 

sukaktuves minėjome š. m. sausio 17 d., yra vienas iš įžymiau
sių mūsų tautos poetų, vienas iš įdomiausių bei stipriausių 
asmenybių. Jis gimė 1835.1.17. Anykščiuose. Pabaigęs Anykščių 
pradžios mokyklą ir Rumšiškėje raštininkų mokyklą, keletą 
metų dirbo valsčiaus raštinėse. Tačiau, jausdamas didelį pa
traukimą į kunigus, 1856 m. Telšiuose įsigijo keturių klasių 
pažymėjimą ir įstojo į Varnių kunigų seminariją. Ją pabaigęs 
buvo pasiųstas į Petrapilio dvasinę akademiją, kurią 1862 m. 
pabaigė teologijos magistro laipsniu ir buvo įšventintas į ku
nigus. Dar porą metų pastudijavęs Mūncheno, Romos ir Rou- 
vaino universitetuose, 1865 m. pradžioje sugrįžo į Petrapilio 
dvasinę akademiją profesoriauti. Po metų iš- akademijos atsi
sakė ir sugrįžo į Lietuvą, kur ilgiausiai dirbo Žemaičių ku
nigų seminarijoje. 1884 m. buvo pašventintas Žemaičių pa- 
vyskupiu, o 1897 m. buvo paskirtas Seinų vyskupu. Mirė 
1902 m. lapkričio mėn. 26 d., palaidotas Seinuose.

Nepaprastai graži Anykščių apylinkės gamta iš pat ma
žens A. Baranausko sieloje kėlė grožio ilgesį, o sunkus bei 
vargingas gyvenimas išugdė tvirtą, užgrūdintą charakterį. To
dėl visuomet jo žvilgsnis buvo nukreiptas į aukštesnius da
lykus, visuomet jis su vyrišku ryžtumu siekė savo užsibrėžto 
idealo. Nors A. B. jaunystėje ir vėliau gyvenimo saulėlydy 
buvo užsikrėtęs lenkiškumu, tačiau giliau jis nepalietė jo sielos 
ir jis save laikė lietuviu, be galo mylėjo savo kraštą ir sveti
mųjų pavergtus savuosius tautiečius. „Pirmieji tiesos spindu
liai mano prote lietuviškai man krūtinę sušildė ir sudrebino, — 
rašė jis 1880 m. H. Weberiui. — Mane motutė lietuviškai sup
dama lyliavo, auklėtoja lietuviškai pasakas sakydavo. Pirmo
sios dainos lietuviškai man širdį kliudė. Vaikščiodamas moks- 
linyčion, ką tiktai iš mokytojų ar rusiškai ar lenkiškai girdė
davau arba patsai po knygas skaitydavau, vis tai savo tėve
liam- po tam lietuviškai apsakinėdavau. Lenkiškos kalbos 
neveikiai išmokau; 17 metų turėdamas, dar netikusiai lenkiš
kai kalbėjau”.

Būdamas jautrios, nuolat kažko išsiilgusios, neramios sie
los žmogus, A. B. anksti pradėjo rašyti eilėraščius, kuriuose 
dažniausiai apdainuodavo gamtos ar kurių netikėtų įvykių su
keltus įspūdžius. Kaipo poetas A. B. pagarsėjo „Anykščių 
Šileliu”, „Kelione Peterburkan”, „Giesmininko pasikalbėjimu 
su Lietuva”, „Dievo rykšte ir malone”. Ypač jo vardą aukštai 
iškėlė ir plačiai po visą Lietuvą pagarsino pirmieji du veika
lai: „Anykščių Šilelis” ir „Kelionė Peterburkan”.

„Anykščių Šilelio” pirmąją dalį A. Baranauskas parašė 
kunigų seminarijoje, norėdamas įrodyti, kad lietuvių kalba ne 
blogiau už lenkų galima apdainuoti gamtos grožybės. Ir tas 
jam kuo puikiausiai pasisekė. Iš A. Š. dvelkia gilus bei nuo
širdus Lietuvos miško grožio pajautimas, kurį poetas stipriai 
ir meniškai savo kūriny išreiškė. „Anykščių Šilelis”, — anot 
Sofijos Čiurlionienės, — įkvėpimo giesmė, kurioje skamba ir 
pinas du vyriausiu jausmu: džiaugsmas ir skausmas. Pirmojo 
šaltinis — praeitis, kuri, senelių pasakomis patekus j dainiaus 
širdį, „paminklais užvaisino” ją ir, to jausmo prinokusi širdis, 
gausia ranka išpylė tuos paminklus, kurie jai buvo gyvesni ir 
tikresni, negu pats regimas tikrumas ir liko regimu tikrumu 
tiems, prieš kuriuos išsiliejo. Čia tai ir yra tikroji giesmininko 
paslaptis: ką pats ergi, liepia regėti ir matyti taip, kaip jis. 
mato. Šlama, ūžia, siaudžia miškas, liūliuoja tyluma, svaigina 
kvapai, kaip anuomet, kaip anuomet... ir staiga ateina, kaip 
skaudus plieno blikstelėjimas, prieš akis ta dabartis, tas baisus 
tikrumas, tas regimas, tas žinomas vargas, skurdas. Vienas 
poetas yra pasakęs, nieks taip neesą skaudu, kaip‘laimę ne
laimėje minėti ir štai girdim tą pakeltą dar skausmą, nes 
statomas jis drauge su pražudytąją laimę: „Visa prapuolė...” 
(Doc. J. Tumas, Antanas Baranauskas, 88 psl.).

I J * f T f M. I ' 4

Antanas Baranauskas atjautė rusų skriaudžiamų lietuvių 
vargus ir juos labai stipriai bei vaizdingai išreiškė „Kelionėje 
Peterburkan”.

Anei rašto, anei druko
Mums turėt neduoda.
Tegul, sako, bus Lietuva
Ir tamsi ir juoda. —

Dejavo „Anykščių Šilelio” giesmininkas, prisiminęs pačią 
didžiausią lietuvių skriaudą, uždraudimą spausdinti lietuviškas 
knygas lotyniškomis raidėmis. Arba štai vėl koks stiprus ir 
graudingas baudžiavon pajungtų lietuvių vaizdas:

Ne taip puola drėgnas rūkas,
Kai dienelė švinta,
Kaip gausingai mūsų brolių
Ašarėlės krinta.

Nors ir sunkus buvo lietuvių gyvenimas, tačiau A. Bara
nauskas, matyt, tikėjo, kad Lietuva kada nors išsivaduos iš 
rusų jungo, ir tą savo tikėjimą skelbė savo poezijoje:

• Neįveiksi, sūnau šiaurės,
Mūsų širdys tvirtos, 
Seniai buvo išmėgintos, 
Seniai keptos, virtos.
Jau kryžiokai kalavijam 
Mums krūtinėn kirto
Ir nors prūsus sau atskėlė 
Lietuva nevirto.

Tame pat eilėrašty poetas įkvėpimo pagautas išprana
šavo rusų imperijos žlugimą:

Drebėk ir tu, sūnau šiaurės,
Krūvon susitraukęs
Pats krisdamas pražuviman,
Mūsų neįtrauksi.

Nuoširdaus jausmo kupinus A. B. eilėraščius mūsų liaudis 
mėgo ir daugelį jų, kaip savas dainas dainuoja. Pav.: „Sudiev, 
Lietuva! Man linksma buvo gyvent tavo šalelėj” arba „Nu, 
Lietuva, nu, Dauguva, pasilikit sveikos!” yra kuo plačiausiai 
visoj Lietuvoj dainuojamos.

A. Baranauskas gražiausius savo kūrinius parašė jaunys
tėje, mokslus eidamas. Tapęs kunigu, jis nuo pasaulinės poezijos 
visai atsisakė ir berašinėjo tik dvasines giesmes, kurios taip 
pat mūsų liaudies buvo mėgiamos. Nusigręžęs nuo savo jau
nystėje pamėgtosios poezijos, A. Baranauskas pradėjo atsidė
jęs studijuoti lietuvių kalbą ir ilgainiui tapo vienų iš geriau
sių jos mokovų. Ypač jis gerai buvo išstudijavęs lietuvių tar
mes, per klierikus surinko daug tarmiškų tekstų, kuriuos jam 
mirus su savo paaiškinimais išleido prof. Fr. Spechtas. A. Ba
ranauskas taip pat buvo parašęs lietuvių kalbamokslį, kuris 
gana plačiai buvo pasklidęs tarp klierikų.

Atšalęs nuo lietuvių kalbos studijų, A. B. pradėjo domėtis 
matematika, kurioj taip pat parodė daug gabumų. Senatvėj jis 
pradėjo versti šventraštį į lietuvių kalbą, tačiau šio milži
niško darbo nepabaigęs pasimirė.

Kurio tik darbo griebės, visur jis parodė daug talento ir 
stangaus lietuviško charakterio.

BRANGŪS DRAUGAI,
Mes, Marijos vaikai, įsisteigėme Kaune gana gražų kny

gynėlį. Bet mes jį norime dar padidinti. Tat ir Jūsų prašome 
pagalbos, nes žinome, kad Jūs neatsisakysite mums padėti. 
Jūsų dauguma einate mokslus. Einant aukštesnį mokslą, že
mesnio mokslo, kuris jau išeitas, liekasi nereikalingi ir vado
vėliai ir 'šiaip jau knygos. Prašome nenumesti jų, nesudraskyti, 
nesudeginti, o atsiųsti mums. Mes jas saugosime, kad galė
tume pagelbėti savo neturtingiems draugams eiti mokslą, o 
neturtingų vaikučių, negailinčių eiti mokslo dėl knygų stokos, 
yra daug. Ne tik vaikų, bet ir šiaip daug jaunuolių negali 
toliau mokytis. Padėkime artimui bent jau tuo, kas nuo mūsų 
atlieka.

Už Jūsų gerą širdį jau iš anksto tariame AČIŪ.
Marijos Vaikų Knygynėlis,

Laisvės Alėja 6 I
Kaunas.
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Šešėlių teatras.
Žaidimas žiemos vakarais.

Šiame žaidime yra sujungtas ir žaidi
mas ir teatras. Bet iš pradžių turėsi šiek 
tiek pasidarbuoti. Reikia įrengti teatro 
sceną.

įsigyk storo kartono lapą. Išpiauk iš 
jo du gabalu 38X15 cm. (žiūrėk brėži
nius). Paskui dar vieną gabalą 38X46 cm. 
Šio paskutinio gabalo centre išpiauk 
skylę 30 X 30 cm. Tai bus scena. Paimk 
dvi potpierio klijais pateptas juostas ir 
prie didesnio kartono gabalo šonų pri
klijuok mažesnius (kaip parodyta brėži
nyje), taip, kad juos būtų galima atlenkti 
į vidų stačiu kampu. Jei nori, kad viskas 
turėtų gražesnę išvaizdą, apklijuok viską 
iš oro spalvotu popierių ar nudažyk. Di

desnio gabalo skylę reikia iš vidaus už
klijuoti pusiau permatoma kalke. Tai 
bus ekranas.

Dabar išpiauk iš kantono kelius si
luetus, kelių centimetrų aukščio. Jei 
nesi stiprus dailininkas, padaryk siluetus 
nesudėtingų formų, pav., medį, stulpą, 
piramydę. Jei meno srityje geriau jauties, 
pamėgink padaryti skautą, ūkininką ir 
pan. Toliau paimk lentelę 30 cm. ilgio, 
15 cm. pločio ir 2 cm. storio. Joje per 
visą ilgį padaryk 6 ar 8 plyšius pakanka
mai plačius ir gilius, kad į juos (statytum 
ar įsmeigtum siluetus taip, kad jie galėtų 
ten stovėti.

Dabar iš storesnio popieriaus paga
mink tiek „kepuraičių", kiek turi siluetų. 
„Kepuraites“ padarai susukdamas popie
rių, kaip kad žydelis mažoje krautuvėje 

daro maišelį cukrui įpilti. „Kepuraitės" 
platų galą apkarpyk lygiai, gi viršuje pa
daryk iš siūlo ausytę. „Kepuraitės" iš- 
mieros: 10 cm. aukščio ir 5 cm. pagrindo 
diametre. Tai kūgis. Siluetai turi būti 
tokių išmierų, kad įeitų į kūgį.

Dar neviskas. Rask ploną 75 cm. ilgio

lazdelę, jos gale pristiprink vielą (pakan
kamai storą), kad nesilenktų ir laikytus 
tiesi (žiūrėk brėžinį). Jos ilgis, kuris nu
sileidžia nuo lazdelės, yra 30 cm. Vielos 
galiukas yra užlenktas, taip, kad ant jo 
gali pakabinti už ausytės popierinę „ke
puraitę“ — kūgį.

Sceną su siluetais pastatai ant stalo. 
Jos užpakalyje pastatai kokį šviesos šal
tinį, geriausiai paprastą žvakę. Kitas vi
sas kambario šviesas užgesini. Vadas su
stato scenoje siluetus kaip jam atrodo 
geriau ir nustato žvakę toliau ar arčiau 
scenos. Siluetų šešėliai krenta ant kal
kinio ekrano, bet skautui, kuris žiūri į 
ekraną, iš šešėlių dar sunku spręsti tikrą

Kol geras ledas, tai naudokimės.

silueto vietą ant lentos. Tik vadas gali 
žiūrėti į sceną iš užpakalio, kiti visi turi 
žiūrėti tik į šešėlius ekrane.

Žaidimo esmė ta, kad skautas, paėmęs 
į ranką lazdelę su ant jos galo užkabin
ta kepuraite, turi iš šešėlių ant ekrano 
spręsti kurioje vietoje ant scenos — len
tos stovi tas ar kitas siluetas ir pasi
stengti jį uždengti kepuraite. Kol skau
tas kepuraitės šešėlį mato virš siluetų 
šešėlių, jis gali dar ją judinti ir kelti.

Bet jei kepuraitė pradeda dengti kokį 
siluetą, ar kad ir tik jį paliečia šonu, ji 
privalo būti nuleista ir vadas ją atkabina 
nuo vielos ir ant vielos uždeda kitą. Ka
da skautas „sumausto" visas kepuraites, 
žiūrima rezultatų — kiek siluetų jam pa
sisekė uždengti ir kiek kepuraičių nu
leido pro šalį.

Po to pradeda savo vikrumą mėginti 
kitas, tik vadas pakeičia siluetų ir švie
sos šaltinio padėtį. Laimi tas, kuriam pa
sisekė uždengti didesnį siluetų skaičių.

Bm.

Koperacijos Bankas
Kapitalas 3.000.000
(savi namai). Saugi vieta 
indėliams. Atlieka visas ban
kines operacijas Lietuvoje ir
— — užšienyje. — —

Laisvės ai. 62. Tel. 104,756
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Grisly 
uolose.

Skauto vyčio 
nuotykiai Kanadoj.

Medžiotojas leidosi virve pro 
gumbuotas 

pušaitės šaknis. . .

t’, tačiau turėjo atsargiai apsižvalgyti. Jis

Kuomet Kanados skautas - vytis ir vil
kų medžiotojas Starkas pamatė krentan
čią laukinę ožką, jis pamanė, kad ši jau 
negrąžinamai jam pražuvo. Kiek galima 
buvo iš jo stovėjimo vietos stebėti, ka
da jis paleido šūvį, jo pataikytoji ožka 
bėgo kaip tiktai bedugnės kraštu ir šiuo 
laikų krito t ūks't anties ar daugiau pėdų 
gilumon, kur vargšas gyvulys turės atras
ti ramybę. Tada Starkas pasuko prie sa
vo arklio, užsėdo ir nujojo j tą vietą, kur 
grobis nukrito j bedugnę. Tenai pažiūrėjo 
apačion.

Tačiau šiandie Starkui buvo laimės 
diena, nes jo grobis buvo užsikoręs 
ant išsikišusios, palyginamai plačios, 
uolos iškyšulio, apie penkiolika metrų 
žemyn nuo krašto. Savo laso (virvęj jis 
turėjo prie savęs ir už kelių minučių ga
lės vargšą gyvulį pasiekti, kas, žinoma, 
jį labai nudžiugino, turint galvoje, kad jis 
buvo labai alkanas ir šviežios mėsos 
kepsnis būtų visai ne pro šalį. Prie olos 
krašto augo sukrypusi, nusususi pušelė. 
Prie jos Starkas pritvirtino laso. Dabar 
jis galės nusileisti, laisvuoju virvės galu 
pririš grobį, o po to pats pasikėlęs, iš
trauks ir ožką Medžiotojas leidosi vir-
ve pro gumbuotas pušaitės šaknis, kran
tu ir pasiekė pirmą ruimingą iškyšulį. 
Kuomet jau jis buvo ant uolos, jo uoslę 
pasiekė kažkoks supelėjęs kvapas, kurio 
iš pradžių negalėjo niekaip išaiškinti. 
Ožka? Ne! Uoslę jis turėjo gerą ir gerai 
žinojo, kad tai ne ožka. Akimirkoj Star
kas negalėjo susivokti, kas tai galėtų bū-

tik galėjo matyti, kad pušies šaknų smė
lėta žemė buvo ištrupėjus ir išbyrėjus ir 
kreivų šaknų pluoštai kabėjo nusvirę, už
dengdami susidariusią olą, kurioje vieš
patavo visiška itamsa. Žvelgdamas gilyn 
Starkas pastebėjo užsilikusių ledo gaba
lų ir ledo varveklių, o priekyje žemė bu
vo lygiai suminta. Tada dar pastebėjo,

kad daugelis kojų giliai po medžių šak
nimis tamsoje šiek tiek juda. Per savo 
gyvenimo kelią, kurį jis buvo atlikęs, jo 
sąnariai atlikdavo instinktyviai reikallin- 
gus judesius ir pirma, negu jo protas spė
jo dar šį įvykį suvirškinti, jis jau leidosi 
greitais šuoliais žemyn, kadangi tik stai
gus veikimas gali būti naudingas. Jeigu 
dabar jis turėtų laiko pagalvoti kas veik
ti, savaime turėtų atsisakyti nuo tos min
ties, kaipo visai nevykusios ir, nenorė
damas atsidurti Itūkstančiapėdės bedugnės 
gelmėse. Jis turėtų virve pasikelt atgal 
ir galėtų nenumatyto pavojaus išvengti. 
Bet Starkas pasielgė atvirkščiai: sprindis 
po sprindžio žemyn leisdamasis pajuto 
staiga baisų smūgį į savo galvą, nes 
Grisly uolų rudoji llokienė pasistengė jį 
savo letena pavaišinti, kaip tik tuo me
tu, kaip jis pasirodė ties jos ola.

Iš tikrųjų ši diena buvo jo tikra laimės 
diena, nes vieton to, kad turėtų sulaužy
tą kiaušą ir gulėtų nejudomas bedugnėj, 
medžiotojas netikėtai atsidūrė ten pat, 
kur ir jo vargšė ožkelė. Kuomet, savo 
nustebimui, jis pajuto po kojomis pagrin
dą ir apsidairė — tik dabar narnate vir
šuj ant pirmojo uolos iškyšulio lokienės 
rodomus geltonus dantis, tuo tarpu, kaip 
jos mažos akys nedraugingai, iš gauruo
to snukio, kaįp du raudoni žiburėliai, 
blykčiojo. Nebuvo jokios abejonės, kad 
Starkas papuolė į kalnų lokių lindynę, nes 
lokienės kovai paruoštas įtūžimas aiškiai 
sakė, jog tai yra vaikų motina. Yra daug 
lokių, bet sutikti lokienę, be to, Grisly 
uolų lokienę, už kurių skalpą Valdžia ge
rą premiją išmoka — tai jau visai kas 
kita.

Starkas buvo 'labai optimistiška būty
bė — jo skautiška ištvermė ir drąsa ne
vertė perdaug nusiminti. Jis tik džiaugėsi, 
kad baisusis lokys jo neužmušė ir kad vir
vė buvo neperkąsta, kadangi lengvai galėjo 
atsidurti tarp lokio žandų. Dabar atsisė
do jis šiltoj ryto saulės šviesoj šalia ne
gyvos ožkos, ir svarstė savo padėtį. Į jį 
pataikydavo ledo gabaliukai, kurie iš 
viršaus nuspardomi buvo. Starkas neži
nojo, kaip ilgai jam teks čia išbūti, bet 
buvo tikrenybė, kad kol lokienė su savo 
vaikais neapleis olos, jis negalės tuo ke
liu, kuriuo čia atsirado, grįžti. Nors ir 
daug kartų savo mintis apsvarstė, bet 
kito kelio, neužkliudant olos, į laisvę 
nebuvo. Žinoma, buvo nelaimė, kad jis 
savo šautuvą palliko prie arklio ir turėjo 
vien medžioklinį peilį, kurį dabar iškil
mingai, kaip kokį auksą, padėjo šalia sa
vęs prieš saulę.

Jeigu itai būtų šiaurinė uolų pusė, tai, 
be abejo, jis turėtų pernešt baisiausią 
šaltį. Bet kad čia buvo taip maloniai šil
ta, jog medžiotojas manė, kad vien dėl 
savo šautuvo ir storesnio švarko užmir
šimo galėsiąs puikiai čia numigti.

Po to, kaip Starkas svarbiausius gali
mumus buvo jau peržiūrėjęs, pradėjo dar 
sykį nuodugniai svarstyti, ką iš tikrųjų 
reikia veikti. Jis svarstė savo padėtį lo
giškai ir filosofiškai ir nusprendė, kad 
gaili būti tik vienintelis bandymas — kaip 
nors aukštyn užkopti. Tačiau šis kelias 
buvo kaip tiktai neįmanomas ir todėl nie
ko konkretaus neturėjo savo veikimui 
pateisinti.

Jis visai nejudėjo, nes jo plane buvo 
numatyta, kaip galint mažiau suerzinti 
lokienę. Meška jį sekė be paliovos ir 
girdėjosi, kaip tarška jos dantys. Jis ma
tė jos vieną akį ir pusę baisaus, gauruoto 
ir rudo snukio, kuomet ji zujo iškyšulio 
kraštu. Kartais meška nurimdavo ir, ma
tyti, jai rūpėjo pašalinti savo vaikus iš 
šios pavojingos vietos toliau huo žmo
nių — tai būtų vienintelis jo išsigelbėji
mas.
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Praėjo apie pusvalandis laiko, kaip po 
to medžiotojas pastebėjo, jog meška pra
žuvo: ji, matyt, nusprendė atrasti geresnę 
vietą, iš kur .galėtų geriau medžiotoją 
stebėti. Tuo metu, kaip Starkas taip gal
vojo, pasigirdo skardus, gerai pažįstamas 
jo arklio žvengimas. Žinoma, senasis Je- 
sy, jo arklys! Jis visai buvo jį pamiršęs. 
Vargšas arklys nekantravo ir stebėjosi, 
kur šeimininkas taip ilgai užtruko. Pro sa
vo petį Starkas pastebėjo, kad buvo dar 
vienas iškyšulys žemiau pušies ir ten kaž
kas judėjo, — taip meška ten stovėjo ir 
jį aJtidžiai sekė. Jis matė Grisly mešką 
nuostabiu uolos keliu aukštyn skubančią. 
Žvėris puikiai žinojo kiekvieną pėdą ir 
lipo tyliai ir greitai, kaip tikra katė. 
Medžiotojas tada suriko nuožmiu, ausį 
rėžiančiu balsu, kad tuo būdu perspėtų 
savo seną draugą ir valandėlei atkreiptų 
meškos dėmesį į save, ją šiėk tiek užlai
kydamas. Kada jo šūkis tūkstančiais aidų 
nuaidėjo uolomis, meška įtik atsigrįžo, bet 
ir vėl tuojau skubėjo aukštyn. Toje aki
mirkoj žvėris prapuolė už krašto ir Star
kas dar girdėjo arklio žvengimą, lydimą 
kanopų dūžio į uoloitą žemę.

Medžiotojas skubėjo prie virvės; da
bar atėjo puikiausias momentas viršų pa
siekti — savaime aišku, kad meška nors 
menką galą panorės vytis vargšą Jesy. 
Tačiau jis gerai žinojo (nors, rodos, jo 
laimė buvo beribė), kad užkopęs jis atsi
durs baisioje padėtyje ir pavojus nė kiek 
nebus praėjęs, nes arklys taip pat bus jo 
ginklus su savim atitolinęs. Meška jį 
tuojau puls, jeigu tik ji bus netoliese savo 
namų. Jis taip pat žinojo, kad žvėris jo
kiu būdu ttoli nepasišalins nuo savo jau
niklių ir, žinoma, turėjo būti čia pat, ne
toliese. Bet jeigu jis nori iš čia išsikraus
tyti, tai ir mažiausia viltis negali būti 
apleista, neišnaudota!

Medžiotojas kopė ranka už rankos 
aukštyn: jo rudi muskulai spindėjo sau
lės spindulių nušviesti. Tik dabar jis nu
sitvėrė stipria ranka už aikštelės krašto 
ir tuo pat metu pamatė, kaip meška nuo 
viršaus į iškyšulį leidosi ir piktai į ų 
žiūrėjo. Galva žemyn artėjo žvėris leng
vais, be mažiausios klaidos ir apskaičiuo
tais uolos žingsniais; visai kaip kailiu 
aptrauktas miesto tramvajus be stabdžių 
nėrė meška žemyn. Starkas atleido virvę 
savo kaukėtose rankose ir nušvilpė že
myn, vėl į tą pragarą ir vėl iš naujo bu
vo girdėtis baisus ir šlykštus žvėries bau
bimas veik prie pat jo ausų.

Atsidūręs uoloje ir pajutęs esančią 
aplink tikrovę, medžiotojas tik galėjo 
patvirtinti savo ankstyvesnį pareiškimą, 
jog Grisly meška jo arkliuką iš tikrųjų 
netoli buvo sekusi. Jo mažas, gudrus 
arkliukas ir Starkas jį mylėjo: jis galvojo, 
kas bus su jo nebyliu draugu, jei jis ne
sugrįš. Ar atras Jesy kelią į savo trobelę? 
Greičiausia, kad ne — jis, vargšas, aplink 
sukinėsis. Sukinėsis čia aukštumose, kur 
alkanų vilkų gaujos zuja ir šį seną ir ne
vikrų draugą laukia toks pats liūdnas li
kimas.

Buvo dvi priežastys, kurios dar prieš 
nakties atėjimą kankino vargšo Starko 
galvą. Pirmoji ta, kad jis buvo lengvai 
apsirengęs ir turės naktį šalti. Antroji — 
tai gailesys jo brangaus Jesy, su kuriuo 
turės greičiausia amžinai išsiskirti ir jau 
niekad negalės jam atsilyginti.

Baimė sušalti naktį ant uolos suteikė 
Štarlkui puikią idėją: nulupti kailį nuo 
pašautos ožkos. Pasakyta — padaryta! 
Po to, kaip sumanytas darbas buvo at
liktas, sekė kailiadirbystė. Bevertis kai
lis turėjo įgyti švarko formą: vėliau oda 
buvo išversta ir padėta saulėje džiūti. Šis 
darbas jam užėmė apie porą valandų, 
nors tuo metu nieko ypatingo neįvyko.

Apie mešką jis nieko negirdėjo ir nema
tė, bet savo instinktu jautė, jog yra stro
piai jos sekamas. Šiuo laiku priekyje to
lumoj pasirodė du milžiniški Grisly kal
nų ereliai, kurie nuolat sukdami ratus pa
mažu artinosi, tarytum ožkos lavono 
kvapas juos čia viliotų. Medžiotojas į 
juos neatkreipė dėmesio, kol vienas iš jų 
per keletą žingsnių atsitolinęs, atsitūpė 
ant uolos kampo ir su ištiestais sparnais 
bei ištemptu kaklu stebėjo medžiotoją. 
Šis galingų kalnų paukščių arti buvoji
mas padarė Starkui smarkų įspūdį. Iš 
indėnų, kuriuos jis savo kelyje sutikda
vo, Starkas žinojo, kad arai lizdus mėg

. ir tuo pat metu pamatė, kaip meška piktai į jį žiurėjo.

davo susukti šiose vietose. Į slėnius ir 
laisvus gyventojų reikalus arai nesikišda
vo, bet čia, kur jie jautė kalnų nuosavy
bę ir todėl įsibrovimas svetimo šeiminin
ko buvo jiems nepriimtinas ir, anot indė
nų pasakojimų, žalingas, ką ir šiuo metu, 
matyti, ereliai buvo nusprendę.

Dalį ožkienos Starkas pats turėsiąs 
sunaudoti, todėl pirmoji jo mintis buvo 
pasidaryti mėsos atsargą. Tuo pačiu lai
ku jis palypėjo šiek tiek iškyšuliu aukš
tyn ir nusipiovė žemai kadarojusią apie 1 
m. pušies šaką. Prie šios šakos pririšo 
stipriai savo peilį ir dabar jau turėjo pui
kią ietį puolimui atremti. Vos spėjęs
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atsipjauti porą mėsos gabalų, kaip įsiti
kino savo minties naudingumu.

Šie jo pasiruošimai nebuvo nė sekun
dei per anksti atlikti, nes antrasis aras 
tuo laiku leidosi žemyn ir Starkas pa
matė prieš savo veidą baisius išskėstus 
nagus. Ar aras jį puls ar ne, jis negalėjo 
patvirtinti, bet laukti irgi nebuvo galima 
ir kaip tik paukštis atsidūrė įtinkamam 
atstume, medžiotojas nutaikė savo ietį į 
užpuoliko krūtinę.

Peilis gerai pataikė giliai įsmigdamas 
į kietą kūną. Milžinas skausmingai suri
ko, ir galingais sparnais mosuodamas, at
statęs baisius nagus, kurie buvo nemažes
ni, kaip Grisly meškos, norėjo krisdamas 
žemyn nutverti ir vargšą medžiotoją. Su
žeistasis aras krisdamas užsikibo už 
ožkos lavono, o kad antrasis aras klai
dingai suprato šį savo draugo žygį • — 
nusileido žemyn prie šio ir puolė dras
kyti gyvulio lavoną: vienas kovodamas su 
mirtimi, antras turėdamas aiškų tikslą. 
Bet kad ožkos lavonas silpnai laikėsi 
vos ant krašto uolos, tat neužilgo abu 
ereliai su grobiu nugarmėjo į bedugnę. 
Sykiu su tuo buvo palaidotas ir jo vie
nintelis peilis, kuris iki kriaunų buvo su
lindęs į aro krūtinę ir nuo koto atplėš
tas pradingo kartu bedugnėj.

Dabar stovėjo Starkas be ginklo ir 
žiūrėjo į metro ilgumo šaką, kuri jam bu
vo likusi. Jis save guodė, kad vienintelė 
laimė yra, jog turėdamas ginklą rankose 
suspėjo įsigyti šiltą kailį ir pasigamino 
atsargai mėsos Šaką gailės dar puikiai 
sunaudoti vietoj lazdos busimoj kovoj su 
meška. (B. d.). Tv.

Manfred Kyber. 
PLYNAME LAUKE.

Plynas laukas buvo apdengtas baltu, 
šaltu sniegu.

Kiškis su savo žmona ieškojo čia mais
to. Kojos šalo. Kelias buvo sunkus ir vė
jas švilpė per tuščią plotą. Maisto rasti 
buvo labai sunku. Norint ko nors val
gomo surasti, reikėjo prakasti sniegą, o 
kasant taip lengvai galima susižeisti ko
jas. Todėl protarpiais reikėjo jas palai
žyti. Be to, kiškio žmona sirgo. Jai buvo 
peršauta koja, todėl ji vargiai šlubavo 
per sniegą. „Labai suriku yra, kai esi taip 
sužeista", dejavo ji. „O kaip bus pava
sarį, tai nė pati nežinau. Juk aš negaliu 
laukti vaikučių, kol koja neužgis“.

Kiškis ją guodė.
— Kaip nors išsisuksime, — tarė jis 

ii palaižė jai raminančiai ausis. — Tau 
reikia pirmiausia pasigydyti prie šaltinio. 
Jis toks vėsus ir jau daugeliui padėjo.

' — O tos baisios medžioklės, — sude
javo kiškienė. — Jei medžiotojai bent 
tuojau užmuštų. Bet medžioti teisę turi 
kiekvienas, ir todėl nemokėdami šaudyti 
jie mus tik pašauna. Tur būt žmonės 
amžinai alkani ir todėl mus taip perse
kioja.

— Taip buvo pirmiau. Pirmiau me
džioklė buvo giumtynės su plėšriais žvė
rimis, — tarė kiškis. — Dabar ji yra visai 
nepavojinga ir todėl yra tik pramoga. 
Ir tai yra net rimta pramoga. Taip 
ją pavadino tie žmonės, kurie save 
laiko rimtais. Gal būt, dėlto, kad kitų 
žmonių jie negali taip pavadinti. Todėl 
jie ir medžioja patys.

Kiškienė pasipiktino: — Žudymas juk 
ne pramoga. Net vilkai drasko iš bado, 
o ne iš malonumo, kuri duoda žudymas.

— Tai yra kaip tik ne vilkai, o žmo
nės. Žmonės, kurie save vadina rimtais, 
— tarė kiškis. — Tie žmonės pažįsta 
gamtą tik tada, kada jie susiduria su ja 
akis į akį. Tai yra malonumas, kurį su
teikia Dievo kūrinys. Bet tu pasigydžiusi

,Jr Starkas pamatė prieš savo veidą baisius išskėstus nagus .

tikrai išgysi. Šaltinis yra žinomos mau
dyklės.

— Tai man nesuprantama, — tarė 
kiškienė ir susimąsčiusi suvalgė truputį 
sausų samanų.

— Pas rimtuosius žmones yra dar 
rimtesnių dalykų, — tęsė kiškis. — Jie 
prisijaukina gyvulius tam, kad paskui 
juos sunkiai vargintų. Ir tai yra rim
čiausias dalykas.

— Bet juk tai buvo viduramžiais. O 
mes gyvenam naujaisiasi amžiais, — su
šuko kiškienė. Ji puikiai mokėjo istoriją. 
Zuikiai turi ilgą ir liūdną istoriją, kuri 
rūpestingai perduodama iš kartos į 
kartą.

— Mes dar gyvenam giliuose vidur
amžiuose, — tarė kiškis paniurusiai ir 
prislėgtai. — Bet naujieji amžiai greit 
ateis. Iškyla tvirtos dvasios, kurios ne
bijo viduramžių. Tos dvasios — tai ne 
kiškiai. Jos turi gerus ginklus. Dievas 
Kūrėjas davė joms tuos ginklus, kad jos 
padėtų beginkliams. Apie tai jau kalba
ma ir laukuose ir miškuose.

— Tai tikrai bus tik ateity, — tarė 
dejuodama kiškienė, — bet pirmiausia 
man reikia pasigydyk.

Aukštai ore suko ratus du plėšrūs 
paukščiai. „Ten apačioj tupi sergąs kiš
kis“, tarė vanagas žmonai. „Sudraskysim 
jį. Aš labai alkanas. Kitas kiškis sveikas 
ir gali mums lengvai ištrūkti". Ir vanagas 
krito lyg akmuo ant kiškienės. Kiškis iš 
baimės šoko į krūmus. Tačiau vanagas 
negalėjo sučiupti aukos. Šūvis pataikė į 
jį Jis išskėtė sparnus. Jo kraujas nudažė 
sniegą.

— Dabar mano žmona išgelbėta, — 
džiaugėsi kiškis. — Tai tikrai bus viena 
iš tų stiprių dvasių, kurios gelbsti be
ginklius.

Bet tai nebuvo galinga dvasia.
Kiškienė atsipeikėjo iš išgąsčio ir jau 

norėjo bėgti, bet gavo buože per galvą. 
Ji išsitiesė, jos akys apsitraukė neper
matomu šydu ir užgeso. . .

Nugalėtojas žmogus džiaugėsi gamta!..
Aukštai ore suko ratus vienas paukš

telis.
Kraujo pėdsakai sudarė sniege pa

slaptingus ženklus. Jau visai nebetoli 
yra tas laikas, kada žmonės mokės juos 
išskaityti.

Viešpatie, išgelbėk mus nuo pikto.
Vertė V. Fledžinskas.
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Štai puikus Saint-Bernardo veislės šuo.

Pirmas šuo, Ikuris užėmė žymią vietą 
šalia žmogaus, buvo medžioklės 
šuo. Tai buvo dar laibai senais laikais, 
tais laikais, kada civilizacijos nepalies
tas žmogus įgyveno vien iš savo paties 
rankų darbo. Šuo buvo pirmas jo me
džioklės pagelbininkas. Kitas šunų pašau
kimas buvo saugoti žmogaus namus ir 
ganyti bei saugoti žmogaus prijaukintų 
gyvulių bandas. Gyvenimas ėjo pirmyn, 
tobulėjo. O šuo vis rasdavo naujų darbų, 
naujų pareigų, kurias visada gerai, kar
tais nuostabiai gerai, atlikdavo. Taip, 
šiandie, pav., matome šunis kariuomenės 
tarnyboje. Galime stebėti nepaprastus po
licijos šunų gabumus, arba sporto šunes, 
kurie kovoja dėl pirmosios vietos lenk
tynėse. Dideliuose Europos miestuose 
šunes nešioja gatvėse reklamas. Šuo už
ima garbingą vietą sanitarijos ir pir
mosios pagalbos tarnyboje. Specialiai 
išdresiruoti būna šunes akliems ir ki
tiems ligoniams palydovai. Savo pareigas 
jie atlieka stebėtinai gerai, kantriai, su
maniai ir dažnai su dideliu pasišventimu. 
Pirmosios pagalbos teikime šuo turi savo 
aukso lentą, kurioje nepamirštamomis 
raidėmis įrašytas Saint-Bernardo veislės 
vardas.

Charakteringiausia šunų ypatybė — 
puikiai išvystyta uoslė. Uoslė labai daž
nai Šunį išveda iš labai sunkių aplinky
bių. Tos uoslės ir instinkto, kartu su 
inteligencija, dėka šuo yra inteligentiš
kiausias iš visų gyvulių ir jis tapo geras, 
brangus ir naudingas žmogaus draugas ir 
bendradarbis.

Uoslę ir klausą šuo turi puikias. Bet 
šunų akys yra gan silpnos. Šuo toli ne
mato. Tur būt, pastebėjote, kaip jis puo
las ir loja iš nelabai didelio atstumo 
kartais visai paprastus daiktus, pavyz
džiui, pakabintus lauke baltinius, iškeltą 
prie lango vėliavą ir pan.

Klausa yra ne tik gera, bet turi dar 
kažkokių savybių gerai skirti gautus 
įspūdžius. Vieha ponia pasakoja, kad jos 
nedidelis kambarinis šuniukas atskirdavo 
tarp daugelio įvairių vežimų važiuojančių 
miesto gatve savo ponios vežimo balsą. 
Taip pat tas šuo mokėjo atskirti savo 
ponios ir svetimų žmonių, ateinančių ar 
tai su reikalais ar į svečius, paskambi- 
nimus į duris. Tų šunų, kurie turi sta
čias ausis, klausa būna paprastai geresnė, 
negu tų, kurių ausys yra užvirtusios.

Šuo savo puikios uoslės dėka gali pa
daryti stebuklingų žygių. Jis gali rasti, 
kaip savo pono, taip ir pabėgusio pikta
dario pėdsakus. Šuo randa laukinėse kal
nų apylinkėse žmones, kurie pasimetė

ŠUO
per smarkias sniego audras ir guli už
pustyti sniege. Šuo atkasa juos iš po 
sniego ir išgelbėja jiems gyvybę. Tos pa
čios uoslės yra vedami medžioklės, poli
cijos ar namų šunes. Uoslė (kartu su tam 
tikru specialiu šunų instinklu) vadovauja 
šunų kartais labai aiškiai rodomoms 
simpatijoms arba antipatijoms. Pavyz
džiui: šuo kartais draugiškai spaudžiasi 
prie visiškai nepažįstamo ir tik pirmą 
sykį matomo žmogaus. Kartais gi šuo at
kakliai atsisako įeiti į malonius priete- 
liškus ryšius su asmenimis, kurie, tuo 
tarpu, jų yra dažnai sutinkami ir yra na
mų artimi, kartais net tai būna kas nors 
iš namiškių. Tokie šunų pasielgimai nėra 
tuščia jų fantazija, prasimanymas — šunes 
moka nujausti žmogaus moralinę vertę. 
Jie nepadaro klaidų.

Ištikimybė — šunų ištikimybė, kuri, 
visai teisingai, tapo patarle, yra viena 
gražiausių, simpatiškiausių ir garbingiau
sių šio sutvėrimo būdo ypatybų. Ištiki
mas savo ponui, ištikimas savo namams 
iki gyvenimo galo šuo kartais savo pa
ties gyvybe arba sunkia liga palydi pri
verstiną atsiskyrimu. Nėra retas atsitiki
mas, kada šuo, jo ponui mirus, atsisako 
ėsti, stypso prie kapo ar kitur nuliūdęs 
guli ir miršta.

Kur šeimininkas šuniui malonus, ten ir 
šuo geras.

Šuo kartais užmoka kuo didžiausiu 
jausmingumu ir simpatijomis už ponų 
šaltumą ir, pasitaiko, net už blogą už
laikymą. Pagalba, kurios suteikiat šunims 
jų ligoje, gelbėjimas jų iš gresiančių pa
vojų, rūpinimasis jų reikalais, pramogų 
suteikimas, draugiškas ir malonus su jais 
elgimasis — šunyse iššaukia tiesiog 
entuziastiško prisirišimo.

Šunų džiaugsmo reiškimas yra labai 
jaudinantis dalykas. Tie, kurie tikrai 
myli šunis, yra ištikimo keturkojo sutin
kami, kai grįžta namo, lyg būtų bent 
metus namie laukti. Jeigu namiškiai grįž
ta namo visada tuo pačiu nustatytu lai
ku, šuo nujaučia šio džiaugsmingo mo
mento prisiartinimą, sėdi ir laukia prie 
durų arba eina pasitikti. Šuo sutinka po-

Ir sporte visi trys.

nūs nepaprastu džiaugsmu, šokinėja, laižo 
rankas ir laukia, kad šeimininkas jį pa
glostytų ar pasakytų gerą žodį.

Šunes ir atmintį turi gerą. Įrodymu 
šit atsitikimas: šuo, kuris bėgdamas pas
kui savo poną miško takeliu sutiko 
vapsų lizdą ir smarkiai nukentėjo, per 
ilgus metus vengdavo šio kelio, atminda
mas savo nemalonų susitikimą su vap- 
somis.

Vienas ponas pasakoja: „mūsų šuo — 
vilko veislės, kuris saugoja namus ir pa
prastai visą savaitę praleidžia kieme. Tik 
sekmadieniais po pietų jis yra įleidžia
mas į kambarius, į šeimyną. Per visą 
savaitę šuo visai ramiai laikosi ir būna 
patenkintas savo kiemu. Sekmadienį gi 
tuoj po pietų jam prasideda džiaugsmin
gas periodas, kurio jis, matyti, laukė per 
visą savaitę. Iš kur jis žino, kad jam 
atėjo laikas eiti į kambarius? Mes mė
ginome pavėluoti įleidimo į kambarius 
valandą, tačiau sutikdavome kiekvieną 
sykį nepaprastus nepasitenkinimo ir liū
desio balsus. Šuo rodydavo savo širdgėlą 
taip smarkiai, kad mus įtikino, kad jis 
gerai jaučia laiką“.

Žvėryse ir gyvuliuose galima paste
bėti didelės individualybės, kurią reikia 
valdyti ir tinkamai kreipti. Yra vienetų 
iš kurių ilgas auklėjimas ir skaitlingos 
pamokos nieko padaryti negali. Kiti gi 
greit pasinaudoja dresiruote ir keliomis 
pamokomis. Taigi reikalavimai, kuriuos 
galima statyti šunims, negali būti griež
tai apibrėžti ir vienodi.

Be daugelio įdomių, gražių, vertingų ir 
teigiamų ypatybių, kiekvienas šuo turi 
daugiau ar mažiau ir blogųjų, neigiamų 
pusių. Su tuo reikia kovoti auklėjant 
šunis nuo to laiko, kada mažas šunelis 
tik pradeda suprasti. Tas psichologiškas 
momentas prasideda labai anksti. Šunį 
galima gerai ko nors išmokyti tik pra
dėjus nuo pat mažens.

Paklusnumas yra įgimta ypatybė, ku
rią reikia tik truputį išlavinti, bet pas 
kitus šunis paklusnumą reikia sužadinti 
ir ugdyti. Paklusnumas yra sąlyga žmo
gaus ir šunų gero sugyvenimo. Tai rei
kalingiausia šunų ypatybė.

Skautas — gamtos ir gyvulių draugas. 

(VI-tas skauto įstatas).

9

13



PASAULIO MAŠINA
Žinote, kad draugovę galima prily

ginti sudėtingajai mašinai. Žinote, kad 
tos mašinos geram veikimui reikia pa
vartoti daug gero noro ir geros nuotai
kos tepalo. Tik tepama mašina eis be 
sustojimų ir be tarškėjimo.

Bet visas pasaulis irgi yra mašina, 
tik daug didesnė, sudėtingesnė ir nepa
lyginamai svarbesnė. Tos didžiulės ma
šinos — pasaulio tikslas yra leisti kiek
vienam gyvenančių žemėje žmogui sa
vitai gyventi ir siekti laimės, tapti ko lai
mingiausiu.

Norint gyventi, pirmiausia reikia val
gyti. taigi svarbiausias mūsų motinos 
maitintojos žemės uždavinys yra d u o t i 
žmogui valgyt i. Tačiau, pasitai
ko, kad viena ar kita žemyno dalis duo
da tik dalį to, kas .yra būtina. Žmogus 
ir be valgio turi dar kitų reikalavimų. 
Civilizacija jam davė radio aparatus, 
automobilius, dviračius, šepetukus dan
tims, batus, kaliošus, [vairiausius įran
kius. garlaivius ir junikulierį. Šie reika
lavimai yra medžiaginiai, bet juk žmo
gui reikia ir dvasinių dalykų, skaitymo, 
teatro, meno.

Žemės kampelis, kuriame gimė žmo
gus, negali jam iš karto duoti visa to. 
kas jam yra reikalinga. Jei žmogus so
dina savo lauke bulves, jis negali gy
venti vien tom bulvėm: jis norės par
duoti dalį savo bulvių ir įsigyti kepurę, 
knygą ar savo sūnui žaislą — jis bus 
reikalingas daiktų, kurių jis pats nepa- 
slgamina. Kraštai, kur gaminama kepu
rės, žaislai ar knygos, gal būti neturi 
bulvių ir džiaugiasi galėdami savo ga
minius pakeisti į kaimyno bulves.

Štai, koks yra tikslas [vairių pasaulio 
mašinos dalių: g a m i n t i k a s š i oje 
vietoje yra g a l i m a i r t ą k eis t i 
į kitų kraštų gaminius. Tas 
viskas reikalauja nepaprastai sudėtingų 
įtaisymų.

Pasaulio mašinoje yra daug įvairių 
ratelių, krumpliaračių, perkeliamųjų kra
nų ir t. t.; yra dalykų, kurie dar nėra 
pakankamai gerai įrengti, gi kiti įrengi
mai yra jau pasenę ir prašosi pakeičiami 
naujesniais. Kai kurios mašinos dalys 
kenkia kitoms ir gali jos sugadinti.

Visuma sukasi, kartais sunkiau, kar
tais tarška, švilpauja, beldžiasi; dalys, 
kur yra perdidelė trintis. įkaista. Šis 
įkaitimas gali persiduoti visai mašinai 
ir mašina gali greičiau nusidėvėti; gi 
ypatingai pavojinga, kad ji neužsidegtų.

Prieš 16 metų pasisekė užgesinti ki
lusį mūsų pasaulio mašinoje gaisrą, ku
ris vos nesugadino puikaus mašinos 
įtaisymo. Per nelaimę mašina, vietoje 
dirbusi žmonių laimei ir gerovei, žmones 
spaudė, naikino, užmušinėjo ir savo ne
tvarką žymėjo badu, gedulu ir vargu...

Dėkui Dievui, gaisras buvo užgesin
tas ir žmonės pradėjo stengtis mašiną 
taisyti. Buvo padarytos visai naujos da

Jūs matote visą pasauli. 
Juodai nudažytos šalys, 
kuriose jau įsigalėjusi 

skautybė.

lys, įsisteigė naujos šalys, norint visai 
mašinai suteikti daugiau politinės -lygs
varos, kuri laidotų, taiką, kitų ' mašinų 
dalių vertė ir didumas sumažinta, kitų 
padidinta. Tačiau taikos problema glūdi 
kitur. Jei norime, kad skautų draugovėje 
darbas eitų sėkmingai, reikia nesigai- 
ilnt pilti gero noro tepalo. Taigi tuo te
palu reikia gausiai tepti ir viso pasau
lio manuos dalys. Kol žmonės gyvens 
nepasitikėdami ir įtarinėdami. ir nevar
tos gero noro tepalo savo santykiuose, 
tol pasaulio mašinos dalys vėl kais ir 
kils naujo gaisro pavojus.

Jau . įvairiose, vietose kaikurios . di
džiulės mašinos dalys rūksta. Bet skau
tų judėjimas užsiima brangaus gerų norų 
tepalo gaminimu. Tai kaip tik tam tiks
lui prie God dilo miesto Vengrijoje 1933 
m. vasarą buvo susirinkę 30.000 berniu
kų iš JfO įvairių šalių. Jie buvo susirinkę 
turėdami noro susipažinti tarpusavyje ir 
gerai vieni kitus suprasti — ir tai jiems 
pasisekė.

Reikia, kad skaųtystė apimtų visą pa
saulį ir pataikytų į visas vietas, kur at
skiros pasaulio mašinos dalys pradeda 
trintis, tada ši mašina veiks geriau.

Visų šalių skau
tai moka susi
rinkę į savo 
stovyklas gra

žiai įsikurti.
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VANDENS SKAUTAI LENKIJOJE.KVIEČIA MUS Į AMERIKĄ.
Jungtinių Vals-tybių Skautų Sąjunga yra atsiuntusi pa

kvietimą Lietuvos Skautų Sąjungai dalyvauti tautinia
me Amerikos skautų jamboree, kuris įvyks Jungtinių Valsty
bių sostinėje, Vašingtone, 1935 m. rugpiūčio 21—30 d. d. Jam
boree rengiama kaipo kulminacinis Jungtinių Valstybių skautų 
įsteigimo 25 metų sukaktuvių minėjimo punktas. Minėjimu, 
kaip ir jamboree, ypatingai domisi Jungtinių Valstybių prezi
dentas Rooseveltas.

Jungtinių Valstybių Skautų Sąjungos vadovybė labai pa
geidauja, kad kiekviena valstybė, kuri yra įregistruota tarp
tautiniame skautų biure, atsiųstų į jamboree kad ir apribotą 
delegaciją. Iš kitų kraštų atvykę skautai, būdami jamboree 
stovykloje, bus laikomi Amerikos skautų svečiais. Jie turės 
atsilyginti tiktai už maistą ir jo pagaminimą. Maistas, Ameri
kos skautų apskaičiavimu atsieis 10 dolerių (apie 60 litų) 
asmeniui.

Jungtinių Valstybių Skautų Sąjungos vadovybė pagei
dautų, kad visos 44 valstybės, kurios priklauso prie tarptau
tinio biuro, atsiųstų po skiltį ar draugovę.

Ar vyks kas iš Lietuvos?
VĖL TURIME PROGOS PADARYTI GERĄ DARBELĮ.

Gavome iš 14 Epping Forest B. P. dr-vės prašymą atsiųsti 
pašto ženklų neturtingiems vietinės prieglaudos vaikams. Gal 
kas mūsų skautų-čių galėtų šį gerą darbelį atlikti — atsiųsti 
atliekamų pašto ženklų vyr. sk. štabo užsienių daliai, kuri 
juos nusiųs prašytojams.

TARPTAUTINĖ SKAUČIŲ VĖLIAVA.
Skautės turi savo tarptautinę vėliavą. Tokia vėliava yra 

pakabinta ir mūsų skaučių kambaryje (vyriausiame skautų šta
be). Vėliava yra šviesiai mėlyna su geltonu dobilo lapeliu vi
duryje. Ši vėliava yra vienybės simbolis tarp visų pasaulio 
skaučių. Vėliavos projektą nupiešė p. Kari Aas, Norvegijos 
skaučių vadė. Vėliavos dobilo šalutinėse lapeliuose yra po 
penkiakampę žvaigždę, kurios turi būti skaučių vedančiomis 
žvaigždėmis, ir priminti skautėms jų įžodį ir įstatus. Viduri
niame dobilo lapelyje yra nedidelis brūkšnelis su aštriu galu. 
Tai kompaso rodyklė, kuri skautėms rodo visada tiesų okau- 
tiškumo kelią. Lapelio apačioje yra kas tai panašaus į dv- 
liepsneles, Itai yra meilės ir draugiškumo liepsna, deganti 
visų skaučių širdyse.

GERI DARBAI NEPAMIRŠTAMI.
Kaip ir visame pasaulyje, taip ir Anglijoje, skautai su 

skautėmis gerai sugyvena .ir artimai bendradarbiauja. Taip, 
pavyzdžiui, Anglijoje šeštoji Klastono miesto skautų draugovė 
neturėjo savo buklo ir neturėjo kur susirinkti sueigoms. Tuoj 
miesto skautės skautams pasiūlė savo klubo patalpas. Skautai 
buvo dėkingi savo sesutėms už gražų patarnavimą ir vėliau, 
kada po pusmečio įsitaisė savo buklą ir nustojo naudotis 
skaučių patarnavimu, atsiuntė skautėms gražiai išpuoštą odos 
gabalą su parašu ,,Nuo šeštos Klastono skautų draugovės už 
jai suteiktą patarnavimą". Šią odą skautės pakabino garbin
goje vietoje savo būkle.

ESPERANTO BELGŲ SKAUTŲ LAIKRAŠTYJE.
Prieš kurį laiką Skautų Aide buvo spausdinamos espe

ranto kalbos pamokos. Panašias pamokas deda belgų skautų 
laikraštis LE BOY SCOUT BELGE. Belgijoje daug skautų 
moka esperantiškai. Ir mūsiškiai neturėtų apsileisti.

SKAUTŲ DRAUGOVĖS NORVEGIJOJE.
Skautų draugovės Norvegijoje, palyginus su kitų šalių 

draugovėmis, yra labai didelės. Jos turi po 50, 60 ir net po 
100 skautų vienoje draugovėje. Bet tokiose draugovėse visas 
darbas eina skiltyse, kurios yra labai savarankiškos ir vei
kia beveik atskirai.

SKAUTŲ V4DŲ RATELIS.
Vieno Paryžiaus tuntų skautų vadai ir vadės turi gražų 

paprotį laikas nuo laiko susirinkti kartu; skaito referatus ir 
diskusuoja. Šiame ratelyje neseniai buvo diskutuojama tema: 
Moteris moderniškame gyvenime ir specialiai buvo paliestas 
klausimas moters dalyvavimo organizacijose, o ypatingai skau
tų-čių organizacijoje. Būtų naudinga ir mūsų vadovams dažniau 
(ir visose vietose) įgyvendinti panašų paprotį.

Per paskutinius 2 metus Lenkijoje labai didelės pažangos 
padarė vandens skautai. Dabar jų ten yra apie 3.000 (įgijusių 
jūrų skauto specialybę) ir maždaug tiek pat kandidatų. Krašte 
yra 200 atskirų vandens skautų skilčių ir 60 draugovių. Van
dens skautai turi 636 valtis. Reiškia kiekvieniems 4 skautams 
tenka 1 valtis. Per 1932 m. vasarą lenkų vandens skautai pa
darė 128 vandens keliones su 337 valtimis. Sudėjus visų valčių 
atliktą kelią, gauname 617.882 kdometrų.

KAIP GYVENA VENGRŲ SKAUTAI.
Pirmosios dienos savaitėje pas vengrų skautus yra ma

žiau įdomios, nes skilčių sueigos būna dažniausia šeštadieniais 
po pietų. Aišku, kai kurios draugovės skilčių sueigas daro ir 
kitomis savaitės dienomis.

Bet ir visomis kitomis dienomis vengrų skautas beveik 
kasdien užeina į savo draugovės būklą. Čia yra skautų klubas. 
Vieni žaidžia šachmatus, ping-pongą, kiti klausosi radio. Su
prantama, kad draugovės sueigas daro ne mokyklų klasėse, 
bet savo atskiruose būkluose. Budapešto radio sykį į savaitę 
duoda skautišką programą, kurią išpildo patys skautai. Jie per 
radio duoda trumpų vaidinimų, muzikos, dainų, juokų bei rim
tos literatūros skaitymo.

Kiti skautai savo būkle užsiiminėja rankdarbiais. Dau
gelis skautų moksleivių moka gerai rišti knygas. Vėl kiti ateina 
į būklą pasiskaityti skautiškų ir šiaip jaunimo laikraščių, kurių 
visada čia esama. Bet yra draugovių, kurių skautai - mokslei
viai ir savo pamokas ruošia draugovės būkle ir kurių išmoktas 
pamokas tikrina jų draugininkas. Būkle visada budi vienas 
berniukas, kasdien vis kitas, kuris sutvarko kambarį, o žiemą 
jį ir pakūrena.

Įdomiausia diena šeštadienis, nes šią dieną būna skilčių 
sueigos. Oficialiai skilties sueiga tęsiasi vieną valandą, bet 
paprastai ji prasitęsia ligi l’/ž vai. ar net 2 vai.; jų sueigos bū
na įdomios ir visi berniukai nori ilgiau pažaisti. Skilties su
eigos paprastai prasideda malda, paskui skiltininkas paskaito 
kokį puslapį iš skautiškosios ideologijos knygos arba šiaip iš 
moralės knygos. Po to skiltininkas paaiškina ką nors iš skau
tų programos, bei tikrina skautų anksčiau įsigytas žinias. Tuo 
baigiasi skilties sueigos rimtoji dalis. Vėliau eina dainos ir 
žaidimai. Vengrijos skautai labai mėgsta liaudies dainas. Per 
sueigas būna ir truputį rikiuotės, kad per skautų paradus iš 
skilties būtų gražus įspūdis. Sueiga baigiama malda.

Sekmadieniais berniukai, savo skiltininko vedami, daro 
iškylas ir ekskursijas. Kartais daromos naktinės iškylos is 
šeštadienio vakaro iki sekmadienio vakaro. Skautai, gyvenan
tieji prie upės, daro keliones baidarėmis.

Į

Žiemą mes mokomės ir lipdyti. . . iš sniego.
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sveikatą.

Čiuožimas.
(Fantazija).

Kūno įvairiais būdais ant ledo krai
pymas vadinamas: — „čiuožti“.

Rišami prie kojų maži riestukai, rei
kalingi čiuožimui, — „pačiūžos“.

Vieta kur čiuožiama užsidėjus pačiū
žas, pavadinta „čiuožykla".

Tas, kuris čiuožia čiuožykloje, užsi
dėjęs pačiūžas, yra „čiuožikas",

Čiuožikui čiuožimo veiksmas su pa
čiūžomis čiuožykloje reiškia „čiuožinėti“.

Gi čiuožikas ypatingas padaras. Jis 
žiūri su panieka į kojas, kuriomis apdo
vanojo jį gamta; jam šilta, kai kitiems 
šalta, ir niekuomet nežino, ko jis nori; 
vos atsistojęs, jis jau jaučia norą atsi
sėsti. Jis daro didžiausių pastangų atsi
kelti... Ir vėl su didžiausiu triukšmu už 
keleto žingsnių toliau atsisėda.

Esama žmonių mokančių čiuožti, ta
čiau jų mažuma.

Esama kitų, kurie niekuomet nemo
kėjo, nemoka ir niekados nemokės, šie 
— atkakliausi čiuožikai.

Kai du nepažįst am i čiuožėjai susidu
ria ir pamato kits kitą sėdint greta, tai 
toks atsitikimas vadinamas „sulaužyt 
ledą“.

Nežiūrint to, kad čiuožiko priprastas 
padėjimas — sėdėti, vis dėlto yra kele
tas, kurie stengiasi išsilaikyt ant kojų, 
bėgioti, šokti ir rodyti įvairias gudrybes 
kitiems čiuožikams pažeminti.

Kadangi šioj ašarų pakalnėj teisybės 
nerasi, tai visos dovanos, žinoma, ir ati
tenka tik šiems pastariesiems.

Ant turniko.

Sporto kronika.
— Sausio mėn. 19 d. Kūno Kultūros 

Rūmų didžiojoj salėj įvyko tarpmiestinės 
Kauno — Talino stalo teniso rungtynės. 
Kaunui atstovavo: Remeikis J., Gerulai
tis, Dzindziliauskas ir Duškes, o Talinu!: 
Franc, Lembos, Tuji ir Paerupuu. Rung
tynės baigėsi 6:3 Kauno naudai.

Sausio mėn. 20 d. ten pat įvyko tarp
valstybinės Lietuvos — Estijos stalo te
niso rungtynės, kuriose Lietuvai atsto
vavo: Remeikis J., Dzindziliauskas ir 
Nikolskis, laimėdami rezultatu 7:2 prieš 
Franc, Lembos ir Tuji. Šios rungtynės 
patvirtino pasiektą Lietuvos stalo teni- 
sistų tobulumą ir padrąsino stoti į pasau
lio stalo teniso pirmenybes.

— Vasario mėn. 8 dien. Londone pra
sidėjo pasaulio stalo teniso pirmenybės 
Swathlingo taurei laimėti, kurios tęsėsi 
iki vasario m. 16 dienos. Pirmenybėse 
dalyvavo 19-kos valstybių komandos, jų 
tarpe ir Lietuvos komanda, susidedanti 
iš J. Remeikio, Dzindziliausko, Nikols- 
kio ir Gerulaičio. Be to, savo lėšomis dar 
išvyko p. J. Smetona, kaipo komandos 
palydovas, p-lė Nasvytytė ir Duškes.

Valstybės burtų keliu suskirstytos į 
dvi grupes. Lietuva pateko į I-ąją grupę, 
kur įeina pasaulio nugalėtojas Vengrija 
ir kitos stipresnės valstybės.

Pirmąją rungtynių dieną mūsų koman
da turėjo dvejas rungtynes: su pasaulio 
čempionu Vengrija ir su USA. Pirmąsias 
Lietuva pralaimėjo 5:1, gi antrąsias lai
mėjo 5:0 rezultatu.

Antrąją dieną Lietuva laimėjo prieš 
Belgiją 5:2 ir pralaimėjo prieš Austriją 
ii Jugoslaviją po 1:5.

Trečią rungtynių dieną (11.11) Lietu-

Pasaulio dailiojo čiuožimo meisteris 
Sonja Henie.

va nugalėjo Prancūziją 5:4 ir Irlandi- 
ją 5:0,

Ketvirtą dieną abi grupės žaidė pas
kutiniąsias rungtynes. Tą dieną Lietuva 
pralaimėjo Austrijai 1:5 ir nugalėjo Bel
giją 5:2.

Tą dieną paaiškėjo abiejų grupių pa
dėtis. Sužeistose rungtynėse pasiekta to
kių rezultatų: Prancūzija — Belgija 5:1, 
Indija — Š. Airija 5:1, Latvija — Airija 
5:0, USA — Jugoslavija 5:4, Vengrija — 
Airija 5:0, Šveicarija — Valija 5:2, Čeko
slovakija — Indija 5:1, Austrija — Jugo
slavija 5:0, Prancūzija — USA 5:1, Len
kija — Anglija 5:4.

Po šių rungtynių komandų padėtis 
tokia:

I- je grupėje: 1) Vengrija, 2) Austrija, 
3j Prancūzija, 4) Jugoslavija, 5) Latvija, 
6) Lietuva, 7) USA, 8) Belgija, 9) Irlandija.

II- je grupėje: 1) Čekoslovakija 2) Len
kija, 3) Anglija, 4) Indija, 5) Šveicarija, 
6) VaTija, 7) Š. Airija, 8) Olandija.

Tą pat dieną buvo sužaistas finalas 
tarp I ir II grupės nugalėtojų: Vengrijos 
ir Čekoslovakijos. Laimėjo vengrai 5:3. 
Tuo būdu vengrai laimi ir šiais metais 

J Swaythlingo taurę, t. y., devintą syk iš 
llieilės.

Pažymėtina, kad anglų spauda apie 
mūsų tenisistų laimėjimus labai smarkiai 
rašė. Kada mūsų Dzindziliauskas sumušė 
vieną iš žymiausių pasaulio stalo teni- 
sistų vengrą Hazį, anglai vertino didėliu 
lietuvio žygiu ir Dzindziliauską net va
dino „didvyriu".
Be to, Dzindziliauskas anglams buvo įdo
mus dar savo pavarde. Laikraščio atsto
vas, kuris sekė rungtynių eigą, negalėjo 
atrasti nė vieno žmogaus, kuris galėtų iš
tarti Hazi sumušusio lietuvio pavardę.

— Vasario 10 d. Jachtklubo čiuožyk- 
• loję įvyko Kauno figūrinio čiuožimo pir

menybės, kuriose dalyvavo labai mažas 
dalyvių skaičius. Pirmąsias vietas laimė
jo: moterų — Paplauskaitė, vyrų — Igna
tavičius.

54

16



Iš stovyklos dienoraščio.
(II D. L. K. Algirdo dr-vė, Kaunas).

1934 m. liepos mėn. 2 d. Pirmadienis. 
Jurbarko miškas.

Jau šešta diena, kaip apleidome Kau
ną, bet apie dienoraštį pradėjome tik 
dabar, šiandien, svajoti, nes iki šiol ne
stengiame .kaip reikiant pilvo reikalų 
tenkinti, tai ką čia .galvoti apie dvasiš
ką peną! Juik žinome iš patyrimo ir 
knygų, kad gerokai prisivalgęs ir dramb
lys ima lyriškas daineles posmuoti. Reiš
kia, tik tokiu atveju įgali laukti įkvėpimo.

Pasakoti kaip atvažiavome būtų tuš
čias dalykas, nes kelionė buvo giedrai

— Kauno krepšiasvydžio pirmenybių 
A I grupės ratas užbaigtas, laimėtojas 
Tauras. Dabar vyksta antrasis ir paskuti
nis pirmenybių ratas. Į nugalėtojus žengia 
Grandis.

— Kauno orasvydžio pirmenybės, 
vykstančios Kūno Kultūros Rūmuose, 
jau baigiamos. Sausio 26 d. A grupėje 
Grandis turėjo savo paskutiniąsias rung
tynes, kurias laimėjo ir tuo būdu išsiko
vojo sau pirmąją vietą. B grupėje nu
galėtoju, greičiausiai, išeis irgi Grandis.

— Sausio 19 d. Rygoje įvyko antro
sios Lietuva — Latvija krepšiasvydžio 
rungtynės, kurias Lietuva pralaimėjo 
10:123 ir tarpmiestinės Kaunas—Ryga 
rungtynės pralaimėtos 11:60.

— Vasario 3 d. Helsingforse prasidėjo 
Europos lenkčių čiuožimo pirmenybės.

— Vasario 16 — 17 d. Osle įvyko pa
saulio lenkčių pirmenybės. Iki šiol pa
saulio lenkčių čiuožimo rekordai pri
klausė: 500 mtr. norvegui Engnestange- 
nui, 42,5 s., 1500 mtr. norvegui Mathie- 
senui, 2:17,4 min., 5000 mtr. austrui 
Stiepl, 8:18,9 min., ir 10.000 mtr. norve
gui Corlsen, 17:17,4 min.

— Kaune viešėjusi latvių ledo ritulio 
komanda Unionas žaidė dvejas rungty
nes, abejas laimėdama: Unionas — KJK 
3:0; Unionas — LGSF 5:2.

— Kovo mėn. 2, 3 d. d. latviams yra 
pasiūlyta suruošti Kaune ledo ritulio 
tarpvalstybines Lietuva—Latvija pirme
nybes.

— Pakeistos ledo ritulio žaidimo tai
syklės.

— 'Neseniai įvyko ilgos ir didelės 14 
tarptautinės Monte-Carlo automobilių 
lenktynės, kuriose dalyvavo 166 automo
biliai, bet tikslą pasiekė tik 78, jų tarpe 
ir Lietuvos atstovas inž. Pr. Hiksa, pa
ėmęs 66 vietą.

Viena lenktyniautojų grupė važiavo 
per Lietuvą ir Kaune turėjo kontrolės 
punktą.

— Balandžio mėn. 2—7 d. d. Tel Avi
ve (Palestinoj) įvyks II-ji Makabiada, 
kurioje dalyvaus 20 valstybių sportinin
kai. Šioj Makabiadoj dalyvaus ir Lietuvos 
Makabi komanda, kuri iš Kauno išvyks 
kovo mėn. vidury. 

linksma ir nenuobodi. Garlaivyje užtiko
me dvi „gryno kraujo" vokietaites, gi
musias Šančiuose ir kalbančias geriau 
lenkiškai negu vokiškai.

Tai tiek apie kelionę.
Apie pirmąsias stovyklavimo dienas 

irgi prisiminimai skaidrūs. Pirmą naktį 
miegojome ant šiaudų ir taip karališkai, 
kad rytą turėjome daug vargo, kol sura
dome batus, bliuzes ir kitus daiktus, ku
rie dera nusiimti prieš pradedant sap
nuoti apie ne šio svieto dalykus...

Pirmadienis minėtinas tik dėl Ri'bo- 
ko, kuris pastatė 8 metrų aukščio pala
pinę ir iki suprakaitavimo laužė galvą, 
kaip čia padarius, kad galima būtų ap
sigyventi tos palapinės viršūnėje. Ka
dangi šios mįslės Riboko smegenys ne
įstengė suvirškinti, tai jis nuo visų aukš
tybių lengva širdimi atsisakė ir ėmė 
raustis į žemę. Kad darbas sparčiau 
eitų, Ribokas mokėjo po 10 et. už kubi
nio metro iškasimą. Vova, dėl tos Ri
boko fantazijos, uždirbo sumą pinigų, o 
pats Ribokas ne ką laimėjo — palapinė
je atsirado, dėl didelės gilumos, vandens...

Antradienį Kęstutis Slavinskas va
kare išėjo iš stovyklos, tur būt, todėl, 
'kad pasiklystų. Na, ir pasiklydo. Jei vy
ras jau po ūsais, tai pasiklydęs nesi- 
šauksi mamos, bet stengsiesi gauti kom
pasą ir surasti kelią. Taip galvodamas 
mūsų Kęstutis šmakšt ir užsuko į ra
seiniškių stovyklą kompaso skolinti. 
Kompaso negavo, bet sesės raseinietės, 
pasirodo, turi stovyklon atsivežusios 
„angelą sargą“, kuris, tiesą sakant, spar
nų neturi ir vinimis kaltais batais vaikš
to, bet Kęstučiui taip šonkaulius su
lankstė, kad jis užsimerkęs kelią sto
vyklon rado...

Imtinai nuo antradienio iki šeštadie
nio „valgėm" žuvis. Ne paprastas, mieste 
pirktas žuvis, bet savo jėgomis sugautas. 

Žiemą paukšteliams įrengiame tokias stovyklas, kuriose jie 
atskridę randa maisto.

Kad esame žuvimis „aprūpinti", turime 
būti dėkingi J. Ribokui, nes jis dėl jų 
naktimis nemiega ir iš virtuvės dvigubas 
porcijas gauna. Ypatingai karšta žūklė 
buvo šiandien. Ribokas pasiskolino iš 
artimo ūkininko tinklą (rodos, prižadė
damas vesti jo vienturtę), ir pusė drau
govės skautų buvo pavesta Riboko ži
nion, nes jis sugebėjo draugininkui įkal
bėti, kad kūdroje, šalia stovyklos, matęs 
banginį! Pusantros valandos prakaitavo 
vyrai, Riboko komanduojami, ir sugavo 
daugybę buožgalvių ir vieną apysenę 
varlę, kuri ištraukta į šviesą nemažiau 
spurdėjo, kaip gera lydeka. Dėl šio ne
pasisekimo Ribokas tiek liūdnų minčių 
pro savo „Odol“ valomus dantis išlei
do, jog kūdros vanduo kaip smala pa
juodo.

Šešias dienas, kaip pasakoje, valgę 
Riboko žuvis, šiandien vieną kartą ant 
visados įsitikinome, kad į jo tinklą var
gu ir protingesnė varlė gali įkliūti!..

Šiandien, besiruošdami pirmajam 
bendram laužui, mokinomės vengrišką 
dainelę. Daug prakaitavome. Grigas, ku
ris labai gabus ant žydiško liežuvio ir su 
Slabados rabinų mokyklos auklėtiniais 
hebraiškai lengvai susikalba, baisiai už
sikirto: 2 valandas kalė tą vengrišką dai
ną ir nė iš vietos! Neišeina vengriškai 
ir gana. Panašu į peršalusio arabo klie
dėjimą, bet nieku gyvu į vengrų liaudies 
dainelę! Draugininkas dėl tokio Grigo 
regresavimo baisiai pasipiktino ir repe
ticija pasibaigė...

Su kitomis draugovėmis gerai sugy
vename. Taip pavyzdžiui VI-tos draugo
vės draugininkas pas mus punktualiai 
kiekvieną dieną 6 vai. rytą ateina ir pa
pasakoja, kas per naktį pas juos nutiko, 
kokios veislės musės buvo išgriebtos iš 
arbatos per paskutinę vakarienę, kas 
ūkio palapinėje nakvojo ir t. t.

Taip slenka linksmiausios skautų gy
venimo dienos — stovyklavimo dienos.

Balys Gendvilas, 
dienoraščio vedėjas.
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MUSU ŠEIMOS NHUJlENt

BUS TUNTININKŲ SUVA
ŽIAVIMAS, 'kai tik bus Vyriau
sybės Žiniose paskelbtas L. sk. 
sąjungos statutas, kuris jau Vyr. 
Žinioms yra perduotas.

Tuntininkų susirinkimas ap
tars įvairius svarbius organiza
cijos reikalus.

V-as SKILTININKŲ SĄSKRY
DIS.

Jau nustatyta, kad V-asis 
skiltininkų sąskrydis įvyks Klai
pėdoje, š. m. balandžio mėn. 25, 
26 ir 27 d. d. Jame dalyvaus 
Klaipėdos, Tauragės, Telšių ir 
Mažeikių r. tuntų skiltinin'kai, 
jų paskiltininkiai, dr-kai, jų ad
jutantai ir tuntų štabų nariai. 
Klaipėdoje sudarytas organiza
cinis štabas. Vadų rengimo da
lis rengia instrukcijas. Šis są- 
skiydis yra paskutinis.

SKAUTŲ VADŲ KURSAI.
Šiais metais į skautų vadų 

kursus tuntai užregistruoja daug 
kandidatų. Didesnė dalis tuntų 
žinias jau prisiuntė. Liko tik ke
li tuntai, kuriems įregistravimo 
terminas pratęstas iki vasario 
mėn. 20 d. Gaila, kad vadų 
rengimo reikalu pasyvumo ro
de beveik kas metai tie patys 
tuntai. Laikas būtų susirūpinti.

NAUJAS SKAUTŲ VADAS.
Jau išėjo š. m. pirmasis Skau

tų Vado numeris. Šiemet trupu
tį reformuotas: griežčiau su
skirstytas skyriais (bendrasis, 
skautų vyčių, skautų, jaun. 
skautų, knygos lobis, klausi
mai — atsakymai, vadų gyveni
mo kronika; dar numatomi įves
ti rėmėjui, informacijų ir jūrų 
sk. skyriai), per metus numatyta 
išleisti 5 numerius (būdavo 4). 
Prenumeratos kaina palikta ta 
pati: metams 2 lt., prenumeruo
jant drauge su Sk. Aidu — tik 
1 lit.

SKAUTŲ VADŲ KURSAI.
Jau paskelbtos temos ir są

lygos V-ųjų skautų vadų kursų. 
Tuose kursuose norintieji daly
vauti esamieji ar busimieji 
draugininkai, registruojasi pas 
savo tuntininkus.

TAUTOS HIMNAS.

Lietuva, Tėvynė mūsų, 
Tu didvyrių žemė!
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės, 
Tegul dirba Tavo naudai * 
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus prašalina;
Ir šviesa ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse;
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!

SKAUTŲ AIDĄ 1935 METAMS 
dar galima užsisakyti. Kaštuoja — 5 lit., o skautams-ėms 

tik — 4 lit.
VAIKŲ SKYRIŲ galima ir atskirai užsisakyti — po 1,50 lit.

Pr. Sk. Aido nr. Lietuvos skautų sąjungos vadovybės są
raše vyr. sk. štabo bendradarbių eilėje skaučių skyriuje pra
leista psktn. V. Lukošaitės pavardė.

IŠEINA VADOVĖ š. m. 1 nr. įdomus.

Ukmergės skautų dešimtmetis.
1.25. sukako 10 metų, kai 

Ukmergės valdžios gimnazijos 
pedagogų taryba leido oficia
liai veikti skautams gimnazijo
je, nors idėjos užuomazga buvo 
dar 1923 m. prasidėjusi. Šios 
šventės minėjimas buvo atidė
tas į vasario 3 d.

Pirmieji skautai susibūrė į M. 
K. Čiurlionies vardo skautų ir 
skaučių draugovę. 1926 m. jau 
susidaro didokas skautų-čių 
būrys ir taip susitvarko: įsistei
gia: M. K. Čiurlionies (dabartinė 
D L. K. Vytauto dr-vė) ir Dr. 
J. Basanavičiaus (dabar prisi
jungė prie vytautiečių) ir Živi

lės draugovės. Daromos paro
dėlės, iškylos, stovyklos, kon
kursai... 1930 m. lapkričio mėn. 
23 d. Ukmergėj įkuriamas tun
tas. Prieš tai Ukmergės skautai 
priklausė Kėdainių tuntui ir vė
liau Kauno tuntui. Šiandien 
tunte yra šie vienetai: D. L. K. 
Vytauto, Živilės, Dr. V. Kudir
kos, D. L. K. Vytenio (jū
rų skautų) draugovės, vyr. 
skaučių Šatrijos Raganos skiltis 
ir pradžios mokyklose bei pir
mose gimnazijos klasėse dvi 
jaunesniųjų skautų ir skaučių 
draugovės. Be to, prie Ukmergės 
r. t. priklauso Širvintų ir Gied
raičių skautų-skaučių vienetai.

Lietuva, laisva 17 metų, tu, 
skaute, švieskis lavinkis ir to- 
bulėk, kad jos laisvė būtų 
amžina!

Tėvynė — pirmoji tavo min
tis.

Dešimtmečio minėjimą pradė
jom bažnyčioje pamaldomis. Pa
maldose dalyvavo ir gerbiami 
svečiai iš Kauno — vyriausias 
skautininkas pulk. J. Šarauskas, 
pskt. S. Šarauskienė, jaunesnių
jų skautų-skaučių skyriaus vadė 
sktn. Arminaitė ir vyr. skau
čių skyriaus vadė sktn. Bamiš- 
kaitė, Iš pamaldų su vėliavomis 
ii vainiku, nuėjome į kapus pa
gerbti žuvusius dėl Lietuvos 
nepriklausomybės karius. Ka
puose vyr, skautininkas pasakė 
kalbą. Uždėję vainiką grįžome į 
gimnaziją, iš kur visi išsiskirstė 
į namus. Tuo tarpu skautų va
dai pasiliko ir turėjo malonų 
pašnekesį su vyr. skautininku 
aktualiais skautų reikalais.

16 vai. įvyko iškilminga tun
to sueiga. Dalyvavo apie 100 
skautų-čių (buvo ir atstovų iš 
Giedraičių) ir daugybė svečių. 
Griežiant skautų dūdų orkes
trui ir saliutuojant didžiuoju sa
liutu, tuntininko padėjėjas sktn. 
J. Jasinevičius sutiko vyr. skau
tininką Šaraušką su raportu. 
Nuaidėjo griausmingas vis bu
džiui Vyriausias skautininkas 
pasakė kalbą. Sveikino skau- 
tus-es sulaukus didžios iškilmės. 
Tuntininkas į iškilmingos tunto 
sueigos prezidiumą pakvietė: 
vyr. skautininką, psk. S. Šaraus- 
kienę, sktn. Arminaitę, sktn. 
Barniškaitę, pullko vadą, bur
mistrą, gimnazijos direktorių, 
amatų m-los direktorių, skau
tams remti dr-jos pirmininką, 
tuntininko padėjėją. Tuntinin
kas savo trumpoje kalboje pa
pasakojo ir apie vieną įvykį iš 
gimnazijos pedagogų tarybos dėl 
skautų oficialaus leidimo veikti. 
Girdi, tuomet skautą p. p. mo
kytojų suprasta, kad „skautas 
yra karo Šnipas" ir dėl to ne
leista jiems veikti.

Rašomiesiems darbams rašyti 
nustatyti šie terminai: 1. Skau
tų skiltis knygos santrauką iki 
1935 m. vasario m. 15 d., 2.

prof. S. Šalkauskio knygos 
Skautai ir pasaulėžiūra santrau
ką iki 1935 m. kovo m. 15 d. 
ir 3, atsakyti į 15 klausimų iki 
1935 m. balandžio m. 15 d.

ATSILIEPKITE DĖL UNIFORMOS IR 
PROGRAMŲ.

Vyr. sk. štabas specialioms komisi
joms pavedė peržiūrėti uniformas ir pat. 
laipsnių bei specialybių programas.

Visi vadai ir skautai-ės gali savo pa
geidavimus siųsti per tuntininkus, o skau
tininkai — tiesiog komisijoms. Ligi š. m. 
kovo m. 10 d.

Ukmergės tunto vadovybė su vyriausiu skautininku pulk. J. Šarausku 
ir kitais centro atstovais.
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Fot. Smeče- 
chauskas.

P. E. Kardelienė, 
valstybės operos solistė.

Žodžiu tuntą sveikino: pulko 
vadas, burmistras, gimnazijos 
vicedirektorius, amatų m-los di
rektorius, skautams remti dr-jos 
pirmininkas, p. Valeikienė Gied
raičių skautų vardu, p. Krikš- 
tolaiitis jaunalietuvių vardu, p. 
Sabas skautams remti dr-jos 
Giedraičių skyriaus vardu; raš
tu sveikino: pirmasis Ukmergės 
skautų organizatorius psktn. J. 
Kiaušas, St. Rakauskas, pulk. 
Budrevičius, Utenos rajono tun
tas, Giedraičių pr. m-los jau
nesnieji skautai, L. M. T. S. 
Giedraičių skyrius.

Dėkojant už linkėjimus itin 
pabrėžta pulko vadui M. Rėk
laičiui už didelę medžiaginę pa
ramą, burmistrui V. Rėklaičiui 
už leidimą naudotis patalpomis 
— buklu ir medžiaginę paramą 
ir p. direktoriui už pritarimą 
skautams iš pedagogų pusės. 
Toliau buvo perskaityti įsaky
mai, ir įžodis. Po visų šių cere
monialų, sekė pasilinksminimas. 
Gana gražiai pakoncertavo mū
sų muzikontai. Per skilčių pasi
rodymus puikiai pasirodė vyr. 
skautės. Jų parodytas vaizde
lis „Tautų atstovai" publikai la
bai patiko ir už tai nebuvo gai
lėtųsi didelių ovacijų. Paskui 
pašokom, pažaidėm, padaina- 
vom.

Gerbiamiems svečiams ir vi
suomenės atstovų priedeliams 
buvo suruošta arbatėlė. Arbatė
lės metu buvo pasakyta daug 
nuoširdžių kalbų kaip iš skau
tų tarpo, taip iš visuomenės. 
Arbatėlė praėjo jaukioje ir drau
giškoj nuotaikoj.

Vienuoliktą valandą gerbia
mus mūsų svečius iš Kauno 
skautai-skautės širdingai išly
dėjo. Skautų pasilinksminimas 
užtruko iki 12 val.Vit. Mons.

Vasario m. 2 d. Telšiuose įvy
ko didelis labai meniškai pavy
kęs koncertas, dalyvaujant 
valstybės operos solistams p. 
Kardelienei ir p. Nagrodskiui.

Abiejų solistų dainavimas ne-
paprastai sužavėjo visuomenę 
Solistai turėjo nėt po kelias dai
nas virš programos dainuoti.

TU, TU, TUI, BIRŽAI KALBA, 
LIOJ, TU, TU, TUI, LYLIO.

Visi jau, tur būt, ir pamanė, 
kad biržiečiai nieko neveikia. 
Bet mes dirbame, o dirbame ne 
bet kaip.

— Štai, kad ir per Kalėdų 
atostogas pynėme didelį, didelį 
tinklą taškams gaudyti. Ne to
ki, kaip Skautų Aide konkurso 
skyriuje buvo parodyta, bet to
kį, 'kad jame tilptų visas Bir
žų miestas ir jo apylinkės. Tin
kle pakliuvo daug ponų, ponių 
ir panelių. Nė vienas iš jų ne
išėjo neapdovanotas Skautų 
Aidu ir į mūsų konkurso sąskai
tą neįdėjęs po 10 taškų. Tik 
biržiečių šaltas protas įstengė 
tą įvykdyti... Dar ne vėlu, pa
bandykit ir kiti taip padidinti 
savo konkurso sąskaitą.

— 1.21. pradėti skiltininkų 
kursai. Lanko apie 30 vadų. 
Vadovauja gimn. mok. psktn. 
P. Andrejauskas. Manome, kad 
ik: kovo mėn. suspėsime įsigyti 
daug žinių...

— II.2—3 įvyko tunto šven
tė. Jai ruošėmės su prakaitu 
veiduose. Visur sąjūdis. Kiek
vienam rūpi kuo daugiausia pa
sidarbuoti Šefo konkursui. Do
minuoja entuziastingi šūkiai:

Konkursą laimėsim, tralia..., 
Šefą tuo pagerbsim, lylio, 

kaspiną gausim, lioj, lioj, 
trap, trapolylio.

Katinas Kniauklys.

KAUNO „AUŠROS“ TUNTAS.

— Skiltininkų kursai prasidė
jo 1.27. Atidarydamas kursus 
tuntininkas palinkėjo visiems iš 
jų išsinešti daug žinių. Pirmą 
pašnekesį (iš skautų ideologi
jos) laikė ir apie Šefo konkur

Didelis

koncertas

Telšiuose

P, J. Nagrodskis, 
valstybės operos sollistas.

Koncertą suruošė skautams 
remti draugija ar skautų vyčių 
vienetas.

Iš Kauno dalyvavo vyr. sktn. 
A. Saulaitis, Kauno Aušros tun
to tunt. sktn. S. Paliulis ir 
psktn. Kairys. Psktn. Kairys 
taip pat puikiai pagrojo smuiku.

sus kalbėjo vyr. sktn. A. Sau 
laitis. Užsiėmimai ir pašnekesiai 
bus kas dvi savaitės.

— Trys mokytojai — skauti
ninkai. Paskyrus sktn. dr. K. 
Avižonį į „Aušros" berniukų 
gimnaziją mokytoju, čia dabar 
yra trys mokytojai—skautinin
kai: sktn. J. Mašiotas, sktn. K. 
Avižonis ir sktn. St. Paliulis.

V. Jurūnas.

AUŠROJE DR-VĖS ŠVENTĖ.
11.10 Kauno Aušros tunte II 

D. L. K. Algirdo dr-vė minėjo 
savo 11 metų sukaktis. Nors 
dr-vė ruošės labai kukliai švęs
ti, bet vyriausio skautininko 
pulk. Šarausko, tunto vadovy
bės ir tėvelių dalyvavimas 
šventės iškilmes labai padidino.

Pasveikino vyriausias skauti
ninkas, gimnazijos skautų glo
bėjas mok. sktn. J. Mašiotas, 
kelių dr-vių atstovai.

3 kandidatai davė įžodį. Vyr. 
sk-kas užrišo jiems kaklara:š- 
tį. o draugininkas mazgelį, kad 
nuolat darytų gerus darbelius.

Sueigoje buvo dainų, žaidi
mų.

Po sueigos buvo bendras pa
silinksminimas, kuriame dalyva
vo apie 200 skautų-čių ir sve
čių.

II Algirdo dr-vėj yra 5 skiltys 
ir apie 40 skautų. Dr-kas vyr. 
sk. Ant. Saulaitis. Br.

Sesei Bronei Skardžiūtsi, 
liūdinčiai skaudžioj nelaimės va
landoje— mirus brangiai mamytei, 
nuoširdžios užuojautos reiškia

L. Maniunaitytė ir 
JI. Vizgirdaitė.

AIDAS IŠ KELMĖS.
Dr. J. Basanavičiaus dr-vės 

draugininku yra mok. J. Dičius. 
Draugovės štabas nutarė leisti 
laikraštėlį ir paskelbė skilčių 
konkursus (mokymosi, mandagu
mo ir elgimosi) ir kuri skiltis su
rinks daugiausia taškų, gaus 
dovanom skautiškas literatūros. 
Be to, draugovė steigia knygy
nėlį, kuris jau turi keliolika 
knygų. Gaidys iš Kelmės.

NAUJOS SKILTYS.
Krakės. Sudaryta vyresniųjų 

skautų skiltis, vadovauja sklt. 
P. Maželis. Taip pat suorgani
zuota suaugusių skautų-čių skil
tis, į kurią įeina nemažas skai
čius Krakių miest. inteligentų, 
skiltininkų paskirtas dr-vės 
adj. mok. J. Ringaitis. Manoma 
atgaivinti seniau puikiai veiku
sį dr-vės stygų orkestrą. Dr-vės 
sueigos įvyksta kiekvieną mė
nesį. Senas lapinas.

PIRMIEJI EGZAMINAI. 
ŠIAULIAI.

Kaip svajingai praėjo ta gruo
džio 20 d., kai amatų mokyklos 
salėje sėdėjo skautų egzaminų 
komisija, kuri egzaminavo Da
riaus ir Girėno draugovės skau
tus į III patyrimo laipsnį. Ilgai 
ruoštasi, ilgai laukta, o štai 
dabar tik gražus atsiminimas. 
Tai buvo gražus ir svajingas 
mums visiems laikiusiems skau
tams pirmas įspūdis skautų gy
venime.

Mes, laikiusieji skautai, esa
me dėkingi visai egzaminų ko
misijai už taip gerą mūsų egza
minavimą ir esame dėkingi mū
sų mokytojui, kuris mus ruošė 
piie egzaminų.

Draugovės skautas.

IŠ LATVIJOS PASIENIO.
Žagarė-Minčaičiai. Mes, Latvi

jos pasienio sesės ir broliai, esa
me visi sveikučiai ir linksmu
čiai! Tai nuopelnas mūs naujai 
atvykusio energingo psktn. 
Kirlio.

X.7 nebeiškentėme tarp ketu
rių būklo sienų, todėl su auto
busu pasukome pietų linkui — į 
Minčaičių pušyną, pas iškylau
jančius jaunuosius skautus.

Trijų baltučių palapinių imita
cija, siluetiniai papuošimai prie 
įėjimų, gražus kalnelis ir puše
lės virpino sielą džiaugtis.

Bet tikrasis malonumas buvo 
laužo programa.

Jaunieji skautai atliko X.9 mi
nėjimui pritaikintą programą. 
Jaunųjų skautų vadė laikė net 
pašnekesį Mūsų Vilnius. Žaga- 
riečiai pravedė propagandinę 
dalį — kiekviena skiltis pasiro
dė tikrai skautiškai, linksmai, 
įdomu buvo kaip mažieji mūs 
broliukai raiti į Vilnių išjojo, o 
■sesutės — vaidilutės meldė Ma
rijos, kad grąžintų mums išplėš
tą sostinę.

Apylinkės gyventojai labai 
dėkingi jaučiasi, pirmą kartą pa
matę tokį imponuojantį skautų 
gyvenimą. Kregždė.
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Orientacijos pratimai jaun. sk. sueigose.
1. Orientacijos pratimai privalo būti 

LABAI DAŽNAI sueigose praktikuojami.
Tų pratimų tikslas vaikų pojūčių la

vinimas. Gi išlavinti pojūčiai turi žmogui 
labai daug reikšmės.

Daugelis žmonių, tačiau, kuriems Die
vas ir visus pojūčius gyvus davė, nemo
ka pilnumoje jais naudotis, nes nėra jų 
tinkamai išlavinę.

Dar mokyklose kiek daugiau kreipia
ma dėmesio į klausos ir regėjimo lavi
nimą, bet ir tasai lavinimas dažnokai 
labai siaurai imamas: vaikas turi girdėti 
tai, ką mokytojas ar jo draugai kalba ir 
matyti, ką mokytojas daro, rodo.

Kiti pojūčiai visai nuošaliai paliekami.
Todėl draugovės sueigose šitos rūšies 

lavinimas reikia labai stropiai vykdyti.
Kiekvienas mokslas juo geriau vyksta, 

juo jis, taikant asmens pajėgumui, anks
čiau pradedamas.

Pasaulio pažinimas pojūčiais yra kaip 
tik vaikystės laikotarpyje pats aktualiau
sias. Vaiko protas ir pojūčiai gyvai rea
guoja į visa, kas aplinkui darosi.

Yra žmonių, kurie reiškia abejonės 
dėl pojūčių lavinimo pasekmių.

Jei kuriam berniukui, mergaitei ir ne
pavyktų išlavinti bet kurį pojūtį, tai vis 
dėlto pratimai suteiks jiems platesnio 
supratimo apie pasaulį. (Išmokys skirti 
gyvulių, paukščių garsus, įvairių augalų 
kvapą ir kita). Pagaliau pratimai išmokys 
vaikus tinkamai naudotis pojūčiais, skirs
tant daiktus iš sunkumo, nustatant iš 
akies daiktų atstumą ir kt.

Be to, labai naudinga bus ir tai, kad 
vaikai pratimų metu sužinos, patirs, ku
riais pojūčiais jie tinkamai gali naudotis, 
tobulindami juos, o kurie pojūčiai iš pri
gimimo yra sustingę, neveikia.

2. Pojūčiams lavinti pratimai SISTE- 
MATIŠKAI turi būti atliekami kiekvie
noje sueigoje.

Jokios naudos neduoda, pavyzdžiui, 
kartą į mėnesi daromas pratimas. Juo 
dažniau koks darbas tenka atlikti, juo 
daugiau įgudimo įgyjama.

Orijentacijos pratimų yra labai daug. 
Tačiau tai nereiškia, kad draugovės va
das turi tolydžio vis tik naujus pratimus 
vaikams duoti. Kiekvienas pratimas bū
tina kelis ir keliolika kartų pravesti jam 
kiek skirtingus varijantus duodant, kiek 
pakeičiant. Vaikai pirmą kartą atlikdami 
pratimą tik jo turini pažysta. Daugiau 
kantų jį atlikdami jau tobulinasi, įgudimo 
gauna.

Savaime aišku, kad pratimus reikia 
nuosekliai sunkinti, vis naujų elementų 
jiems prasimanant.

Nėra, tačiau, reikalo ilgam laikui 
vienos rūšies pratimų mokyti vaikus. 
Įvairiems pojūčiams lavinti pratimai pri
valo būti pakaitomis atliekami kad ir 
vienoje sueigoje.

Orijentacijos pratimai kiekvienoje su
eigoje gali trukti 10 — 20 minučių.

3. Kaip vaikams turi būti pravedami 
pratimai.

Visi pratimai kombinuojami taip, kad 
jie būtų vaikams įdomūs. Iš jų sudaromi 
patraukiu vaikus žaidimai, o, panaudojus 
konkursų metodą, tie pratimai vaikų mė
giamiausias elementas sueigose tampa.

Štai vienas pavyzdys, kaip galima pra
timą paįvairinti.

Pratimo tikslas: išmokyti skautukus 
lytėjimu atskirti pupas nuo žirnių. Tas 
pratimas pravedamas konkurso pavidalu.

Paruošti tiek dėžučių, kiek būrelių 
draugovė turi; į kiekvieną dėžutę įme
tama po 10 grūdų pupų ir žirnių. Skau
tukai sustoja eilėmis būreliuose nugaro
mis lygiuodami ir nugaromis nusisukę į 
dėžutes; būreliuose skautukų turi būti po 
lygiai. Prie kiekvienos dėžutės skiriamas 
teisėjas; juo gali būti eilinis skautukas 
ar kito būrelio galva. Davus ženklą pir
mieji bėga atbuli prie dėžučių, rankas 
užpakalyj laikydami; pribėgę rūšiuoja 
grūdus, atskirai žirnius atskirai pupas 
dėstydami. Teisėjai žiūri, kad rūšiavimas 
teisingai būtų užbaigtas. Pabaigęs darbą 
skautukas bėga pirmyn, suduoda antram 
per petį; antrasis bėga grūdų, kuriuos 
teisėjas jau suspėjo vėl sumaišyti, rūšiuot; 
pirmasis skautukas nubėga į priekį.

Kad visiems būreliams vienodas būtų 
atstumas, žemėje nubrėžiamas ženklas. 
Laimi būrelis, kurio skautukai greičiau ir 
tiksliau atliks grūdų rūšiavimą.

Iš to paties pratimo galima žaidimą 
pradedant jį pasakojimu pravesti.

„Vieną kartą gyveno Lietuvoje tur
tingas bajoras. Jis labai daug turėjo 
brangių akmenų. Tačiau tasai ponas ne
buvo laimingas, nes visa jo šeima išmirė, 
o ir pats jisai jau keletą metų buvo ne
regys. Visas to pono džiaugsmas buvo jo 
bičiulis varnėnas. Tasai paukštis be galo 
linksmas būdamas džiugino ir senąjį savo 
peną. Varnėnas taip buvo ištikimas, kad 
narvelis jo visados buvo atidarytas ir 
paukštis laisvai skraidydavo kambaryje. 
Vieną dieną skraidydamas ir tupinėda- 
mas tai šen, tai ten varnėnas užtiko dė
žutę, kurioje buvo tie brangieji akmenė
liai sudėti: vieni jų buvo pailgi, kaip 
pupos, kiti apvalūs, kaip žirniai. Varnė
nas ėmė žaisti akmenėliais; bežaisdamas 
ėmė ir sunešė jų dalį į tuščią kampe sto
vinčią dėžutę. Ir įsivaizduokite sau to 
pono nustebimą, kai kitą dieną tikrinda
mas akmenėlius, ne visus rado. Tačiau 
ponas greit susiprato, kad tai varnėno 
darbas ir ėmė ieškoti kambaryje akme
nukų. Ir, kai tik ponas, iš lėto vaikšti
nėdamas, artinosi prie dėžutės, paukštis 
linksmai imdavo rėkti, kai tolyn pasi
traukdavo — nutildavo. Po kiek laiko 
ponas rado dėžutę ir, suskaitęs, įsitikino, 
kad visi akmenėliai yra".

Šį pasakojimą atvaizduoja būrelis 
šitaip.

Vienam skautukui užrišamos akys, o 
bet kurioje kambario vietoje statoma dė
žutė su pupų ir žirnių grūdais. „Akla
sis" privalo surasti dėžutę, o skautukai 
varnėnais šaukia, kai jis artinasi prie dė
žutės ir nutilsta, kai tolyn eina. Kai jau 
„aklasis" randa dėžutę, tai suskaitęs 
grūdus sako: „Dėžutėje yra 6 akmens 
tokie kaip žirniai ir 9 kaip pupos“.

Kitiems skautukams pakeičiamas grū
dų skaičius.

4. Konkursų rūšys ir auklėjamoji reikš
mė.

Reikia įsidėmėti, kad lenktyniauti gali 
būreliai ir atskiri skautukai viename bū
relyje.

Ir vienos ir antros rūšies lenktynia
vimas be galo patraukia vaikus ir pasi
naudojant juo galima įvairiuose prati
muose pasiekti puikiausių rezultatų. No
rėdami laimėti, vaikai labai stropiai ruo
šiasi ir neraginami patys savo iniciatyva 
išmoksta savystoviai daug naudingų da
lykų.

Tačiau vadas privalo būti čia labai 
jautrus ir sugebėti taip nuteikti vaikus, 
kad lenktyniavimas neišugdytų tarpusa
vio neapykantos, pavydo, egoizmo ir tuš
čio pasididžiavimo.

Norėdamas išvengti neigiamų rezulta
tų vadas savo įvairiais patraukiančiais 
pasakojimais, pašnekesiais primena vai
kams didvyrių riteriškus darbus ir kaip 
tie didvyriai riteriai elgdavosi žaidimuo
se lenktyniaudami vieni su kitais.

Mūsų lietuviškose pasakose, padavi
muose ir įvairiuose pasakojimuose ne
trūksta momentų, kur net ir nedideli 
vaikai didvyriais galima vadinti. Sakysi
me Kudirkos „Martynukas" vaikų skai
tomas po keletą, kelioliką kartų ir vis 
tuo pačiu susižavėjimu dėl to vaiko iš
tvermės, pasišventimo. Nenusikals čia 
vadas, jei prasimanęs papasakos vaikams, 
kaip tas Martynukas su draugais elgda
vosi, kaip mokėjo ir žaidimuose kitiems 
pasišvęsti.

Ne nuobodžiais priminimais, prikai
šiojimais, be dirbtinos tendencijos, vadas 
prie patogios progos iškelia vaikams įti
kinančia forma šiuos riteriškumo dėsnius.

1. Kiekvienas skautukas visuomet 
žaidžia teisingai, neapgaudinėja, ypatin
gai tuo metu, kai vadas neseka žaidimo.

2. Kokiam nesusipratimui ar ginčui 
įvykus skautukas stengiasi pirmas nusi
leisti.

3. Skautukas visuomet daboja žaidi
mų taisyklių dr klauso teisėjo sprendi
mų nemurmėdamas.

4. Skautukas drąsus, jokio žaidimo 
nebijo žaisti. Jei širdis kiek ir sudrebėtų
— nugali baimę.

5. Skautukas nesibara, neužsigauna, 
nepravardžiuoja kitų broliukų sesučių 
žaisdamas — tai ne skautukų papročiai,

6. Skautukas nepyksta, jei kuriam 
broliukui, sesutei nevyksta žaidimas — 
jis padeda, pamoko. Jei kuris draugas 
kartais pagadina visą lenktyniavimą, žai
dimą, tai skautukas susivaldo ir nepri- 
kaišioja jam.

7. Laimėjęs žaidimą skautukas nesi- 
didžiuoja, tai kvailių darbas. Kam reikia 
pačiam girtis, daug maloniau, kai kiti pa
giria.

8. Pralaimėjęs skautukas nenusimena
— jis tikisi kitą kartą laimėti.

Šitomis temomis pašnekesiai padeda 
vaikų charakterį teigiamai nustatyti. Tik 
anaiptol vaikai neprivalo šių taisyklių 
atmintinai mokėti. Tegu vadas jas sau 
prisimena tiktai. Sktn. V. Arminaitė.

Jau taip širdingai susibūrė Skuo
do jaunesniųjų skautų-čių vado
vės ir davė įžodį. Viduryje vyr. 
sk. štabo jaun. sk. skyriaus va

dė sktn. VI. Arminaitė.
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SKAUTŲ VAKARAS.
II.2. Jurbarko skautai susilau

kė seniai lauktų iškilmių, skatt- 
tų įžodžio davimo šventės ir 
skautiško vakaro. Įžodį davė 25 
kandidatai. Prieš įžodį perskai
tytas Jurbarko r. tunto tunti- 
ninko įsakymas, kuriuo keli va
dai pakelti į vyr. laipsn. Kalbė
jo Jurbarko v. gimn. dir. B. Lie
sis, Jurbarko r. tunto tuntinin- 
kas M. Babilius ir skautams 
remti dr-jos pirm. A. Giedrai
tis.

Pasibaigus oficialiai daliai, 
prasidėjo skautų vaidinimas. Po 
vaidinimo buvo šokiai ir žaidi
mai, o pasibaigus vaKarui — 
linksma skautiška arbatėlė. Va
karas praėjo gražia nuotaika. 
Vakaras davė daugiau kaip 400 
lit. gryno pelno. Grojo gimna
zijos orkestras, susidedąs be
veik tik iš vienų skautų.

Kz. S.
KALVARIJA.

Živilietės kruta. IV L. K. Ži
vilės draugovės skautės, vado
vaujamos psktn. Stanikunaitės, 
dirba kaip reikiant. Skilčių su
eigos daromos vieną kartą sa
vaitėje, o draugovės — kas ant
ra savaitė. Draugovėje šokinėja 
Stirnos, skraido Kregždės, ku
kuoja Gegutės, dūzgia Bitės ir 
klykia Pempės. Dabar visos, 
kaip viena, riša mazgus, ruo
šiasi į patyrimo laipsnius ir kt.

— Vyčiai prisimena vilnie
čius. Sk. vyčių dr. Vinco Ku
dirkos būrelio skautai savo su
eigose prisimena pavergtuosius 
brolius vilniečius. Kiekvieną 
sueigą skamba Vilniaus maldos 
žodžiai į Švenčiausią Mergelę 
Mariją ir kiekvieno skauto šir
dyje dega atvadavimo ugnis.

— Naujas būrelio vadas. Vie
toj buvusio būrelio vado A. Va
laičio, būrelio vadu išrinktas 
sk. vyt. skilt. V. Čaplinskas.

— Rengiame vakarą. Vasa
rio mėn. Kalvarijos skautai ren
gia smarkų vakarą. Programoj: 
Juokai iki ašarų ir kitokios 
prašmatnybės.

— Ir mes nesnaudžiam. VII 
vilkiukų draugovė ūgiu pipirai, 
bet darbu milžinai. Mūsų suei
gos įvyksta kiekvieną sekma
dienį, mes rišame mazgus ir 
dainas dainuojam, mokomės 
programų. Vadovauja senas vil
kas J. Jurgelis.

Skilt. J. Kulpanas.

KELMĖS JAUNIEJI SKAU- 
TAI-TĖS SUBRUZDO.

įSkautukai-kės faktinai užgi
mė ir pirmą sueigą padarė 1934. 
X.19. ir nuo to pradėjo augti, 
'krutėti, bujoti. Dabar jau yra 
dvi dr-vės: I-ji berniukų 41 ir 
II-ji mergaičių 39. Draugininkai 
yra (ii dr.). V. Staugaitis ir (II 
dr.) E. Paulekaitytė. Įžodį da
vusių yra 35, visi turi uniformas. 
Kiti kandidatai dar tik siuvasi, 
mokosi ir ruošiasi savo šventei 
įžodžiui II.23.

1.26. skautukams-kėms buvo 
nepaprasta, aplankė brangus 
svečias, skaut. Papečkys, (neš
damas į jaunųjų darbą daug en
tuziazmo — tikrai skautiškai 
susipažino, pažaidė, padainavo

Svečiui dėkingi skautukai-kės, 
išlydint džiaugsmingomis širdi
mis sušuko skautišką valio...

Cė.
KUDIRKOS NAUMIESTIS.
Mes esam maži ir mūsų dar

bai ne didesni už mus pačius. 
Mes kaip mažos bitutės dirbam, 
krutam. Jos nešdamos po tru
putį suneša pilną korį medaus. 
Mes ir panašiai. Panašiai įvyko 
ir dabar. Dirbom, trūsėm, tik, 
braukšt, — skautų vakaras ir 
parodėlė. Vakaras įvyko II.2. 
Vaidinom tetos Valės scenizuo- 
tą pasaką Širdis nugalėjo. Pini
gėlių maišai, ir publiką labai 
nudžiugino.

Mums netrūksta taip pat gra
žių balselių ir miklių kojelių: 
puikiai dainavom ir šokom. Sa
vo mamytėms parodėm, kad 
mes mokam ir austi (žinoma, be 
staklių ir siūlų): pažaidėm „au
dėjėlę“. Mokam mes ir lietuviš
kų šokių, kurių scenoj pašokom 
Svečiams, matyt, patiko, nes 
katučių mums nepagailėjo.

Dar vienas siurprizas sve
čiams — tuoj po vaidinimo sve
čiai turėjo progos aplankyti mū
sų skautukų suruoštą rankų 
darbų parodėlę. Tikrai naujie
na: tokia parodėlė Naumiesty 
pirmą kartą.
„Ra'šėm, paišėm, kaip mokėjom, 
Gražiais siūlais siuvinėjom.

Švari ir tvarkinga uniforma — drausmingumo pažymys, tikras 
džiaugsmas.

Ženklų bei unifor mos d a 1 i ų

KAINARAŠTIS.
Ženklai:

1. Lelijėlės skautams (papr.) .................................... 0,90 lt.
2. lelijėlės tuntininkams (paauks.) ."............................... 1,50 ,,
3. rūtelės žalios (emal.) ............................................... 2,— „
4. rūtelės baltos................................................................. —,60 ,,
5. jūrų skautų.................................................................... 1,— „
6. skautų vyčių ............................................................... 3,— „
7. jaunesniųjų skautų .................................................... —,50 „
8. sąskrydžio alp................................................... . ......... —,50 ,,
9. skautininkams prie fetros ........................................ 4,— „

10. baretės ordinams ....................................................... 1,— „
11. žvaigždutės metinės ................................................... 0,15 „
12. žvaigždutės penkmetinės ........................................ 0,50 ,,

Kitos uniformos dalys:
1 veltukė ...................................................................... 2,— lt.
2. beretė ....................................................................... 3,10 „
3. švilpukai .....................................................  nuo 1—2 ,,
4 sirenos .........................    1,50 „
5. virvutė (1,50 mtr.)......................................................... 0,90 ,,
6. kaklaraiščiai ............................................................... 1,50 „
7. kuprinė kariška............................................................ 6,— ,,
8. kuprinės — kelionmaišiai .................................... 10—12 ,,
9. diržas .......................................................................... 4,— ,,

10. peiliai ........................................ . ................................ 3—5 ,,
11. finkos .......................................................................... 3—8 „
12. kojinės — getros ....................................................... 3,50 ,,

Taip pat baklagės, katiliukai, duonmaišiai, vaistinėlės, kir
viai, kastuvėliai, žibintuvėliai, skautiškos atvirutės, paveikslai, 
žemėlapiai ir t. t.

Kreiptis: Skautiškų reikmenių tiekimo skyrius, Kaunas, 
Nepriklausomybės a. 4. Telef. 40-71.

Audeklėlių nors neaudėm,
Bet jiems marginius išspau

dėm"... 
taip mes dainavom svečiams. 
Ir iš tiesų, dirbom, krutėjom vi
sus metus. Skautukės.

KĖDAINIAI. Neseniai įsistei
gęs Kėdainių tunte skautų-vy- 
čių būrelis jau pradeda rodyti 
savo veiklumą. Štai 1.19 gimna
zijos salėje susirinkusiems drau
ge abiem skautų-čių draugo
vėms ir vietos vilkiukų-paukš- 
tyčių būreliams skautas-vytis 
pulk. Įeit. Pečiulis per ©pidio- 
skopą pademonstravo keliasde- 
šimts savo surinktų įvairių pa
saulio kraštų vaizdų (su pašto 
ženklais), iš kurių gavome pa
matyti gražųjį ir didingą žemės 
rutulį. Ant galo buvo parodyta 
mums ir keliolika jo paties gra
žiai nusisekusių nuotraukų, pa
darytų įvairiose Lietuvos vieto
se (ypač administracijos linijo
je). Kiekvienas paveikslas buvo 
trumpai, bet ryškiai paaiškina
mas ir dėl to turėjome progos 
kaip ir apkeliauti visą pasaulį. 
Skautai ir skautės be galo dė
kingi už tokią malonią pramogą 
ir svečiui ne tik kad stipriai pa
plojo, bet ir galingai sušuko tris 
kartus valio, norėdami tuo pa
sakyti, kad jie lauks daugiau 
tokių pasirodymų. Skautas.

TAURAGĖ LAIMĖSIANTI 
KONKURSĄ.

— Vieną kartą buvau para
šęs, kad Tauragėje vienos skau
tų skilties skiltininkas išgelbė
jo 3 vaikus, bet pasirodo aš bu
vau apsirikęs, todėl šią klaidą 
atitaisau: vietoje 3 vaikų, turi 
būti 3 suaugę vyrai.

— Vytauto Didžiojo dr-vė 
kiek tik išgalėdama stengiasi 
laimėti didžiulį konkurą ir atsi
stoti visos Lietuvos skautų prie
kyje, nes jau per I periodą turi 
apie 800—900 taškų. An. Šia.

— Paskutinės telegramos iš 
L. K. Algimanto laivo gyveni
mo. Dirbame trijose valtyse. 
Užšalus upėms, mūsų „baido
kas“ guli sau ramiai ir žiūri į 
dangų. Atrodo ir mes turėtumė
me ilsėtis, bet vis dėlto judame. 
Konkursas neduoda ramybės. 
Ruošiamės į II-rą pat. L, paskui 
specialybės ir visi kiti priedą’. 
Laimėsime —. jei ne pirmą, tai 
paskutinę vietą tikrai. Artimiau
siu laiku žadame iškylauti, pas
kui gal kokią šventę sugalvo
sim. Pavasariui tikimės įsigyti 
naują laivą. Senasis „baidokas“ 
gal tiks į muziejų, ar povande- 
ninui. Laisvu laiku neblogai 
eina ledo hockey. Stiprinamės 
kūnu ir siela. R, V.

MARIJAMPOLĖS TUNTAS.
— Marijampolės tunto veiki

mas po įvykusio skiltininkų są
skrydžio labai pagyvėjo. Pir
miausia susitvarkė dr-vės, nes 
kai kurios turėjo tik po 10 
skautų, o dabar jau net 50. Da
bar Marijampolėj veikia 4 dr- 
vės: I-ji kar. Juozapavičiaus, II 
D. L. K. Kęstučio, V Geležinio 
Vilko ir VI Perkūno. Ypač ge
rai susitvarkė I ir II dr-vės, 
ruošia vakarus, įdomias sueigas 
ir k. Geležinio Vilko dr-vę 
sudaro miesto skautai, kurie 
verčiasi įvairiomis profesijomis.

— Skiltininkų kursai. Prasi
dėjo 1.20. ir, manoma, užsitęs 
ik’ kovo mėn. pabaigos. Kursų 
viršininku paskirtas j. Įeit. Ne
dzinskas. Kursuose dėstoma: 
ideologija, sanitarija, ryšiai ir 
signalizacija, lapinių ir palapi
nių statymas, topografija, ri
kiuotė, žvalgymas, pėdsakų se
kimas, supažinimas su ginklais 
ir k. Kursų lektoriais yra: j. 
Įeit. Pr. Nedzinskas, j. Įeit. V. 
Nenortas, sk. vytis vyr. skilt. 
Skačkauskas, mok. Klemas ir 
kt. Kursus lanko apie. 60 sk. 
Kursai vyksta pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 17 iki 19 vai. Valdžios Ry
giškių Jono Gimnazijos patalpo
se Pabaigusiems kursus ir išlai
kiusiems egzaminus bus sutei
kiamos kai kurios specialybės, 
pav., sanitaro, topografo ir k.

Vyr. skilt. Naras.
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MUSŲ ŽENKLAS
Mūsų ženklo — lelijos istorija tęsėsi 

šimtmečius, jei ne tūkstančius metų; ji 
tokia pat sena, 'kaip laivininkystė. Tiesa, 
laikams bėgant, lelijos ženklas keitėsi, 
bet esmėje jis pasilikdavo trikampis, ko
ki mes jį ir pažįstame.

Kiniečiai vartojo leliją dar prieš Kris
taus gimimą. 2634 m. prieš Kristų ji jau 
minima ten.

Indijos gyventojams ji buvo gyvenimo 
ir prisikėlimo simbolis, o egiptiečiams ji 
buvo saulės dievo Horos, sūnaus Ozinio 
ir Izidos, ženklas.

Nuo 1150 m. lelija buvo prancūzų ka
ralių herbo ženklas.

Bet ne čia reikia ieškoti priežasties, 
kad ji pasidarė ir mūsų ženklu, nors anks
čiau buvo taip tvirtinama.

Garsus keliautojas ir jūrininkas Mar
co Polo (gimęs 1254 m. Venecijoj) išvyko 
su savo tėvu 1271 m. per Mažąją Aziją, 
Iraną ir Pamirą į Kiniją, ten jis pasiliko 
įtakingoj tarnyboj ir tik 1295 m. grįžo į 
tėviškę. Tada jis atvežė į Europą kom
pasą, o tuo būdu ir leliją, kuri pas ki
niečius jau per šimtmečius stovėjo vietoj 
ženklo „šiaurė“. Pasakojama, kad nuo to

Panaudokime geriausį metų sezoną!
Pagaliau susilaukėme tikrosios žiemos. 

Atėjo dienos, kada galima padaryti labai 
gražių nuotraukų, tik reikia žinoti kaip. 
Žiema foto mėgėjui stato tam tikrų rei
kalavimų, kurių nepaisant negalima no
rėti pasisekimo. Šia proga aš noriu trum
pai suminėti pačius pagrindinius dėsnius, 
kurių negalima pamiršti fotografuojant 
žiemos metu. Pakalbėsime dviem klau
simais: 1) apie motyvų parinkimą, 2) tech
niškąją fotografavimo pusę. Tačiau prieš 
pradedant gvildenti šiuos klausimus ten
ka aptarti keletą bendrųjų dėsnių.

L Bendrieji nurodymai.
1) Foto aparato pasirinkimas. Žiemos 

nuotraukas galima daryti su kiekvienu 
aparatu, tačiau patogesnis yra nedidelis 
rclfilminis, kuris yra lengvas, nedidelės 
apimties, greit paruošiamas fotografuoti 
ir jo vartojimas nesudėtingas. Mat, žie
mos šalčių metu su dideliu, negreit pa
ruošiamu fotografuoti, aparatu dirbti sun
koka. Todėl kas turi du aparatus (dideP 
ir mažą), tam patartina žiemos metu 
naudoti mažąjį. Tai ypač svarbu slidžių 
ar kito žiemos sporto mėgėjams.

.2) Aparato nešiojimasis. Žiemos metu 
foto aparatą patartina nešiotis kelnių ar 
švarko kišenėje dėl dviejų sumetimų: 
1) didesnių šalčių metu užuolaidiniai už
raktai kartais nustoja veikti, o centrali- 
mai užraktai neteisingai apšviečia nuo
trauką. Mat, sušąla alyva, kuria už
raktas išteptas ir dėl to jis sunkiau vei
kia. Nustatytas užraktas, pav., ant ’/ioo 
sek. iš tikrųjų išbūva atviras ilgesnį mo
mentą, kaip ’/ioo sek., dėl ko galima gauti 
neryškias nuotraukas, jei fotografuojami 
judą objektai. Nešiojantis aparatą kiše
nėje užrakto veikimo sutrikimų galima iš
vengti. 2) Nešiojantis foto aparatą makš
tyse greičiau galima jį sužaloti griūvant 
(kas dažnai atsitinka sportininkams) arba 
greičiau gali patelkti į aparatą sniego, 
kuris paskiau ištirpęs jį gadina.

3) Statyvo klausimas. Kas turi plokš- 
telinį foto aparatą, reikia naudoti staty- 

laiko ant visų žemėlapių ir kompasų vie
toj „šiaurė" buvo žymimas lelijos ženk
las.

Tikresnė bus istorinė apžvalga, kurią 
paduoda lordas Baden-Powellis pats.

1265 m. Karolis I Aujon buvo apdova
notas popiežiaus Klemenso IV Neapolio 
karalija. Kaip prancūzas, jis nešiojo ant 
savo šarvų leliją. Jo viešpatavimo metu 
pavyko jūrininkui Flavio Gioja Amalfi 
padaryti iš paprasto kompaso, praktišką 
ir tikrą instrumentą. Jo kompasas turėjo 
jau pradines raides, pažyminčias 4 pasau
lio šalis, o kadangi italai šiaurę pažymė
davo „Tramontane", t. y., Adrijos jūros 
šiaurės audra, tai, aišku, šiaurė buvo pa
žymėta didžiąja „T“. Karaliui pagerbti 
Flavio raide „T" pakeitė karališkąja le
lija.

Laiko atžvilgiu abidvi tos apžvalgos 
beveik supuola. Bet esmėje jos įvairios. 
Mums svarbu, kad lordas Baden Powellis, 
ieškodamas skautams ženklo, pasirinko 
leliją, kuri nurodo šiaurę, nes skautai turi 
būti panašūs kompasui: turi mokėti dieną 
ir naktį orientuotis nepažįstamuose kraš
tuose, arba, kaip mes sakome, turi būti 
panašūs kompaso adatai, kuri visados 
nurodo tik vieną kryptį, teisingą kryptį.

vą. Kartais be jo negali apseiti ir ne 
piokštelinių aparatų savininkai. Kas turi 
du statyvus (metalinį ir medinį), patarti
na naudoti medinį, nes jis stabilesnis. 
Kad statyvas negrimstų j sniegą, patar
tina užmauti ant kojelių galų kartono 
skridinėlius. Gera turėti vadinamą uni
versalinį statyvą. Tai yra specialus, ma
žas statyvas, kurį galima pritvirtinti prie 
bet kokio daikto: stalo, kėdės, lazdos, 
tvoros, medžio šakos ir kitur. Be to, 
galima vietoj statyvo panaudoti įvairius 
daiktus, pav., toras, stuobrius, kelmus 
ir kt. Labai lengvai galima pasidaryti 
statyvą iš trijų pašliūžų lazdų, susmeigus 
jas į sniegą taip, kad skridinėliai būtų 
viršuje ir susiglaustų vienas su kitu.

4) Negatyvinė medžiaga turi būti labai 
geros rūšies, jautri spalvoms ir prieš- 
aureo'linė. Jautri spalvoms todėl, kad 
reikia teisingai spalvų atžvilgiu atvaiz
duoti nuotraukoje sniegą ir kitus daik
tus. Priešaureolinė turi būti dėl to, kad 
sniegas smarkiai refleksuoja šviesą ir jei 
emulsija nepriėšaureolinė, joje susidaro 
daugybė smulkių šviesos židinėlių, kurie 
susilieję padaro tai, kad sniegas praran
da šešėlius ir atrodo baltas, lyg drobė, 
be jokių niuansų. Reikia geros ortochro- 
matiškos medžiagos, bet geriausiai tinka 
panchromatinė, nes nors mums atrodo, 
kad žiemą vyrauja tik dvi spalvos (juo
da ir balta), tačiau iš tikrųjų gamtoje yra 
veik visos spektro spalvos, tik jos ne- 
metasi taip ryškiai į akis, kaip vasarą.

5) Filtrai. Apie jų vartojimą kalbėsi
me vėliau. Dabar noriu tik atkreipti dė
mesį į jų techniškus savumus. Patartina 
vartoti užmaunamus ant objektyvo filtrus. 
Uždedamieji ant objektyvo su spyruoklių 
pagalba filtrai netinka, nes greit pa
krypsta arba nušoka į sniegą ir ten 
dingsta.

6) Fotografavimo laikas. Aišku, gali
ma fotografuoti kiekvienu dienos metu, 
bet geriausi rezultatai gaunami tik sau

Lordo Baden-Powellio 

knyga

SKAUTYBĖ BERNIUKAMS

Vikt. Kamantausko sulietuvinta, kiek
vienam skautui yra nepaprastai naudin
ga ir sera. Išeina vasario mėn. gale.

KAIP IŠIMTI ĮSISENĖJUSIAS DĖMES.

Mėlynių ir vyšnių dėmes gedima iš
imt sieros dūmais. Sierą uždegti ir ant 
dūmų laikyt dėmėtą vietą. Paskui iš
skalbi.

Riebalų dėmes iš vilnonio audeklo iš
imt benzinu arba (iš labai dailių audeklų) 
su eteriu.

Riebalų dėmes ant šilko reikia api- 
barstyt kreidos milteliais. Kreida suge
ria riebalus ir du kart pakartojus — dė
mės pranyksta.

Deguto dėmes reikia ištrint kiaušinio 
tryniu arba nesūdytu sviestu. Po kelių 
valandų išskalbi. Šviežias deguto dėmes 
galima išimt terpentinu.

lėtomis dienomis ir rytą ar pavakario 
metu fotografuojant. Be saulės sniegas 
atrodo monotoniškas, baltas, lyg drobė, 
į kurią kitados susukdavo numirėlius. 
Saulė sudaro šešėlius ir tuo įneša gy
vumą į visą gamtą. Kiekviena žolelė, 
kiekviena duobelė sudaro šešėlius, o 
jais nepadengtas sniegas šviesiai spindi. 
Be saulės galima fotografuoti tik tokius 
motyvus, kur pagrindinis objektas yra 
artumoje ir tamsūs. Bet šešėliai šešėliams 
nelygūs. Gražiausi jie yra iš ryto ar pa
vakarį, kai saulė žemai.

7) Mažos išplovos. Nesistengti daug 
aprėpti vienoje nuotraukoje, o pasiten
kinti maža išpiova. Šis dėsnis privalomas 
visvien kuriuo metų laiku fotografuoja
ma, tačiau ypač reikia jo nepamiršti 
žiemą.

II. Motyvų parinkimas.
Žiemos metu fotografuotinų motyvų 

galima rasti šimtus kuone kiekviename 
žingsnyje. Aš čia noriu tik nurodyti ke
letą sričių, kurios yra mūsų foto mėgė
jų apleistos, o teikia labai gražių mo
tyvų.

1 — 2) Dvi labai įdomios sritys — 
nuotraukos sningant ir ledo sportas — 
yra . aptartos mano straipsnelyje „Mes 
„gaudome" snaiges ir „fokusnirikus", ku
ris buvo išspausdintas „Skautų Aido" š. 
m. Nr. 1. Keis jo neskaitė, galėtų pasi
skaityti.

3) Varvučiai (ledo žvakės) ir apšalę 
daiktai nuotraukoje deižnai atrodo labai 
įdomiai. Varvučių galima užtikti ne tik 
prie namų, bet patiltėse, olose, kalnų 
atkriaušėse, kur veržiasi vanduo, ant 
medžių šakų ir kitur. Ypač įdomiai at
rodo tokios nuotraukos, kur varvučiai 
nufotografuoti iš kokios patiltės ar olos. 
Ledais apšalusių daiktų taip pat visur 
galima rasti. Ypač puikių motyvų yra 
pajūryje. Neprasnauskit progos, klaipė
diškiai ir palangiškiai!

4) Ledo gėlės. Jas sukuria šaltis mūsų 
lemguose. Greižiausią formą šios ledo gė
lės, turi iš ryto. Tada geriausias ir ap
švietimas ypač rytų ir pietų langų, ku
riuos saulė greičiausiai pasiekia. Saulė
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greit šias gėles naikina, todėl negalima 
ilgai delsti. Reikia žiūrėti, kad už foto
grafuojamo lango būtų tamsus fonas. Jei 
jo nėra, o Jangas išimamas, galima ji iš
imti ir pastatyti prieš tamsų foną. Šviesa 
turi (kristi iš šono. Fotografuoti iš arti, 
jei aparatas turi dvigubo ilgumo dumples. 
Stipriai diafragmuoti (maždaug 1:16— 
1:22). Filtras reikalingas tik tais atve
jais, jei yra spalvų refleksų; visiškai pa
kanka filtro Nr. 1. Ledo gėlių nuotrau
kas reikia kopijuoti ant kieto, blizgančio 
popieriaus.

5) Šarmos nuotraukos. Šarmoti medžiai, 
kai šviečia saulė, atrodo lyg milijardais 
deimanto kristalų padengti. Tos rūšies 
nuotraukas reikia daryti iš ryto, kol sau
lė šarmos nesutirpdė ir vėjas nenupurtė. 
Reikia žiūrėti, kad šviesa kristų iš šono 
ir parinkti motyvus su tamsiu fonu. Jei 
foną sudaro mėlynas dangus, paimti 
stiprų filtrą (Nr. 3 ar 4), kad dangus 
išeitų tamsus.

6) Vaikai žiemos metu. Žiema teikia 
daug džiaugsmo ir pramogų vaikams. Jų 
darbas „senius besmegenius" lipdant, ko
vos su sniego gniūžtėmis, važinėjimasis 
su rogutėmis nesykį sudaro gražių moty
vų foto mėgėjui. Todėl reikia ir šios sri
ties nepamiršti.

7) Slidžių (pašliūžų) sportas taip pat 
duoda foto mėgėjui dėkingų motyvų. Čia 
galima rasti ir meniškų ir komiškų mo
mentų. Darant šios rūšies nuotraukas rei-» 
kia laikytis tų pačių dėsnių, kurie nupa
sakoti mano straipsnelyje apie fotogra
favimą čiuožyklose (žiūr. Skautų Aido 
š. m. Nr. 1).

8) Nuotraukos prieš šviesą. Priešais 
šviesą darytos nuotraukos visuomet gra
žiai atrodo, bet ypač žavingos yra žiemą 
darytosios. Mat, sniegas puikiai atvaiz
duoja šios rūšies nuotraukose šviesos 
sudaromus šešėlius. Reikia tik nepamiršti, 
kad šios rūšies nuotraukoms reikalinga 
gera priešaureolinė negatyvinė medžiaga 
•ir šviesos spinduliai negali kristi tiesiog 
į objektyvą.

9) Sniego vaizdavimas. Labai įdomiai 
atrodo ir tokios nuotraukos, kur atvaiz
duotas pats sniegas, kaipo toks, t. y., 
pagrindinį motyvą nuotraukoje sudaro 
sniegas.

Tai štai keletas sričių, kurios foto 
mėgėjų nėra pakankamai išnaudojamos 

Žiemos malonumai ir foto mėgėjui šį tą duoda.

fotografuojant žiemą. 0 apskritai moty
vų galima rasti kiek tik patinka. Tik 
reikia nepamiršti, kad motyvai turi būti 
kontrastingi, t. y., koks nors daiktas ir 
sniegas.

III. Techniškieji reikalavimai.
J) Apšvietimas. Taisyklė, kad abejo

tinais atvejais geriau ilgiau apšviesti, 
žiemos metu nevisada pritaikoma. Žie
mos metu reikia stengtis kiek galima 
teisingiau apšviesti, nes stipriai per- 
švietus nuotrauką, nukenčia tie švelnūs 
šviesos ir šešėlių niuansai, kurie kaip tik 
ir sudaro žiemos nuotraukų įdomumą. 
Kaip apskaičiuoti tiksliausią apšvietimo 
laiką, suprantama, nurodyti negalima. Kas 
turi, patartina naudotis geru optišku ar 
elektrišku šviesos matikliu.

2) Šviesos matikliu vartojimas. Nau
dojantis optišku matikliu reikia palaikyti 
prie akies apie minutę laiko, o po to 
žiūrėti kokius skaitmenis rodo. Tiek op- 
tiškus, tiek elektriškus matiklius visuo
met reikia nukreipti į tamsiuosius nuo
traukos objektus.

3) Diafragmavimas. Žiemos gamtos 
vaizdus fotografuojant nepatartina smar
kiai diafragmuoti objektyvo, nes gausis 
labai ryškios, kontrastingos nuotraukos. 
Žiemos nuotraukos, priešingai, turi pasi
žymėti švelnumu.

4) Reikia vengti tamsių filtrų. Visai 
pakanka filtrų stiprumo nuo Nr. 0 iki 
Nr. 2. Kada kokį filtrą naudoti, tikslių 
nurodymų duoti sunku. Iš ryto ir pa
vakarį, kai yra daugiau geltonų spindu
lių, pakanka lengvų filtrų. Lengvas gel
tonas filtras tinka ir panchromatinėms 
emulsijoms, nors joms, geriau vartoti 
specialų (melsvai žalią) filtrą.

5) Nuotraukų ryškinimas. Žiemos nuo
traukas reikia minkštai išryškinti, t. y., 
naudoti daugiau, kaip normaliai, vande
niu atskiestą ryškintoją. Apie minkštą 
nuotraukų ryškinimą yra mano knygelė
je „Fotografuoti gali kiekvienas".

6) Popieriaus parinkimas. Žiemos nuo
traukoms reikalingas baltas popierius. 
Gelsvas netinka. Paviršius turi būti pri
taikytas motyvo pobūdžiui: vienos rūšies 
nuotraukoms reikia lygiu paviršiumi, ki
toms — raupuotu. Labai blizgančiu pa
viršiumi nepatartinas.

Sktn. K. Laucius.

ĮVAIRUMAI
VILKIUKAS IŠGELBĖJO GYVYBĘ.

Sykį vienoje Anglijos upėje maudėsi 5 
berniukai. Du jų jau išlipo iš vandens ir 
pradėjo rengtis. Staiga jie pastebėjo, kad 
vienas likusiųjų vandenyje berniukų, Da
ntelis, srovės nešamas, ir kad jam yra pa
vojus paskęsti. Tuoj jį šoko gelbėti vy
resnysis berniukas, bet po kiek laiko gri
žo į kraštą nieko nepešęs ir labai pa
vargęs.

Tada į vandenį šoko Taylor, turįs tik 
9 metus ir plaukti pramokęs vos prieš 3 
mėnesius. Jis pasiekė skęstantį, ir nežiū
rint į tai, kad Danielis buvo du syk už jį 
sunkesnis, jam pasisekė skęstantį, tiesa, 
gan po ilgos kovos, ištraukti į krantą.

Lordas Baden-Powellis drąsų berniuką 
apdovanojo sidabro kryžiumi.

MIŠKAI VISAME PASAULYJE.
Skautai yra gamtos ir miškų draugai. 

Ar žinote kiek yra pasaulyje miškų? Vi
so pasaulio miškų plotas yra apie 
3.000.000.000 hektarų, kas sudaro apie 
22,5°,/o bendrojo žemės paviršiaus. Dau
giausia miškų yra Pietų Amerikoje, ten 
jie suadro 44°/o viso žemės ploto, daug 
miškų yra ir Europoje — 31,1%, paskui 
Šiaurės Amerikoje — 26,8%; Mažiau miš
kų turi Azija — 21,6% bendrojo žemės 
ploto, dar mažiau miškų Australijoje — 
15,1% ir mažiausia Afrikoje, tik 10,7%.

Europoje daugiausia, ploto nuošimčiu, 
miškų yra Rusijoje, Suomijoje, Švedijoje 
ir Norvegijoje. Mažiausia Vengrijoje, Ita
lijoje, Anglijoje, Danijoje, Belgijoje ir 
Olandijoje. Lietuva Europos kraštų tar
pe miškingumo atžvilgiu užima vidutinę 
vietą.
UŽ 50 MILIJONŲ DOLERIŲ SALDAI

NIŲ.
Per vienus metus Amerikos vaikai su

valgė įvairių saldainių už 50 milijonų do
lerių. O kiek mes suvalgom saldainių? 
Kaip dar būtų galima saldainiams išlei
džiamus pinigus suvartoti?

TAI BENT DRAUGININKAS!
Norvegijoje Oslo mieste devintoji 

draugovė neseniai šventė savo 20 metų 
sukaktuves. Tos draugovės priešakyje 
stovi draugininkas nuo pat jos įsikūrimo 
dienos. Draugovė per visą savo veikimo 
laiką turi tą pat draugininką. Drauginin
kas nori susilaukti, kada jo pirmųjų skau
tų vaikai turės po 11 metų: kada jie ga
lės įstoti į šią draugovę.

REDAKCIJOS KAMPELIS.
Mus klausia: „Kada redakcija turi 

gauti Sk. Aidui rašinius?“ — Kad į iš
einantį nr. galėtų įdėti, turi gauti bent 5 
— 7 dienos prieš nr. išėjimą.

Koresp. Žinutes iš vieneto ar tunto 
gyvenimo reikia rašyti trumpai, kon- 
kiečiai, įdomiai ir ant vienos lapo 
pusės! Taip, galite rašyti ir apie savo 
skilties veikimą.

P. T. Šur-nas. „Didžiąsias geografines 
keliones“ dėsime. Labai ačiū!

Pergalės Sesuo. Tamstos atsiųstus strp. 
„Linksma nuotaika — dieviški vaistai" 
ir „Šio ženklo kilmė" įdėsime. Didelis 
dėkui!

VyGo (Tauragėj). Dėkui už žinutes. 
Siuntinėkite ir toliau. Kainoraštį pa
skelbsime.
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Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 20.

A. Siernikovo iš Tauragės.

1 2 3 4 2
5 ■ 6 (t5j: 2 : 7
8 6?.: 7 ©■ 8

jT 9 3 > 7 ib nj 
11213: 9
1314 2

Vietoj skaitmenų jstatykit raides, kad 
išeitų vienas posakis.

Vienodi skaitmens — vienodos rai
dės.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. or. 21.

Sakalo iš Kauno.

Šachmatų valdovės ėjimu paskaitykit 
liaudies posakį.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. ar. 22.
J. Arūno.

Iškirpę didžiąsias raides sudekit baldą. 
Užd. vert. 2 taškais.

Užd. ar. 23.
Vilkiuko E. PoŠko iš Šiaulių.

Paskaitykit gulsčiai: 1) kas* nemato, 
2) dangaus kūnas, 3) kūno dalis, 4) paukš
tis, 5) naudingas gyvuliukas, 6) gėlė.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 24.

Miki-tMauso iŠ Kauno.
Šarada.

Valstybės vieną raidę trauksi, 
Vyro vardą tuomet gausi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 25.

J. A. iš Užpalių- 
Šarada.

Europos valstybei dvi raides pridėsi, 
Pasaulio dali tuoj regėsi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 26.

Kovo iš Kaišiadorių.
Šarada.

Laiko vardas be raidės,
Kūno dalį visi regės.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 27.

Sakalo iš Kauno.
Šarada.

Jėgos matui dvi raides vietomis apmainysi,
Lietuvos m.'esteli pamatysi.

Užd. vert. 1 tašku.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 1.

1) Sesės, broliai, budėkit! 2) batas, 3) 
talka, 4) P. S., 5) sa, 7) vata 9) Apis, 10) 
naras, 11) Stasė, 15) tu, 16) ja, 17) ata, 
19) iki, 21) agapė, 23) sosna, 25) Lb, 26) 
in, 28) esu, 30) la, 31) Aa, 32) boa, 34) 
ūpas, 36) babu, 38) burs, 39) teta, 43) op,
45) pa.

Gulsčiai: 2) bet, 4) pasas, 6) stela, 8) 
A. 6. k., 12) ta, 14) artojas, 18) aulas, 20) 
tas, 22) ėsk, 24) ag, 25) lai, 27) si, 29) 
Albinas, 33) supa, 35) Anbo, 37) upė, 38) 
būt., 40) Aaa, 41) budėki, 44) re t, 45) pu,
46) paskola, 47) ita.

Užd. nr. X
1) Dalgis, 2) grėblys, 3) šakės šienui, 

4) šakės mėšlui, 5) šakės mėšl., 6) spragi
las, 7) stumtuvas sniegui, 8) kastuvas 
sniegui, 9) kastuvas, 10) kastuvas, 11) še
petys, 12) Šluota, 13) lyžė, 14) kapočius 
(siečka), 15) kočėlas, 16) kauptukas, 17) 
Šakelės bulvėms kasti, 18) dalba, 19) kir
vis, 20) gaisrinis kirvis, 21) kirta, 22) 
piūklas, 23) piūklas (staliaus), 24) pjūkle
lis, 25) šlėga, 26) kūjis, 27) plaktukas, 28) 
prancūziškas raktas, 29) grąžtas, 30) grę
žiamoji mašinėlė, 31) peilis, 32) šaukštas, 
33) šakutė, 34) samtis, 35) kaltas, 36) 
oblius, 37) drožtas, 38) yla, 39) vinis, 40) 
replės, 41) replės anglims, 42) kelnė, 43) 
busokas (sielininkų kartis), 44) šienkablys, 
45) kočėlas, 46) botagas, 47) šiupelis, 48> 
svambalas, 49) kampainis, 50) skriestuvas, 
51) kirvelis mėsai, 52) raktas varžtams, 
53) lankas, 54) strėlė.

Užd. nr. 3.
1) Švenčionys, 2) Giedraičiai, 3) Šir

vintai, 4) Ukmergė, 5) Anykščiai, 6) Ute
na.

Užd. nr. 4.
1) Žurnalistas, tenisistas.
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Gimdytojus ir mokytojus reikia my
lėti ir gerbti.

Užd. nr. 6.
Vilkiukas atsinešė magnetą, pririšo 

ant siūlo ir* išėmė peiliuką.
Užd. nr. 7.

Rasa, kasa, asas, pasas.
Užd. nr. 8.

Rymas, Krymas.
Užd. nr. 9.

Veršelis, viršęflis.
Užd. nr. 1®.

Angis, anglis, augalas, angelas.
Užd. nr. 11.

Pilis, peilis.
Užd. nr. 12.

Brasta, Asta, brasta.

UŽd. nr. 13.

Dieną ar naktį — skautas eina tiesiu 
keliu.

Užd. nr. 14.
Kirpėjas, rašytojas.

UŽd. DT. 15.
1) Ašara, 2) ratas, 3) Irena, 4) saulė, 

5) mulas, 6) estas, 7) aktas, 8) varlė, 9) 
astra. Nuo a iki b išeina: vyr. skautu, 
pulk. J. Šarauskas.

Užd. nr. 16.
Herojus, rojus.

Užd. nr. 17.
Skautė, katė. z

UŽd. nr. 18.
Pašaras, parašas.

Užd. nr. 19.
Muskulas, suma, kuolas.

UŽ UŽDAVINIŲ SPRENDIMUS SKIRTŲ 
DOVANŲ LAIMĖTOJAI

Dovanas laimėti „Skautų Aido“ re
dakcijoj [vyko burtų traukimas.

Laimingi burtai teko šiems sprendė
jams:

Pašliūžos teko V. Rudaičiui, pačiūžos 
— L. Žiūgždai, kuprinė — Sakalui, kny- 
i’os „Žaisk" —> Birutei ir T. Kurmiui, pel
iukas — Pr. Kaminskui, knygos „Kaip 

stovyklauti" — V. Paliušiui ir M. Pute
liui, knygos „Fotogr. gali kiekvienas"— 
Vilniaus Gėlei ir M. Ivanauskui; „Sk. A." 
prenumeratos teko: M. Garmui, V. Nau- 
jaliui, Č. Valentinavičiui, Miško Gyven
tojui ir M. Prascevičiui; knygos „Kaip iš
mokti pašliūžom Šliūžinėti“ teko Rainu
čiui ir S. Narkevičiui, 1934 m. „Sk. A." 
komplektai teko R. Gegutei ir Zorrui.

Kauno sprendėjai nuo š. m. vasario m. 
25 dienos galės laimėtas dovanas atsiimti 
administracijoj.

„VILNIAUS' sp. Kaune, Nepriklmuomybit a. Ą. Tek f. 776.
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