
— Še j o jubiliejaus konkursų padėtis yra tokia rimta, kad jokiu būdu n 
nebegalime delsti. Todėl as siūlau pasiskirstytą darbą greičiau padaryti, k< 
buvome numatę. Ir tuoj imtis kitų konkursų reikalų...
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DRAUGININK1Ų SĄSKRY

DIS, įvykęs š. m. kovo m. 3, Jį. 

ir 5 d. d. Kaune, praėjo gerai. 

Sąskrydžiu labai domėjos drau- 

gininkės ir jų dalyvių buvo arti 

pusantro šimto žmonių. Buvo 

daromi pašnekesiai, sueigos, žai

dimai, praktiški darbai ir t. t.

Sąskrydį aplankė Šefo pava

duotojas dr. J. Alekna ir vy

riausias skautininkas pulk. J. 

Šar aus k as.

Op cLvi lužOjLuS SUDILUS plhJYUfjrd

Jau prabėgo pusė metų, kai mes tęsia
me Šefo jubiliejaus konkursus. Dar 
pusantro mėnesio ir būsime prie konkur
sų pabaigos.

Mūsų organizacijoje dar niekad nebu
vo tokio subruzdimo ir taip spartaus 
darbo, kaip šių konkursų metu.

Ir visai suprantama kodėl. Juk jie 
skiriami pagerbti mūsų brangaus Šefo 
jubiliejų, atsidėkoti Jam už taip širdingą 
globą ir didelę paramą, kurią nuolat ro
do skautų judėjimui mūsų Ta.utos Va
das.

Iš kitos pusės, mūsų organizacija yra 
labai išaugusi, jau turi daugiau ir kom- 
petetingų vadų. Ir visos organizacijos 
pajėgumas yra didelis.

Konkursai turi labai praktiškus ir 
konkrečius uždavinius, todėl jų siekimas 
visose vietose yra lygiai galimas ir nau
dingas.

Nuolat kelti mūsų narių kokybę yra 
svarbiausias uždavinys. Gi šių Šefo 
konkursų metu kokybės reikalai ypatin
gai pabrėžiami.

Skautybės vaidmuo mūsų jaunimo gy
venime yra padaręs tokios didelės įta
kos, kad jau galima pastebėti daugelio 
jaunimo gyvenime tam tikrų skautėjimo 
reiškinių.

Šie konkursai turi dar labiau padidinti 
mūsų organizacijos pasisekimą ir reikš
mę.

Sąjungos vadovybė klausimą labai 
rimtai pastatė. 0 skautai-ės savo užda
vinį taip pat gera.i suprato. Ir todėl sie
kiamas tikslas yra aiškus ir jam skiria
ma dėmesio ir darbo.

Konkursų pasėkos jau dabar jaučia
mos, ir naudingai jaučiamos. O jiems 
pasibaigus, kai suvesime davinius, tikrai 
galėsime pasidžiaugti mūsų veikimo pa
žanga.

Tuo tarpu iš konkursų darbų yra aiš
kiausias laikraščių prenumeratų rinkimo 
reikalas.

Štai Skautų Aido prenumeratorių skai
čius šiais metais paaugo apie 280%, pa
lyginus su 1934 m., Vadovės — ligi 
300%, o Skautų Vado — net ligi 380%! 
Tai matom ką gali pasiryžimas ir orga
nizuotas darbas. Tai tik džiaugsmo pra
džia.

O kiek daug padaryta kitose srityse. 
Gi kiek dar bus padaryta ligi bal. m. 
30 d.

Kiekvieną kartą pabrėžiame, kad kon
kursų darbe visi — vadai, skautai, tėvai 
bei rėmėjai — turi puikiausios progos ir 
būtino reikalo parodyti savo gabumus, 

Įdėti nuoširdaus darbštumo ir pakelti 
savo vienetų veikimą.

Visi turi išsijudinti ir ligi konkursų 
galo nepailsę tesėti. Tesėti savo vieneto, 
savo draugų gerovei.

Konkursas pasiseks. Tuo abejoti ne
tenka. Jis įspūdingai pasiseks. Bet mes 
kiekvienas savo sąlygose galime (ir tu
rime) tą pasisekimą dar aukščiau pakel
ti, padidinti.

Nors laiko ligi konkursų pabaigos liko 
nebe taip daug, tačiau liko pats produk- 
tingiausias ir geriausias veikti laikas, 
kurį visiems ir kiekvienam reikia tau
piai išnaudoti tų didžiųjų Šefo konkursų 
reikalams.

Liko geriausias laikas laikyti egzami
nus, įsigyti specialybių ir patyrimo laips
nis. O gamintis inventoriaus •— palapi
nių, ratukų, dėžių, uniformų ir p. — 
kaip tik dabar galime reikiamai su- 
brusti.

Dar padidinkime savo tempą, dar pa- 
sispirkime, kad gegužės mėn. pradžioje 
visi galėtumėm gražaus savo darbo vai
siais pasidžiaugti ir ryžtis tolimesniems 
žygiams.

Tad pirmyn! Dar kelius šuolius! Ir 
tikrai džiaugsimės visų mūsų bendru ir 
gražiu darbu.
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(Pasaka, skiriama Vyriausiam Skautininkui Jo Vardo Dienos proga).

Toli, toli, už daugelio upių, už dauge
lio žemių gyveno kitą kartą karalius. Jis 
turėjo daug turtų ir gražiai gyveno. 
Brangiausias betgi jo turtas buvo didžiu
lis sodas ir gėlynas jo karalystėje. Puikūs 
medžiai kasmet gausingai vaisių vedė, 
gėlės gražiais žiedais žydėjo ir malonų 
kvapą skleidė aplinkui.

Visi karalystės gyventojai galėjo kada 
tik .sumanydami ateiti į tą sodą, galėjo 
skanių vaisių ragauti ir gražiųjų gėlių 
žiedais puoštis.

Prityrę to sodo ir gėlyno augintojai 
taip mokėjo visa prižiūrėti ir tvarkyti, 
kad vaisių per ištisus metus nepritrūkda
vo sode ir žiedų vis pilnas gėlynas bū
davo.

Kartą atsitiko taip, kad vienas darži
ninkas išaugino nepaprastą, nematytą 
gėlę.

Savo maloniu, toli besiskleidžiančiu 
kva.pu ji bematant atkreipė į save visų 
akis ir nustebę minios žmonių rinkosi jos 
žiedų pasižiūrėti.

Jauni berniukai ir mergaitės labiausiai 
tuos žiedus pamėgo ir džiaugsmingi se
gė juos prie krūtinių.

Ir buvo stebuklingi tie žiedai: kas tik 
jų prisisegdavo, tuoj užsidegdavo gyvu 
noru būti geresniais ir šviesia šypsena 
nušvitusiais veidais skleidė savo krašte 
džiaugsmą, drąsą ir pasiryžimą.

Išgirdę apie stebuklingąją gėlę ėmė
rinktis ir kitų kraštų žmonės. Visi norė
jo jos sėklų parsivežti ir savam krašte 
prisidaiginti.

Ir geraširdis daržininkas, niekam ne- 
pavydėdamas, dalino • stebuklingosios gė
lės sėklų, kas kiek tik norėjo.

Visuose kraštuose prigijo parsivežtoji 
gėlė, tik ir vėl nuostabu: jos stiebelis ir 
lapai visur žaliai žaliavo, o žiedų lape
liai vis kita spalva žydėjo.

• ¥

Dar toliau, prie Gintaro jūros, nedide
lė Gintaro žemė buvo.

Jos miškai ir pievos gražiai žaliavo, 
javų laukai auksu spindėjo. Tačiau ir 
miškai, ir pievos, ir javų laukai buvo 
aplaistyti to krašto gynėjų, kurie dažnai 

turėjo pastoti kelią besiveržiantiems prie
šams, krauju.

Ir nežinia kokiais keliais — ar jūros 
bangos atliūliavo, ar lengvas vakarų vė
jas atpūtė, tik Gintaro krašte vieną kar
tą ėmė ir pražydo anos karalystės ste
buklingoji gėlė.

Kaip ir visur jos stiebelis ir lapeliai 
buvo tamsiai žali, bet žiedas nuostabiai 
skaisčiai pražydo trimis lapeliais: vienas 
buvo geltonas, kaip to krašto bangomis 
banguoją javų laukai, antras žalias, kaip 
miškai ir pievos, trečias skaisčiai raudo
nas, ka.ip to krašto vyrų, žuvusių beva- 
duojant savo žemę, kraujas.

Gintaro žemės nedidelis jaunuolių bū
relis tą gėlę pastebėjo ir prisisegę paju
to, kad jų širdys karštesne meile sulieps
nojo ir sielai, tarytum, galingi sparnai 
išbujojo. Ir gimtojo krašto saulė jiems 
ėmė skaisčiau spindėti, plačiųjų laukų ir 
girių grožybė atsiskleidė jų akims. Meilė 

ir išmintis puikiu vainiku susipynė ir ta
po jie kits kitam broliai, sesės.

Nors jėgos dar menkos jų buvo, tačiau 
jaunatvės džiaugsmu užsidegę, jie pasi
ryžo brangiąją gėlelę pridaiginti visuose 
savo Tėvynės kampeliuose. Tik ne visur 
diegeliai galėjo išaugti. Vienur pakilęs 
vėjas nulauždavo jų liemenėlius, kitur 
sausra nudžiovindavo pradėjusią augti 
gėlelę, tai vėl gyvuliai besiganydami kar
tais kokią sumindžiodavo.

Bet, kur tik ji prigijo ir savo žiedą su
krovė, ten jauni berniukai ir mergaitės 
tuoj prie jos susispiesdavo ir žiedais pa
sipuošę džiaugsmo dainas dainavo. Tos 
dainos šypsena nušviesdavo raukšlėmis 
išvagotus Gintaro žemės senelių ir senu
čių veidus, šviesius žiburius uždegdavo 

vagą po vagos purenančių to krašto dirvą 
artojų akyse.

Kai jau didis būrys susidarė tais ste
buklingais žiedais pasipuošusių jaunuo
lių, juos pastebėjo Gintaro krašto kaiku- 
rių gėlynų daržininkai. Jiems labai pa
tiko kukli ir graži trilapė gėlelė ir tie 
jaunuoliai, kurie jos žiedus prisisegę dė
vėjo.

Ir vieno gėlyno augintojas, pats prisi
segęs stebuklingąjį žiedą ir patyręs jo 
gaivinantį kvapą, sumanė patį vidurį sa
vo gėlyno naujaisiais daigeliais apsodin
ti. Jam talką sudarė pačių sumaniausių 
keletas jaunuolių. Visas didysis būrys su
judo ir džiaugėsi, kad daigeliai gausiai 
galės bujoti gėlyne, rūpestingai prižiūri
mi ir laistomi tūkstančiais žiedų pražys.

Tačiau tam gėlyne ir laistomi ir ravi
mi daigeliai negalėjo išbujoti: jiems ten 
žemė buvo netinkama. Todėl žiedeliai tik 
pusiau pražydo.

Susirūpinę jaunuoliai nutarė į kitą gė
lyną savo brangius diegelius perkelti. 
Taip ir padarė. Visi nuoširdžiai dirbo, 
žiūrėjo, kaip įmanydami, stengėsi visa 
daryti, kad žiedeliai pilnai prasiskleistų, 
bet nenumatė, kad gėlyne netinkamą 

Vyriausias Skautininkas 
skaučių vadovių sueigoje

Fot. V. Stasiškio.

vietą daigeliams parinko: jiems saulės 
per maža buvo.

Pagaliau nutarė stebuklingąsias gėles 
pas save auginti didžiausio, turtingiausio 
to krašto gėlyno savininkas ir pasiūlė 
jaunuoliams persodinti daigus į jo gėly
ną. Vieni jaunuoliai labai apsidžiaugė ir 
tikėjo, kad tikrai ten bus geriausia vie
ta jų mylimai gėlelei, kiti susirūpino, ar 
galės jos būti tokiame didžiame gėlyne 
tinkamai prižiūrimos.

Savininkas, tą matydamas, prižadėjo 
tų gėlių priežiūrą pavesti pačiam prity
rusiam ir rūpestingam daržininkui.

Susibūrusiems jaunuoliams jis tuoj 
pristatė savo peršamąjį daržininką ir 
tarė:
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JUOZAS SARAU SKAS, 
mūšy. Vyriausias Skautininkas.

— Štai jūsų daigelių ganytojas. Jo 
krūtinę jau seniai puošia skaistusis žie
das, o jūsų padedamas jisai mokės gėly
ne daigeliams parinkti tokią vietą, kad 
ir žemė jiems tiktų, ir saulės spinduliai 
juos savo šiluma gaivintų ir audros ne
sulaužytų jų liemenėlių.

Tai pasakęs gėlyno savininkas pasi
traukė. O naujasis daigelių ugdytojas 
maloniai nusišypsojo ir išbučiavęs jau
nuolius trumpai pasakė:

— Mieli broliai, būkime stiprūs ir bu
dėkime. O dabar Į darbą.

Ir bematant stebuklingieji daigeliai 
buvo perkelti Į to didžiausio Gintaro ša
lies gėlyno vieną kampelį.

O naujasis prižiūrėtojas labai rūpes
tingai ėmė savo mylimus daigelius ugdy
ti. Kai šaltas vėjas papūsdavo, jis atsi
dėjęs dangstė juos, kad nenušaltų, kai 
didelės liūtys užeidavo, kasė griovelius 
vandeniui nutekėti.

Taip žiūrimos gėlelės išbujojo ir pražy
do skaisčiais, puikiais žiedeliais.

Sunku apsakyti, koks džiaugsmas ap
ėmė jaunuolių širdis, kai jų daigeliai to
kiais žiedais pražydo. Jie smagiau pra
dėjo šypsotis ir dainos jų dar plačiau su
skambėjo.

Pro gėlyną daug žmonių kasdien pra
eidavo. Pastebėję pražydusias gėles, vie
ni džiaugsmingai sustoję gėrėjosi jomis, 
kitiems atrodė, kad jos iš svetur atsira
dusios netinka didžiajam gėlynui. Buvo ir 
tokių, kuriems atrodė nepakankamai ryš
kios žiedelių spalvos.

Tačiau gėlių augintojas nenusiminė. 
Pilnas kantrybės ir su šypsena jis savo 
jaunųjų būrio padedamas vis nepailsta
mai trūsė apie gėles.

Visa būtų buvę gerai, bet tik neturė
jo gėlėms tinkamo vandens laistyti: van
duo geležiniais vamzdžiais tekėdamas j 
gėlyno šulinį, pats persisunkdavo gele-

!/ipdjojusiojn.
Kai mažą vaikuti vygelėj lingavo, 
ateities gal niekas ir nebūrė, 
tiktai močiutė dainomis savo 
jo sieloje ugnį kūrė, 
kuri ilgai ruseno, bet negeso jo krūtinėj. 
Jos neužgeso net lediniai
Uralo kalnai, nė plačiosios Sibiro taigos... 
Jis aru parskrido iš tenai.
Ir atgimstančios mūsų tėvynės 
istorijos vieno lapo 
puikiu paptiošalu tapo, 
žiedais gražiausiais padabinęs: 
nes kai tėvynę draskė priešai trys, 
jis pridengė ją krūtinę savo 
ir neatsisuko pažvelgt, ar kas matys, 
ko tokiu žygiu užsitarnavo.

žim ir stebuklingosios gėlės po laistymo 
vis truputį apvysdavo.

Prie gėlyno to kampelio, kur stebuk
lingosios gėlės žydėjo, vis daugiau jau
nųjų sustodavo. Daugelis norėjo jų žie
dų prisisegti, o senesnieji stebėjosi, kad 
žiedai vis nenukrisdami žydi tie patys ir 
žydi.

Tik vieną kartą ryto metą daržininkas 
pastebėjo daug nuskintų ir išmėtytų la
pelių, kitą rytą ir vėl tas pat. Susirūpi
nęs ėmė naktį budėti.

Ir štai patį vidurnaktį žiūri: atskren
da prie žiedų toks nedidelis paukštelis, 
snapu lapelius skina ir meta žemėn.

Kas daryti?
Čia tuoj atsiminė . daržininkas, kad 

turi kišenėje žibintuvėlį. Ūmai pašvietė 
paukščiui tiesiai į akis, ir tas sustingo 
vietoje.

Kai daržininkas paėmė į rankas paukš
tį, tasai žmogaus balsu prabilo:

— Paleisk mane, o atsilygindamas aš 
tau parodysiu, iš kur reik atsinešti van
dens tinkamo tavo žiūrimoms gėlėms 
laistyti.

— Gerai, — atsakė daržininkas ir pa
leido paukštį.

Tasai iš lėto ėmė skristi, o daržinin
kas rodomuoju keliu eiti. Ėjo, ėjo ir pri
ėjo tokią girią. Toje girioje tekėjo upe
lis, o prie jo buvo nedidelis šaltinėlis.

Prie to šaltinėlio atsitūpė paukštelis ir 
tarė:

— Štai iš čia imk vandenį savo gėly-

Jaunesniųjų skautų ženkliukai:
vadams baltas — 1 lt., 
j. skautukams-ėms oksid. su 
varžtuku įsukamas 0,70 lt.

Rašykite: skaut. reikm. tiekimo skyrius.

Kuklus jis ir šiandieną, 
nors turi kuo didžiuotis.
Bet... tai jaunos sielos paslaptis .. 
Užtenka pažvelgti i jo akis — 
jos traukia jaunuoli kiekvieną.t 
Kodėl? Kiekvienas pasakys, 
kurs lietuviu save laiko šiandieną. 
Gyvuok tad ilgai, linkiu Tau!
O dvasia tavoji jauna 
tekaitina mūs krūtinę, 
kaip skambanti lietuviška daina, 
kuria apdainuojama tėvynė.
Ilgiausių metų Tau 
suteikt, Viešpati aš prašau! 
kad būtum jaunas iki žilos senatvės!

Vilk i ūkas

nui. Semk ir nešk tuo kibirėliu, kuris čia 
pastatytas. Tik, žiūrėk, nepadėk eida
mas to kibirėlio su vandeniu niekur. Pa
sėmęs tiesiai, nesustodamas nešk ir lais
tyk gėles. Gėlės tuo vandeniu laistomos 
nenustos niekad žydėjusios, be tavo ži
nios jų lapelių ir žiedų niekas nepalies. 
Bet, jei kur pakelėj sustotume! ir kibi
rėlį padėtumei, tai šaltinėlis tuoj išnyks.

Tai pasakęs paukštelis pakilo ir nu
skrido.

O kiek tokių laimingųjų, kurie skautišką 
ženklą ir kaklaraišti gauna ir iš paties 

Vyriausio Skautininko.

Kaip paukštis sakė, taip daržininkas 
ir darė. Kasdien naktį parsinešdavo van
dens, palaikydavo gėles, o dieną kitus 
darbus gėlyne dirbdavo.

Dabar jau gėlės tokiu gražumu žydėjo, 
kokio dar niekas nematė. Jų lapelių 
skaistumas pralenkė viso gėlyno žiedų 
skaistumą ir skleidė savo malonų kvapą 
aplinkui.

Iš visų Gintaro krašto kampelių jau 
ne tik jaunieji, bet ir pagyvenę žmonės 
jų žiedais puošėsi ir pynė savo širdyse 
gyvą meilės ir pasišventimo vainiką.

Ir dabar tebežydi Gintaro krašte 
trispalvės gėlės, o jų nuostabusis globė
jas vis su šypsena veide kas naktį iš to
limo šaltinėlio gyvuoju vandeniu jas 
laisto, o dieną kitus darbus dirba.

Es-au.
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Dvylika Jėzaus Kristaus apaštalų

Baltramiejus, Jokūbas II, Andriejus, Judas, Petras, Jonas, ‘Jėzus K r i s t u s, * Tomas, Jokūbas, Pilypas, Matas, Tadas, Simonas.

Apaštalai buvo Jėzaus Kristaus moki
niai. Jie į Jį Įtikėjo, kaipo Į žadėtą
jį Mesiją. Bendraudami su Juo klausė
si Jo pamokymų, ma.tė Jo daromus ste
buklus, kurie buvo daromi Dieviškojo 
mokslo patvirtinimui. Kristus iš visų sa
vo mokinių išrinko tik dvyliką apaštalų. 
Apaštalai buvo klusnūs ir ištikimi moki
niai. Jie sudarė pirmą naujos religijos 
bendriją, prie kurios vėliau turėjo pri
klausyti visi įtikėję į Kristaus mokslą. 
Kristus tiems savo apaštalams vėliau ir 
pavedė skelbti savo tikėjimą ir Dievo 
Karalystės ant žemės platinimą.
Istoriniai žinių šaltiniai apie apaštalus.

Seniausieji krikščioniškos literatūros 
paminklai, liudijantieji apie apaštalus, 
yra: Evangelija, šv. Povilo laiškai ir 
Apaštalų veikalai. Be to, kai kurios ži
nios apie apaštalus yra atskirose a.po- 
krifose, kurių autoriai mums nežinomi, 
bet jų pasakojimas užsitarnauja mūsų 
pasitikėjimo, o ypatingai, jeigu jie yra 
I ir II amžiaus Apologetų ir Šv. Tėvų 
patvirtinti.

Simonas Petras, pirmas iš „Dvyli
kos'’.

Žodis „apaštalas” paimtas iš graikų 
žodžio divoaTokoę (apostolos), pada
ryto iš žodžio aTCGSTEkXai (apostel- 
laj) — „siųsti” ir, apskritai, reiškiančio 
pasiuntinį, kuris privalo atlikti jam pa
vestą uždavinį ir pareikšti siuntėjo va
lią. Apskritai, kalboj žodis „apaštalas” 
suprantamas vienas iš dvylikos Jėzaus 
Kristaus išrinktų mokinių. Kristaus 
mokslo apaštalai buvo su Juo susigyvenę 
ir Jam atsidavę. Jų paskirtis buvo: 
skelbti Evangeliją ir organizuoti Bažny
čią visame pasaulyje.

Iš visos tos apaštalų kolegijos nuo pat 
pradžios į pirmas eiles iškyla Simo
nas Petras.

Jis buvo Galilėjaus žvejys, kilęs iš 
šiaurinės Palestinos provincijos, iš Siri
jos pasienio, kur žydų tauta buvo sveti
mųjų įtakoje ir sumišusi su svetimu ele
mentu.

Petras buvo žvejo Jono sūnus, iš 
Betsaido miestelio, bet gyveno drauge su 
savo broliu Andriejų, Kafarnaume, savo 
nuosavam name. Drąsus iki įžūlumo, 
slaugus iki pasiaukojimo, pilnas iniciaty
vos, akylumo, praktiškas, toli numatan
tis. Petras buvo gražios ir turtingos iš
vaizdos. Aukštai Jis buvo vertinamas. 
Jei kartais kur suklysdavęs, ar kam kokį 
nemalonumą padarydavęs, viskas būdavo 
greitai užmirštama ir dovanojama, nes

Jo žodis skambės per amžius.

žinojo, kad Petras turėjo kilnią, gerą 
širdį, mokėjo kitus karštai mylėti, did
vyriškai kitiems pasišvęsti.

Andriejus.
Šalia Petro stovi jo brolis A n d r i e- 

,1 u s. Pagal Euzebijaus liudijimą, Jis 
skelbė Evangeliją Scytijoj, o pagal kitų 
— Achajui, kur kaip kankinys ant sker
sinių balkių kryžiaus ir mirė.

Jokūbas ir Jonas.
Jokūbas ir Jonas kiek daugiau 

yra iškilę iš apaštalų kolegijos. Jie buvo 
pasiturinčio žvejo Zebediejaus, iš Galilie- 
jos, sūnūs. Drauge su Petru tapo Jėzaus 
mokiniais ir yra tikri liudininkai Jo iš
kilmingo viešojo gyvenimo, pav.: pasi

keitimo ant kalno Tabor, prisikėlimo iš 
numirusių Jairo dukters ir kruvinos 
maldos Alyvų daržely. Jie, panašiai kaip 
ir Simonas, iš Jėzaus gavo prievardę. 
Buvo pavadinti Boanerges arba griaus
mo vaikai, nes buvo karšto, staigaus 
būdo. Jėzus labiausiai mylėjo Joną (ku
ris buvo jauniausias) dėl jo nepaliesto 
švarumo. Jėzus jiems abiems išpranašavo 
kankynes. Jokūbas 44 metais, pirmas iš 
apaštalų, mirė kankinio mirtim. Jonas 
gi daug iškentėjęs (buvo įmestas į sta
tinę karštos alyvos, vėliau ištremtas į 
Patmos salą) mirė, kaip paskutinis iš 
apaštalų, Efezijoje.

Pilypas.
Pilypas iš Betsaidos, kaip ir keturi 

aukščiau aprašytieji apaštalai, netik 
kad drauge su jais tapo Jėzaus mokiniu, 
bet su savim įtraukė ir savo draugą 
Baltramiejų. Buvo jis blaivaus sugebėji
mo. Prieš stebuklą (padauginant duo
ną), Jėzus, išbandymui jo tikėjimo, klau
sia, iš kur gauti duonos, kad pavalgidi- 
nus tokią minią. Pilypas, užmiršęs apie 
galėjimą padaryti stebuklo, tuojau ap
skaičiuoja kiek tam reikalui reikėtų pi
nigų. (Jonas, 6, 5—6). Skelbė Evange
liją Frigijoj ir buvo nukankintas Miera- 
polisijoj.

Baltramiejus.
Drauge su Pilypu minimas yra Bal

tramiejus, kas reiškia sūnus Talmė- 
jaus arba. Plotomėjaus. Jis buvo tiesaus, 
atsargaus, gal kiek šiurkštaus charakte
rio, bet giliai religingas.

Skelbė Evangeliją Indijoj, o vėliau 
Armėnijoj, kur ir mirė kankinio mirtimi.

Matas.
"Matas buvo Kafarnaumo miesto 

muitininkas ir mokesčių rinkėjas. Tik 
jis vienas iš dvylikos buvo truputį mo
kytas, ir todėl pirmas pradėjo užrašinėti 
Jėzaus kalbas ir stebuklus. Iš Jėzaus gy
venimo aprašymo matosi, jog Matas bu
vo pastovaus, energingo būdo ir kilnios 
sielos. Kai Kristus praeidamas pažvelgė 
į jį ir pasakė: „sek mane”, jis atsikėlęs
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ir viską palikęs nuėjo paskui Jį. (Mat. 
9, 9). Džiaugsmo pilnas, savo namuose, 
iškėlė pokylį Jėzaus ir Jo mokinių gar
bei.

Tomas.
Apie T o m ą žinoma iš trijų atsitiki

mų, užsilikusių tiktai ketvirtoje Evan
gelijoje, kur iškeliama moralinis to apaš
talo veidas. Rimtas, beveik užsispyręs, 
sunkiai įtikinamas. Jei kartą įsitikinęs, 
tai ir kietai likda.vo nepalaužiamo tikėji
mo, drąsus, pasiryžęs, entuzijastas.

Kai Kristus prisikėlė iš numirusių ir 
pasirodė susirinkusiems apaštalams, tuo 
laiku tarp apaštalų Tomo nebuvo.

Tomas nenorėjo tikėti apaštalų tvirti
nimui, kad jie matė prisikėlusį Kristų. 
Po astuonių dienų Jėzus vėl pasirodė 
susirinkusiems apaštalams, kurių tarpe 
buvo ir Tomas, ir liepė Tomui, kad jis 
įsitikintų, paliesti Jo žaizdas.

Jokūbas. Judas, vadinamas Tadu. Simo
nas, vadinamas Uolioju.

Jokūbas pasižymėjo stropumu ir 
pamaldumu. Turėdamas 62 m. buvo ak
menimis užmuštas. Jo brolis Judas 
buvo taip pat vadinamas Tadu arba 
Lebbeušu, kas reiškia drąsus, energingas 
ir kilnus. Panašus į jį buvo Simonas, 
vadinamas Uolioju. Priklausė jis prie 
tuolaikinės politinės partijos, kurios tiks
las buvo atvaduoti žydus iš Rymo ver
govės.

Tokiu būdu apaštalų tarpe atsirado 
atstovai dviejų priešingų politinių gru
pių. Matas buvo muitininkas ir oficialiai 
pripažino Rymo valdžią, o Simonas buvo 
priešingas Rymo valdžiai.•

Judas Iškąri jotas.
Judas, paeinantis iš Karijotų, buvo 

didelis egoistas.
Prisišlijo prie apaštalų, tikėjosi asme

niškos, medžiaginės naudos ir karjeros, 
nes manė, kad Kristaus karalystė bus 
žemiška. Kristaus mokinių tarpe įgijo

pasitikėjimą savo stropumu ir gyvenimo 
praktika. Apaštalų draugijoje buvo iš
rinktas iždininku. Greitai įsitikinęs, kad 
Kristaus karalystė yra ne žemiška, bet 
grynai dvasinė ir medžiaginės naudos iš 
jos negalima tikėtis, nusivylė ir Kristų 
išdavė.

Apaštalu pašaukimas.
Po Jėzaus į Dangų įžengimo, apašta

lai vieton išdaviko Judo, kuris nusižudė, 
išrinko Motiejų. Prieš išrenkant nau
jąjį apaštalą, šv. Petras apibūdino apaš
talo pašaukimą. Apaštalai buvo įsteigti 
tam, kad būtų tiesioginiai Evangelijos 
liudininkai. Visą laiką prabūna drauge su 
Jėzumi, bendrauja su Juo, užsiima, kas
dieniniais Jo reikalais, klauso Jo moks
lo, savo akimis mato Jo daromus ste
buklus, gauna, kaipo busimieji Evange
lijos skelbėjai ir Dievo karalystės pla
tintojai ant žemės, visokių patarimų, 
paaiškinimų, pamokymų.

Tokiu būdu jie ruošėsi būsimai misi
jai, kurią Kristus jiems žadėjo patikėti.

Po Paskutinės Vakarienės, Jie tapo 
kunigais, turinčiais teisę atlikinėti ne
kruviną Naujo Įstatymo Auką. Po Jė
zaus mirties apaštalų istorija tampa pa
čios Bažnyčios istorija.

Apaštalai, su Petru priešaky, yra pa,- 
grindas, ant kurio rėmėsi ir remiasi visi 
tikintieji ar šventa Bažnyčia. Tik tie, 
kuriuos jie ir jų įpėdiniai pagaus į Petro 
laivą, priklausys Dievo Bažnyčiai, o visa 
valdžia ir malonė eina nuo Kristaus tik
tai per apaštalus ir jų teisėtus įpėdinius.

A. A. Vilius Klimkaitis.
Kai paskutinį kartą, iš Tauragės išva- 

ž;uodamas, spaudė mūsų rankas, Jo aky
se dar spindėjo pasiryžimas ir viltis. Jis 
pasakė šiais metais pabūsiąs namuose ir 
galutinai pasveiksiąs, o kitąmet — vėl į 
mokyklą. Bet Dievo valia buvo kitokia: 
gauname iš a. a. Viliaus namiškių laišką, 
kad ligonis užmerkė akis amžinam atil
siui... Ir vėl nusiskundė senas vario var
pas, kad pavasariui bebundant brolį Vi
lių nuskynė mirtis.

Brolis Vilius mokėsi Tauragės moky
tojų seminarijoje, III-me kurse. Bet, pa
jutęs, kad vasarą sugedusi Jo sveikata 
negerėja, gydytojo patartas, išvažiavo pas 
savo tėvelius, dar kupinas idėjų.

Jo gimtinė — Dvyliai, Klaipėdos apskr. 
Tėvai neturtingi. Dėl to Vilius mokėsi iš 
gaunamos stipendijos. Bet savo kuklų gy
venimą mokėjo puikiai sutvarkyti: Jo 
kambarėlyje kiekvienas jausdavo artumą, 
jaukumą. Tai buvo toks mokinys, kurį 
kiekvienas klasės draugas ir mokytojas 
brangina. Jis priklausė vandens skautų 
valčiai. Visada buvo labai tvarkingas ir 
nenusidėjo 8 įstatui.

Amžinybėn Jis iškeliavo vos 21 metų 
amžiaus! Teramina Jį lietuviškų pušų oši
mas kapinėse!

Broli! Ilsėkis ramiai Viešpatyje.
Pranas Gudaitis.

mi

Musų klasės draugui, 
ERNSTUI CIBIČIUI, 

jo mylimam tėveliui mirus, reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

Pagėgių Duonelaičio gimnazijos
II A. kl. draugės ir draugai.

Dėl mylimos motutės mirties jau
nesniųjų skautų vadui
Juozui Raščiauskui
reiškia gilią užuojautą

Kėdainių Lukšio dr-vė.

Gražinos draugovės sesei
pskit. E. Jasinskailei, jos 
motutei mirus, reiškiame gilios užuo
jautos. Palangos skautai.
■■■HaBKMnaMBaaHaaHM

Po šventos Dvasios pasirodymo, apaš
talai, nebijodami didžiausio persekioji
mo, eina skelbti Evangelijos. Pirmiausiai 
jie įkuria Bažnyčią Jeruzolime. Vėliau, 
pagal Viešpaties valią, eina toliau, į Sa- 
mariją skelbdami Evangeliją ir steigdami 
naujas krikščionių bažnyčias, kurios pra- 
plitusios priklausytų tai pačiai Kristaus 
Bažnyčiai, kurios užuomazga buvo Jie 
patys, priėmę Išganytojo mokslą.
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Nauju kanklių 
(Tęsinys).

Taigi dabar ne mėginama dirbti kan
kles su 15—20 stygų, bet pilnu tempu 
dirbamos kanklės tik nemažiau kaip su 
18 stygų iki 22. Dirba mano nurodymais 
dabar Lietuvoje šeši muzikos instrumen
tų meisteriai. Ir nespėja patenkinti kan
klių pareikalavimo, ir vis gu koncertinių 
kanklių stygų kiekiu, 18—22. Jau du kart 
Kaune pritrūko kanklių.
Gauta užsakymų kanklių ir iš Amerikos, 
ir iš įvairių Lietuvos vietų. Ir vis tų dau-
giastygių, kurios, anot p. J. P., „pasise
kimo neturi". Į Klaipėdą pareikalauta 12 
kanklių su 20—22 stygomis. Tatai galiu 
įrodyti laiškų ištraukomis.

Kodėl praplėčiau kanklių skalę nuo 
11 stygų iki 22, dvigubai? — To parei
kalavo kankliavimo vystymo praktika. 
Juk net daugelį liaudies dainų negalima 
pakankliuoti su 11 stygų, ypač jei dainas 
tenka transponuoti į lig šiol kanklėms 
daugiausia vartojamą g dur tonaciją. Pav., 
Kad aš jojau per žalią girelę, Ant tėve
lio dvaro, Klumpakojis ir kt. Skambin
damas priėjai, užgavai 11-tąją ir ■— stop, 
daugiau nėra stygų. Tai jau ne darbas 
tada. O kankliuoti šokius, dainoms har
monizuotą akompanimentą, fortepijoni
nius saloninės muzikos veikalus, sudary
ti kanklių ansamblį ■— tiesiog neįmanoma 
su 11 stygų. Dėlto ir liaudyje yra net se
novinių kanklių su 14—17 stygų.

Kanklių skalės praplėtimas padarytas 
sąryšy su naujuoju kankliavimo būdu. 
Liaudiškai, senoviškai kankliuojant ne
įmanoma paskambinti to, kas parašyta 
fortepijonui ar smuikui: visokiais inter
valais dvibalsiu, tribalsiu, pavieniais to-

Kanklių muzikos bįįgai Kaune 1932 m.„Saulės” mokytojų seminarijos auklėti
nių grupė su kursų vedėju J. Strimaičiu.

zųj

muzikos keliu.
nais ir tercijomis lakstymas, prieškirčiai 
(foršliagai) iš apačios ir iš viršaus, dvigu
bi prieškirčiai, trelės ir t. t. Naujoviškai 
kankliuojant visa tai galima. Ir Kaune 
didesniuose kanklių koncertuose koncer
tėliuose be šio kankliavimo jau neapsiei
nama.

Liaudiškai išmokti kankliuoti muzika
liam labai lengva. Bet naujuoju būdu, 
pirštiniu (pirštų) skambinimu, tiesa, daug 
sunkiau. Čia reikia gerokai padirbėti, bet 
ir nauda kita ir pakankliavimas kitoks.

Kanklių muzi
kos kursai Kau
ne 1932 m. — 
pradž. mokyklų 
mokytojų, gru
pė. Iš kairės į 
dešinę stovi: J. 
Spietinis, A. 
Garmus, A. 
Adomaitis, S. 
Žibaitis, V.

Baltrušaitis.
Sėdi: Galbuo- 
gis, kursų lek
torius J. Stri
maitis ir F. Ge- 

lumbauskas.
Prieky sėdi: J. 
Klimaitis ir J. 

M ališauskas.

Naujaip kankliuojant kairiąja ranka visai 
nereikia vien tik slopinti stygų: kankliuo
jama vienos arba abiejų rankų pirštais, 
ne medijatorium; tie patys pirštai už

gauna stygas, tie patys momentaliai jas 
užtildo.

Čia būtinai reikia stygas numeruoti 
po stygomis ant skersai užtiestos popie
riaus juostelės. Nes kitaip mikliai skam
binant, šokinėjant pirštais nežinia būtų 
kur šokti ir greitai galima prašokti pro 
šalį ir suklysti.

Štai kanklių skalė:
Nuo trečios arba pirmos iki 20-sios 

tai yra šiųdieninių kanklių skalės mini
mumas. Daugiau (1—22) — pageidaujama 
bent vienas turėti prie kanklių ansam
blio. Tada 9-ji styga turi skambėti lygiai 
kaip kamertonas A, ir kitos derinti kaip 
skalėje parodyta.

Kad stygos išlaikytų įtempimą, jos ne
turi būti per ilgos arba per storos. Jei 
daromos kanklės su 18 st., tada 3-ji sty
ga (tuomet 1-ji styga turi prasidėti skait
line — 3) turi turėti 55—56 cm. ilgio, o 
20-ji (tuo atveju paskutinė) 15—16 cm. 
Jei su 22 stygom kanklės, tada ilgiau- 

sioji — 1-ji — 58—59 cm., o 22-ji — 
13—14 cm. Jei taip bus padarytos kan
klės — stygos neturi trūkti nuo reikia
mo įtempimo.

Jeigu gi bus daromos kanklės taip,
kaip „Skautų Aido“ 1933. 11 Nr. IV tipu 
parodyta — jomis, tiesa, galima kan
kliuoti liaudies dainas, bet ir tai, kada 
reikės, visa kanklių skalė nevisuomet 
duosis pakeliama, pagal kamertoną su
tvarkoma. Ji, normaliai imant, paprastai 
esti tonu ar tercija žemiau ir prie kan
klių ansamblio sunkiai pritaikoma.

Pailgu punktyru (dygsniukais) apka
binta skalė — yra ta, kurios laikosi p. 
p. «Pr. ir J. Puskunigis, t. y., pagal mano 
pilną numeraciją nuo 5 iki 15, o pagal 
p. Puskunigio — tos pačios stygos nu
meruojamos 1—11, ir boselis.

Tad dirbant kankles pagal mano nu
rodytą reikalą — koncertines kankles •— 
reikės atitinkamai kanklių planas keisti. 
Vidury žvaigždutė turi būti su žymiai 
šiauresniais ir mažesniais sparneliais. 
Kanklių storis tarp 5—6 cm. Kanklės ge
ros ir iš liepos lentelių klijuotinės, ne 
skaptuotinės; viršus eglinis. Daro ir vi
sas iš eglės, irgi gerai skamba. Mat, ir 
iš vienokios medžiagos ne visiems meis
teriams pasiseka vienodai geras kankles 
padaryti. Čia jau jų paslaptis. Pačiam 
pasidaryti, jei kas stalius, žinoma, galima.

Čia buvo kalbėta apie aukštąsias kan
kles. Yra ir bosinės kanklės ir kontraba- 
sas. Bet jų čia neliesiu.

Just. Strimaitis,
Kauno kanklių muzikos kursų 

vedėjas.
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OFICIALINĖ DALIS
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO

AKTAS

Nr. 5.
Kaunas, 1935 m. kovo mėn. 12 dien.

Pasirėmęs Sąjungos vadovybės pasiūlymu, sąjungos sta
tuto 107 § numatytiems kandidatams i pirmosios tarybos na
rius išrinkti, nustatau tokią tvarką:

1.
Tų kandidatų išrinkimo reikalais rūpinsis tam tikra rin

kimų komisija, kuri bus paskirta atskiru aktu.
2.

Rinkimų komisija:
a) sudaro statuto 107 § numatyto susirinkimo dalyvių 

sąrašą,
b) sudaro ir statuto 107 § nustatytam susirinkimui pa

tiekia rinkti kandidatų sąrašą,
c) pasiūlo statuto 107 § numatyto susirinkimo šaukimo 

datą,
d) pristato susirinkimo išrinktus kandidatus paskirti ir
e) sprendžia, kitus šių rinkimų reikalus.

3.
Asmenis rinkimo komisijai įtraukti i kandidatų sąrašą, ko

misijos nustatyta tvarka, gali pasiūlyti:
a) Lietuvos skautams remti draugijos centro valdyba,
b) vyriausias skautų štabas ir
c) tuntininkai.

4.
Statuto 107 § numatytą susirinkimą atidaro rinkimų ko

misija per savo pirmininką ar jo pavaduotoją, patiekia darbo
tvarkę, pakviečia seniausią susirinkimo narį susirinkimui pir
mininkauti, pasiūlo balsams skaityti komisiją iš susirinkimo 
narių ir surašo susirinkimo protokolą.

5.
Kandidatams į tarybos narius išrinkti susirinkime gali da

lyvauti tik rinkimų komisijos rinkėjų sąraše paskelbti asmens.
6.

Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja bent pusė visų 
rinkimų komisijos rinkikų sąraše paskelbti} asmenų.

• 7.
Kandidatai į tarybos narius renkami slaptu balsavimu.

8.
Kiekvienas rinkikas gali balsuoti už 24 asmenis iš rinkimų 

komisijos sudaryto sąrašo.
9.

Rinkimų komisija rinkikų sąrašą turi sudaryti ir rinki
kams pranešti bent prieš 7 dienas, prieš susirinkimo dieną, o 
renkamųjų sąrašą — bent prieš susirinkimo pradžią.

10.
Rinkimų komisijos būstinė yra vyriausio skautų štabo 

patalpose.
A. SMETONA.

Respublikos Prezidentas.
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Dr. ,J. ALEKNA.
Šefo Pavaduotojas j r

Lietuvos Skautams Remti Dr-jos Pirmininkas.

Pulk. Vyr. Sktn. J. ŠARAUSKAS, 
Vyriausias Skautininkas

Lietuvos Skautų Sąjungos Statutas, 
kurį Švietimo Ministeris patvirtino ir paskelbė, yra išleistas 

atskira knygute. Knygutėje įdėtas ir L. S. S. įstatymas. 
Knygutė parduodama sk. reikm. tiek, skyriuje.

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO 
AKTAS

Nr. 6.
L. S. S. Šefo įsakyme numatytą rinkimų komisiją pa

skirtu tokią:
1. pirmininkas — Šefo pavaduotojas ir Lietuvos skau

tams remti draugijos pirmininkas vyresnysis skautininkas dr. 
Jurgis Alekna;

2. pirmininko pavaduotojas — vyriausias skautininkas 
ir Lietuvos skautams remti draugijos vice-pirmininkas vyres
nysis skautininkas pulkininkas Juozas Šarauskas;

3. sekretorius — vyriausio skautų štabo narys vyresny
sis skautininkas Antanas Saulaitis;

4. narys — sąjungos garbės gynėjas vyresnysis skauti
ninkas pulkininkas leitenantas Mikas Kalmantas;

5. narys — vyriausio skautų štabo narys vyresnioji 
skautininke Elena Barščiauskaitė.

Komisijos nariams pavaduoti priskiriu šiuos kandidatus:
1. pirmuoju kandidatu — Kauno rajono vadijos vadą 

ate. pulkininką Povilą Budrevičių;
2. antruoju kandidatu — Kauno skaučių tunto tuntinin- 

kę vyresniąją skautininkę Domininkę Kesiūnaitę;
3. trečiuoju kandidatu — vyriausio skautų štabo narį 

skautininką Kazį Palčiauską.
Kaunas. 193-5 m. kovo mėn. 12 d.

A. SMETONA. 
Respublikos Prezidentas. 

Lietuvos Skautu Sąjungos Šefas.
Dr. J. ALEKNA.

Šefo Pavaduotojas ir
Lietuvos Skautams Remti Dr-jos Pirmininkas. 

Pulk. Vyr. Sktn. J. ŠARAUSKAS.
Vyriausias Skautininkas.

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO 
ĮSAKYMAS Nr. 1.

■ Kaunas, 1935 m. kovo mėn. 15 d.
§ L

Pasirėmęs Vyriausio Skautų Štabo nutarimais 1934 m. 
rugsėjo m. 15 d. protokolo 14 nr., 1934 m. spalių m. 3 d. proto
kolo 16 nr., 1934 m. lapkričio mėn. 20 d. protokolo 18 nr., 
1934 m. gruodžio mėn. 11 d. protokolo 21 nr., 1935 m, sausio 
mėn. 8 d. protokolo 8 nr., 1935 m. sausio m. 14 d. protokolo 
2 nr., 1935 m. sausio m. 22 d. protokolo 3 nr., 1935 m. sausio 
mėn. 29 d. protokolo 4 nr., 1935 m. vasario m. 5 d. protokolo 
5 nr., 1935 m. vasario m. 13 d. protokolo 6 nr., 1935 m. vasario 
mėn. 19 d. protokolo 7 nr., 1935 m. kovo m. 8 d. protokolo 
9 nr., 1935 m. kovo m. 12 d. protokolo 10 nr., ir Vyriausio 
Skautininko tarpininkavimu, skelbiu papildomą aktyvių ir pa
syvių skautininkų sąrašą:

L AKTYVŪS SKAUTININKAI:
A. Skautininkai:

1. Barmienė-Chrolauskaitė, Valerija. 2. Gabrėnienė-Mor- 
kūnaitė, Aleksandra. 3. Jakševičienė-Jagaitė, Sofija. 4. Korsa
kas, Kostas. 5. Martinaitis, Matas. 6. Michelevičius, Bronius.
7. Tyškus, Feliksas.

B. Paskautininkiai:
8. Rudienė, Elzė. 9. Venclauskaitė, Danuta. 10. Žmuidzi- 

navičiūtė, Giedrė. 11. Žemgulienė, Leokadija.
II. PASYVŪS SKAUTININKAI:

A. Vyresnieji skautininkai:
1. Kuprionis, Jonas. 2. Valusis, Aloizas.

B. Skautininkai:
3. Adomaitytė-Gobėrienė, Antonina. 4. Blynaitė-Šenber- 

gienė, Apolonija. 5. Petrauskas, Eugenijus.
C. Paskautininkiai:

6. Batūra, Kazys. 7. Baukytė-Gudaitienė, Marija. 8. Bly
nas, Zenonas. 9. Dirsė, Alfonsas. 10. Garmiutė, Beta. 11. Ja- 
tautas, Steponas. 12. Karanauskas, Edmundas. 13. Kizevičius, 
Andrius. 14. Makštelė, Povilas. 15. Sprindys, Vaclovas. 16. Vait
kevičienė, Aleksandra. 17. Žvelginaitė, Ida-Emma.

§ 2.
Skautininkų registraciją užbaigti š.' m. kovo mėn. 25 d. 

ir ligi tos dienos neįsiregistravę skautininkai, kaip buvo re
gistraciją pradedant paskelbta, bus laikomi skautininkų laips
nių atsisakę. Vyr. sktn. dr. J. ALEKNA, 

Šefo Pavaduotojas.
Pulk. vyr. sktn. J. ŠARAUSKAS, 

Vyriausias Skautininkas.
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Juozas Žukauskas.Mažieji didvyriai.
Miestelyj tylu, lyg bažnyčios pože

miuose.
Pro nuplikusius rudens medžius žiūri 

žvaigždžių apkramtytas mėnuo. Pamažu 
kopia į viršų. Ant blėkinių stogų jis pa
lieka sidabrines savo žingsnių pėdas.

Iki vidurnakčio belieka tik vienas pus
valandis.

Ties trobelniko Varnėno kiemu auga 
du gluosniai ir. viena liepa. Tamsiai mė
lyname dangaus fone atsimuša įkelti juos- 
na inkilai ir vienoj kitoj vietoj užsilikę 
pajuodavę lapai.

Per liepos liemenį užsilaužia du išty
rę šešėliai. Pasigirsta atsargus švilpimas. 
Du nuolat krūpčioją siluetai susiglaudžia.

— Argi būtų pramiegojęs, — pasigirs
ta pašnibždus balsas.

— Niekuomet nemanau... Stepas to 
nepadarys!...

— Fiū-ū-ū-ū! Fi-fi-fi! Fiū-ū-ū-ū!
Tylu.
Užpakalyje pasigirsta kažkieno, tary

tum katino, žingsniai.
Abu siluetai užlenda už gluosnių.
— Tai aš. Ko nusigando!?! — pusbal

siai žodžiai.
— Iš kur tu? Mes manėm iš klėties 

tave išeisiantį.
— Taip, matot, išėjo; turėjau daržinėj 

miegoti. Jūs jau pasiruošę?
— Nuja.
— Skubėk, Stepai. Metas... Kur tavo 

daiktai?
— Čia pat vazaunėj. Iš vakaro viską 

susislėpiau. Pasiimu tuoj ir galim keliauti.
— Kaži Jesaičiukai, tikriausiai, tur 

būt, jau laukia.
Varnėnų Stepas nuslinko vazaunės 

link, o Rudvagio Simas ir Plaišio Antu
kas pasiliko prie gluosnių.

Už poros minučių trys berniukai nu- 
šmėkštavo patvoriais miestelio galugat- 
vės link. Paskutinėms troboms besibai
giant, jie pasuko padaržėmis vienišos pir
ties pusėn.

— Au-au-au! — pramušo nakties rim- 
t( skardus šuns lojimas.

Berniukai sutūpė, pasislėpė už pajuo
dusių dilgynių krūmo.

— Sa-sa-sa! Alpi, sa, — sudraudė An
tukas piktai besiartinantį šunį.

Saviškius žmones pažinęs šuo pavyz- 
guriavo kurį laiką ir nubėgo miestelio 
gatvėn.

— Niekas, tur būt, nepastebėjo... 
Kelkimės.

— Jesaičiukai jau prie pirties. Ma
tot — ran'ka moja. Skubėkim.

Trys siluetai nušliaužė daržų lysvėmis 
susigūžinę, susikūprinę. Į tą vietą, kur 
riurkso vieniša pirtis.

— Na, ir gaišuojat! — pyktelėjo vy
resnysis Jesaičiukas — Pranas.

— Seniai laukiat?
— Kone valandą.
— Rodos, kad niekur ypatingai neuž- 

gaišom. Kaip su ginklais?
— Du revolverius turim. Šovinių pil

nos kišenės. Ko daugiau bereikia; pa
kaks pradž:ai.

— Puiku, jei taip! — nudžiugo Rud-

vagio Simas. — Vadinasi, turim tris re
volverius — aš irgi šiokį tokį barškalą 
susigaudžiau. Tai duosim! Su visa jų kuo
pa galėsim kariauti!...

Penkios poros akių sužibi nuo tų žo
džių, lyg vėjo papūstos žarijos.

— Kaip mat visus išplieksim iš savo 
krašto!...

— Nepasigailėsim nieko: nei savęs, 
nei jų!

— Nesikarščiuokim pirm laiko, — 
pertraukė Pranas Jesaitis, ketvirtos kla
sės mokinys. — Papasakokit verčiau, ką 
gero esat sužinoję. O antra vertus, nebe- 
gaišuodami, pradėkim ir savo kelionę.

— Šiandie rytą girdėjau Juodišių Pet
rą šnekantį, būk lenkai paėmę Švarnai- 
čius. Ten ir tebestovį dabar, — pranešė 
Antukas.

— O kaži kur mūsieji? — paklausė
— Berods, Pelaičiuose įsitvirtinę. Ki

tas būrys, girdėjau Veblaitį pasakojantį, 
iškeliavęs į Kaulakiemį.

— Patrauksim į Pelaičius, — nuspren
dė Pranas. — Kiek bus į ten kilometrų ?

— Dvidešimt vienas.
— Tai nedaug. Iki pusryčių nueisim... 
Pranas Jesaitis, dar anksčiau išrinktas 

penkiukės vadu, apžiūrėjo draugų daik
tus, apavą, rūbus.

— Ar negalėjai geresnių batų cusiras- 
ti?... Dabar jau visiškai nuplyšę, o ką pas
kiau beveiksi... — pastebėjo skurdų Ste
po Varnėno apsirengimą.

— Tuos pačius vos susigaudžiau: ne
žinau ką tėvas besakys rytą atsikėlęs ir
savo batų neberadęs.

Berniukų vadas nebesakė nieko. Jis 
atsiminė Varnėnų neturtingumą — Ste
pas ir į vidurinę mokyklą vaikščiodavo 
dažniausiai basas. Paskutiniu metu jis vi
siškai nebeturėjo jokio apavo — tad, 
įuošdamasis į šį žygį, pasiėmė neturtin
go tėvo batus, kurie kad ir dideli jam, 
bet vis tik buvo pakenčiami.

Berniukai ėjo duobėtais šunkeliais... •

— Na, keliaujam, — pranešė vadas.
— Keliaujam, — pakartojo kiti.
Laukų ežiomis, pro pailgą ežerą, pro 

pamiškę patraukė berniukai šunkeliais 
Pelaičių bažnytkaimio linkui.

Kai rytuose prasimušo pirmieji sau
lėtekio spinduliai, jie buvo nuėję jau pen
kis kilometrus. Iš nakties miego pabu
dęs vėjas skabė nuo nuplikusių medžių 
parudavusius lapus. Šie, rytmečio spal
vose žvilgėdami, sukosi baimingai ore ir 
leidosi virpėdami į apsiblaususią žemę.

— Gautumėm nuo tėvų švariai į kailį, 
jei tektų grįžti atgal, — pastebėjo An
tukas.

— Menkas malonumas būtų... — pri
dėjo jaunesnysis Jesaičiukas Vladas.

— Niekus paistot, — sudraudė Rud- 
vagio Simas. — Negali dabar būti jokios 
kalbos apie grįžimą. O kai grįšim Gavo 
darbą atlikę, ne tik tėvai, bet ir visas 
miestelis sutiks mus išskėstomis ranko
mis.

Berniukų veidais nubėgo šviesūs at
spalviai.

— Visi mokytojai įrašys mums tada į 
dienynus vienas penkiukes, — svajingai 
šyptelėjo Antukas, kuris niekuomet ne
gaudavo iš matematikos daugiau kaip 
trejetuką su dviem minusais.

— Oho, kas tuomet dėsis!... Patsai d - 
rektorius pasišauks į savo kabinetą, pa
prašys mus sėstis ir sakys: „Na, papasako
kit, vyrai, kaip ten kariavot, kiek naudos 
•mūsų tėvynei atnešėt". O mes ir pradė- 
s’m: ten ir ten, taip ir taip buvo...

Viliojančia ateitim besigardžiuodami, 
berniukai ėjo duobėtais šunkeliais, stū
mėsi priekin, artindamiesi prie Pelaičių
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bažnytkaimio. Retkarčiais jie sutikdavo 
važiuotus bei pėsčius žmones, kurie nu
stebusiomis akimis ilgai lydėdavo sku
bančius vyrukus.

— Kur jie eina? Kodėl jie ne mokyk
loje? — ne vienas iš tų sutiktųjų šitaip 
galvojo.

Kelias, visą laiką pamažu kildamas, 
vedė į nuolaidžią aukštumą, nuo kurios 
turėjo pasirodyti Pelaičių bažnytkaimis. 
Tuo keliu leidosi žemyn su balta kume
laite žydelis, skudurų ir šerių prekiau
tojas.

Pažinęs Jesaičiukus, Labvagių mies
telio vaistininko vaikus, žydelis žemai 
nukėlė nuo savo galvos 'kepurę. Pranas 
tuoj pasišovė užklausti.

— Iš kur važiuoji, Meigi? Kaip se
kasi?

— Kas čia seksis, — nusiminusiu bal
su atsakė šerių prekiautojas. — Norėjau 
ką nors parduoti Pelaičiuose, o ten ka
riuomenė stovi — neįsileidžia. Girdi, sku
bėk atgal kuogreičiau. Lenkai tuoj šau
dyti pradėsią... Aš ir nuvažiavau.

Berniukų veidai nušvito.
— Vadinasi, Pelaičiuose mūsieji sto

vi! — lyg ir netikėjo Simas.
— Nuja stovi. Pats vadas su manim 

šnekėjo. Netoli ir lenkai esą. Girdėjau, 
kad jie ruošiasi mūsuosius pulti. Grįžkit 
atgal, nes papulsit į ugnį.

— Žinai ką, Meigi? — išdidžiai nusi
šypsojo Pranas.

— Nu?
— Mes einam padėti savo kariuome

nei.
Šerių prekiautojas išpūtė labai pla

čiai akis.
— Jūs juokaujat!
— Perdaug rimtas dabar metas, kad 

būtų galima juokauti. Gali ir netikėti, 
kad mes einam į savanorius, bet būk ge
ras ir pranešk mano tėvams šį mūsų su
sitikimą ir pasikalbėjimą. Težino jie mūsų 
pasiryžimą. Dabar jau niekas mus nebe
sulaikys — už pusvalandžio mes būsim 
savo kariuomenės eilėse.

Skudurų ir šerių prekiautojas ilgoką 
laiką nesusigaudė, kas atsakyti. Jis tik 
žiūrėjo išpurpusiomis akimis į mažuo
sius savanorius ir traukė pečiais.

— Žinoma, gerai darot, — tarė atsi
peikėjęs. — Padėtis mūsų krašto sunki: 
lenkai, Vilnių užėmę, į krašto gilumą 
braunasi, o mūsų kareivių nedaug... Men
kai ir ginkluoti esam... Žinoma, gerai, la
bai gerai darot, bet... Juk jūs dar vaikai 
tebesat, ar galėsit ką nors padaryti. Ka
žin ar priims jumis į kareivius tokius jau
nučius...

Pranas perbraukė ranka gelsvus, ant 
kaktos užkritusius plaukų pluoštus, lyg ir 
pyktelėjęs apmetė akimis susigužusį ve
žime žydelį.

— Priims, turės priimti! Nesvarbu, kad 
dar nesam suaugę vyrai. Šaudyti visuo
met mokėsimi... Oho! Tu nežinai, Meigi, 
kaip puikiai aš taikau! Aš ir iš kulkosvai
džio moku šaudyti. Kai mūsų miestely 
kareiviai stovėjo, išsimokiau iš vieno pus
karininkio. Visai neblogai išmokau.

Šerių prekiautojas pakraipė galvą, nu
sišypsojo nuolaidžia šypsena.

— Nu, jeigu taip, aš nebesakau nie
ko... Keliaukit sveiki, o Ponas Dievas te
padeda šventam jūsų darbui.

— Sudie, Meigi!
Žydelis, nutriušusiu botagu kumelaitę 

paraginęs, nuvažiavo savo keliu, o ber
niukai tęsė toliau kelionę.

Pasikėlę į aukštumą, berniukai susto
jo. Pakalnėj, už keletos kilometrų aiškiai 
matėsi Pelaičių bažnytkaimis. Tankūs me
džiai gaubė medines trobas, traukėsi gat
vės pakraščiais. Balta, raudonai dažytu

Eglynai, kuriuose slapstėsi kovotojai.

stogu bažnyčia, aukštai iškėlusi grakščią 
savo galvą, rėmėsi juosvu kryžių į pilką 
rudens dangų.

— O ką dabar sakysim atvykę, į ką 
kreipsimės? — susirūpino Varnėnas.

— Žinoma, į vadą, — pasiskubino at
sakyti Rudvagis.

— Nuja, taip... — pridėjo Pranas Je
saitis. — O dabar pro aną miškelį, tie
siog per laukus į bažnytkaimį.

Nelygiais laukų arimais ir rugienomis 
berniukai žengė, malšindami savyj pas - 
reiškusį nerimastį. Mat besiartinant pne 
savųjų, besibaigiant jų kelionės tikslui 
lyg ir baisu kažko, neramu pasidarė.

Einant per miškelį, jiems rodėsi, kad 
už kuplių kaduginių krūmų sėdi apsigin
klavę priešai ir tuč tuojau paleis į juos 
pragaištingus šūvius.

Abu Jesaičiukai ir Rudvagis laikė Įlei
dę rankas į kišenes, Rudvagis vienu me
lu buvo sumanęs net išsitraukti ir ranko
se neštis revolverį, tačiau Pranas sudrau
dė — liepė atgal paslėpti ginklą.

— Stok! Kas ten?! — staiga pasiekė 
berniukų ausis aštrus balsas, kuris pri
vertė visus nenoromis krūptelėti.

Berniukai sustojo. Iš tankaus eglyno 
išlindo šautuvu rankoj nešinąs kareivis. 
Iš karto nustebęs, prisiartino prie custo- 
jusių.

— Grybauti atėjot?! — sausai pa
klausė.

Berniukai iš karto nesusigriebė, kas 
atsakyti.

— Man rodos, kad jums toli nereikia 
grybų ieškoti, nes patys ant Gavo pečių 
vietoj galvų grybus turit, — nusišypsojo 
lauko sargybinis. — Tokiu metu eiti į 
miškelį!... Juk jūs kiekvieną minutę galit 
gauti nuo lenkų pusės po kulkutę!...

Pranas Jesaitis išraudo ir tvirtu balsu 
atkirto:

— Ne grybai mums rūpi! Mes atėjom 
kariauti, o ne žaisti! Pasakyk tamsta 
mums, kur galim rasti jūsų vadą?

Lauko sargybinis labai nustebo. Ap
metęs akimis berniukų aprėdą, įsižiūrėjęs 
į jų veidus, jis suprato turįs reikalo ne 
su kaimo vaikais, bet su atkakliais pasi- 
lyžėliais — mažamečiais savanoriais. To
kių savanorių jaunesnio ar vyresnio am

žiaus, į kovotojų eiles benorinčių stoti, 
jam teko matyti ir anksčiau.

Maloniai nusišypsodamas jis tarė:
— Aptingot mokykloj mokytis ir atė

jot kariauti... Na, gerai, aš tuoj pašauk
siu sargybinį, kuris nuves jumis postoviu 
pas vadą.

Sargybinis kažkaip sudėjo į lūpas tris 
pirštus ir sušvilpė du kart trumpai ir vie
ną ilgai.

Netrukus iš kitos pusės pasirodė ne
didelio ūgio kareivis ir drausmingai pri
siartino prie šaukusiojo. Berniukai dabai 
suprato, kad juos sulaikiusis sargybinis 
yra vyresnio laipsnio.

— Žiūrėk, Petriūnai! Nuvesk šituos 
vyrus pas batalijono vadą ir pasiteirauk, 
ar nėra kokių nors parėdymų lauko sar
gyboms. Atlik viską kaip galima greičiau 
u tuoj sugrįšk.

— Klausau, tamsta viršininke! — pri
dėjo prie kepurės ranką pašauktasis ka
reivis ir, pamojęs stovintiems berniukams 
galvą, pranešė: — Na, einam, vyrai!

Kareivis žengė skubiais, dideliais 
žingsniais. Berniukai tekinom paskui se
kė. Šiuos net prakaitas išpylė, per keltas 
minutes taip besiskubinant.

Bažnytkaimio gatvėse buvo tuščia. 
Vienoje kitoje vietoje vaikščiojo vištos, 
šildėsi prieš atvėsusią rudens saulę ka
tinas. Daugiau nieko nesimatė. Sargybi
nis vedė berniukus per visą gatvę. Pri
ėjęs bažnyčios rinkelę, pasuko {♦mažy
čius šventoriaus vartukus.

Klebonijos kieme vaikščiojo ginkluoti 
kareiviai, prie lango ant suolelio sėdėjo 
du karininkai. Sargybinis žvaliai prisiar
tino prie to, kuris suko rankose didelį 
kaštano lapą, ir vikriai pridėdamas prie 
kepurės ranką, atraportavo.

— Tamsta vade, sargybos viršininko 
įsakytas atvedžiau tamstos žiniai šituos 
vaikus.

Aukšto ūgio karininkas, Gukdamas tarp 
pirštų rudens rūdžių pagraužtą lapą, sma
giai nusišypsojo, prisiartindamas į kiek 
nusigandusius berniukus.

— Ką gero pasakysit, vyrai? Nu
skriaudė jumis kas nors, pasiskųsti atė
jot?

Pranas Jesaitis išėjo priekin. B. d.
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Kur keliausime

Artėjančią vasarą mūsų kelionės bus 
plečiamos trimis kryptimis: 1) bus su
ruoštas vienas masinis „paradas“, 2) įvai
riomis upėmis bus organizuojami „regio
niniai" masiniai plaukimai, 3) bus skati
namos individualios ekskursijos neištir
tais maršrutais.

1. Masinis plaukimas išilgai Neries.
Pernai praplaukėm didesnę mums pri

einamą Nemuno dalį — nuo Alytaus iki 
Kuršių Marių. Šiai vasarai vyr. skautinin
ko pulk. J. Šarausko iniciatyva išrinkta 
kelionė Nerimi.

Neris (Vilija) teka iš Gudijos per Len
kiją ir Vilniaus kraštą. Iš bendro jos il
gio 510 km mums tuo tarpu prieinama 
tik 121 km, ir tai dar 25 km Nerimi eina 
administracinė linija; visai laisvas tik 
96 km žemupio ruožas, nuo Kernavės 
bažnytkaimio iki Kauno.

Masiniam plaukimui numatomas Ne
ries ruožas nuo Panerio dvaro iki Kau
no, viso 109 km ilgumo, tame skaičiuje 
13 km demarklinija. Panerio dvaras yra 
netoli Vievio stoties (6 km), o Vievis •— 
62 km nuo Kauno, prie geležinkelio į 
Vilnių. Baidares į startą teks gabenti 
traukiniu ir vežimais.

Įdomiausios lankytinos vietos prie 
Neries busi Paneria, Kernavė, Budelių 
piliakalnis, Čiobiškis, Gegužinė, Kariuo
menės poligonas Rukloje, Čiužiai, San
takos (Šventosios žiotys), Skaruliai, Jo
nava, Karmėlava. Neries krantai beveik 
visur statūs ir labai gražūs. Upė sriauni, 
turi daug rėvų ir didelių akmenų („Gai
dys“, „Trys broliai", „Gaidelis“ ir t. t.).

Numatoma, kad be nuovargio pavyks

Kelionė iš Kauno i Klaipėdą. Rusnė ir tiltas per Atmatą.

Prof. Steponas Kolupaila.

baidarėmis j šią vasarą?
nuplaukti visą ruožą ir aplankyti visą, 
kas bus verta, per 3 dienas, kartu su ke
lione iš Kauno į Vievį. Kad visi užimtieji 
žmonės galėtų dalyvauti kelionėje, nori
ma ją suderinti su Sekminių šventėmis 
(birželio mėn. 9 ir 10 d.), prijungiant dar 
šeštadienį (VI.8 d ).

Nemune ankšta nuo baidarių.

Šeštadieni manoma atvykti iš Kau
no, pasiruošti kelionei ir išplaukti iš Pa
nerio dvaro, kurio malonūs šeimininkai 
neatsakys ekskursantams padėti. Plauk
sime per „baisiausią“ Neries rėvą „Sali

nę", pačia administracine linija, matysi
me brolius-vilniečius ir lenkų pasienio 
sargybas. Ilgiau sustosime ties Kernave, 
kur aolankysime bažnyčią, piliakalnius. 
Vakare sukursime laužą šioje brangioje 
istorinėje vietoje. Nakvosime netoli Ker
navės Mitkiškių vienkiemio kluone ir pa
lapinėse.

Sekmadienį rytą plauksime, keletą 
kartų išlipdami į krantą, pro Čiobiškį ir 
Gegužinę. Pavakarį pasieksime Ruklą, 
kur padarysime vizitą mūsų kariuomene1 
jos vasaros stovykloje. Nakvosime Šven

tosios krantuose arti Santakų dvaro.
Pirmadienį plauksime pro Skarulius, 

Jonavą, Karmėlavą ir vakare pasieksime 
Kauną, kur iškilmingai atsisveikinsime 
senosios pilies griuvėsiuose.

Kaip galima numatyti, kelionė bus 
įvairi ir maloni. Stengsimės į ją įtraukti 
bent 200 žmonių. Suprantama, kad joje 
dalyvaus, pirmoje eilėje, pirmųjų masinių 
kelionių plaukikai. Žada prisidėti dar 
daug naujų žmonių. Apie kelionės orga
nizaciją stengsimės plačiai informuoti 
Skautų Aido skaitytojus.

2. Regioniniai plaukimai.
Mūsų plaukimuose labai mažai daly

vavo provincijos žmonių. Nemanau, kad 
jie nesidomėtų tuo dalyku. Provincijos 
žmonėms bendros kelionės turėtų su
teikti daug naujų pažinčių, įspūdžių, ži
nių, pramogų. Jei jie vengia mūsų kelio
nių, tai tik dėl to. kad jiems kiek sun
kiau prie mūsų prisidėti, pasiekti Kau
ną, smulkiai pasiinformuoti, suderinti sa
vo atostogas ar laisvalaikį. Suprantama, 
kad mūsų organizacija daugiausia taiko
ma kauniškiams.

Tuo tarpu ir provincijai rūpi mūsų 
propaguojamas reikalas. Skautai, pav., 
rodo savo veiklumą vandens srity Uk
mergėje, Biržuose, Telšiuose, Šiauliuose, 
Zarasuose; turėtų atsirasti vandens skau
tų ir mėgėjų taip pat kitur.

Kiekviename provincijos centre turė
tų susidaryti iniciatyvine grupė, kur' 
imtųsi organizuoti kelionę baidarėmis ir 
jai vadovauti. Skautų vadovybė turi tam
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reikalui instruktorių, į kurį galima kreip
tis su visais klausimais.

Kiekvieno centro gali būti parinktas 
tinkamiausias kelionės maršrutas. Z a- 
rasiškiai, pav., gali keliauti iš kuo
džio ežero Šventąja iki Ukmergės, Jona
vos ar Kauno; telšiškiai temėgina 
plaukti Virvyte ir Venta, šiauliškiai 
— Venta nuo Kuršėnų (prieš srovę), to
liau pro Kurtuvėnus pasiekti Dubysą ir 
nusileisti iki Seredžiaus ar Tilžės Pane
munės. Biržėnai jau rodė savo eks
pansiją; nors jie toliausia gyvena ir ne
turi gero vandens kelio, bet jau buvo 
keliavę j Palangą, į Latvijos Asari. Jie 
ras priemonių pasiekti, pav., Šventąją 
(Sartų ež.) ar Nevėžį (per Lėvenį).

Atskirų rajonų masinės kelionės ga
li pritraukti 20—30 dalyvių, o ateity jose 
dalyvaus šimtai žmonių. Ateis laikas, kai 
į Klaipėdą plauks iš visos Lietuvos koks 
tūkstantis baidarių

Ruoškitės tat, vandens kelionių mė
gėjai, nustatykit maršrutus ir kelionių 
tikslus, reikalaukit informacijų, o Skau
tų Aidas mielai padės, dėdamas jūsų pra
nešimus ir kelionių aprašymus bei vaiz
dus.

3. Atskiros kelionės.
Kaip jau pažymėjau, antrojo konkurso 

nepasisekimas pagadino norą tokius 
konkursus skelbti. Keletą metų konkur
sinių kelionių nebus ruošiama. Nenusi
minkime ir keliaukime be lenktynių. Ga
lime tikėti, kad mūsų spauda neatsakys 
priimti kiekvieną įdomesnį vandens ke
lionės aprašymą. Tuo mes būsime ne vien 
sau, bet ir visuomenei naudingi, ir mū
sų pasiryžimas ir atliktas darbas bus mū
sų draugų įvertintas.

Kur keliauti pavieniui, ką tirti,- ko 
siekti? Tikslų yra labai daug, o svar
biausias — pažinti savo šalį. Tvirtinu, 
kad ir „Mūsų vandens kelių“ autorius 
pats nėra matęs ir plaukęs jo siūlomais 
maršrutais; jis laukia rimtos kritikos, pa
stabų ir pataisų. Be nurodytų keliolikos 
maršrutų atsiras daug naujų, dar įdomes
nių ir svarbesnių.

Tikrai verta susidomėti mūsų eže
rais, kurių turime labai daug ir labai tin
kamų baidarei, o ypač būriniam sportui.

Baidarininkų poilsis.

Tarp aukštų Nemuno krantų.

Kaikuriuose provincijos centruose įsi
kūrė muziejai (Šiauliuose, Telšiuose, Bir
žuose), prie kurių koncentruojasi vietos 
gamtos ir istorijos mylėtojai, didelio pa
siryžimo ir iniciatyvos žmonės. Reikia 
pasiteirauti pas juos, kuo galima jiems 
padėti, į ką kreipti dėmesio keliaujant, 
ką fotografuoti. Būtinai reikia rašyti apie 
keliones: mūsų speciali spauda dar la
bai neturtinga.

Kaip pavyzdį įdomaus tokios kelionės 
aprašymo norėčiau nurodyti visai naują 
(lenkų kalba) A. Wislockio knygą 
„Per Breslaujos krašto ežerus ir upes“*). 
Autorius, didelis baidarės entuziastas,

*) Adam Wislocki. Przez jezio- 
ra i rzeki Braslawszczyzny. Reportaž z 
kajakowej wloczęgi. Warszawa 1931, 173 
pusi.

apkeliavo visą Rytų Lietuvą ir vaizdžiai 
aprašė šio krašto grožį ir kelionės buri
ne baidare smagumus. Knyga dailiai 
iliustruota ir lengvai parašyta, dienraščio 
reportažo stiliuje. Ji mums svarbi, kaip 
medžiaga Vilniaus kraštui pažinti, ir gali 
paveikti mūsų vandens kelionių mėgėjus 
savo žygius aprašyti ir atvaizduoti.

Pradėkime galvoti apie vasaros kelio
nes, ruoškime baidares, palapines, foto 
kameras ir svarstykime maršrutus. Iki 
pasimatymo mūsų upėse ir ežeruose!

Jau turime naują
patobulintą II laidos

Shilties Įtnypel?
Kaina tik 1 litas

Kreiptis: Skautiškų reikm. 
tiekimo skyrium

Visi skautai viską gauna tik 
Vyriaus. Skautų Stabo, 
Skautiškų Reikmenių 

Tiekimo skyriuje,
Kaunas, Nepriklauso
mybės a 4, tele f. 40-71. 
Čia gaunama visos skautams rei
kalingos reikmenės: uniformos bei 
joms medžiaga, ženklai, kaklaraiš
čiai, virvutės, švilpukai, kojinės; 
iškyloms bei stovykloms daiktai: 
palapinės, kuprinės, puodukai, vais
tinėlės, skautų peiliai, žemėlapiai; 
atvirutės, laiškai, litera'ura ir šiaip 

visokie skautiški dalykai.
Užsakymai pildomi vietoje ir raštu. Siųs
dami užsakymus raštu, rašykite aiškų sa
vo adresą: vardą, pavardę, paštą ir 

gyv. vietą.
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MŪSŲ ŠEIMOS NRUJIEN

TUNTININKŲ PASITARIMAS.

Vyriausias Skautų Štabas nu
tarė š. m. kovo mėn. 30—31 
dienomis padaryti centro va
dovų ir tuntininkų pasitarimą 
Kaune. Vieną tų dienų įvyks 
tam tikras susirinkimas, kandi
datams į tarybos narius išrinkti.

Darbų tvarkoje bus: centro 
vadovybės atstovų pranešimai, 
tuntininkų pranešimai, įvairūs 
aktualūs reikalai ir t. t.

Tuntininkai išsamiai duos sa
vo tuntų veikimo apžvalgą, da
bartinę padėtį, skaičius, pažan
gumą, artimiausius planus, Šefo 
konkursų eigą ir. t. t.

S kaule, tu žinai, kad Šefo konkursai baigsis bal. 
m 30 d- Ar visa padarai, kad tavo vienetas 
tobulėtų, kad konkursuos nepaliktų paskutinis ? 

Nepraleisk nė minutės, kad neturėtum dėmesyje 
Šefo konkursų ! Dirbk ir kitus ragink dirbti.

— Kovo m. 15 d. sukako 10 
metų, kai pradėjo organizuotis 
mūsų skautai vyčiai. Dabar jie, 
turėdami gerą vadovybę, dirba 
didelį škautybės darbą.

— III.2. Šiauliuose buvo gra

žiai minimas tuntininko v, sk. 
K. Ubeikos 10 metų skautiško 
veikimo ir tuntininkavimo su
kaktys. Negavusi reikalingos 
medžiagos dar šiame nr. redak
cija negalėjo to dalyko plačiau 
paminėti.

O aš vis dar taupau Šefo kon
kursų reikalams;

IR ŠIEMET PLAUKSIME.
DIDYSIS VĖLIAVŲ PARADAS ŠANČIŲ TUNTE.

Skautų Aidas numato su
ruošti šią vasarą masinę kelio
nę baidarėmis išilgai Neries nuo 
Panerio dv. iki Kauno. Daly
vauti kviečiami visi, be jokių 
skirtumų, kaip pernai. Pasirū
pinkit iš anksto įsitaisyti baida
res, sutvarkyti savo įrengimą ir 
šekit mūsų informacijas.

Kelionės laikas numatomas 
birželio mėn. 8—10 d. (per Sek
mines). Registracija bus pa
skelbta vėliau.

VIII VAIŽGANTO DR-VĖ.

III.3, šv. Kazimiero dienos iš
vakarėse, Šančių skautų tunte 
įvyko iškilminga sueiga. Suei
gos metu buvo įteiktos vėliavos 
tuntui ir sekančiom dr-vėm: 
I-jai vyčių, II-jai L. K. Mindau
go, IV-jai L. K. Šarūno, V-jai 
D. L. K. Vytenio ir I, II, III, IV 
ir V-jai jaunesn. skautų drevėm. 
Tokiu būdu viso įteikta 10 vė
liavų. Toks vėliavų paradas iš 
tikrųjų sudarė nepaprastą su
eigai iškilmingumą.

Į iškilmes atvyko pats. S. Še
fo pavaduotojas Dr. Alekna, 
vyr. skautin. pulk. Šarauskas, 
vadijos vadas ats. pulk. Budre- 
vičius, pulk. Kabaila, lietuvių 
skaučių Latvijoj dr-vės dr-kė L. 
Rudytė, daug tuntų ir įvair. 
or-jų atstovų, tėvų, rėmėjų ir 
kt. Kauno skaučių ir Aušros 
tuntai prisiuntė, be atstovų, ir 
savo vėliavas.

Aukštąją vadovybę sutikus 
iškilmingu maršu (griežė 2 pėst. 
p. dūdų orkestras), prasidėjo 
vienetams vėliavų įteikimas. 
Vėliau visom vėliavom asistuo
jant, buvo iškilmingai pasirašy
tas tunto vėliavos įteikimo 
aktas, labai gražiai įrištoje tun
to kronikos knygoje, perskai
tytas ir tuntui įteikta vėliava.

Vėliavą įteikė dr. Alekna, pri
ėmė tuntininkas J. Eidukas.

Dabar pasipylė sveikinimai. 
Gražias ir labai turiningas kal
bas pasakė dr. Alekna, vyr. 
sktn. pulk. Šarauskas ir kt.

Sueigą vedė ir tunto vardu 
žodį tarė tuntininko pavaduo
tojas j. Itn. sktn. Metelicinas, 
vėliau visas tuntas su aukštąja 
vadovybe davė bendrą iškilmin
gą pasižadėjimą. Gražiu tunti
ninko J. Eiduko žodžiu pirmoji 
sueigos dalis ir buvo baigta.

Po trumpos pertraukos skau
tai palinksmino savo svečius 
gražiomis, skambiomis dainelė
mis, gražiais pasirodymais ir ga
lingais šūkiais.

Čia ypač gražiai pasirodė III 
jaun. skautų ir IV L. K. Šarū
no skautų dr-vės.

Ši sueiga parodė, kad ten 
eina rimtas darbas; aišku, nuo
pelnas čia yra visų tunto vie
netų vadų.

Buvęs.

ŠIS TAS IŠ ŠANČIŲ TUNTO...
— Kovo m. 4 d. šv. Kazimie

ro dienos proga daugelis tunto 
vadų ir šiaip skautų, tuntininko 
įsakymu, pakelti į sekančius 
vyresniškumo laipsnius.

Įteikus tuntui vėliavą, tun
te paskelbta ir garbės dr-vė. Ši 
garbė šįmet atiteko I-jai dr. 
Basanavičiaus dr-vei, kuri pa

sižymėjo savo skautiškumu, su
siklausymu, drausme ir gražiais 
skautiškais darbais. Pavyzdin
giausiam dr-vės skautui psklt. 
M. Lazauskui, suteiktas tunto 
garbės skauto vardas. Dr-vei 
vadovauja energingas ir suma
nus vadas pasktn. Kalasauskas.

— I-oje vyčių dr-vėje irgi ne
snaudžiamą. Štai neseniai d. L. 
k. Kęstučio būrelis suruošė 
gražų skautišką vakarėlį šaulių 
sąjungos rūmuose. Vasario mėn. 
pabaigoj keli vyčiai kandidatai 
išlaikė egzaminus ir kovo m. 
pradžioje davė vyčių įžodį. Įžo
dis buvo labai įspūdingas ir at
liktas laikantis visų tradicijų. 
Jis ilgai ilgai paliks visų davu
siųjų atmintyje.

— Neatsilieka ir mūsų jaunie
ji. Vasario mėn. beveik visose 
jaun. skautų dr-vėse buvo egza
minai ir įžodis. Tokiu būdu 
mūsų šeima smarkiai padidėjo 
ir sustiprėjo,

— Kituose vienetuose irgi 
neramu: viskas verda, kunku
liuoja. Mat, Šefo konkursas jau 
baigiasi! Skautai baigia nešti 
dr-vėn savo paskutinius taškus, 
vadai pradeda taškus skaičiuoti, 
o tuntas paskyrė net specialę 
komisiją, kuri tuoj pradės pa
ruošiamąjį darbą, o netrukus ir 
taškų patikrinimą. Ali.

Kaunas. Mūsų draugovė, kaip 
ir daugelis kitų draugovių, ran
dasi ant žemės ir dar laikino
sios sostinės priemiesty, Alek
sote. Ji priskirta prie Pilies 
tunto. Gimėm dar visai nese
niai — pr. m. IX.14. Tikėkite, 
kad nuo pat gimimo dienos dir
bame išsijuosę. Mat, šį tą, ir ne
sigiriant, tikimės laimėti. Mes 
gerai suprantame Šefo konkur
so reikšmę. Taigi, pas mus, jei 
norite žinoti, tikra rugiapiūtė.

Antrąją Kalėdų dieną buvome 
suruošę pirmąją iškilmingą su
eigą, skautišką eglutę. Į ją atsi
lankė tuntininkas, nemaža sve
čių, brolių bei sesių.

11.24. surengėme skautišką 
vakarą. Netikėtai susilaukėme 
nemaža svečių. Programa buvo 
tiek įdomi ir įvairi, kad ji bu
vo nutarta transliuoti per radio. 
Tik gaila, kad kažin dėl kokių 
techniškų kliūčių salė su radio
fonu blogai buvo sujungta. Ki
tą kartą taip neatsitiks. Na, iš 
vakaro turėjome nemaža ir pel
no. Dabar rimtai galvojame, 
kas reiks daryti su pinigais. 
Esame dėkingi p. mokyklos ve
dėjui už patalpą.

Dabartiniu metu dr-vėj veikia 
trys S'kiltys: lapinų, briedžių ir 
žirgų. Draugovei vadovauja jau
nas, pilnas energijos pskltn. J. 
Kudirka.

Žvalgas.
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MARIJAMPOLĖS SKAUČIŲ 
TUNTAS.

11.24. Marijampolės skaučių 
tuntas, skautijos įkūrėjo lordo 
R. Baden-Powellio ir lady O. 
Baden-Powell gimimo dienos 
proga, surengė tunto sueigą. Į 
sueigą atsilankė buvusi skaučių 
vadė vyr. sktn. S. Čiurlionienė, 
kuri tuntininkei sktn. Augustai- 
tytei-Vaičiūnienei įteikė lelijos 
ordiną. Be to, ji pasakė gražią 
turiningą kalbą, apdovanojo 
skautes glėbiais kilnių minčių. 
Į sueigą taip pat atsilankė 
skautams remti dr-jos narių, 
mokytojų, valdininkų, skaučių 
tėvų ir šiaip svečių.

Ta proga už gerą pareigų 
atlikimą daug skaučių pakelta 
į vyr. laipsnius. Taip pat daug 
davė įžodį ir tuo dar papildė 
mūsų skautiškąją šeimą. Sueiga 
praėjo gyvai ir nuotaikingai.

Bitė.

SKAUTAI SU SKUDUČIAIS.
Marijampolė. Mūsų tunto 

Perkūno dr-vė pirmoji įsitaisė 
skudučius ir jau pirmą kartą 
viešai pasirodė vasario 16 d. iš
kilmių metu. Skudutininkai Ma
rijampolėje yra naujiena.

Dr-vėj yra esperantininkų 
būrelis. Marijampolės skautai 
esperantininkai pageidauja, kad 
Sk. A. būtų paskirtas atskiras 
skyrius esperanto propagandai. 
Skautai pageidauja taip pat su
sirašinėti su kitais skautais 
esperantininkais. ZgF, T.

IŠ KALVARIJOS.
— 11.15 Kalvarijos skautų 

skyrius surengė smarkų vaka
rą. Pelno gauta 300 litų.

— 11.24. įvyko skautų suei
ga. Pskt. A. Valaitis laikė gra
žų pašnekesį, kurio visi ausis 
ištempę klausėme. Po pašneke
sio sekė draugovių pasirodymai.

— III L. K. Šarūno draugovės 
adjutantas, Janulevičius, iš eina
mų pareigų pasitraukė. Nauju 
adjutantu yra vid. mok, mok. 
Vatekūnas.

—- Kalvarijos skyriaus vadas 
psktn. A. Valaitis V.3, išvažiuo
ja į kariuomenę atlikti karinės 
prievolės. Jo išleistuvėms jau 
pradedame rengtis, mat, už jo 
didelius darbus norime atsidė
koti ir palinkėti geriausio pa
sisekimo.

IR MES GYVI.
Pajeslio jaunesnieji skautai, 

vadovaujami mokytojos E. Bo- 
gutienės, uoliai kruta. Kalėdų 
švenčių proga suruošė eglaitę 
su Kalėdų diedu, apkrautu do
vanomis neturtingiems, sušelpė 
savo suneštais maisto produk
tais vietinius akluosius, kurių 
čia daug esama.

H.24. suruošė šeimyninį 
vakarą. Iš gauto pelno įsigijo 
skautiškos literatūros ir sušel
pė sąsiuviniais neturtingus mo
kinius. Kupini pasiryžimų lau
kia pavasario, kad galėtų gam
tos prieglobsty pasižadėti.

Augenaitė.

PIRMAS VIEŠAS PASIRODY
MAS PAGĖGIUOSE.

III.2 d. Pagėgių Duonelaičio 
gimnazijos Rambyno ir Birutės 
draugovės surengė pirmąjį sa
vo viešą pasirodymą Pagėgių 
visuomenei. Daugelis pagėgiš- 
kių iki šiol net nežinojo, kad 
Pagėgiuose esama tokios stip
rios, jaunos organizacijos.

6 v. v. iškilminga sueiga. Įžo
dį davė per 40 skautų, berniukų 
ir mergaičių. Mūsų šeima smar
kiai padidėjo. Iškilmėse dalyva
vo) tunto atstovai, gimnazijos 
direktorius, mokytojai, tėveliai, 
svečiai iš Tauragės draugovių ir 
pilnutė gimnazijos salė.

8 v. prasidėjo vakaras. Vaka
re matėsi gerb. Mažosios Lietu
vos Patriarchas Martynas Jan
kus, vyr. sk. štabo atstovas 
sktn. Mašiotas, daug svečių iš 
Tauragės ir net Klaipėdos ir 
rinktinė vietos visuomenė. Iš
rikiuoti skautai sutinka svečius. 
Skaitomas sąjungos Šefo aktas, 
kuriuo svastikos ordinu apdo
vanojami p. Martynas Jankus 
ir gimnazijos direktorius p. To
nas. Ordinus prisega vyr. sk. 
štabo atstovas. Visa salė gieda 
tautos himną.

Po to sekė skautiška progra
ma: „Muzikantai”, linksmas, 
skautiškas vaizdelis, „Skautiška 
medžioklė" ir „Faraono laido
tuvės“ — orientališkas baletas. 
Programa publika buvo stačiai 
sužavėta. Dekoracijos, kostiu
mai ir pastatymas, Pagėgių 
mastu imant, tiesiog pasakiška. 
Ir plojimai nesiliovė, ligi nepa
sirodė viso to kaltininkas psktn, 
Vainauskas, kuris iš tikrųjų 
daug ne tik darbo ir pasiauko
jimo, bet ir gabumų šioje srityje 
parodė. Iš visos šventės gauna
si įspūdis, kad skautų visai rim
tai ruoštasi, ir ne be reikalo, 
nes nuo šios dienos jie užsitar
navo ir Pagėgių visuomenės pa
lankumo ir pritarimo, o tai, ypač 
mūsų krašte, labai svarbu.

Šventė paliko ir per 400 litų 
skautų kasoje, o pavasariui ir 
stovyklavimo laikui artėjant, tai 
labai linksmas daiktas!

A. D.

JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ 
EILĖS DIDĖJA.

Linkuva. Mokytojai, žinodami 
kokią didelę reikšmę turi skau- 
tystė auklėjimo srityje, nutarė 
prie Linkuvos pr. mokyklos 
organizuoti jaunesniuosius skau- 
tus-es. Taigi per visuotinį tė
vų susirinkmą buvo paaiškinta 
skautų organizacijos reikšmė, 
įstatai ir tėvai noriai sutiko 
leisti savo vaikučiams glaustis 
po garbingą skautų vėliavą.

Per vieną mėnesį laiko Lin
kuvos pradžios m-los jaunesnieji 
skautai sugebėjo viešai pasiro
dyti surengdami skautišką 
eglutę XII.29 d. su įdomia pro
grama.

Vasario 16 d. mergaičių Bi
rutės draugovė iškilmingai šven
tė. Be to, mergaitės smarkiai 
ruošiasi egzaminams ir svajoja, 
kada galėsiančios užsirišti kak-

Skiltininkų sąskrydis Rokiškyje.

III.2—5 d. buvo surengtas 
tunto skiltininkų sąskrydis, kurs 
rūpestingai vadams pasirengus, 
praėjo labai įspūdingai. Buvo 
sudaryta gyva ir įdomi progra
ma, taip, kad sąskrydininkams 
nuobodžiauti neteko. Sąskry
dyje pašnekesius laikė: tunti- 
nink. *vyr. sktn. VI. Rozmanas, 
pasktn. M. Kviklys, kursų va
das vyr. skilt. P. Neniškis, mok. 
L. Vorobiejus, mok. J. Janulio- 
nis, mok. K. Jovaiša, dr. B. Si
pavičius, p. Sirgėdas ir kt. Iš 
viso į sąskrydį suvažiavo 112 
skautų-čių.

Šv. Kazimiero šventės proga 
įvyko tunto sueiga. Buvo įžo
dis. Po tunto sueigos, skautų ir 
gimnazijos mokinių pastango
mis, buvo suvaidintas (ir savo

laryšį ir tapti tikromis skautė
mis. Bamunė.

MAŽEIKIAI KRUTA.
— III.2. naujosios pr. mokyk

los rūmuose buvo tradicinis 
skautų vakaras. Programa įdo
mi.

— Per užgavėnes, kovo 3, 4 
ir 5 d. buvo skiltininkų kursai, 
kuriuos lankė apie 25 skautai. 
Atidarant kursus įdomią kalbą 
pasakė tuntininkas J. Rainys. Iš 
štabo buvo atvažiavęs sktn. 
Palčiauskas. Atskiras sueigas 
įdomiausiai pravedė tuntinink. 
J. Rainys ir sktn. Palčiauskas. 
Kursai baigėsi skautų vakarėliu. 
Pašokę visi išlydėjome į stotį 
kursantus, atvykusius iš Viekš
nių ir Akmenės.

— III. 10. tuntas iškilmingai 
šventė Šv. Kazimiero šventę. Iš 
Viekšnių atvyko apie 30 skau
tų-čių. Viso iškilmėse dalyvavo 
apie 130 skautų-čių.

J. J.

AKMENĖS AIDAS.
Akmenė. Mus apleido mūsų 

draugininkas, vyr. skilt. J. Nied
varas, kuris mums daug padė
jo, Naujuoju draugininku pa
skirtas vachm. K. Kaktys.

Jau pradėjo skautai lentas 
obliuoti ir visi žada įkelti po 
inkilą. Skilt. B. Vaitiekaitis. 

jėgomis sukurtas) veikalėlis — 
4 veiksmų operos vaizdelis me
tai. Puikios, mok. Pr. Simana
vičiaus pagamintos dekoracijos 
ir gražus artistų vaidinimas 
paliko žiūrovams neišdildomą 
įspūdį. Sąskrydyje atsilankė iš 
vyr. sk. štabo sktn. Mašiotas ir 
sk. V. Arminaitė. Buvo lauktas 
ir vyr. sktn. A. Saulaitis, bet...

Sąskrydininkai pasiuntė spe- 
cialę rakietą mūsų brangiam 
Vyriausiam Skautininkui pulk. 
J. Šarauskui.

Sąskrydis buvo užbaigtas 
džiaugsmo laužu. Sąskrydinin- 
dai su pakilusia nuotaika ir pa
didėjusiomis skautiško: darbo 
žiniomis, parvažiavę namo, ti
kiuosi, sako: „Dėkui sąskrydžio 
vadovybei!" Banga.

BRANGINDAMAS SAVO 
GARBĘ...

Kovo 4 d. Palangos skautams 
paliko daug prisiminimų. Iš ry
to dalyvavome pamaldose. 16 
vai. renkamės į D. L. K. Kęs
tučio dr-vės buklą. Atvyksta 
svečių: jų tarpe miesto burmis
tras p. Kraujalis, vid. mok. dir. 
p. Ambraziejus su ponia, mo
kytojas p. Lastas, p. Vizbaras 
— nenuilstamas mūsų rėmėjas. 
P. Lastas papasakoja apie mū
sų globėją šv. Kazimierą, nu
šviesdamas visą jo gyvenimą. 
Po paskaitos prasideda oficia
lioji dalis. 18 kandidatų ir kan
didačių vienas po kito 
eina prie vėliavos ir, iš
kėlę dešines rankas, pa
sižada būti ištikimais Dievui ir 
Tėvynei ir naudingais artimui. 
Pask. Kiaušas naujiesiems skau- 
tams-ėms uždeda kaklaraiščius. 
Po to seka draugovių pasirody
mai, žaidimai, dainos. Namo 
skirstomės geriausioje nuotai
koje. Psklt. J. Strakšys.

ŠTAI JUMS.
Panemunėlis. Jau ištisi metai, 

kai čia veikia draugovė. Dabar 
draugovėje yra 19 skautų-čių. 
Draugovė paskirstyta į dvi skil
tis. Draugininko pareigas eina 
A. Kubilius. Sakalas.
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Skaute, ar pažįsti pasaulį?
Mūsų žemėje iš viso gyvena apie 

1750 milijonų žmogiškų būtybių. Didžiau
sia žmonijos dalis gyvena Azijoj. Mūsų 
močiutė Europa talpina vos apie ketvir- 
dalį visų žmogystų, o Australijoj gyvena 
tik 200-toji dalis. Baltoji rasė gyvena 
Europoj ir Amerikoj. Kas kitur? Kitur 
geltona ir juoda ir pridėk misijonierius, 
pavergtųjų valdininkus ir biznierius. Bal
tieji sudaro vos trečdalį visų žemės gy- • 
ventojų. Ir tik dėka amžino veržimosi t 
nežinomas kryptis ir aukštai išbujojusios 
technikos bei išradimų, baltoji rasė šian
dien valdo devynias dešimtąsias dalis 
žemės rutulio!

* Mažiausia valstybė Europoj yra 
San Marino. Ji užima 61 kv. km. ir turi 
12.000 gyventojų. Kariuomenė iš 60-ties 
raitelių, saugo valstybės uoluotus lau
kus ir gyventojus nuo pasikėsintojų... To
liau seka Andora: valstybė 452 kv. km. 
ir 5000 gyventojų aukštuose Pyrinėjų 
šlaituose. Andorą pasiekti reikia keliau
ti asilais, nes kalnuotas ir blogas kelias 
automobiliui neįkandamas. Gyventojai 
kalba ispaniškai.

Valstybė salose Far-Oer (tarp Dani
jos ir Holandijos) turi apie 1.399 kv. km. 
ir apie 22.000 gyventojų. Sostinėj Thor- 
shavn gyvena 2500 žmonių.

Politiškai svarbus „laisvas miestas" 
Dancigas su 356.740 gyventojų ir 1914 kv. 
km. plotu.

Jeigu palyginsime šias Europos vals
tybėles su mažiausia Amerikos valstybe, 
tai europietės visos lengvai tilptų į vie
ną mažiausią Amerikos El-Salvador, kuri 
turi P/2 milijono gyventojų ir 20.948 kv. 
km. ploto.

APIE TAI TU TIKRAI NEŽINOJAI?

1. Tobuli skaičiai. Tobulais skaičiais 
graikų matematikas Euklidas pavadino 
tuos skaičius, kurių dalių suma lygi pa
čiam skaičiui. Mažiausias tobulas skai
čius yra 6, kadangi jo dalys 1, 2 ir 3, o 
sudėjus 1+2 + 3=6. Sekantis tobulas 
skaičius yra 28, nes 1+2 + 4 + 7-4—14=28, 
t. y., jo dalių suma. Toliau seka 496 ir 
8128. Ar tai yra teisingai nurodyti skai
čiai — prašau patikrinti... (Ponas Eukli
das yra davęs tam tikrą patikrinimo bū
dą ir lenteles!). Bet kiek šis graikų moks
lininkas yra apskaičiavęs, tiek iki šiol 
pasitenkinama, nes iki mūsų laikų dar 
nežinoma, koks sekantis skaičius yra to
bulas skaičius.

2. Iš kur „Loydas“? Daugelyje laivų 
susisiekimo bendrovių ir laivų apdraudi
mo bendrovėse matome žodį „Loydas". 
Loydas vadinosi vienas anglas, kavinės 
savininkas, kuris gyveno XVII šimtm. 
gale. Tai buvo didelė kavinė, kurioje 
mėgdavo lankytis jūrininkai. Taip pat 
apdraudimo bendrovių akcininkai čia su
sieidavo pasitarti. Iš tokių susirinkimų 
sykį susibūrė nauja apdraudimo bendro
vė, kuri save pavadino „Naujasis Loy
das", o vėliau „Loydo raštas". Vėliau šį 
pavadinimą paėmė kitos laivų draudimo 
bendrovės ir išnešiojo po pasaulį. Šian
dien Kaune, Laisvės alėjoj, galit pama
tyt ne vieną „Loydą“.

3. Bakterijų galybė. Bakterijos (maži 
gyvūnėliai, bacilos ar mikrobai, kurie pa
prasta akim nematomi ir sukelia įvairias 
ligas organizme) turi nepaprastą sugebė
jimą daugintis. Taip, pav., choleros baci
la viena gyvena apie 20 minučių, po to 
dalosi į dvi dalis, i kurių po 20 minučių 
išeina vėl po 2 bacilas. Per dieną įvyks
ta 72 toki pasidalinimai, iš ko pasigamina 
1600 trilijonų bakterijų (1600 trilijonų 
atrodys sekančiai: 1600.000.000.000.000. 
000.000, t. y., 16 ir dvidešimts nulių). 
Nors tie kūneliai yra be galo lengvi, bet 
visi 1600 trilijonų, kurie pasidaro per 
vieną dieną, sveria 4700 tonų ir užima 
vietos 500.000 kūb. m. Bet tikrumoj ne 
visos bakterijos lieka gyvos, kitoms 
trūksta sąlygų veistis ir t. t., todėl per 
daug nusiminti, mieli skautai-tės, neten
ka, bet švara gėdos niekam nedaro! Su 
didžiausiu kirviu ir aštriausiu peiliu ne
užmuši bakterijos, bet būdąmas visuomet 
ir visur švarus, trilijonais galėsi galabyti 
šiuos mūsų neprietelius.

4. Ar žinai, kad Amerikoj kiekvie
nam penktam žmogui tenka automobilis, 
Prancūzijoj — 26, Anglijoj — 30 ir Vo
kietijoj 1 auto tenka 96.

5. Ar žinai, kad važiuojančiam dvi
račiu vienam žmogui tenka 15 kg., karie
ta — 50 kg., autobusu — 175 kg., auto
mobiliu — 188 kg., tramvajų — 230 kg., 
lėktuvu — 300 kg., traukinio vagonu •— 
830 kg. ir važiuojant dirižabliu (cepeli
nu) vienam žmogui tenka 1100 kg.

6. Ar eina paskendęs laivas į pat jū
ros dugną? Ar tik plūduriuoja kelių 
tūkstančių metrų gilumoj? Daugelis ma
no, kad nuskendęs laivas nepasiekia jū
ros dugno, bet dėl didelio kiekio užsi
likusio jame oro, kuris sudaro didelę 
keliamą jėgą, laivas plūduriuoja tam tik
roj gilumoj. Tikrenybėj yra kas kita. Sa
kykime, kad laivas randasi 3000 metrų 
gilumoje. Virš to laivo yra vaiidens klo
das 300 atmosferų spaudimo, nes 10-ties 
metrų vandens klodas maždaug sudaro

Žmogaus širdis padaro 
didelį darbą. Jei mū
sų širdis būtų įjungta 
vietoj pompos, (dabar 
ji pompuoja vis tą 
patį kraują), ji štai 
kiek skysčio pripom- 

puotų. 

spaudimą vienos atmosferos (atmosfera, 
t. y., oro spaudimas į 1 kv. mm, kuris iš
laiko gyvojo sidabro stulpelį 760 mm. 
aukščio). Šitas 300-tų atmosferų spaudi
mas įsiveržia į laivą per mažiausius ply
šelius ir išstumia laive esantį orą. Po 
to laivas prisipildo vandens. Kuomet 
vandens visur jau pilna, tai ir laivas, be 
abejo, grimsta į pat jūros dugną.

7. Kiek gyvybių kaštavo Didysis Ka
ras? Didžiajame Kare dalyvavo iš viso 
60 milijonų (60.000.000) kovotojų. Iš vo
kiečių pusės ir jų sąjungininkų kovojo 
21 milijonas, o santarvininkai (Prancūzi
ja, Anglija, Rusija ect.) panaudojo 39 mi
lijonus karių.

Iš tų 60 milijonų karių 9 milijonai ir 
300 tūkstančių (9.300.000) žuvo kovos lau
ke. Kita daugybė gyventojų ir karių žu
vo nuo bado, ligų ir pan. Kiek pastarųjų 
nulydėta į kapus, sunku pasakyti, nes 
nėra tikrų duomenų. Pasaulinio karo ga
lybes vaizdžiau pamatysime iš šios len
telės:

Santarvininkų kariuomenė:
Skaičius 

kovotojų
Žuvo 

mūšiuose
Rusija 14.000.000 2.250.000
Prancūzija 9.000.000 1.900.000
Didž. Britanija 7.000.000 800.000
Italija 5.000.000 450.000
Serbija 600.000 120.000
Rumunija 600.000 120.000
Belgija
Jungt. Valstybės

480.000 70.000

(U. S. A.) 2.000.000 40.000
Montenegro 50.000 5.000
Graikija 200.000 4.000
Portugalija 40.000 3.000
Japonija 30.000 1.000

Vokietijos ir sąjungininkų kariuomenė:
• Skaičius Žuvo

kovotojų mūšiuose
Vokietija 11.000.000 2.150.000
Austro-Vengrija 8.000.000 1.000.000
Turkija 1.600.000 300.000
Bulgarija 600.000 90.000
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Jhtak IdelwigAat
Mes fotografuojame ne

Buvo laikai, kada nakties vaizdų fo
tografavimas atrodė nerealizuojama sva
jonė, bet dabar šios rūšies nuotraukas 
lengviausiai gali daryti kiekvienas. Fo
tografuoti naktį kaikuriais atžvilgiais net 
lengviau, kaip dieną, nes foto mėgėjas, 
jei fotografuoja dirbtinės šviesos ap
šviestus qbjektus, yra visiškai nepri
klausomas nuo paros ir metų laiko. Vie
nodai ilgai reikės apšviesti nuotrauką 
fotografuojant 21 ar 2 vai., spalių ar ko
vo mėnesį. Fotografuoti nakties vaizdus 
galima mėnuliui ar elektros šviesai švie
čiant. Šį syk aš noriu papasakoti pagrin
dinius dalykus, kurie žinotini fotografuo
jant nakties vaizdus elektros šviesoje. 
Apie fotografavimą mėnulio šviesoje pa
kalbėsime kuria nors kita proga

Pirmas klausimas, kurį tenka paliesti 
kalbant apie nakties vaizdų fotografavi
mą, yra foto aparato parinkimas šiam 
reikalui. Klystų, kas manytų, kad nak
ties vaizdų nuotraukoms daryti reikalin
gas aparatas su be galo stipriu objekty
vu. Tokias nuotraukas galima daryti ir 
su pačiu paprasčiausiu dėžiniu aparatu- 
ku, kurio objektyvą sudaro tik vienas 
lęšys fill ar f : 12,5 stiprumo. O gu 1 : 4,5 
stiprumo objektyvu gerai apšviestose 
gatvėse galima daryti ir momentines nuo
traukas, apšviečiant maždaug nuo Vs iki 
Vio sek. Kaikuriais atžvilgiais aparatas 
su paprastu objektyvu nakties nuotrau
koms net geriau tinka už tuos, kurių ob
jektyvai susideda iš kelių lęšių. Mat, pa
starieji dažnai sudaro nuo lempų šviesos 
tokių refleksų, kurie negatyve atrodo lyg 
kokie skrituliai. Vieno lęšio objektyvai 
tokių skritulių nesudaro.

Kitas klausimas iš eilės, tai motyvų 
parinkimas. Jų, kaip jau minėta, galima 
rasti tik miestuose, kur naktį apšviestos 
gatvės, namų durys, krautuvių vitrinos 
ar kokių švenčių proga iliuminuoti pa
statai. Geriausių motyvų galima rasti ap
šviestose gatvėse ar aikštėse, ten, kur 
šviesos pagalba reklamuojamasi (Kaune, 
Klaipėdoje), kur yra gerai apšviesti krau
tuvių langai, vitrinos su laikraščiais pub- 
likai skaityti arba su reklaminėmis foto
grafijomis, įėjimai į kino teatrus, kavines 
ar restoranus. Labai dėkingų motyvų su
daro paminklai, kuriuos kokia nore lem
pa apšviečia. Parenkant nakties vaizdų 
motyvus, reikia gerai pagalvoti, ar išsi
moka fotografuoti. Parenkant motyvą 
reikia žiūrėti, kad į vaizdą nepatektų 
elektrinė ar kitokia lempa, nes ji nega
tyve sudarys židinį. Vaizdą reikia taip 
parinkti, kad kas nore lempą užstotų, 
pav., medžio šaka, paminklas ar koks ki
tas daiktas. Dėl to reikalinga kantrybė 
parenkant vaizdo išpiovą, nes tenka 
vaikščioti su aparatu pirmyn ar atgal, į 
kairę ar į dešinę, iki pagaliau randama 
tinkama padėtis.

Dėl negatyvinės medžiagos nakties 
nuotraukoms daug kalbėti netenka. Šios 
rūšies nuotraukoms geriausiai tinka tos 
rūšies panchromatine medžiaga, kuri yra 
didesnio jautrumo raudoniesiems spindu
liams. Iš Lietuvoje gaunamų šios rūšies 
medžiagų geriausiai tinka ši: Agfa-Su- 
perpan, Kodak-Supersensitiv ir Perutz- 
Peromnia. Aukščiau išvardintos filmos ar 
plokštelės yra ypač jautrios geltonie
siems ir raudoniesiems spinduliams, ku-

tik dieną, bet ir naktį! 
nų itin daug elektros šviesoje ir, be to, 
yra visiškai priešaureoliškos. Žinoma, ga
lima daryti nuotraukas su gera ortochro- 
matine medžiaga, bet tuomet reikia daug 
ilgiau apšviesti, kaip su panchromatine 
fotografuojant. Kalbant apie medžiagos 
parinkimą, ’ta pačia proga tenka paste
bėti, kad nakties vaizdų nuotraukas da
rant filtras nereikalingas.

Nuotraukos apšvietimo klausimą pa
lietus, tenka pabrėžti, kad nakties vaiz
dų nuotraukas nėra pavojaus peršviesti, 
nes čia pereinamieji tonai tarp šviesos 
ir šešėlių jokio vaidmens neturi. Todėl 
jei, pavyzdžiui, mes apšviesime tokią 
nuotrauką 60 sekundžių, kuriai apšviesti 
būtų pakakę 20 sek., visvien gausime ge
rą negatyvą. Bet vistik šiokias tokias 
apšvietimo normas reikia žinoti. Kaip fo-, 
tografuojant naktį apskaičiuoti reikalin
gą nuotrauką apšviesti laiką? Galima 
pasinaudoti gero elektriško ar optiško 
šviesos matiklio pagalba. Kas jo neturi, 
tam gali padėti šios lentelės, kuriose nu
rodytas apšvietimas 1 : 4,5 ir 1 : 12,5 (dė
žinio foto aparato) stiprumo objektyvams, 
naudojant kurią nors vieną iš aukščiau 
nurodytų negatyvinių medžiagų. Kas 
vartotų kitokią panchromatinę medžia
gą, šiose lentelėse nurodyti daviniai tiks, 
jei ji bus maždaug 18/io Din (apie 28" 
Scheiner) jautrumo. Jei objektyvas yra, 
pavyzdžiui, silpnesnis, kaip 1 :4,5, reikia 
apšviesti ilgiau. Pav., jei jo stiprumas 
1 :6,3, reikia apšviesti du syk ilgiau, 
kaip lentelėse nurodyta, jei 1:8 ar 1:9 
— keturis syk ilgiau. Taip pat ilgiau 
reikia apšviesti naudojant mažiau jau
trią, kaip aukščiau nurodytoji, negatyvi
nę medžiagą. Pav., jei jos jautrumas 
16/io Din (26° Sch.) — apšviesti du syk, 
o jei 13/io Din (23° Sch.) — maždaug 4—5 
sykius ilgiau, kaip lentelėse nurodyta, 
nors objektyvas bus tokio pat stiprumo, 
kaip lentelėse pažymėta. Apskritai, ge
riau apšviesti gerokai ilgiau, kaip trupu
tį per maža, negu iš tikro reikalinga. 
Lentelėse nurodyti daviniai yra tik apy
tikriai.

MOTYVAS
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Kinų, restoranų ar krautuvių šviesos reklamos ................. Vs—Įsek. 2—lOsek.
įėjimas į teatrą ar kiną ........................................................... Vi—2 „ 4—16 „
Įvairios gerai apšviestos vitrinos (langai)................................ 1 „ 6 „
Gatvės, a.kštės, jei gerai apšviestos .................................... 5 „ 40 „
Labai gerai apšviestos gatvės po lietaus................................ Vi „ 4 „
Įėjimas į namus, apšviestas su 1 lempa 100 žvakių............. 60 „ 6 min.
Paminklai prieš šviesą ............................................................... 40 „ 4 „

Jei fotografuojama sutemose, kol dar 
yra ir dienos šviesos, pakanka trumpes
nio apšvietimo. Lygiai trumpiau terei
kia apšviesti fotografuojant po lietaus. 
Po lietaus ypač patartina fotografuoti, 
nes tuomet asfalte ar ir grindiny atsi
spindi šviesos ir sudaro gražių motyvų.

Jeigu apšviečiama ilgesnį laiką, pra
eiviai gali eiti pro fotografuojamąjį ob
jektą, bet jei sustoja ilgesniam laikui, rei
kia objektyvą ranka ar skrybėle prideng
ti iki nueis į šalį. Ypač reikia saugotis 
pravažiuojančių automobilių ar dvirati
ninkų, nes jų šviesos negatyve sudarys 
baltus ruožus. Todėl kai pasirodo auto
mobilis ar dviratininkas, reikia objekty-

vą uždengti. Suprantama, kad tą laiką, 
kurį objektyvas buvo uždengtas, negali
ma įskaityti į reikalingą apšvietimo laiką.

Kas dėl nuotraukos išryškinimo, rei
kia pasakyti, kad foto literatūroje 
yra skirtingų pažiūrų į tokių nuotrau
kų ryškinimo būdą, tačiau reikia sutikti 
su tais, kurie sako, kad reikalinga išryš
kinti minkštai.

KAS NAUJA FOTO RINKOJE?
— Naujas principas išjungiklio (ren

gime. Su vielos išjungikliu užraktą išjun
giant dažnai pasitaiko, jei foto mėgėjas 
nėra prityręs, sujudinti aparatą ir dėl to 
kartais gaunamos neryškios nuotraukos. 
„Voigtlander" firma dabar pagamino apa
ratą, kuris neturi vielos išjungiklio. šio 
aparato užrakto išjungiklis yra įrengtas 
tuo pačiu principu, kaip revolverio ar 
šautuvo nuleidžiamasis kablelis (.gaidu
kas“). Jis yra aparato dugnely. Dėl to fo
tografuojant aparatą galima laikyti abiem 
rankom ir užraktą išjungti vienu pirštu. 
Tokios konstrukcijos išjungiklis įgalina 
daryti momentines nuotraukas net ligi 
’/ž sek., nes labai maža bėra pavojaus 
aparatą sujudinti.

— Tolimatis kiekvienam aparatui. Yra 
žinių, kad vokiečių firma K. Arnold, Ma- 
rienburg i Sa. pagamino tolimatį (atstu
mo matiklį), kurį lengvai galima pritai
kyti prie kiekvieno aparato. Smulkesnių 

davinių apie jį kol kas neturim. Jei jis 
bus nebrangus ir gerai veiks, tai labai 
linksma naujiena rolfilminių aparatų sa
vininkams.

— Gražų popierių padidinimams (Bro- 
vira-Pastell) neseniai išleido į rinką 
„Agfa". Tinka jis ir kopijoms, bet ypač 
geras padidinimams, jei negatyvas švarus 
ir nereikalinga paskiau padidintą nuo
trauką retušuoti, nes šiam reikalui jis 
nelabai tinka. Kas turės progos aplan
kyti Lietuvos foto mėgėjų s-gos šių metų 
parodą, kuri įvyks Kaune nuo balandžio 
mėn. 28 d. iki gegužės mėn. 5 d., čia pa
matys padidinimų ant šio puikaus popie
riaus. Sktn. K. Laucius.

■■ 91
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B

jį atsakoma.i

D

kuri vadinama 
grupė vėl per-

fį kurį atsakoma raide A, 
kymu), o paskui skaitmenų

stotį, kuriai ką 
siunčia. Kai priimamoji stotis teisingai perskaito žodį, ji pa
siunčia bendrą atsakymą. Jei į kurį žodį neatsakoma, siunčia
moji stotis žino, kad-priimamoji stotis nėra perskaičiusi jo, ir 
todėl kartoja jį, kol

jei padarai skaitmens ženklą 
skaitmenis. Baigus siųsti 
džių ženklai (J). Skaitmenys 
stočiai juos pakartojus. Jei priimamoji stotis neteisingai pa
kartoja skaitmenis, siunčiamoji stotis pasiunčia ženklą „pa
naikinimo": 
bendru atsa 
duodama.

Siuntėjas turi visą laiką stovėti veidu į

Ir simaforu signalizuoti lengva
Praeitą kartą priminėm morso signalizaciją. O dabar pa

žiūrėsime semaforinės signalizacijos. Ji lengva, patogi ir grei
tai žinią perduodanti.

Brėžiniuose atvaizduotos raidės ir kampai, kuriuos reikia 
sudaryti su rankomis, kad išeitų raidės. Ženklai parodyti taip, 
kaip atrodo skaitančiam.

Visoms raidėms nuo A iki G vartojama tik viena ranka. 
Kiekvienai raidei iš eilės paimamas aštuntadalis lanko. Paskui 
nuo H iki N (išskyrus J), dešinė laikoma prie A, o kaire vėl 
apsukamas ratas kitoms raidėms sudaryti. Nuo O iki S dešinė 
laikoma prie B, o kaire sukama aplinkui kaip pirma. T, U, Y, 
ir ženklui „panaikinta“ sudaryti, dešinė ranka laikoma prie 
C, o kairė iš eilės pasukama iki sekančio lanko punkto.

Raidės A — I reiškia ir skaitmenis 1—9 (K reiškia 0) — 
parodyti, kad ketini siųsti 
skaitmenis, duodamas rai- 
patikrinami, priimamajai

N

Q

Morsas.Morsas. Semaforas. Semaforas.

gairelė.

III-as ratas (O —

Sign, gairelės geriausia tinka ne vienos, 
bet dviejų spalvų, pav., balta—raudona, 
mėlyna—balta ir t. t. Gairelių formatas 

maždaug 45X45 cm.

Kairėj blogai, o dešinėj gerai 
paimta užkotelio

K o

G

PASIRUOŠĘS
N

II-as ratas (H — N, išskyrus J).

Semaforų ženklai eina tam tikrais ratais. 
Ir išmokti ratais yra lengviau. Štai yra 

pirmasis ratas (A — G).

panaikinta

IV-as ratas (T — 
Y ir panaikinta.

S).
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K. BŪGOS DRAUGOVĖ.
Dusetos, čia skautams gyven

ti yra tikrai poetiškai graži 
gamta. Pasakiškai žavingas Sar
tų ežeras, nesibaigianti žali go
jai, ošiančios girios, siūbuojanti 
miškeliai bei žaliuojančios lan
kosi... Taip pat daug gražaus 
jaunimo ir mokinių! Daug jau
nimo laukė skautų įsisteigimo. 
Ir sulaukė. Šį rudenį atvykus 
čia mokyt. V. Ramonui, įsteig
ta skautų draugovė. Pirmiausia 
įsteigta dvi mokinių skilti. Po 
to, viena suaugusių. O šiuo me
tu įsteigta ir trečioji mokinių 
skiltis. Sueigos daromos kas sa
vaitę.

Kovo 4 d. mokyklos salėje 
. apie 30 skautų-čių davė įžodį. 
Visi nusifotografavome. Po to 
atskiri skautai-ės gražiai padai
navo, padeklamavo; parodyta 
gyvi paveikslai ir k.

Sk. B. Girčys.

KALBA KETŪNAI.
Ketūnų pr. mokykloje įsikūrė 

nauja draugovė. Draugovės dr- 
kas mokyt. V. Savickas. Drau
govė turi apie 30 jaun. skautus- 
tes. Nuo įsikūrimo dienos drau
govė sparčiai ruošėsi egzami
nams ir įžodžio davimo šventei. 
III.4 dr-vė minėjo šv. Kazimie
ro šventę ir 25 jaun. skautai-ės 
davė įžodį. Buvo įdomi sueiga. 
Tėvai patenkinti, kad jų unifor- 
moti vaikučiai ‘ taip gražiai mo
ka juos palinksminti.

Ąžuolas.

V-as ratas (skait
mens ženklas, J 
ar raidžių ženklas 

ir V).

Vl-as ratas (W—X).

VTI-as ratas (X).

ALIO, ALIO, GARSAS IŠ 
ŠIAULĖNŲ.

Lai sužino visi, kad ir Šiau
lėnų jaunesnieji skautai-ės ne
silieja, o išsijuosę dirba.

Patrono Šv. Kazimiero šven
tėje visi organizuotai dalyvau
jam pamaldose. Po pamaldų 
naujoje mokykloje turėjom iš
kilmingą sueigą. 7 jaun. skau
tai ir 7 jaun. skautės davė įžo
dį. Žinoma, tėveliams ir sve
čiams palinksminti, kurių ne
maža turėjom prisikvietę, bu
vom pasiruošę ir programos: 
vaidinom, atlikom keletą plas
tikos dalykėlių, dainavom ir 
pridarėm daug prašmatnybių. 
Ant galo sesutės šeimininkės 
suruošė arbatėlę. Čia skautams 
labai prielankų žodį tarė kun. 
Keturakis ir sveikino nuov. 
v-kas Pilionis. Nuotaika visur 
buvo kuo puikiausia ir visiems 
paliko gero įspūdžio.

Reikia pažymėti, kad tą die
ną mokyt. Br. Tiškus, skautų 
Šiaulėnuose įkūrėjas, dėl dau
gumo pareigų, perleido energin
gai sk. mokyt. M. Bagdonienei 
j. skautų ir j. skaučių vadovo 
pareigas. Juoz. G-tas.

VABALNINKIEČIAI, KAD IR 
JAUNI, BET DIRBA, KAIP

SENIAL
— Vyr. sk-čių Živilės skiltis 

gyvai sukruto. Mat dar visos te
bėra skautėmis, tai dabar uoliai 
nagrinėja programas, metodus ir 
pan., kad pavasario sulaukusios 
galėtų duoti vyr. sk-čių įžodį. 
Skilčiai vadovauja mokt. Z. 
Obakevičienė.

— Vyr. sk-čių Žemaitės skil
tis gyvesnio veikimo nerodo, 
bet ruošiasi jaun. skautų organi
zavimui savo mokyklose. Skil
tį sudaro kelios mokytojos. Va
dovauja mokt. J. Meškelytė.

— Sk. vyčių Eimučio būrelis 
skautų nedaug teturi ir tie pa
tys išblaškyti po visą valsčių. 
Dėl to sueigos retai teįvyksta. 
Visi skautai nedavę vyčių įžo
džio, tai uoliai jam ruošiasi. Bū
relio vadas pašto virš. vyr. sklt. 
B. Kairys.

— VI Vaidevučio draugovė 
susideda iš 1 skautų ir 1 skau
čių skilčių. Skiltyse darbas la
bai intensyvus. Skiltys auga. 
Skautės jau ruošiasi atskirą 
draugovę sudaryti. Tai veikliau
sias vabalninkiečių vienetas. 
Draugininkas mokt. sklt. O. 
Obakevičius.

— XV jaun. skautų-čių d-vė 
gerokai sumažėjo, nes dalis 
mažųjų paaugo — įstojo Vai
devučio draugovėn.

Bendrai, reikia pasakyti, nors 
Vabalninko skautai ir jauni, bet 
pasiryžimo jiems netrūksta, o 
tai nugali visas kliūtis. Per sk. 
literatūros studijas ir praktiš
ką darbą draugovėse vadai ieš
ko patyrimo.

Vabalninkiečiams skautams 
vadovauja mokt. psktn. A. Vi- 
liūnas. Kor. V. sk.

IR LAIVAS.
Telšiai. Sausio pabaigoje įsi

kūrė miesto jūros skautai. Lai

vas, pavadintas Vaižganto var
du, kuriam vadovauja p. Gai
damavičius. Šiuo laiku yra dvi 
valtys, kurios turi po 7 skau
tus. Sueigos daromos kas sek
madienį, kuriose skautai supa
žindinami su skautizmu ir ben
drai atliekama daug įvairių ir 
įdomių dalykėlių, Valtys atski
rai taip pat dažnai daro sueigas.

Yla.

KRAKĖSE ŠVENTĖ.
III.4. 10 vai. ryto dr-vė su 

vėliava dalyvavo pamaldose. 
Po pamaldų 13 vai. pradž. mo
kykloje iškilminga dr-vės su
eiga. Vakare buvo vakaras ir 
davė daug pelno, kuris skiria
mas įsigyti skautiškos literatū
ros.

MINĖJOME SKAUČIŲ 
ŠVENTĘ.

Žagarė. Vasario 22 d. viduri
nėje mokykloje, vyresniųjų 
skaučių iniciatyva, buvo su
rengtas 1 tarptautinės skautų 
šventės, vadinamos taikos die
nos, paminėjimas. Pirmąjį žodį 
tos dienos reikšmės reikalu ta
rė vyr. skaučių vadė mokyt. M. 
Kirlienė; apie skautų dvasios 
skautėjimą kalbėjo Minčaičių 
jaun. sk. vadė mokyt. M. Ra
monaitė. Be to, buvo vaidinta, 
dainuota (duetas ir choras), 
žaista, šokta, linksmintasi... 
Viską atliko pačios skautės. 
Daug triūso padėjo gražiniečių 
dr-kė mokyt. A. Varkalaitė su 
savo jaunesniosiomis sesutėmis. 
Paminėjimo programa turininga, 
įvairi ir graži. Gyvuosius pa
veikslus Laisvoji Lietuva ir Pa
vergtasis Vilnius — nors į vai
niką dėk. Taip pat buvo gražu, 
kai Juzytė Viliūnaitė, II klasės 
mokinė, vedė s cenoje paveiks- 
linę savo skilties sueigą.

Kartu mokykla turėjo ir sa
vo šventę — mokyklos salės 
atidarymo šventę. Ligi šiol nie
ko neturėta, o dabar — graži, 
jauki salelė (net iš keturių kam
barių sulipdytai). Scena — lyg 
būtų pačio Valstybės Teatro: 
gražiai, skoningai įrengta. 
Mums, skauteliams, žinoma, 
tikras džiaugsmas! Skautė.

IR ŽEIMELIEČIAI 
NESNAUDŽIA!

Žeimelyje Maironio draugovė 
įsisteigė pr. m. bal. 22 d. Iš pra
džių čia buvo tik trys skiltys, 
o dabar jau yra 5 skiltys, iš ku
rių dvi mergaičių ir trys ber
niukų. 1.27. jau 11 skautų išlai
kė į II-jį patyrimo laipsnį. 
Mums uoliai vadovauja draugi
ninke E. Zaleskytė.

Kovo 2 d. buvo vakaras.
Labai uoliai rengiamės Šefo 

60 m. jubiliejaus konkursui.
Elnias.

BALSAS IŠ LIETUVOS 
ŠVEICARIJOS.

11.17. įvyko Zarasų skautų-čių 
iškilminga sueiga. Įžanginę kal
bą pasakė pulk. Šlepetys, iš
aiškindamas, skautuos uždavi
nius ir jos tikslus. Toliau dar

Jau ir inkilams kelti pats 
laikas.

kalbėjo mokyklos direktorius P. 
Gipiškis. Po to sekė įžodis. Įžo
dį davė: vyteniečių 11, birutie- 
čių apie 15. Čia tarybos pirm, 
mok. Ant. Šatas pasveikinb 
naujuosius skautus-es. Linksmo^ 
joje dalyje gražiausiai pasirodė 
I d. L. k. Vytenio d-vės žirgų 
skiltis. V. Bagdonas.

TEBŪNIE IŠKLAUSOMI RA
SEINIAI.

— Raseinių t. sudaro Rasei
nių, Kelmės ir Kražių skautai- 
ės ir jaunesnieji skautai. Rasei
niuose skautų yra apie 100.

Rudenį tuntininko įsakymais 
paskirti: tuntininko adjutantu — 
D. Šteinbokas (VII kl. m.), Bi
rutės dr-vės dr-ke — psktn. 
Druskytė, Vytauto dr-vės dr- 
ku — mok. Matulionis ir Algi
manto dr-vės dr-ku — sktn. 
Slavėnas.

— Didelis a. a. Lindės-Dobi
lo mirties minėjimas. 11.17, Lite
ratūros mėgėjų būrelio buvo su
ruoštas didelis a. a. Lindės- 
Dobilo mirties minėjimas. Kal
bėjo p. Palekas, gimn. dir. p. 
Tylenis ir vicedir. sktn. Radvi
las. Referatus skaitė: S. Atko- 
čaitis (Lindės biografija), Valiū
nas (Blūdo nagrinėjimas) ir D. 
Šteinbokas (Lindė-Dobilas lite
ratas, pedagogas ir visuomeni
ninkas). Stancevičius padekla
mavo Lindės mėgiamą, Vieno
žinskio parašytą, eilėraštį: 
„Kaip gi gražus, gražus tolima- 
sai dangus". Po to S. Antanai
tis, S. Atkočaitis ir S. Ambro- 
zaitis smuikais sugrojo tris da
lykėlius. Mokiniai pasirodė la
bai gerai. Minėjimo įspūdį pa
didino ir tai, kad salėje buvo iš
kabintas didelis ir gražus Do
bilo portretas, papuoštas vai
niku ir pagerbtas gražia skau
tų vėliava. Portretą pagamino 
A. Savickas (VII kl. m.). Be 
aukštesniųjįĮ klasių mokinių, mi
nėjime dalyvavo daug žymių 
vietos žmonių, beveik visi pe
dagogai ir mokinių tėvai.

— Kuklus, bet vertingas įvy
kis! 11.22. gimn. salėje birūtie- 
tės savo Šefės gimimo dienos 
proga davė įžodį.

Dobilėlis.
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Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

KONKURSO UŽDAVINIAI.
šiais uždaviniais pradedame naują už

davinių sprendimo konkursą. Šis kon
kursas bus labai trumpas, nes su kitu „Sk. 
A.“ numeriu jį baigsime.

Už d. nr. 37.

Iškirpę didžiąsias raides, sudekit 
medį. Užd. vert. 2 taškais.

Už d. nr. 38.
Tauro iš Kražių.

K. N. Aluša.
R. St. Duoreika.

Sužinokit šių ponų profesijas.
Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 39.

BTAŠ KAS OT AŠ KAS ATAŠ KAS

L. Slavėno iš Kauno.
Kas čia parašyta?

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 40.
Margio iš Kauno.

Šaradė.
Pirmas ir trečias — 
bloguose rašiniuose rasi. 
Antras ir trečias —
Rodo ar kojas nusivalęs yra svečias.
Iš viso skiemenys trys •— 
Lietuvos miestą sudarys.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 41.
Vi Šatinsko iš Kauno.

Šaradė.
Skulptoriaus gaminiui įvardi trauk •— 
Kunigo rūbą gauk.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 42.
V. Paliušio iš Kauno.

Šaradė.
Esu daiktas kai kam naudingas, 
Medicinoj labai reikalingas. 
Bet jei vidurį nutrinsi, 
Garsų mokslininką matysi.

Užd. vert. 1 tašku.

'uždavinių sprendimai.
Užd. nr. 28.

_PL
-I2 3 4L
|7 6 = 5 10;ll| 

Į22 21 8f9 :i2 13 14| 
2j25 24 23 20 1948 17 16 15|_ 
|26 27.28 29 30 3L32Į33 34 35 36| 

|5l_50 48 47 45:4241 38J7| 
|52 49146 44 43 40 39Į

Į53_54 5556_57| 
|60 59 58| 
-l61L 
Į62 63;64|

Nori nepriklausomybės, mokėk auko
tis ir būk kantrus — be ištvermės ver
gausi.

Užd. nr. 29.
1) Latas, 2) gama, 3) matas, 4) lama, 

5) Malaga, 6) vistas, 7) garas, 8) rąstas, 
9) maras, 10) Visla'.

Užd. nr. 30.
1) Klumpės, 2) pašaras, 3) sportas, 4) 

kengūra, 5) rumunas, 6) jaučiai, 7) pipi
ras, 8) sakalas, 9) smuikas.

Iš vidurinių raidžių išeina žodis mar
gučiai.

Užd. nr. 32.
Stačiai: 1) vaikas, 2) sartis, 3) Anta

nas, 4) sniegas, 5) giria, 6) varna, 7) sla
vas, 8) asilas.

AKCINĖ BįE N D R O V Ė

Br. TILMANS ir K° KAUNE
Fabrikas visokios rūšies sraigtų su sriegiais medžiui 
ir metalui. Daromi taip pat varžtai, varžteliai, ripke- 
lės, kniedžių vielos ir vinys. Emaliuoti ir aliuminiai 
indai. Pūlgų noragai ir palyčios

Einamosios sąskaitos
Lietuvos Banke Nr. 53. Lietuvos Komercijos Banke Nr. 131

Telegram, adresas
TILMANS, KAUNAS TJELEF. N R. 84.

KOPERACIJOS BANKAS
Kapitalas 3.000.000
(savi namai) Saugi vieta indėliams. Atlieka visas 
bankines operacijas Lietuvoje ir ir užsienyje.

Laisvės Al. 62. Telef. 104, 756.

Gulsčiai: 9) Padas, 3) aukštas, 10) liū-. 
tas, 11) Seinai, 12) liūnas, 13) maras, 8) 
angina.

Užd. nr. 33.
Buika, kulka, i

Užd. nr. 34.
Švarkas, tvartas.

Užd. nr. 35.
Karvė, gervė.

Užd. nr. 36.
Meilė, seilė, eilė, eglė, gėlė.

PRANEŠIMAI.
Visiems: šiam konkursui už uždavinių 

sprendimus paskirtos šios dovanos: dvi 
knygos „Kaip stovyklauti", trys knygos 
„Skautybė berniukams“, trys knygos 
„Skautiški žaidimai", trys knygos „Ke
lias j laimę“, penkios knygos „Skautų 
skiltis", trys „Skautų Vado" 1934 m. 
komplektai ir du „Skautų Aido" 1934 m. 
komplektai.

Konkurso užd. sprendimus (dviejų 
„Sk. A.“ numerių) atsiųskit iki š. m. ba
landžio m. 15 dienos.

Uždavinių autoriams užskaitomi taš
kai pagal užd. įvertinimą ir dar prideda
ma pusė jų vertės. /

„Vilniaus“ sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 776.

«S -4SH 'V!>9
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