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BRANGŪS SKAUTAI-ĖS,
gegužės mėn. 10 d. baigsime didžiau

sius Šefo jubiliejaus garbei konkursus. 
Tada pamatysime kiek kiekvienas mūsų 
vienetas, kiek kiekvienas skautas-ė yra 
per tuos 8 mėnesius skautybės darbe nu
veikęs. Tada išrinksime ir labiau pasižy
mėjusius. Bus įteikti tam tikri garbės 
kaspinai prie vėliavų, davonos ir t. t.

Skelbiant konkursą buvo tikėtasi di
delės mūsų judėjimo pažangos. Bet neap
sirikta. Kiek jau žinoma, per tą laiką mū
sų draugovės padarė didelį šuolį, daug 
didesnį, kaip buvo spėta.

Jau laiko liko nebedaug. Bet liko dar
bui labai geras laikas, todėl kiekvienas 
gali dar daug gera savo draugovei pada
ryti.

Su džiaugsmu laukiame tos valandos, 
kada galėsime matyti to didelio mūsų 
darbo vaisius, kada galėsime parodyti sa
vo pažangą mūsų Šefui, paskelbti visai 
visuomenei.

Nuo to momento mūsų judėjimo reikš
mė turės dar labiau padidėti. O tuo juk 
mes labai ir labai rūpinamės.

Todėl yra aišku, kad šie konkursai 
yra labai svarbus įvykis mūsų organiza
cijos gyvenime. Tokie momentai retai pa
sitaiko. O jiems esant, reikia progą tinka
mai ir gerai išnaudoti.

SKAUTYBĖ BERNIUKAMS TURĖSIME 
VISI.

Tą brangųjį skautų veikalą ir svar
biausi vadovėlį sikautybės tėvo lordo Ro
berto Baden-Powellio knygą SKAUTY
BĖ BERNIUKAMS jau turime lietuvių 
kalba.

Negali būti nė vieno vado, nė vieno 
skauto, kurs nebūtų pagrindinai šios kny
gos išstudijavęs. Ji yra berniukui tapti 
skautu pradžia, ji yra pamatas vadovui 
dirbti skautų darbą, ji yra rodyklė visam 
skautiškam auklėjimui ir veikimui.

Ši knyga visiems labai rekomenduoti
na. Ji bus ypatingai naudinga tėvams, 
mokytojams, dvasininkams ir k., kurie tik 
norėtų ir turėtų pažinti skautybę.

Kad šiuo svarbiu konkursų laiku iš
leidžiami pinigai įsigyti šiai knygai nenu
eitų nepažymėti konkursų vaisiuoc ir kad 
dar labiau būtų paskatinta tą brangiąją 
knygą įsigyti, vyr. sk. štabas nutarė pa
pildyti Šefo jub. konkursų sąlygas, skai
tydamas vienetui po 5 taškus už kiekvie
ną skautą, turintį knygą Skautybė Ber
niukams.

Po gegužės mėn. 10 d. atrinksime ne 
tik pavyzdingąsias draugoves ir darbš
čiausius skautus-es, bet aiškiai matysime 
ir pakrikusias, menkos vertės, nedarbš- 
čias draugoves bei apsileidusius skau-* 
tus-es. Ir vienus ir kitus galėsime skelbti, 
iš pirmųjų mokytis kaip reikia dirbti, o iš 
antrųjų pasimokysime — kokių dalykų 
mūsų judėjime nereikia.

Žinoma, visad turėsime atsižvelgti į 
vietines smulkias sąlygas ir k. Bet visa 
teisinti sąlygomis yra mėtymas tinginio ir 
apsileidimo pėdsakų.

Brangūs skautai-ės ir vadovai, Jus šir
dingai kviečiame dar energingiau padir
bėti, dar . pasistengti, kad mūsų didelis 
darbas, skirtas mūsų Brangaus Preziden
to garbei, būtų iš tikrųjų vaisingas ir dar 
labiau iškeltų mūsų skautijos reikšmę. Ir 
kad Jūsų vienetas nepaliktų paskutinėj 
vietoje.

Dirbkime, stenkimės, o laimė pati 
ateis.

Budėk,
Pulk. vyr. sktn. J. Šarauskas, 

Vyriausias Skautininkas.
1935JVJ.

Nr. 1913.
T

Visai nesvarbu, ar skautas knygą gaus 
nemokamai, ar jis gaus dovanų, ar pirks 
už pinigus, vis vien, kad tik jis turėtų 
nuosavą knygą Skautybė Berniukams.

Dar vyr. sk. štabas nutarė, konkursų 
laikui, šios knygos įsigijimą papiginti: 
jei iš karto sk. r. tiek, skyriuje tos kny
gos perkama bent 10 egzempliorių, tai 
tiek, skyrius duos 2O°/o nuolaidos. (Kny
gos paštu persiuntimo išlaidos eina pir
kėjo sąskaiton).

Todėl knygą Sk. B. apsimoka organi
zuotai pirkti ir visiems draugovės skau
tam vienu kartu.

Tokie dalykai dabar aktualus visur.

KONKURSUS BAIGSIME V.10.

Mūsų vyr. sk. štabas, turėdamas gal
voje tuntininkų pageidavimus, skiltininkų 
sąskrydį ir tai, kad bal. m. 30 d. yra tuoj 
po Velykų atostogų, nutarė Šefo ju
biliejaus konkursus užbaigti ne bal. m. 
30 d., kaip buvo anksčiau nustatyta, bet 
GEGUŽĖS M. 10 D.

Tas pratęsimas konkursų baigimo lai
ko bus visiems labai naudingas.

Dar kiekvienas likusį laiką gerai iš
naudodamas gali labai daug padary
ti. Linkėtina, kad konkursų darbas ir 
baigtųs visus efektingai, atnešęs labai 
daug naudos, ir jo vaisiai būtų ryškūs ir 
dideli.

ĮSIGYKIME LIUDIJIMUS.

Konkursas baigsis V. 10. Tada bus vi
sose draugovėse užpildyti specialūs kon
kursų rezultatų blankai. Ten bus grafa 
žinioms ir apie liudijimus, kuriuos turi 
turėti kiekvienas skautas-ė.

Todėl paskubėkime ligi to laiko visi 
įsigyti skautų liudijimus, jų yra 3 serijos: 
jaun. skautams, skautams ir skautinin
kams.

AIŠKINAMĖS KONKURSŲ SĄLYGAS.

40. Konkursuos nėra numatyta, o iš 
šalies žiūrint lyg ir reikėtų, kad būtų už
skaitomi pakėlimai į vyresniškumo laips
nius, įvykę konkursų metu (jei tas pakė
limas įvyko dėl konkursų metu pasireiš- 
kusio stipresnio veikimo) ir už tą turėtų 
būti užskaitoma taškų draugovei.

— Taškų už pakėlimus į vyresnišku
mo laipsnius nebus draugovėms užskaito
ma. Be to, spartesnis veikimas kaip tik 
paryškės bendruos vieneto veikimo kon
kursų metu rezultatuos.

41. Kas daryti su taškų užskaitymu, 
jei vienas asmuo priklauso dviem draugo
vėm; kuriai draugovei priskaityti taškus 
už skauto-ės įgytus patyr. laipsnius, Sk. 
Aido pren. ir p.?

— Iš visa, yra nenormalu, kad vienas 
asmuo priklauso dviem draugovėm. O 
konkursuos tas pats skautas-ė negalės 
figūruoti dviejuose vienetuose.
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L. S. S. ŠEFO PAVADUOTOJO DR. J. ALEKNOS ŽODIS
1935.III.31. KANDIDATAMS Į TARYBOS NARIUS RINKTI SUSIRINKIMUI

Brangūs vadovai,
Mūsų šefo paskirtos pirmosios Lietu

vos Skautų Sąjungos tarybos rinkimo ko
misijos vardu man tenka garbės šiame 
susirinkime tarti pirmas žodis, pasveiki
nant susirinkimo dalyvius ir dalyves.

Gyvename dabar kaip tik toki laiką, 
kada Lietuvos skautų judėjimas ruošiasi 
keisti savo santvarkos kursą, kada jam 
sudaryta progos kuo našiausiai iškelti sa
vo esmingąjį uždavinį.

Kaip yra deklaravęs jos kūrėjas ir 
kaip mes savo skautybės judėjimo krypti 
nepailstamai jau bent 15 metų lenkiame, 
skautybė, vykdydama auklėjimo darbe 
savo pašaukimą, siekia ugdyti: būdą, 
sveikatą, individo nagingumą ir pilietinę 
sąmonę.

Šiems uždaviniams siekti, ji turi ge
rai, ir mūsų krašte taip pat puikiai, iš
bandytų ir progresuojančių priemonių 
Lietuvos jaunimui teikti tvirto susido
mėjimo, greta mokyklinio darbo, ir savo 
asmenybės ugdymo klausimais, duodant 
pačiam jaunuoliui aiškaus supratimo ir 
didesnės atsakomybės savo charakterio 
sudarymo reikale, išplėtojant vispusiš
kai tinkamas ir naudingas priemones 
sveikatai ganyti, tinkamai ir mokamai 
didinant praktikinį darbą bei nagingumą, 
suteikiant kūnų kitiems tarnavimo idea
lą, didinant laimės ir šviesaus gyvenimo 
pajautimą savo aplinkoje ir, galiausia, 
sintezėj varant didelę plataus ir gilaus 
tautinio auklėjimo akciją su aiškia atsa
komybe už sugebėjimus aukotis visos 
tautos laimės rytojui.

Gal ir visada buvo pakankamai aiš
kūs skautybės idealai, bet jų praktiškas 
siekimas toli gražu ne visada buvo taip 
jau įmanomas. Jei šiandie matome dide
lę ir skaitlingą mūsų organizaciją, jei 
šiandie jau nemaža seniau mūsų judėji
mo keltų idėjų siekiama daug plačiau 
gyvenime ir už mūsų organizacijos ribų, 
tai ne visą laiką mūsų darbas buvo to
kios pajėgos stumiamas. Reikėjo išpo
puliarinti ne tik skautų metodai, bet ir 
pats vyriausias skautybės idealas. Pats 
didysai jos principas kažkaip mūsų vi
suomenėje nebuvo pakankamai gerai 

suprantamas bei vertinamas. Kad skau- 
tybė galėtų giliau praktiškai reikštis, 
kad tikrai įmanytų savo tautinį uždavinį 
vykdyti, reikėjo visai mūsų tautai šiek 
tiek persiauklėti, sugebėti labai aukštai 
vertinti pilietines dorybes ir ypatingai 
pareigas bei atsakomybę už savo darbą, 
ko, gal pačioj pradžioj, naujame valsty
biniame gyvenime, mūsų kraštas nepa
kankamai iš karto sugebėjo padaryti.

Bet dabar yra faktas, kad skautybė 
turi gerą dirvą, kad ji jau tinkamai ver
tinama, kad dedama iš tikro labai dide
lių vilčių jos veikimui mūsų jaunuome
nės. žinoma, pirmiausia moksleivijos 
auklėjimo darbe.

Greta skautybės principų populiarė- 
jimo, vyko ir pačios organizacijos tvar
kymas, jos tvarkymas konstrukcijos 
progresas. Šiandie stovime prieš naują 
faktą, kurs turėtų pakelti skautybės 
reikšmę ir įtaką, kurs turėtų vispusiškai 
naudingai ir teisingai atsakyti į tai re
formai dėtus lūkesius, ir ne tik pateisin
ti kokias viltis, bet visai tinkamai išspręs
tų problemas tolesnei mūsų judėjimo tar
nybai didžiame tautos auklėjimo darbe.

Skautų vadų teigimams, kad skauty
bės sistema (kurią Lietuvos skautų ju
dėjimas per 17 savo gyvavimo metų 
aiškiai savitai išugdė ir įstatė svarbiau
sią vietą jaunuomenės auklėjimo reika
luos) yra lietuvių tautos ugdyme labai 
pageidaujama, gal net būtina, — pa
tvirtina didieji mūsų pedagogai ir tautos 
vadovai. Ir pats sąjūdžio išsiplėtimas tą 
patį įtikinamai tvirtina.

Todėl mes į ateitį žiūrime labai op
timistiškai. Žiūrime, kad mūsų sistema 
neša mūsų tautai to, ko mūsų kultūrai 
ir gyvenimui, skurdusiam įvairiose pries- 
paudose, yra labiausia reikalinga.

Išugdyti stiprią asmenybę, iššaukt 
didžiausį žmogaus aktingumą kitų gero
vei ir viso krašto garbei, įterpti į ben
dravimo formą aukščiausio džentelme
niškumo požymių, kiekvieną veiksmą 
grįsti riteriškumo dvasia ir sukelti ko 
didžiausį visos tautos entuziazmą — 
štai akstinai, didiną mūsų optimizmą.

Mūsų rankose toks galingas įrankis. 
Mūsų krūtinėj tėvynę mylinti širdis, 
todėl mes matom priešais šviesų kelią ir 
aiškų rytojų.

Auklėjimo darbe, ypač mūsojo ju
dėjimo darbe, pasisekimo pagrindu yra 
vadovai. Todėl pirmiausia svarbu, kad 
visi mūsų organizacijos vadovai, vyres
nieji ir jaunesnieji, valiotų būt tinkami; 
pirmiausia būtų savo sieloj skautai ir 
savo gyvenime pabrėžtų skautybės prak
tiką.

Su smagiomis mintimis žengiame vėl 
naują pakopą mūsų judėjimo gyvenime.

Prie Vyriausybės skautybės darbui 
skirto įstatymo jau turime pono Švie
timo Ministerio patvirtintą sąjungos sta
tutą. Jis į mūsų santvarką įneš keletą 
naujumų.

Atsiras vyriausias organas — S4_ 
JUNGOS TARYBA, kurs pagal statutą 
turėtų būt labai autoritetingas. Jis bus 
vyriausias mūsų judėjimo reprezentantas 
ne tik iškilmėse ir šventėse, jo autorite
tas ir jo veiksmai turėtų patvirtinti vil
tis apie dar įtakingesnį mūsų judėjimo 
darbą. Jis turėtų laiku, kaip reikia, 
neklaidžiodamas vesti visą skautybės 
darbą pirmyn. Bet jis, būdamas pats vy
riausias valdomasis judėjimo . organas, 
turėtų būti autoritetingas ne tik organi
zacijos viduje, bet ir jos laukujam darbe, 
visoj visuomenėj.

Mes labai norėtume patirti mažiausiai 
to organo klaidų. Šiandie šis susirinkimas 
turi progos konkrečiau dėti vilčių. Bet 
ypatingai ir mums šiandie reikėtų pasi
saugoti klaidų, į kurias mus gali pastū
mėti tam tikri smulkesnio pobūdžio pasi
karščiavimai, ar gal kartais ir asmeniniai 
motyvai. Mes šiame susirinkime pasiū
lysime keliasdešimt kandidatų, iš kurių 
mūsų brangus globėjas — Sąjungos Še
fas paskirs pirmosios sąjungos tarybos 
narius.

Baigdamas savo trumpą įvadinį žodį, 
sveikindamas susirinkusius, linkiu, kad 
mūsų ir šis darbas būtų naudingas Die
vui, Tėvynei ir Artimui, ir skelbiu Lie
tuvos skautų sąjungos statuto 107 str. 
numatytą susirinkimą jau atidarytą.
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Sktn. dr. K. Avižonis.

Lietuviška knyga iš 1549 metų!
Pirmoji spausdinta lietuvių kalba kny

ga išėjo 1547 mt. Ją parašė lietuvis Mar
tynas Mažvydas, užvardyjęs „Catechis- 
musa prasty szadei. mokslas skaitima 
raschta yr giesmes del kriksczianistes bei 
del berneliu iaunu nauiey sugulditas”. Ši 
knyga buvo atspausdinta Karaliaučiuje 
1547 mt. sausio mėn. 8 d. Ją sudaro 
protestantų katekizmas, 11 bažnytinių 
giesmių ir trumpas lietuvių kalbos ele
mentorius.

Šis Mažvydo raštas kiekvienam lietu
viui labai brangus dalykas, kaip pirmoji 
spausdinta lietuviška knyga. Tačiau la
bai nedaug žinių tėra užsilikę apie jos 
autorių. Yra tik žinoma, kad Martynas 
Mažvydas Vaitkūnas (t. y., Vaitkaus 
sūnus) buvo kilęs iš Didžiosios Lietuvos. 
Mokslus ėjo Karaliaučiaus universitete, 
kaip prūsų kunigaikščio Albrechto sti- 
pendijatas. Universitetą baigė 1548 mt. 
bal. mėn. 5 d. filosofijos bakalauro (Phi- 
losophiae Baccalaureus) laipsniu. Nuo 
1549 mt. kovo 18 d. buvo paskirtas Ra
gainės klebonu ir archidiakonu. Rūpin
damasis lietuvių švietimu, toje vietoje jis 
išbuvo 14 metų, ligi pat savo mirties, 
1562 mt.

Dar būdamas studentas, jis parašė 
jau aukščiau minėtą katekizmą. Lotyniš
koje prakalboje Mažvydas ragina Didž. 
ir Mažosios Lietuvos kunigus labiau rū
pintis lietuvių liaudies švietimu. Lietuvių 
liaudis, nemokyta ir tamsi, dar tebegyve
nanti senais pagoniškais papročiais, ma
žai ką tenusimanydama apie krikščioniš
kąją tikybą; nedaug tesą tokių, kurie 
„Tėve mūsų” mokėtų sukalbėti, bet dau
gelis tebegarbiną medžius, upes, žalčius ' 
ir p. Toliau jau lietuviškai Mažvydo kny
goje skaitome:

,,Asch szinau ir tatai dresu ežia sakiti 
Jag schimty szmaniu wena negaleezia 

atrasti, 
Kursai wena szadi dewa prisakima ma

ketu 
Ir pateriaus ben du szadziu atmintu.
Jei kiaušy szmagu biau maki pateri bilaty 
Prisakimus Diewa biau galėtu atminti 
Weras kriksezianiu straipsezips ar gali ■ 

skaitity 
Ape duschas ischganima biau gali ka szi- 

naty, 
Zatagamis tau szmagus tur atsakiti 
Jag gieresnei atmen arty nent pateri bi- 

latt 
Dewa prisakimu bila asch nekada negir- 

deiau 
Nei straipseziu weras kriksezianiu skai- 

czlau.
Baszniczia nog deschimes metu nebuwau 
Tekt ai su burtininkie ant burtas weizde- 

dauau".

Matydamas tokią liūdną krikščionių 
tikybos padėti Lietuvoje, Mažvydas ra
gina. lietuvius mesti Kaukus, Žempačius, 
Lauksargius, Aitvarus ir įvairias deives, 
o kunigus kviečia stropiai žmones mo
kyti krikščionių tikybos.

Tačiau ne apie šią Mažvydo knygą aš 
norėjau čia porą žodžių parašyti. Šiuo 
atveju man labiau rūpi kita to paties au
toriaus knyga, labai reta ir labai mažai 
težinoma. Ji vadinasi: „Giesme S. Am- 
braszeijaus, bey S. Augustina, kūrę wa-

, bey 6. 2taz 
ąaftina, ture vvnbtn: Ce 
&cu Uubmnua. Sugef- 
mcmiė
priefeltma 'Jtfatis 
flails^ pertn« 
mo(juit>4 U?artturt4 ic» 
21 n t nauboa Kagdynes 
ZJaffoiCey irfitnete?.

Titulinis Mažvydo giesmynėlio puslapis 
(kiek sumažintas).

din: Te Deū laudamus. Su gesmemis ape 
ischmtmirusiu priekelima Jesaus Chris- 
taus, Isgulditas per M. Mossuida VFazt- 
kuna etc. Ant naudos Ragaynes Baszni- 
czey ir kitu etc.” Tai yra antroji lietu
viška spausdinta knyga, išleista Kara
liaučiuje, 1549 mt. balandžio mėn. 20 d.

Šį savo giesmių rinkinėlį Mažvydas 
pašventė, kaip Velykų dovaną, Sebasti
jonui Perbanth'ui, kuris buvo Ragainės 
seniūnas maždaug nuo 1547 ligi 1555 mt., 
o mirė 1570 mt. Šis Prūsų kunigaikščio 
Albrechto valdininkas niekuo nepasižy
mėjo ir nesiskyrė iš kitų, ir Mažvydo 
giesmynėlio pašventimą jam galima iš
aiškinti ne kaip kitaip, kaip kad auto
rius, 1549 mt. paskirtas Ragainės klebo

nu, norėjo įtikti Ragainės pasaulinės val
džios vyriausiam atstovui.

1549 mt. Mažvydo giesmynėlis, spaus
dintas gotiškomis raidėmis, susideda iš 
trijų bažnytinių giesmių: 1. „TAwe Die
wa garbinam”, su gaidomis, 2. „Giesme 
ape ischnumirusuiju priekelima wieschpa^- 
ties mussu Jesaus Christaus”, be gaidų ir 
3. „Antra Giesme Senoghi” (t. y., senoji) 
be gaidų. Tituliniame puslapyje raižinio 
vinjetėje vaizduojamas šv. Ambrozėjus 
ir šv. Augustinas. Knygutė yra formato 
16°, su tituliniu ir įžanginiu puslapiu viso 
turi 14 puslapių (keturioliktasis tuščias). 
Jos vienintelis žinomas išlikęs egzemplio
rius randasi Kurniko bibliotekoje, Lenki
joje, netoli Poznanės. Fotografijos būdu 
ją yra perspausdinęs ir išleidęs Z. Ce- 
lichowski, Poznanėje, 1897 mt. (M. Mos- 
swida Waitkuna przeklad Utewski piešni 
Te Deum laudamus z r. 1549). Nė viena 
šių trijų giesmių neįėjo į pirmąją lietu
višką knygą (1547 mt. katekizmą), prie 
kurios Mažvydas buvo pridėjęs 11 tiky
binių giesmių.

1549 mt. Mažvydo giesmynėlis turi 
savo įdomią istoriją. Ilgą laiką jis buvo 
visai nežinomas, net nežinota, jog toksai 
buvo kada nors atspausdintas. Ši, antroji 
savo senumu, lietuvių kalba knyga buvo 
atrasta, visai netikėtai, tik 1897 mt. Štai 
ką apie tai rašo pats jos atradėjas, dr. 
Zigmantas Celichovskis: „Kurniko bib
lioteka turi seną Seklucijono Postilę, Au- 
gezdeckio Karaliaučiuj atspausdintą 1556 
mt. Senoviškas, iš tų pačių laikų kilęs, 
tos knygos apdaras buvo reikalingas pa
taisymo. Mielai ėmiausi to darbo, ka
dangi... pastebėjau, kad praplyšusiame 
apdare randasi kažin kokios skiautelės 
senų spaudinių. (Senovėje knygų apdarai 
dažnai būdavo suklijuojami iš įvairių 
spausdintų ir nespausdintų senų popie
rių. K. A.). Kas yra tyrinėjęs tokių se
nų apdarų vidurius, tas žino, kiek var
gingas tai yra darbas, su kokiu nekan
trumu ir įdomumu apžiūrimas kiekvie
nas popierio gabalėlis, kurį pavyko at
mirkyti nuo senų, kelių šimtų metų knyg
rišio klijų, kurie taip stipriai laiko su- 
lipdę atskirus popierio lapus, kad kitą 
kartą ir porą dienų juos tenka mirkyti 
ir krapštyti, kol pavyksta sveikus vieną 
nuo kito atskirti. Kas šitokią ne per daug 
malonią operaciją dažniau yra atlikinė
jęs, tas žino, jog ji nekartą pasibaigia ne
maloniu apsivylimu, kadangi pasirodo, 
kad atmirkyti lapai neturi nieko naujo ir 
nieko įdomaus, arba, kad iš vargingai 
atklijuotų, išdžiovintų ir nuvalytų skiau
telių nebegalima sulipdyti vienumos, kuri 
turėtų bent kokią mokslišką vertę. Ta
čiau šiuo kartu,, tyrinėjant Seklucijono 
Postilės apdarus, rezultatai buvo labai
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gražūs, nes čia atsirado ligi šiol nežino
tas, iš eilės antrasis lietuviškas spaudinys, 
ir tai iš 1549 mt”.

Taip ir buvo atrasta antroji savo se
numu lietuviška knyga — 1549 mt. Maž
vydo giesmynėlis. Kadangi jis trumpas ir 
labai įdomus savo senumu, paduodu jį 
visą ištisai nurašęs ir pridedu jo viršelio 
ir poros puslapių fotografijas.

„GIESME S. AMBRASZEIJAUS, BEY 
S. AUGUSTINA, KŪRĘ WADIN: TE 
DEŪ LAUDAMUS. SU GESMEMIS APE 
ISCHNUMIRUSIU PRIEKELIMA JE- 
SAUS CHRISTAUS, ISGULDITAS PER 
M. MOSSUIDA WAITKUNA ETC. ANT 
NAUDOS RAGAYNES BASZNICZEY 
IR KITU ETC.

DIdzos ir aukschtos gijmines wiruy, 
Ponuy Sebastianuy perbanth Heubtmo- 
nuy Ragaynes etc.

M. Mossuids Way t kūnas etc. Sweika- 
tas duschas bey kuna geidz nug Diewa 
per Christu.

Supratau klausitoijus Diewa szodza 
norinczus turėti gesme ta kure wadin: 
Te Deum laudamus. Todeley ije kaip 
ischguldzau sakitomis, ant schwesos isch- 
siunsti, ir tawa Milistas warduy ije prie- 
raschiti, pastaczau. Jau nu ije ischsiunz- 
dams tawa M. prieraschau, ir wietoye 
welikas pauta dowanoiju, pakarnay pra- 
schidams, idant T. M. linksma schirdi ta 
dowanele prieijmtumbi Lobek Diewa 
meileije. Ragayneije 3. diena menesis Ko- 
wa. Metų Diewa vszgimima. 1549.
T Awe Diewa garbinam, 
Tawe wieschpati paszinstam. 
Tawe amszinaghi tewa 
wissa szeme schlowin.

Tawesp wissi Angelay,
Tawesp wissokias dangaus galibes.
Tawesp Cherubins ir Seraphins 
schauk balsu neperstoijenczu. 

Schwentas, Schwentas, 
Schwentas wieschpatis diewas Sabaot. 
Pilnij esti dangus ir szeme 
Maiestota garbes tawa.

Tawe schlowintingas Apaschtalu choras. 
Tawe Pranaschu pagirtasis skayczus. 
Tawe muczelniku skaysczauses- 
sis garbin pulkas.
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Tawe pa wissą szeme, schwen- 
ta paszinst basznicza, 
Tewa neischmeruta Maiestota. 
Czestingąghi tawa tikra ir wie- 

natighi Sunu. Schwentuije 
tayp ir palinksmintoije Dwase. 
Tu Karalus garbas Christe. 
Tu tewa amszinasis essi Sunus.

Tu ant ischgelbeghima prieymdams szmo- 
guz nessibayseijey mergos czistos kuna. 
Tu kayp ischgaleijey smertis geloni, ata- 
werey tikentiemus karaliste dąngaus, 
_ Tu podeschines diewa sedi gerbeije 

diewa.
Sudza tikims essi ateyses.
Tawe todeley mes praschom mums 
tawa tarnams padeki, kurius 

branguiju krauiju atpirkay.
Amszinaije schlowe su schwen- 
tayseis mumus padawanoki. 
Sweykinki ir gelbek szmones tawa, 

ir perszegnoki tewischke tawa. 
Ir redik mus, bey danguy duk 
buti anta amszia amszia.
Per wissokias dienas garbinam mes tawe.

Ir laupsinam warda tawa anta am- 
sziu ir anta amszinuiju amsziu. 
Roczik wieschpatie schoije dienoije 
mus nug greku apsaugoti].

Sussimilk ant mussu wieschpatie, 
Sussimilki ant mussu.
Testow sussimilimas tawa ant mussu, 
Kayp ir nusitikeijom ing tawe, 

Ing tawe wieschpatie tikiu, 
nebusiu pagedintas ant amsziu 
amszia, Amen.

GIESME APE ISCHNUMIRUSUIJU 
PRIEKELIMA WIESZPATIES MUSSU 

JESAUS CHRISTAUS.
PEr tawa schwenta priekelima, Diewa 
sunau atleysk mumus sugreschima, 
Tikim Jeso Christu kėlusi, ir dąngu at- 
werusi, Smertis amszinas gelbeijusi, 
Alleluia.

Linksmi bukem wissi kriksczonis, Jog 
isch- 

gelbeija mus nug peklas vgnis, Nug 
smertis ir Welna kitroija, Diewa mums 
suijednoija, Danguy wieta dowanbija 
Jesus Christus.

Linksma esti labay schi diena, Kurio dieno 
Diewa sunus szenge peklasna, Ir suga- 
wa pati Welna, Jo galwa koije primi

ne Widuy peklas ghi sutrine. Jesus 
Christus.

Ant Diewa dangun szęgima tayp 
perwersket, gedodamij ieyb graszey 
susandaru wissi gedotumbit.

Per tawa schwenta dangun szęgima, Die
wa sunau atleysk mumus sugreschima, 
Tikim Jesu dangun szęgusj, Dangų 
mums atwerusi, Smerties amszinas gel- 
belijusi, Alleluia.

ANTRA GIESME SENOGHI.
CHristus Diewas mussu, gelbetoghis 
duschu, kėlės iischgr graba, nugi wissa 
warga. Kyrieeleyson.

Christus swieta gelbeija, mus greschuns 
pamileija, dangų mums atwere, Die
wa rustu numaldė. Kyrieeleyson.

Christus mires kele, Mumus pawayzda 
dawe, tayp ir mumus keltisi, su diewu 
Karaliauti. Kyrieeleyson.

Christus sunus Diewa, Welnuwa pra- 
wiija, ir pati paminė, galwa ijo sutri
ne. Kyrieeleyson.

Christus Diewas mussu, Diewa numaldė 
narssu, Smerti Welna sutrine, Peklas 
huki sumine. Kyrieeleyson.

Christuy Diewa sunuy, Greschnu atpirk 
toijuy, czesti schlowe dukem, linrmay 
ghi garbinkem. Kyrieeleyson.
Ischspaust Karalauczuy per Jana Wein- 
reicha. XX. diena menesis Balandza. 
Metu Diewa. 1549“.

Ši, savo senumu antroji, lietuviška 
knyga įdomi ne tik sa.vo turiniu, bet ir 
senomis lietuvių kalbos formomis. Dėl 
vokiškos rašybos pritaikymo ir formų se
numo daugelį žodžių sunku besuprasti. 
Kad turėtume aiškesnį supratimą apie 
pirmuosius lietuviškos spaudos žingsnius, 
visą 1549 mt. Mažvydo giesmynėlį čia 
žodis Į žodį senąja rašyba (raidė į raidę) 
ir perspausdiname iš aukščiau minėtos 
Celichovskio fotografinės laidos.

Nauji „Gimtosios Kalbos“ 
leidėjai.

Būrelis kalbininkų ir literatų prieš po
rą metų pradėjo leisti kalbos laikraštį 
vardu „Gimtoji kalba". Jame rašoma 
praktinės kalbos klausimais, dedama 
įvairių terminų, atsakoma į skaitytojų 
abejojimus kalbos dalykais, žodžiu, laik
raštis skirtas platesnei visuomenei, kad 
ji tinkamai pramoktų lietuviškai ir kovo
tų su bjauriu kalbos darkymu bendrinėje 
šnekamojoje ir rašomojoje kalboje. „Gim
tosios Kalbos" leidimas pernai pakriko.

„Sakalo" b-vė vertindama pradėtą 
kultūrinį darbą ir rūpindamasi tuo pačiu 
reikalu, kaip ir pirmieji „G. K.“ leidėjai, 
paėmė leisti „Gimtąją Kalbą" nuo 
1935 m. vasario mėn. „Sakalo" b-vė turi 
nemažą visuomenės pasitikėjimą, taigi 
galima pasikliauti, kad šiuo atveju ji vi
suomenės neapvils.

Redakciją dabar sudaro Dr. Pr. Skar
džius, Dr. Ant. Salys ir Jurgis Talman- 
tas, „Gimtąją Kalbą" aprūpinti raštais 
žadasi „Lietuvių Kalbos Draugijos" na
riai. Tad laikraščio leidimas ir redagavi
mas dabar organizuotesnis.

Pritardami kaip kiekvienam taip ir 
šiam kilniam kultūros darbui, rekomen
duojame visiems savo skaitytojams už
siprenumeruoti „Gimtąją Kalbą“. Me
tams ji kaštuoja tik Lt. 2,50. Užsieny — 
Lt. 4,—. Prenumeratą siųsti ir visais 
reikalais kreiptis šiuo adresu „Sakelio" 
b-vė, Kaunas, Putvinskio g. 14, tel. 29-98.
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Pasktn. R. Stankūnas.

KARAS AR TAIKA MELUI?
1. Įžanga. 2. Melo sąvoka.

3. Melas gyvenimo praktikoje.
4. Melo rūšys. 5. Melo kritika. 
6. Pabaiga.

1. Gyvename didžiausio nepasitikė
jimo laikus; melas yra sužalojęs pasiti
kėjimo šaknis. Po Didžiojo karo sukrėti
mų perkainojamos visos vertybės. Kas 
kitados buvo bloga, dabar laikoma gė
rybe, keis buvo šventa, dabar tuo biau- 
rimasi. Susvyravo ir teisybė. Radosi 
žmonių, tvirtinančių, kad melas yra rei
kalingas, net būtinas. Skautams tokiame 
nuomonių melo atžvilgiu chaose reikėtų 
turėti savo griežtą nusistatymą.

2. Melas yra sąmoningas tiesos nu
slėpimas ar iškraipymas, norint ką suve
džioti ar pasiekti asmeniškos naudos. 
Meluoti galima ne tik žodžiu, bet dar ir 
elgesiu bei darbu. Meluoja tas, kurs ro
dosi kitokiu, negu kad iš tikrųjų yra: 
būdamas negražus, gražina veidą; būda
mas negeras, vaidina nekaltą avinėlį ir 
pan. Iš melo išskiriamas tik tas tiesos 
aplenkimo atsitikimas, kada mes esame 
prievarta ir apskritai neteisėtu būdu 
klausiami. Pav., šventas Atanazas, pa
gonių persekiojamas, turėjo bėgti. Vos 
spėjęs kiek nuo kranto laiveliu nuplauk
ti, užpakaly pamatė atsivejančius perse
kiotojus. Šventasis staiga atsisuko ir ėmė 
plaukti atgal prieš persekiotojus. Šie 
šventojo nepažino, todėl klausė jį, ar ne
matęs Atanazo. Šv. Atanazas trumpai 
atsakė: „Jis čia pat“. Persekiotojai pa
manė, kad jų gaudomasis iš tikrųjų yra 
čia pat, vadinasi, netoli, leidosi jį vytis, 
o šv. Atanazas greitai priplaukė krantą 
ir pasislėpė.

3. Kad melas yra blogas dalykas, te
orijoje visi pripažįsta, tačiau gyvenimo 
praktikoje daug kas jį laiko neišvengia
mą: jis palengvinąs gyvenimą ir sutei
kiąs malonumo. Dėl to, esą, graikai ne 
tik leisdavo vaikams meluoti, bet dar ir 
mokydavo juos melo meno. Plakdavo tik 
negudriai meluojančius.

Girdi, meluoti galima tada, kada me
lu galima pašalinti kokia žala ar pada
ryti ką gera. Vadinasi, melas kaip prie
monė pateisinamas tikslu: jei tikslas, ku
rį meluodami siekiame, yra geras, tai ir 
melas nėra smerktinas. Smerktinas me
las tik tada, kada juo norima pasiekti 
blogų tikslų: kitų skriaudos ar savanau
diškumo. Todėl meluoti reikią mokytis, 
turėti išsilavinimo, gabumų.

Ko šitokia, neva gyvenimo būtinumu 
paremta, nuomonė verta, panagrinėsime 
vėliau, trumpai peržvelgę įvairias melo 
rūšis.

4. Melo esama įvairių rūšių.
a) Fantastinio melo šaltinis yra mūsų 

vaizduotės stiprus veikimas. Pasakodami 
įspūdžius, nejučiomis, fantazijos ir jaus
mų dėka, iškraipome faktus: padidiname, 
sumažiname ar pagražiname. Kas turi la
kią vaizduotę, tas yra linkęs nutolti nuo 
realybės, jam sunku nemeluoti. Maži vai
kai dažniausiai meluoja iš fantazijos, ins
tinktyviai, be noro kitą apgauti. Tad me
las ir fantazija yra giminingi. Fantastiš
kas melas yra savotiška kūryba: į jį įei
na daug meniškų dalykų:; mokėjimas nu
duoti, įtikinti ir galą paslėpti, kad nesu
gautų. Todėl šios rūšies melagis yra sa
votiškas menininkas, artistas. Juk pasa
kų šaltinis taipgi yra melas. Bet tai nė-
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ra melas tikra žodžio prasme: jam trūks
ta ryškaus sąmoningumo ir savanaudiš
kumo.

b) Pataloginio melo priežastis — li
guistas palinkimas. Jis labai retai pasi
taiko. Šį įgimtą defektą turįs žmogus 
meluoja ir žino, kad meluoja; meluoja ir 
ten, kur nėra jokio išskaičiavimo, net 
nesirūpindamas, kad jo meluojant kas 
nesugautų.

c) Žaidimų melas vartojamas juokau
jant ar flirtuojant kaip žaislas. Balan
džio m. 1 dieną visi išsijuosę meluoja. 
Piršlys taip pat daug meluoja.

d) Partiniu .melu vadiname tą, kuriuo 
tiesą slepiame nuo vaikų, aiškindami 
jiems gimimo paslaptį gandro rūpesčiu 
ar pan. Šiai melo rūšiai priklauso ir ši
toks atsitikimas, kada, pamatę ateinant 
nepageidaujamą žmogų, pasislėpę kur 
liepiame vaikams pasakyti, kad mūsų 
namuose nėra.

e) Socialūs, arba altruistiniai, melai 
turi tikslą kitiems pagelbėti, jie sakomi 
kitų naudai.

1) Nekalčiausia humaninio melo for
ma yra herojiškas — didvyriškas melas. 
Prancūzų revoliucijos metu revoliucio
nieriai vieną mergaitę pasmerkė mirti. 
Budeliams vedant ją prie giljotinos, stai
ga puolė jai po kojų jos sužieduotinis, 
norėdamas su ja atsisveikinti. Pasmerk
toji išdidžiai pareiškė jo nepažįstanti. 
Jos melo tikslas — išgelbėti nuo giljoti
nos savo sužadėtinį, nes ir jį, kaip pa
smerktosios bendramanį, būtų taip pat 
pasmerkę mirti. Šiuo atveju mergaitės 
šventai pameluota. Vadinasi, geresnis yra 
šventas melas už prakeiktą teisybę.

2) Melas iš reikalo. Dažnai, esą, ne
galime sakyti tiesos, kada susidaro ne
paprasta būklė bei situacija. Pav., patri- 
jotas kareivis belaisvis niekad nesakys 
priešams tiesos apie savo kariuomenę.

Žmogus, nenorėdamas skolinti pra
šančiam pinigų, sako jų neturįs, nors iš 
tikrųjų pinigų turi. Jis pinigų neturi tik 
prašančiam. Kitaip atsisakyti nepatogu: 
negi stačiai sakysi neduosiąs.

Ypač daug meluojama ligoniams ir 
prekiaujant bei ką nors reklamuojant.

Etiketas taip pat reikalauja iš žmo
nių melo: giriamas baliuje valgis ir tada, 
kada jis iš tikrųjų yra netikęs ir neska
nus; įsakome džiaugiąs! su kuo nauju su
sipažinę, nors iš tikrųjų dėl tos naujos 
pažinties jokio džiaugsmo sieloje nejun
tame.

f) Nervinio •— baimės melo pagalba 
žmonės stengiasi pasilengvinti gyvenimą 
ir išvengti įvairių nemalonumų: gėdos, 
bausmės ir kt. Juo nieko pikto kitam 
nepadarome, tik patys apsisaugome nuo 
nemalonumų, kaip - skėčiu nuo lietaus.

g) Egoistinis melas turi tikslą ką nors 
suvedžioti ir iš to naudos gauti.

5. Melas tikra žodžio prasme esąs 
tik egoistinis, žmonėms daug skausmų ir 
nelaimių atnešąs, todėl jis smerktinas, o 
visi kiti melai esą arba pusiau melai ar
ba tik panašūs į melą, todėl gyvenime 
vartotini, ypač gyvenimo mažmožiuose.

Melas, didelis ar mažas jis būtų, yra 
žalingas socialiu ir individualiu atžvilgiu. 
Pirmuoju atveju jis ardo žmonių santy
kius ir griauna pasitikėjimą, iš ko kyla 
įvairių pragarynių. "Antra, melas nuodi
ja visus geruosius žmogaus sielos priva
lumus, paraližuoja jo energiją ir silpnina 

visą organizmą. Pamelavęs žmogus tuo
jau truputį pasikeičia: jo viduje prasi
deda nesantaika tarp to, ką žino, ir to, 
ką sako, kitaip sakant, žmogus pradeda 
pats su savimi nesutikti, jo būdo vieny
bė plyšta pusiau. Vadinasi, melas yra vi
dujinio silpnumo simptomas. Geri psicho
logai grafalogai iš rašto išskaito, kur yra 
parašytas melas, nes melagingi sakiniai 
parašyti ne tokia tvirta ranka: rašte lie
ka neramios sąžinės silpnutis antspau
das. Todėl sveikos dvasios ir tvirto bū
do žmonės nemeluoja, nes dvasios svei
kata reikalauja griežto tiesumo bei išti
kimybės tiesai.

Dar aiškiau melas pasireiškia akyse, 
mūsų sielos veidrodyje, ir apskritai vei
de. Pamelavęs neturi tvirtos ir laisvos 
išraiškos akyse. Neatidengtas melas ryš
kiai matyti veide. Vadinasi, melas išeina 
aikštėn, tūkstančiais kelių jis veržiasi iš 
pamelavusio, visi jo įpročiai pasakytą 
melą tuojau viešai paskelbia. O kai me
las pats tampa įpročiu, tada jį visi la
bai lengvai pastebi.

Reikia kovoti su visų rūšių melais. 
Fantastinis melas nėra pavojingas, bet 
su juo reikia kovoti dėl to, kad nevirstų 
įpročiu.

Atmestini ir socialūs melai. Prileidę, 
kad melais leistinas kilniems tikslams, 
mes pirmiausia supainiotume žmogaus 
santykius su geru ir blogu: bloga varto
tume dėl gero. Kuriuo matu (kriterijumi) 
mes remtumėmės, kad blogas (melas) ne
viršytų gero (siekiamo tikslo), kitaip sa
kant, kad neigiama priemonė nebūtų di
desnė už teigiamą tikslą?

Herojiško melo nauda problematiška. 
Melas kitų naudai gyvenime padaro ir 
nenaudos. Vienas ispanų darbininkas, 
peršovęs savo žmoną, pabėga, tačiau po
licija jį greitai suima ir atveda prie mirš
tančios žmonos, kuri, nenorėdama vyro 
išduoti, paneigia jo piktadarystę. Po to 
policija apkaltina ir teismas nuteisia vi
sai nekaltą žmogų. Ar šis herojiškas me
las pasiekė tikslą? Taip, tik visai nei
giamą.

Sutikę su principu, kad meluoti ga
lima kitų naudai, mes jau išduodame vi
sokiam melui bendrą patentą. Kas, pa
vyzdžiui, galės įrodyti, kad aš šį ar kitą 
kartą meluoju ne kitų naudai? Netikusi 
yra meilė, kuri verčia slėpti tiesą dėl to, 
kad ji gali jam padaryti sunkumų. Tikra 
bičiulystė turi remtis tiesa, o ne melu.

Tas pat su melu dėl reikalo. Kartą 
pripažinę, kad meluoti galima susidarius 
nepaprastai situacijai, mes melą jau le
galizuojame, nes kiekvienas žmogus vi
sados galės išsigalvoti nepaprastų būklių 
savo melui pateisinti. Tuo visiškai su
griautume žmonių pasitikėjimą, nes tada 
aš negalėčiau tikėti ir tiesą sakančiam 
žmogui, manydamas, kad jis kaip tik šį 
kartą meluoja iš reikalo ar dėl šiaip ku
rios nepaprastos situacijos. Jei aš žinau, 
kad žmogus palieka sau teisę daryti iš
imtis tiesos sakymo atžvilgiu, tai aš jam 
niekad nebegalėsiu tikėti, nes viena iš
imtis atidaro vartus visoms kitoms.

Nereiktų meluoti ir ligoniams. Pir
miausia dėl to, kad ligonis, kartą suse
kęs gydytojo ar slaugytojo melą, kitą
kart jais nebepasitikės. Įsivaizduokime 
sau sergančio padėtį, kada jis gula į lovą 
žinodamas, kad nuo tos minutės prasidės 
visuotinis apgaudinėjimas. O ligonis turi 
visais šventai pasitikėti, kitaip jis bus 
neramus. Todėl Amerikos gydytojai pra
deda reikalauti pašalinti melą iš ligoni
nių. Esą, protingas ir švelnus žmogus vi
sados suras būdą pasakyti ligoniui tiesą 
ir drauge mokės sustiprinti jo dvasią.
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Kareivis belaisvis, nuslėpdamas nuo 
priešo tiesą, nemeluoja, nes jis yra ne
teisėtai (su prievarta) klausiamas.

Dažniausiai meluojame ne iš reikalo 
ar kitų naudai, bet iš baimės ir puikybės. 
Vadinasi, melo tėvynė — baimės ir būdo 
silpnumo karalystė. Žmonės, kurie melu 
lengvinas! gyvenimą, perdaug vertina 
laikiną naudą, užmiršdami, kad mažas 
palengvinimas dažnai yra lydimas nesu
skaitomų apsunkinimų. Pamelavai — ir 
esi neramus, lyg netikrą pinigą į apy
vartą paleidęs ar pasirašęs vekselį, kurį 
reiks savo garbe išpirkti. Teisingai pa
tarlė sako, kad su melu toli nenuva
žiuosi.

6. Skautai, į savo įstatus įsirašę rei
kalavimą būti tiesiu ir laikytis savo žo
džio, formaliai pasmerkia visokį melą ir 
paskelbia ištikimybę tiesai. Taip turėtų 
būti jų ir gyvenimas. Teisybę reikia sa
kyti be išimčių, kompromisų ir šiokių ar 
tokių motyvų. Skautai, kaip tikri tiesos 
apaštalai, visur ir visados turi sakyti tie
są, visokių rūšių melą padėdami į senųjų 
blogybių muziejų. Mes turime gyventi 
mintimi, kad mūsų artimui visados bus 
naudinga susidurti su visa tikrybe, nors 
ji būtų ir skaudi.

Tiesa, jaunus žmones užgula tūkstan
čiai pagundų aplenkti tiesą, tačiau mes 
turime su jomis visomis savo jėgomis ko
voti. Kai šv. Tomui Akviniečiui, viskam 
lengvai tikėjusiam, draugai kartą juo
kaudami pasakė, kad jautis skrenda, To
mas tikrai patikėjo. Draugams juokian
tis iš jo lengvatikystės, jis rimtai atsakė: 
„Lengviau yra tikėti jautį skrendant, ne
gu jauną žmogų meluojant“.

Esame krikščionys, todėl melą turime 
laikyti nuodėme, nes aštuntasis Dievo 
įsakymas liepia nekalbėti netiesos. „Me
lagingos lūpos Viešpačiui pasibiaurėji- 
mas“. (Ps. 12, 22).

Būkime, sesės broliai skautai, tokiais 
tiesos mylėtojais, iš kurių burnos niekad 
neišeitų melagingas žodis ir kurių kiek
vienu žodžiu būtų galima pasitikėti kaip 
priesaika.

Karas melui!

Visi skautai viską gauna tik 
Vyriaus. Skautų Štabo 
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, literatūra 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

Slcojutišlco cLaJi&o
Šiaulių tuntas š. m. kovo 2 d. minėjo 

savo tuntininko vyr. sktn. K. U b ei k o s 
skautiško darbo 10 metų sukaktį. Jau 
dešimti metai, kai jubiliatas vadovauja 
tuntui. ,

V Y R. SKTN. K. U B EI K A.

Vyr. sk. K. Ubeika gimė 188Ą. mt. 
Padusetėlių k., Dusetų valse., Zarasų 
apskrity. Mokėsi Dusetų dviklasėje mo
kykloje ir Panevėžio mokytojų seminari
joje. Aktyviai dalyvaudamas tautiniame 
judėjime, turėjo pernešti daug persekio
jimų. 1009 mt., baigęs mokytojų semina
riją, paskiriamas mokytoju į Spirakius. 
Kilus Didžiajam karui, pašaukiamas į 
kariuomenę. 1918 mt. dalyvauja Minske 
lietuvių batalijone ir rūpinasi lietuvių 
tremtinių mokyklomis. Dar vokiečiams 
esant grįžta Lietuvon ir gauna Zarasuo
se kelių tautybių pradžios mokyklos ve
dėjo vietą. Tuo pačiu laiku dirba „Sau
lės” vidurinėje mokykloje. Bolševikams 
užplūdus, organizuoja partizanus. 1919 
mt. vyksta Kaunan, norėdamas stoti į 
savanorių eiles. Bet šv. ministerijoje pri
kalbėtas, imasi darbo besikuriančioje 
mūsų pradžios mokykloje. Jis paskiria
mas Šiaulių apskr. mokyklų inspektoriu
mi. Sunkūs tada buvo laikai. Bermonti
ninkai tebesiautė visame krašte. Inspek
torius Ubeika pėsčias lankydavo apskri
ties mokyklas ir, pamušale užsisiuvęs pi
nigus, kad nerastų iškratę bermontinin
kai, išnešiodavo mokytojams algas.

Jubiliatas, būdamas didelis visuome
nininkas, dalyvauja gynimo ir Vytauto 
Didžiojo komitetuose, Šaulių sąjungoje, 
kitose organizacijose ir miesto savivaldy
bėje. Būdamas miesto burmistru, kovoja 
su įsišaknėjusiais rusų ir lenkų gaivalais. 

Be to, dar dirbo mokytojų seminarijoje, 
rašinėjo daug i spaudą. Žodžiu, jubilia
tas yra didelis visuomenininkas ir šako
tas žmogus.

Nė viena šventė, nė vienas minėjimas 
bei kitas koks kultūrinis darbas be jo 
neapsieina. Visur jo pilna, visur jis ak
tingai dalyvauja.

Prieš 10 metų ir tokiame darbo sū
kuryje būdamas, jis kviečiamas Šiaulių 
skautų tunto tuntininku. Pulk. Kalman- 
tui išvykus, tenka jam vadovauti tuntui, 
kuriam, priklausė anuo metu Šiaulių, Ra
seinių, Telšių, Mažeikių, Tauragės ir Bir
žų apskritys. Iš pradžių jubiliatui tenka 
tik reprezentacinė pusė, o patį darbą 
dirba, adjutantai: Palčiauskas, Saulaitis 
ir Gr. Venclauskaitė.

Kaip prityręs pedagogas, K. U. grei
tai sugeba suprasti ir įvertinti skautybės 
reikšmę, o artimai dirbdamas ir vadovau
damas jauniesiems, praktiškai susigyve
na su skautyste ir įsitraukia į patį skau
tu gyvenimą. Studijuodamas skautų li
teratūrą ir glaudžiai bendraudamas su 
skautais, saulėtos dvasios jaunuoliais, ro
dos. amžiui susiriša su skautišku pasauliu.

Įvairiuose skautų vadų kursuose skai
to paskaitų ir rašinėja į skautų spaudą. 
Šiandien jubiliatas yra taip organiškai 
suaugęs su skautišku judėjimu, kad be 
jo, rodos, ir gyventi negalėtų.

Šiaulių skautams niekad ypatingai 
lengva dirbti nebuvo. Didesniąją dalį lė
šų sudarydavo prijaučiančiųjų aukos. Vo- 
dai buvo mokiniai, ir tie nuolat keitėsi. 
Su laiku darbas palengvėjo. 1929 mt. at
siranda Šiauliuose daugiau skautų rėmė
jų. Ypač daug padėjo sunkiais laikais sk. 
S. Venclauskienė, p. Masiulis, dr. Mickus 
ir kt. Jubiliatui pradėjus tuntui vado
vauti, mieste ne taip daug ir skautų bu
vo. Dabar tuntas išaugo į didelę šeimą, 
kurioje yra apie 900 narių. Paskutiniu 
metu vadai yra daugiausia mokytojai. 
Tuo skautiškas darbas darosi gilesnis ir 
planingesnis.

Tantininkas K. Ubeika už aktingumų 
skautiškoje veikloje 1928 mt. pakeltas į 
skautininko laipsnį ir apdovanotas svas
tikos ordėnu. 193.j mt. 'pakeltas į vyres
niuosius skautininkus.

Nuoširdžiai dirbdamas ir žilo plauko 
sulaukęs išliko jaunas dvasioje ir artimas 
bičiulis šimtams kūdikių ir jaunuolių.

Minėdami savo mylimo tuntininko ju
biliejų, nuoširdžiai linkime dar ilgus me
tus gyvuoti ir auklėti mūsų tautos jauni
mą, vedant saulėtu skautystės keliu.

91
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SKAUTYBĖ NUSTOJO DIDŽIOJO KARDINOLO.

Naujų metų dieną mirė J. Em. kardinolas Bourne, West- 
minsterio arkivyskupas, Anglijoje. Jis buvo didelis skautų ir 
skaučių judėjimo draugas. Aktyviai bendravo skautų pasau
lyje. Yra pasakęs skautams kalbų ir paskelbęs rašinių. Rašė 
knygoms įvadus ir p. Visa skautija liūdi savo brangaus globėjo.

NAUJA SKAUČIŲ VADĖ PRANCŪZIJOJE.

Madame Duhamel, nuo pat 1924 m., kai įsisteigė Pran
cūzijos skaučių organizacija Guides de France, buvusi skaučių 
vadė, dabar dėl silpnos sveikatos iš tų pareigų pasitraukė. J 
yra padėjusi tvirtus tai organizacijai pamatus. Dabar ji orga
nizacijoje palieka kaip administracijos tarybos pirmininkė.

Nauja tos organizacijos skaučių vade išrinkta Madame 
de Kerraoul. Ji skaučių pasaulyje yra gerai žinoma. Be to, ji 
yra įžymaus maršalo Lyautey (buvusio Scout de France orga
nizacijos garbės pirmininko, pernai vasarą mirusio) dukterėčia.

VĖL SKAUTAI-ĖS TURĖS UNIFORMAS.

Seniau buvom rašę, kad Danijoje tam tikru įstatymu už
drausta dėvėti uniformas, ir kad tas uždraudimas paliečia ir 
skautus-es.

Įstatymas buvo XII.21. pakeistas, skautai-ės vėl gali dė
vėti savo uniformas. Tą dieną tarptautinis biuras gavo tokią 
telegramą: Danijos skautės, skautai šiandie atgavo uniformas. 
Laimingų Kalėdų!

Tą pačią dieną Danijos karalius pasiuntė ir lordui Ba- 
den-Powelliui telegramą: malonu paskelbti, skautai vėl gali 
dėvėti uniformą. Kristinas, R.

LENKIJOS SKAUTŲ JAMBOREE.

Lenkijos skautų organizacijai šiemet sukanka 25 metai. 
Tems sukaktims paminėti netoli Varšuvos (apie 130 klm.) lie
pos m. 11—25 d. d. ruošiama Lenkijos skautų tautinė stovykla. 
Dalyvausią apie 15.000 Lenkijos skautų. As.

||®|

Vėl ateina va
sara, vėl mes 
ruošime gražias 
savo stovyklas, 
vėl dainuosime 
skambiąsias dai
neles, vėl kū
rensime lauže
lius Lietuvos 

laukuose.

Čia matome vaizdelius iš 1933 mt. viso pasaulio skautų stovyklos 

Vengrijoje, kur dalyvavo ir gražiai pasirodė mūsų viena draugovė
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KHYGU\
IŠĖJO NAUJA KNYGUTĖ;

Lietuvos Skautų Sąjungos 
ĮSTATYMAS 

ir 
STATUTAS. 

Kaina Lt. 0,50. 
Išleido Skautų Aidas. 

Kaunas, 1935.

Nauji leidiniai.
— A. V. Plaušinaitis. PRIEŠLĖKTU

VINĖ KRAŠTO APSAUGA. Kalbą žiurė
jo J. Kuša. Lietuvos aero klubas. Kaunas, 
1934. 131 pusi.

Kas domisi aviacija, domėsis ir šiuo 
naudingu leidiniu. Tenka paskatinti tuos, 
kurie vaikšto sprandus panarinę ir nepa
kelia akių aukštyn. Jei kas praneštų to
kiems puikios knygelės turinį, spėjam, jie 
galvą atmestų aukštyn, tik gal perdaug 
ir... per vėlai.

Šia knyga pirmiausia turėtų pasinau
doti vyresnieji skautai, k. t., skautai vy
čiai ir vadai.

— Antanas Miškinis. VARNOS PRIE 
PLENTO. (Eilių knyga). Sakalas. 1935 
127 pusi. Kaina 3 lt.

„Pajusite mano žodžiuose 
Žaliuojančias lankas, 
Ir kaip žmogus vis guodžiasi, 
Užlauždamas rankas’*. (7 pusi.).

— Akiras-Biržys. Lietuvos miestai ir 
miesteliai. III tomas. KĖDAINIŲ AP 
SKRITIS. Autoriaus leidinys. Kėdainiai, 
1934. 520 pusi.

P. Akiras-Biržys yra pasiryžęs pa
ruošti ir išleisti didelį ciklą knygų apie 
Lietuvą, jas leisdamas apskritimis. Jau yra 
išleidęs Alytaus, Biržų, Kauno ir dabar 
Kėdainių apskričių knygas; toliau Įeisiąs 
alfabeto eile.

Tie leidiniai, kad ir labai bendrai duo
dami medžiagos apie apskrities praeitį 
ir dabartį, visgi yra labai įdomūs ir nau
dingi.

Netenka abejoti, kad nekartą skau- 
tai-ės, ar laikydami į palytimo laipsnius, 
ar ruošdamiesi keliauti bei iškylauti, la
bai naudingai pavartys p. Akiro-Biržio 
knygas.

Kėdainių tome Baisogalos valse, sky
riuje yra skyrelis apie mūsų Vyriausio 
Skautininko tėviškę ir vyr. sktn. pulk. 
J. Šarauską.

— Stp. Zobarskas. GANYKLŲ VAI
KAI.

Veikalėlio siužetas, matyt, paties au
toriaus išgyventas, tačiau didesnio mies
to vaikui jis svetimas. Stilius lengvas. 
Turinys įdomus ypač kaimo vaikams, ku
rių kiekvienas ras ir save. Skautams 
„Ganyklų vaikai“ verta perskaityti.

Sakalas. 1934 m. 96 pusi. Kaina 2 lt.
— Vytė Nemunėlis. DRUGELIAI. (Ei

lėraščiai).
Tai saulėti, pilni švelnaus džiaugsmo, 

skambūs ir vaikų sielai labai artimi eilė
raščiai. Tinkama mūsų jauniesiems sesu
tėms — broliukams dovana.

Sakalas. 1934 m. 63 pusi. Kaina 2 lt.

VISI TURĖSIME BADEN - POWELLIO 
knygą SKAUTYBĖ BERNIUKAMS.

Ši knyga yra išversta į daugelį kalbų 
ir yra, po Šventojo Rašto, labiausiai skai
toma ir paplitusi pasaulyje knyga.

Seniai laukėme — o dabar jau išleista 
ir lietuvių kalba!

Labai įdomi kiekvienam.
Knygos pareikalavimas milžiniškas. 

Nors atspausta mūsų rinkoje ir labai di
delis tiražas — 7000 egz., bet knyga ga
lės greitai išeiti.

SKAUTYBĖ BERNIUKAMS yra vie
nintelė knyga visiems lygiai įdomi, nau
dinga ir nepaprastai žavinti! Įsigyk tuojau.

Kaštuoja tik 2,50 lt. O turi 328 pusi, ir 
167 iliustracijas.

— Adomas Lastas — Adomas Juoda
sai. Raštų rinkiniai.' I tomo 2-oji knyga. 
TIES KRUVINOM SPURGOM. (Eilėraš
čiai). Sakalas. 1935 m. 128 pusi. Kaina 2 lt.

— KALĖDOMS. (Eilėraščiai). Surinko 
mokyt. M. Kiūpelis,

Rinkiny originalūs ir verstiniai įvai
rių autorių eilėraščiai apie Kalėdas, ku
lių turiny vyrauja religinis motyvas. Siu
žetai ir stilius kai kurių eilėraščių, ypač 
verstinių, sunkokas. Klaipėdos Kr. Mo
kytojų Dr-jos leidinys. Klaipėda, 1934 m. 
80 pusi.

— GUSARAS. I-jo gusarų Didžiojo 
Lietuvos Etmono Kunigaikščio Jonušo 
Radvilos pulko 15 metų gyvavimo su
kakčiai paminėti. Redagavo j. Itn. Gasė- 
nas. Kaunas, 1934. 97 pusi.

— PRŪSAI — Ketvirtas Baltijos Na
rys. Parašė A. Umbras; redagavo A. Brie
dis. 16 pusi. Kaina 20 cnt. 1934 m.

* Dzūkas Varėnis. IŠNIEKINTI KRY
ŽIAI. Viln. Vad. S-gos leidinys. Kaunas, 
1934. 104 pslp.

* AUDIMAS. Žem. Ūk. Rūmų leidinys. 
48 pslp. Gausiai iliustruota.

* LIETUVOS ŽYMŪS ŽMONĖS, KU
RIE NEGERIA. Redagavo dr. J. Matuzas. 
Kaunas, 1933. 49 pslp. Kaina 50 cnt.

Paremkime tilžiškius lietuvius.
Vertingiausia dovana — dr. Vydūno 

raštai. Jie gaunami žymiai nupiginti.
Skliausteliuose pažymėta nominalinė, 

o už jų nupiginta kaina. Duodama nuolai
dos net iki 85°/o. Gaunami ir patys nau
jausieji, šiais metais išleisti, raštai.

1. Juraitė 1934 mt.............. (3,—) 2,—
2. Laimės Atošvaista

1934 mt..............................(5,—) 3,50
3 Pasveikinimas 1934 mt. (2,—) 1,50
4 Tikroji Motinėlė 1934 m. (1,50) —,75
5 Rožės ir Lelijos 1933 mt. (3,—) 2,—
6 Sieben Hundert Jahre

1932 mt. keli egzempl. .. 10,—
7. Visumos Sąranga .......... (1,50) —,50
8. Slėpininga Žmogaus Di

dybė ............................ (2,—) 1,—
9 Mirtis ir kas toliau .... (1,50) —,50

10. Gimdymo slėpiniai ....(3,—) 1,—
11. Tautos Gyvata ............. (5,—j 1,—
12. Mūsų Uždavinys ......... (5,—) 1,—
13. Sveikata — Jaunumas —

Grožė ............................ (5,—) 2,—

Si®

R0A$

BERNIUKAMS
Skautų laikraščiai užsienyje

THE ROVER WORLD. Skautų vyčių 
mėnesinis laikraštis anglų kalba. Eina nuo 
1934 m.

Nors laikraštis yra anglų skautų vy
čių (leidžia Londono sk. vyčių komite
tas), bet labai naudingos medžiagos rastų 
ir mūsų skautai vyčiai. Beveik Sk. Aido 
didumo.

Kaštuoja: paskiras nr. — 3d. (apie 
40 centų).

Adresas: The Rover World
115 Fleet Street, 

London, E. C. 4 
Anglija.

THE SCOUT (skautiškas jaunimo sa
vaitinis laikraštis anglų kalba).

Eina XXX met.
Įdomus, Iliustruojamas, naudingas laik

raštis. Kiekvienas nr. turi per 20 pslp. 
Beveik Sk. Aido formato.

Kaštuoja: metams — 13 s. (apie 20 
lit.); pusei metų — 6 s. 6 d. (apie 10 lit.); 
paskiras nr. — 2d. (apie 25 c.).

Adresas: The Scout
17—18, Henrieta Street, 

Covent Garden, 
London, W, C, 2. Anglija.

14. Darbymetis (žurn.kompl.) (19,25) 3,—
15. Tėviškė ........................ (1,25) —,50
16. Amžina Ugnis ................. (50,—) 10,—
17. Mūsų Laimėjimas ......... (12,—) 3,—
18 Sigutė ........................ (10,—) 3,—
19. Vergai ir Dykiai.............(10,—) 3,—
20. Jūrų Varpai ................. (12,—) 3,—
21 Žvaigždžių Takai ......... (5,—) 2,—
22. Likimo Bangos ............. (12,—) 3,—
23. Varpstis ........................ (5,—) 2,—
24. Karalaitė .....................(6,—) 2,—
25 Pasaulio Gaisras ......... (15,—) 6,—
26. Jonuks ........................ (2,—) 1,—
27 Vyrai ............................ (1,25) —50
28 Avelė ........... .............. (1,25) —,50
29. Lietuvos Varpeliai ......... (3,—) 1,—
30. Einfuhrung in die litau-

ische Sprache ................. (3,—) 1,—
31. Vadovas lietuvių kalbai

pramokti ..................... (5,—) 2,—
Užsakyti šiuo adresu:

A. Krausas
ŠIAULIAI, DVARO 102.
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Nosu Seinus mrujien

TUOJ BUS TARYBA.
Kovo m. 31 d. didelis sąjun

gos vadų susirinkimas išrinko 
kandidatus į I-os Tarybos na
rius. Rinkimų komisija pristato 
Šefui susirinkimo protokolą, ku
riuo pasiremdamas Šefas paskirs 
pirmosios tarybos narius.

Bus paskirta 24 tarybos nariai 
ir 12 kandidatų.

ŠEFO KONKURSAI BAIGSIS 
V.10.

Vyr. sk. štabas nutarė Šefo 
jub. konkursus pabaigti ne IV. 
30, bet V.10. Tas laikas visiems 
bus patogesnis. Ligi V.20 viene
tų vadai konkursų davinius tu
rės pristatyti savo tuntininkams, 
o šie — vyr. sk. štabui.

Konkursų apyskaitai sudary
ti, vienetų vadams bus iš vyr. 
sk. štabo išduoti tam tikri blan
kai — žinių lapai.

VIENETŲ REGISTRACIJA.
Vyr. sk. štabas išsiuntinėjo vi

siems vienetams tam tikrus 
blankus. Vienetų vadai-ės blan
kus užpildys, surašys reikalingas 
žinias ir, per savo tunt’ninkus, 
prisius vyr. sk. štabui. Čia tos 
žinios bus tvarkomos, grupuo
jamos ir p.

Blankus tuntininkams reikia 
įteikti ligi š. m. bal. m. 15 d.

KOVO M. 19 D.
buvo mūšų Vyriausio Skautinin
ko, Juozo Šarausko, vardinės. 
Tą dieną Vyr. Sk-kas gavo labai 
daug ir įvairių sveikinimų iš vi
sos Lietuvos.

GARSIĄJĄ KNYGĄ GAUSI
ME PIGESNE KAINA.

Neseniai išleistą lordo R. Ba- 
den-Powellio knvgą SKAUTY- 
BĖ BERNIUKAMS galėsime pi
giau įsigyti. Vyr. s'k. štabas, no
rėdamas paskatinti visus skau
tus įsigyti šią knygą ir paleng
vinti Šefo konkursuos draugo
vėms pasisekimą (ši knyga yra 
įtraukta į konkursų programą ir 
už skautą, turintį knygą Skau- 
tybė Berniukams, draugovė gaus 
po 5 taškus), nutarė sk. reikm. 
tiekimo skyriuje, iš karto per
kant bent 10 knygų, duoti 20'Vo 
nuolaidos. Vadinasi, draugovė 
pirkdama 10 knygų, temokės už 
8.

Kiekviena draugovė galės vi
sus savo skautus dabar aprūpin
ti šia knyga.

RUOŠKIMĖS Į ŠVEDIJĄ.
Vyriausias sk. štabas ragina 

visus, kurie mano į viso pasau
lio skautų vyčių jamboree Šve
dijoje vykti, jau ruoštis ir užsi
registruoti vyr. sk. štabe.

Sąlygos buvo paskelbtos Sk. 
Aide ir aplinkraščiais.

SKAUTŲ VYČIŲ DEŠIMTMETIS.

(1925.III.15 — 1935JII.15).
III.17. visoje Lietuvoje, o ypač 

Kaune, buvo iškilmingai mini
ma Lietuvos skautų vyčių įsikū
rimo 10-ties metų sukaktis.

Sukakties minėjimą suorgani
zavo Kauno pilies tunto skautų 
vyčių skyrius, vadovaujamais 
pask. J. Butausko.

Iškilmingoj eisenoj į Vytauto 
Didžiojo bažnyčią dalyvavo ir 
Šančių tunto vyčių dr-vė su sa
vo naująja vėliava.

Po pamaldų, kuriose dalyvavo 
vyr. sktn. pulk. J. Šarauskas — 
vyriausias skautininkas, vadijos 
vadas ats. pulk. P. Budrevičius, 
vyr. sk. štabo sk. vyčių skyriaus 
vadas sktn. A. Jurgutis, Pilies 
tunto tuntininkas sk. Pečiūra, 
Pilies tunto tunt. pavaduotojais 
sk. M. Martinaitis ir kt. Pa
maldų metu buvo pasakytais 
gražus ir skautams vyčiams pri
taikytas pamokslas. Vėliau eise
na nuvyko prie istoriškosios 
Kauno pilies, kur vadovybė pri
ėmė vyčių paradą. Vyriausias

O KAIP SU AMERIKA?
Šiemet Amerikos (J. A. V.) 

skautų organizacijai sukanka 25 
metai. Toms sukaktims pamylė
ti, Washingtone, prie Baltųjų 
Rūmų, rugp. mėn. pabaigoje ruo
šiama didelė pirmoji Amerikos 
skautų tautinė stovykla, kurią 
globos pats Amerikos preziden
tas Rooseveltas; jis yra ir Ame
rikos skautų organizacijos Gar
bės Šefas.

Į tą stovyklą kviečiama v:sos 
skautų organizacijos. Kvietimą 
gavo ir mūsų sąjunga. Kiekvie
nos dalyvaujančios šalies vėlia
va bus iškelta ties Baltaisiais 
Rūmais. Ar bus ten iškelta ir 
Lietuvos vėliava, kuri didelio 
džiaugsmo suteiktų mūsų tautos 
trečdaliui, kuris yra Amerikoje...

PRITRŪKO VADOVĖS IR 
SKAUTŲ VADO.

Jau pritrūko Vadovės ir Sk. 
Vado š. m. 1 nr. Pasirodo, kad 
jiedu šiemet prenumeratorių tu
ri daugiau, kaip buvo tikėtasi. 

skautininkas tarė vyčiams pa
sveikinimo žodį.

Iš čia eisena, kurios pryšaky 
ėjo ir vadovybė, nužygiavo pa
gerbti nežinomo kareivio kapo, 
kur po keletos įspūdingų ir 
reikšmingų vyčio žodžių, ant ne
žinomo kareivio kapo buvo pa
dėta gėlių.

Minėjimo iškilmės nuo 16 vai. 
buvo tęsiamos Dr. V. Kudirkos 
pradžios mokykloje. Gražią 
sveikinimo kalbą pasakė vyr. 
skautininkas ir Kauno p. tunto 
I sk. vyčių dr-vės globėjas pulk. 
J. Šarauskas.

Dar sveikino atskirų tuntų 
atstovai ir vyresnių skaučių dr- 
vių atstovės (pastarosios sk. vy
čių skyriaus vadui pask. Bu- 
tauskui įteikė gražų pasveikini
mo adresą). Įdomią ir turiningą 
paskaitą apie sk. vyčius skaitė 
sktn. M. Martinaitis.

Iškilmingas minėjimas baigėsi 
vyčių skyriaus jungtinių jėgų 
improvizuota linksmąja dalimi.

J. R.

BUS TRADICINIS LAUŽAS.
Kasmet pavasarį Valstybės 

Teatre skautai-ės suruošia tra
dicinį skautų laužą. Toks laužas 
ruošiamas ir šiemet. Greičiausia 
bus tuoj po Velykų. Programa 
įvairi ir įdomi.

SKILTININKŲ SĄSKRYDIS 
Klaipėdoje įvyks bal. m. 25—28 
d. d.

TUNTININKŲ PASITARIMAS.
Kovo mėn. 30 ir 31 d. d. Kau

ne įvyko centro vadovų, tunti- 
ninkų ir skaučių skyriuje vedė
jų pasitarimas. Aptarta daug 
aktualių reikalų. Labai įdomius 
ir gerai paruoštus pranešimus 
padarė tuntininkai, iš jų paaiš
kėjo, kad paskutiniais metais 
mūsų organizacija visose srityse 
padarė milžinšką pažangą..

Tas mums visiems labai (ma
lonu ir mes norime dar labiau 
stengtis, kad skautų organizaci
ja augtų ir vis stiprėtų.

IR MES SVEIKINOM...
Kovo m. 19 d. ir mes, Šančių 

tunto skautai, prisidėjome prie 
daugelio sveikinimų mūsų myli
mam vyr. įskau'tn. pulk, Juozui 
Šarauskui, jo vardinių proga. 
Buvome manę nuvykti visas tun
tas, nes visi norėjome tą dieną 
mūsų mylimą vadą matyti, pa
sveikinti... Bet šiam mūsų suma
nymui pasipriešino. Ir kaip ma
not, kas? Nagi tunto vadovybė, 
Nepatogu, sako, keliem šimtam * 
vykti. Teko sutikti. Tačiau ir 
vadovybė patenkindama mūsų 
visų norą vyr. skautn. pasvei
kinti, rado kitą išeitį visiems 
dalyvauti. Buvo nutarta kuklią, 
bet gražią tunto dovanėlę — 
budintį, besišypsantį skautą (tik 
ne gyvą, o metalinį), kartu su 
gražiu adresu, nunešti vyr. skau- 
tin. iš tunto būstinės estafetės 
būdu. Ir šį sumanymą įvykdė
me Bėgome visi: mažieji pradė
jome, toliau nešėme mes, skau
tai, ir galų gale vyčiai. Bėgome 
iš II-os vidurinės mokyklos Juo
zapavičiaus prosp., Čiurlionies 
gatve, Vytauto prosp., Duonelai- 

_ čio, Žemaičių ir toliau laiptais 
į vyr. skautin. gyvenamą vietą. 
O ten jau turėjo mus laukti visa 
mūsų vadovybė. Turėjo, bet... 
vos nepavėlavo. Jie išvyko anks
čiau, negu mes išbėgome, va
žiavo autobusu, į kalną bėgte 
bėgo ir atbėgę beveik jau mus 
rado. Tai atsitiko todėl, kad 
bėgome tikrai nuoširdžiai, nes iš 
širdies visi laimės, pasisekimo 
vyr. skautininkui troškome... Ir 
visą atstumą prabėgome per 15 
min. 32 sekund. Tikrai rekordi
nis laikas!

Taip visi sveikinom mūsų 
brangų vadą! Visi, nes „laimin
gieji“ bėgome, kiti jiem padėjo
me, dar kiti lydėjome; s'kiltinin- 
kai, adjutantai mus tvarkė, o vi
sos mūsų „galvos" — drauginin
kai su tuntininku ir štabu nuvy
ko pas patį vyr. skautin. ir įtei
kė mūsų dovanėlę, Įteikę dova
nėlę vyr. skautininką aukštai, 
aukštai tris kart pakėlė, o jų 
vieningas valio, kuriam mes visi 
mintyse pritarėm, galingai nu
aidėjo po visą Šančių apylirikę. 
Gyvuok, mūsų mylimas Vade, 
ilgai, ilgai mūsų tarpe! Valio, 
Tau, valio!

Estafetės dalyvis.

SKAUČIŲ VADOVIŲ MOKYK
LOS ADRESAS.

Pranešama, kad visais vado
vių mokyklos reikalais rašyti 
reikia vyr. sk. štabo adresu 
(Kaunas, Nepriklausomybės a. 4).

Be to, pasikeitė vadovių mo
kyklos vadovybė. Vyr. sktn. D. 
Kesiūnaitė iš mokyklos vedėjos 

pareigų yra pasitraukusi.
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ŠIAULIŲ T. TUNTININKO
III.2. mergaičių gimnazijos pa

talpose įvyko tunto sueiga, be 
to, tuntininko vyr. skautn. K. 
Ubeikos 10 metų, kaip Šiaulių 
tuntui vadovauja, ir 25 metai, 
kaip pedagoginį darbą dirba, su
kakties minėjimas.

Į tunto sueigą atsilankė Vy
riausias Skautininkas vyr. sktn. 
pulk. Juozas Šarauskas, vyr. 
sktn. Ant. Saulaitis, ir daug ki
tų vadų iš miesto ir provinci
jos; be to, atsilankė Šiaulių ap- 
skr. v-kas p. K. Kalendra, pul
ko adjut. kap. Kamarauskas ir 
kt. Sueigoje dalyvavo Linkuvos, 
Radviliškio ir kitų provincijos 
draugovių skautai.

Šv. Kazimiero šventės proga, 
už darbštumą ir sąžiningą parei
gų ėjimą, kai kurie vadovai pa
kelti į vyresniškumo laipsnius ir 
tunto adj. psktn. J. Kairyte ap
dovanotas ordinu Už nuopelnus. 
Įžodį davė per 20 skaučių-tų. 
III D. L. K. Kęstučio dr-vei bu
vo įteikta graži vėliava.

Po to, psktn. Kartanas (ber
niuk. gimnaz. direkt.) papasako
jo apie šv. Kazimierą. Labai 
vaizdžiai apibūdino jo trumpą, 
bet kartu ir garbingą gyvenimą, 
jo nuopelnus ir kt.

Vėliau tūntininką vyr. sk. K. 
Ubeiką, jo 10 metų skautiško 
veikimo suk. proga sveikino 
psk. Kartanas, — Tumo-Vaiž
ganto skautų vyčių būrelio var
du, mokytojų Dr. J. Basanavi
čiaus vardo Šiaulių skyriaus 
vardu ir kt., skaut. vytis J. Sta- 
nulis, Valstyb. Teatro direktor. 
sveikino Valstybės Teatro pro
vincijoje vardu, vyr. sktn. Ant. 
Saulaitis, mokyt. Vasiliauskas—

...DIDESNIO PAMINKLO DIDVYRIAMS NEBUS, KAIP VYK
DYMAS JŲ IDEALŲ...

...Tyki ir niūri didvyrio Pra
no Eimučio amžino poilsio vieta 
kovo 18 d. vakarą... Tik prieš 
keletą valandų susikaupusių ka
rių eilės atidavė karžygiui gilią 
pagarbą, užspaudą vyriškose šir
dyse karčią skausmo ašarą gal 
daugelis ryžosi, išmušus tėvynei 
pavojaus valandai, irgi žengti 
didvyrio pėdomis...

Tylus ir susikaupęs 18 dienos 
vakarą vyčių būrelis... prieš ka
pą, liepsnų išrašytas vyties kry
žius meta šešėlius ant nukry
žiuoto, nuslysta ant balto 
žiedo, tyliai prisiglaudusio 
prie šalto kapų akmens, nušvie
čia rimtus jaunuolių veidus.

...Prieš šešioliką metų, 1919.

10 M. SUK. MINĖJIMAS.
skautams remti dr-jos Šiaulių 
skyriaus vardu. Sktn. Korsakas 
nupasakojo tuntininko skautiš
ką gyvenimą, jo vargus ir kaip 
jis per pasiryžimą, nenustoda
mas vilties, nugalėjo visas kliū
tis ir kt.

Daug sveikinimų buvo raštu 
— telegramomis.

Įteikta daug adresų.
Sveikinimus beskaitant, atva

žiavo Vyriausias Skautininkas 
pulk. Juoz. Šarauskas, kuris taip 
pat pasakė sveikinimo kalbą. 
Visiems sveikintojams tuntinin
kas padėkojo, pasakydamas gra
žią, turiningą kalbą.

Tuntininkui daug kartų buvo 
sušukta „valio“ ir sugiedota 
„ilgiausių metų"...

Linksmąją dalį užpildė skudu
tininkai, kuriems vadovavo vyr. 
skiltn. V. Fledžinskis; vaidinimą 
„kiškio klasta“ suvaidino V-to- 
sios jaun. skautų-čių dr-vė, ku
riai vadovavo vyr. skiltn. P. Pa- 
kalniškytė-Korsakienė; choras 
sudainavo keletą gražių naujų 
dainų (vadovavo vyr. skiltn. 
Armonas), jaun. skautai sugrojo 
keletą dalykėlių kanklėmis (va
dovavo sktn. K. Korsakas) po 
to buvo šokiai ir k.

Šokių metu buvo arbatėlė, 
kurioje dalyvavo visi skautinin
kai, skautų rėmėjai, drauginin
kai, adjutantai ir daug svečių.

Labai įdomias kalbas pasakė 
Vyriausias Skautininkas J. Ša
rauskas, vyr. sktn. Ant. Saulai
tis, tuntininkas vyr. skautn. K. 
Ubeika ir kt.

Linkime tuntininkui dar ilgai, 
ilgai vadovauti Šiaulių rajono 
tuntui! S. Lapė.

III.18., didvyriškai savo parei
gas eidamas, žuvo kareivis Pra
nas Eimutis...

...Tebūna jis mums, broliai, o 
ypač jums, eimutiečiai, kurie ry
žotės eiti didvyrio pėdomis, sie
kiamas pareigos, pareigos Die
vui, tėvynei ir artimui suprati
mo idealas... Šią gilią susikaupi
mo valandą ryžkitės savo širdy 
įžiebt didvyriškumo kibirkštėlę, 
kuri dar skaidriai suliepsnos sa
vo tėvynės garbei...

...Tyliai suskamba... Marija... 
Marija... Susikaupęs būrelis 
skirstosi... liepsnoja vaškas... ty
liai krinta stambūs lietaus la
šai... prie kapo — eimutiečių 
garbės sargyba... J. R.

Skiltininkų kursai Mažeikiuose.

IV VYR. SKAUČIŲ DR-VĖ.
Kaunas. Vėl pradėjome uoliai 

dirbti skiltyse ir draugovėje, 
pradėjome rengtis vakarui. Tuo
jau buvo pačių skaučių parašyti 
vaizdeliai, monologai, dialogai. 

‘Pagaliau III.2 — vakaras! Atvy
kusius svečius, seses ir brolius 
pasveikinome gražiu vienos se
sės parašytu eilėraščiu, vaidino
me skautišką vaizdelį Liepsno
ki, ugnie!, skautišką „operetę“ 
Niekam nesakyk!, dainavome. 
Buvo suruošta ir loterija, kurios 
laimikius sudarė pačių skaučių 
padaryti gražūs darbeliai (o ne
manykit, juk mes esame Dailės 
Darbų mokyklos mokinės!).

Vakaras praėjo puikiausioj 
skautiškoj nuotaikoj. Kurie bu
vo, gali tai patvirtinti, o kurie 
ne — gailėkitės!

Gerb. Kauno ( Vid. Mokyklos 
Direktoriui, ponui mok. Budrū- 
nui ir kitiems padėjusiems mums 
surengti šį vakarą IV vyr. skau
čių dr-vė taria nuoširdų skau
tišką dėkui!

Gautąjį pelną skiriame įsigyti 
draugovės vėliavai, užsiprenu
meruoti Skautų Aidą ir įsigyti 
skautiškos literatūros.

Milda.
UŽGAVĖNIŲ BLYNAI JUR

BARKE.
Išaušo III.5. ir malonūs pirmo

jo pavasario saulės spinduliai 
pažadino „gil ai įmigusias“ (mat, 
buvo Užgavėnių atostogos) II Bi
rutės draugovės seses. Jos ypa
tingai tą dieną buvo be galo su
sirūpinusios... Mat, jos ruošė 
Užgavėnių tradicinius blynus. Ir 
kurgi nesirūpinsi, kad „iždinin
kas“ pranešė, jog svečių būsią 
apie 70—80 žmonių. Na, ir pra
sidėjo darbas... Trys šeimininkė.?, 
apstojusios krosnį, čirškina kaž
ką tai panašaus į blynus; kitos 
sesės su broliukais ruošia sta
lus, puošia salę. Vienu žodžiu, 
darbas virte verda...

Jau artinasi paskirtoji sve
čiams susirinkti valanda. Svečių 
renkasi vis daugiau ir daugiau... 
Atvyksta ir p. gimnazijos dir. Br. 
Liesis, tuntininkas M. Babilius, 
skautams remti dr-jos pirm. p. 
A. Giedraitis su ponia ir dar 
keletas skautų rėmėjų — moky
tojų. Kiti svečiai buvo kitų dr- 
vių skautai ir gimnazijos moki
niai, viso apie 85 žm.

Buvo ir kalbų ir valio.
Arbatėlė baigiama griausmin

gu valio šios tradicijos įkūrė
jui p. J. Vainauskui.

Už puikias vaišes dėkoja se
sėms I D. L. K. Kęstučio ir III 
Vaižganto dr-vių skautai — da
lyviai. Š - x.

KUDIRKOS NAUMIESTIS.
III. 4. Šv. Kazimiero šventės 

proga Naumiesčio jaun. skautų 
draugovė ir skaučių Laimutės 
draugovė suruošė įžodžio šven
tę.

Rytą dalyvavo pamaldose, at
liko išpažintį ir priėmė šv. Ko
muniją.

Vakare Vinco Kudirkos vardo 
pr. mokykloje buvo išpildyta 
antroji šventės dalis — įžodis ir 
pramoga.

Kalbėjo jaun. skautų-čių ir 
skaučių vadovė mok. K. Smale- 
vičienė.

Po to buvo atliktos įžodžio 
ceremonijos. Įžodį davė 9 skau
tės ir 8 jaun. skautės.

Vėliau skautukai-ės susirinku
sius svečius ir tėvus, kurių bu
vo apsčiai, linksmino savo pa
čių sugalvotais vaidinimais, šū
kiais, dainomis, plastiniais šo
kiais ir kit. Daug dainavo ir žai
dė. Be to, vaišino svečius, ir sa
vęs nepamiršdami, Užgavėnių 
blynais, kuriuos pačios skautu
kas iškepė. Skautuke.
KAS NAUJA LAZDIJUOSE?

— III.2. Lazdijų skautai su
ruošė puikų savybinį vakarą. 
Puikiai suvaidino dramą „Leite
nantas Antanas", sesės pašoko 
baletą ir visus ligi ašarų prajuo
kino „Šarkio ir Smėlingo bokso 
rungtynės". Pabaigoj dar buvo 
šokiai.

Publikos atsilankė gana daug. 
Visi susižavėję skautais ir laukia 
jų dažniau pasirodant.

— VII Dariaus-Girėno dr-vė 
smarkiai veikia. III.17. minėjom 
šv. Kazimierą. Buvo draugovės 
■sueigą, į kurią atsilankė visi 
skautai.

Be to, ruošiamės patyrimo ir 
specialybių egzaminams. Pirmie
ji egzaminai buvo gruodžio mėn„ 
antrieji įvyksta šį mėnesį.

— Visu smarkumu ruošiamės 
stovyklai, siuvamės uniformas, 
ir rimte nerimstam klasėse be
laukdami stovyklos malonumų ir 
ilgėdamiesi melsvųjų Nemuno 
gelmių.

— Pavasario saulutės vilioja
mi nerimstam ir bandom daryti 
iškylas. Lazdijų Bijūnas.

— Ar jau 
užsisakei 
SKAUTŲ 
AIDĄ 1935 
metams?
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Kaip atrasti šiaurę.
(Iš knygos Skautybė Berniukams),

Kompaso kryptis turi mokėti ir kiekvienas skautas. Esu 
■daug kalbėjęs apie šiaurę, ir, be abejo, būsite supratę, kaip 
svarbu žvalgui, kuris turi kelią atsekti, žinoti, kur šiaurė.

Jei neturi kompaso, dienos metu gali iš saulės suvokti, 
kur šiaurė, o nakties metu — iš mėnulio ir žvaigždžių.

Šešiomis ryto saulė yra rytuose, devyniomis ji pietų ry
tuose, per pietus — pietuose, trimis — pietų vakaruose ir 
šešiomis — vakaruose.

Jei nori bet kuriuo dienos metu iš saulės pietus suvokti, 
padėk laikrodėlį plokščiai ant delno, su „veidu“ į viršų, kad 
saulė užšviestų. Apsuk laikrodėlį, kad valandinis rodiklis ro
dytų į saulę. Paskui, nejudindamas laikrodėlio, uždėk popie
riaus skiautelės kraštelį ar pieštuką ant laikrodėlio, kad gulėtų 
kaktos („ciferblato“) centre ir rodytų puškelį tarp skaitmens 
XII ir valandinio rodiklio. Linija, kurioje pieštukas gulės, 
bus tikroji pietų ir šiaurės linija.

Atrodo, kad ties mumis nakčia žvaigždės apsuka ratą, 
bet taip atrodo tik todėl, kad žemė po jomis apsisuka.

Yra įvairūs žvaigždžių sambūriai, kuriuos žmonės yra 
praminę tam tikrais vardais, nes atrodo, kad tų sambūrių žvaigž
dės sudaro žmonių ir gyvūnų vaizdus ar „dangiaženklius".

„Grįžulo ratus“ nesunku rasti, nes jie panašūs į ratus. Grį
žulo ratus naudingiausia skautui pažinti, nes jie tiksliai rodo
šiaurę.

Aukštai Š — Šiaurė, žemai P — pietus, 
dešinėje R — rytai, kairėje V — vakarai.

Fenikiečiai, kurie senovėje apiplaukė Afriką, pastebėjo, 
kad jiems išplaukus, saulė teka iš kairės — jie plaukė j pietus. 
Paskui jie pranešė, kad atvyko į keistą šalį, kur saulė pateka 
ne ten, kur reikia, būtent, iš dešinės. Tiesa buvo ta, kad jie 
buvo apiplaukę Gerosios Vilties Ragą ir yarėsi vėl į šiaurę 
rytine Afrikos pakrante.

Dvi Grįžulo rato žvaigždės 
rodo, kur šiaurės, arba ašigalio, 
žvaigždė yra. Visos žvaigždės ir 
žvaigždynai apsuka ratą, kaip kad 
esu sakęs, nakties metu, bet ašigalė 
žvaigždė rymo vietoje šiaurėje. 
Prie Grįžulo ratų yra ir mažieji 
grįžulo ratai. Paskutinė žvaigždė 
rodiklyje, arba grąžule („dišliuje”), 
yra šiaurės, arba ašigalio, žvaigždė.

Dangų galima sulyginti su iš
skleistu skėčiu. Ašigalio žvaigždė 
yra toje vietoje, kur skėtyje suei
na skėčio stipinai.

Žmonės yra padarę tikrą skė
tį, kuriame atitinkamose vietose 
yra sužymėtos žvaigždės. Atsistojęs 
po tuo skėčiu ir ėmęs jį pamažu 
sukti aplinkui, pamatytum žvaigž
des patylomis sukantis aplinkų5. 
Tačiau ašigalė žvaigždė pasiliktų 
vietoje viduryje.

Dar kitas žvaigždžių sambūris, 
arba „žvaigždynas“, .vaizduoja 
žmogų su kardu ir diržu, ir vadi
nas „Orionas“. Jį lengva pažinti 
iš trijų lygiagrečių žvaigždžių, ku
rios sudaro diržą, ir trijų mažesnių 
lygiagrečių žvaigždžių, kurios su
daro kardą. Dvi žvaigždės iš de
šinės ir kairės žemiau kardo suda
ro kojas, dar dvi aukščiau juostos 
sudaro pečius, o trys mažos žvaigž
dės tarp jų sudaro galvą.

Ir iš Oriono gali sužinoti, kur 
šiaurės, arba ašigalio, žvaigždė. Jei 
iškėlęs lazdą į padangę, iš viduri
nės Oriono juostos žvaigždės nu- 
brėši liniją pro jo galvos vidurį ir

Orionas ir jo kardas visa
dos rodo į šiaurės ir pietų 

ašigalius.

pavarysi ją pro dvi dideles žvaigždes, kol prieis trečią, ta 
trečia ir bus šiaurės, arba ašigalio, žvaigždė.

Apytikriai Oriono kardas — tos trys mažos žvaigždės — 
rodo šiaurę.

Zulų žvalgai vadina Oriono diržą ir kardą „Ingolubu", arba 
trimis kiaulėmis, kurias šunys vejas. Masajai Pietų Afrikoje 
sako, kad trys žvaigždės Oriono dirže yra trys viengungiai, 
kuriuos vejas trys senmergės. Taigi, žvalgai visur pažįsta 
Orioną, kad ir kitais vardais vadina.

Knygoje SKAUTYBĖ BERNIUKAMS 
skautas ir kiekvienas jaunuolis ras visa, 
kas gali padėti jo gyvenimą padaryti lai
mingesnį.

Tuoj įsigyk šią garsiausią knygą 
SKAUTYBĖ BERNIUKAMS.

Parašė lordas R. Baden-Powellis.
Parduodama po 2,50 lt.
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Skautas gamtos bičiulis. Kaip mielas ma
lonus darbas pavasarį sode, darže.

Geriausios mintys žmogui ateina be
dirbant.

Darbas yra kultūringojo žmogaus 
džiaugsmas... ir tinginio nelaimė.

Šv. Jurgio dienos 
vaidinimams

Jau tokia tradicija, kad kiekvienais
metais šv. Jurgio diena yra didžiausia 
mūsų šventė.

Tą dieną ruošiami įvairūs minėjimai, 
sueigos, iškilmės, vaidinimai ir t. t. ir 
t. t.

Čia įdedame vaidinimui, iš legendos 
apie šv. Jurgį, kostiumų pavyzdžius.

Atidžiai įsižiūrėjus, labai lengva su
prasti, kaip galima padaryti didelį, ilgą, 
bet judrų ir įdomų žaltį, kurio galva ir 
nasrai tikrai žiūrovams didelio įspūdžio 
sudarys. Taip pat matom, kaip lengva pa
sidaryti gražų ir vikrų žirgą. Gi raitelį pa
daryti dar lengviau.

Štai ir bus vienas gražus vaidinimas 
mūsų Patrono dieną.

• A A / ' Turėti skilties vežimėlį su parama, tokį, 
kaip šiame paveikslėlyje, yra naudinga 

iškylose, stovyklose.

ĮSITAISYKIM SKILTIES VEŽIMĖLĮ.

S
Traukim, broleliai, traukim savo turtelį; 

jau tuoj bus lygesnis kelelis...

Čia yra patogus sudedamas skilties vežimėlis su dviem ratais.

O Velykų šventėms prisidažykime gražių, gražių margučių.
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Juozas Žukauskas.Mažieji didvyriai.
(Tęsinys iš 5 nr.).

— Mes norim tarnauti Lietuvos ka
riuomenėje, pone viršininke!

— Savanoriais, vadinasi?!
— Taip, savanoriais! — kone vienu 

balsu visi atsakė.
— Per anksti atėjot, vyrai. Reikėjo 

dar paūgėti kelis metus.
— Mes jaučiamės pakankamai suau

gę ir turim daug jėgų, — tarytum ranki
nis kulkosvaidis išbeldė Stepas Varnė
nas.

— Puikūs vyrai, kaip matau, išaugs iš 
jūsų. Gaila, kad per vėlai esat gimę, — 
ramiai šnekėjo, juokaudamas, karininkas.

— Bet mes norim būti savanoriais, 
mes norim ginti savo tėvynę! — atmes
damas uždribusius plaukus, tvirtu balsu 
pasakė Simas Rudvagis, jsipindamas į be
sišypsantį karininką rūsčiu veidu.

— Kiek gi tau metų? — paklausė su
rimtėjęs batalijono vadas.

— Penkiolika!
Vadas pakraipė stebėdamasis galvą.
— Įstengsi išlaikyti rankose šautuvą, 

pajėgsi pernešti žygius?
— Visuomet!
Vadas susimąstė. Perbėgęs tyrinėjan

čiu žvilgsniu rimtus, daug sakančius ber
niukų veidus, jis tarė netoliese stovinčiam 
j uskarininkiui.

— Karpaiti! Paimk šiuos vyrus į savo 
globą, sutvarkyk jų apmundiravimą, su
teik jiems pirmučiausių apmokymo žinių. 
Tik kažin, kaip su šituo... — sutraukė 
savo antakius ir paklausė kreipdamasis i 
jaunesnįjį Jesaičiuką Vladą.

— Kiek tau metų?
— Trylika, pone viršininke! — skam

biu balsu atsakė.
— Hm... čia blogiau... — lyg ir nusi

minė karininkas. — Na, pažiūrėsim...
— Dabar galit eit! Skubėkit ką nors 

išmokti: kaip su ginklais apsieiti, kaip 
šaudyti, kaip kautynėse elgtis. Puskari
ninkis tuoj pat jums papasakos ką nors. 
Duokit, puskarininki, ką nors jiems už
kąsti.

— Klausau, tamsta vade. Leiskit pa
klausti, prie kokios kuopos juos priskirti.

— Vėliau pamatysim.
Batalijono vadas su nuoširdžiu pasigė

rėjimu nusekė einančius paskui puskari
ninkį mažuosius savanorius. Tą patį darė 
:r antrasis karininkas, matyt, kurios nors 
kuopos vadas.

— Tu pamatysi, kaip šitie vyrai pa
kels viso batalijono nuotaiką, — tarė vy
resnysis karininkas savo draugui.

Nežinia kam suskambo bažnyčios var
pai. Tūkstančiais virpėjimų persipildę 
garsai nubėgo šiaudiniais trobelių stogais, 
pasipylė j visas puses.

Nuplikusių medžių viršūnėse sukrank
sėjo varnos.

Mėlynai balsvu dangum nuplaukė pil
ki debesys.

Pelaičių bažnytkaimy praslinko ketu
rios nerimasčio dienos. Per visą tą laiką 
viešpatavo keista tyla. Lenkai, užėmę už 
trijų kilometrų stovintį Švarnaičių mies
telį, niekur nesijudino, nedarė jokių puo
limų. Tik vieną kartą įvyko nedidelis lau
ko sargybų susišaudymas.

Dešiniajame šone, už dešimties kilo
metrų, stovėjo Kaulakių kaime antras lie
tuvių kariuomenės batalijonas. Nuo va
kar dienos nutrūko tarp abiejų batalijo- 
nų ryšis: lenkų kariuomenės dalis įsi
spraudė tarp Pelaičių ir Kaulakių, tuo už- 
kirsdama batalijonams kelią susisiekti.

Pelaičių bažnytkaimio batalijonas, tu
rėdamas iš pulko Štabo parėdymą nesi
judinti iš užimtos pozicijos iki nebus gau
tas pulko vado pranešimas, stovėjo vie
toje ir nekantriai laukė aukštesniosios 
vadovybės įsakymo.

Nuo vakar dienos padėtis pasidarė ne
aiški, įtartina. Nutrukus su Kaulakiemio 
įgula ryšiui liko nebeaišku, kokiu būdu 
bus gautas iš pulko štabo pranešimas. 
Batalijono vadas susirūpino.

Reikėjo ryžtis veikti savistoviai, nes 
Pelaičių įgulai darėsi kas kartas didesnis 
pavojus būti apsuptai.

Atvedus žvalgą Pelaičių bažnytkai- 
min, paaiškėjo visi lenkų kariuomenės 
planai — nusigandęs žvalgas viską išpa
sakojo.

Tačiau visai nelauktai penktosios die
nos rytą į Pelaičių bažnytkaimio batalijo- 
ną atvyko pulko vadas. Jis įsakė batali- 
jono įgulos viršininkui tučtuojau vykti 
aplinkiniu keliu į Kaulakiemį, kur suvie
nytomis jėgomis turėjo įvykti okupuoto 
Švarnaičių miestelio puolimas.

Prieš išvykstant, pulko vadas pareiš
kė savo norą pamatyti batalijono karei
vius. Už keliolikos minučių batalijonas 
stovėjo bažnytkaimio gatvėje išlygiuotas.

Pulko vadas pamažu ėjo pro drausmin
gus būrius, stebėdamas kareivių veidus 
šaltomis, plieninio atspalvio akimis.

Staiga jis sustojo ties viena vieta, su
traukdamas tankius savo antakius.

— O kas čia?! Pone kapitone, iš kur 
atsirado tie vaikai?!

Sumišęs karininkas pasiteisino:
— Tai savanoriai, pone vade. Prieš 

kelias dienas atvyko į batalijoną.
— Peranksti tokiems vaikams į mūši 

eiti! Pasiųsk tamsta juos atgal namo. Jie 
tik pakenkti gali fronto veiksmams.

— Klausau, pone vade! — atsakė ba- 
falijono vadas. •

Po to pulko vadas pasakė į batalijoną 
trumpą, padrąsinančia kautynėms kalbą.

Apžiūrėjimui pasibaigus, batalijonas 
pradėjo ruoštis į žygį.

Sustoję klebonijos tarpvartyje piktomis 
akimis sekė berniukai išžygiuojančius ka
reivių būrius. Šie ėjo lygiomis gretomis, 
apsirengę nevienodais rūbais, kiek išvar
gę. Priešaky jpjo pulko ir batalijono va
dai.

Berniukai stovėjo tarytum akmeniniai 
stulpai ir lydėjo skausmingomis akimis 
išeinančius ginti tėvynės.

Jaunas jų širdis slėgė aitrus skausmas. 
— Jų nepriėmė į savanorius, į laisvės 
gynėjų eiles, nes jie esą per daug jauni, 
silpni. Girdi, jie nepajėgsią išlaikyti ran
kose šautuvo, jie pabūgsią pirmojo prie
šų šūvio.

Berniukams net ašaros tryško, bely- 
dint tolstančius karių būrius.

Kai priešaky nebesimatė nieko, jie 
pabudo iš sustingimo ir pažvelgė į vienas 
kitą.

— Paliko mus... — sušnibždėjo Pra
nas Jesaitis.

— Per jauni mes... Vaikai... — pridėjo 
Rudvagis.

Berniukai susėdo ant suverstų patvo
ry rąstų, vėl ilgai tylėjo.

— Ką mes dabar darysim? — paklau
sė jaunesnysis Jesaičiukas.

Saulė lipo nuplikusio beržo šakomis į 
mėlyną dangaus kalną.

Bažnytkaimy tuščia. Kadangi buvo 
laukiama didelio susišaudymo, visi gy
ventojai buvo išsikraustę. Pasiliko tik 
vienas pagyvenusio amžiaus, žmonių lai
komas nepilnapročiu, vadinąs save Dai
nuojančiu Sniegu, gyventojas. Niekas ne
žinojo iš kur jis, kokia jo pavardė. Žmo
nėms jis tepasisakydavo tik tiek, kad da
lyvavęs didžiajam kare.

Ištisas dienas praleisdamas drauge su 
kareiviais, jis buvo įsigijęs šių tarpe labai 
daug nuoširdaus draugiškumo. Tą dieną, 
kai batalijonas apleido bažnytkaimį, Dai
nuojantis Sniegas buvo kažkur pražuvęs. 
Nesimatė jo nuo pat ankstyvaus ryto. Be
siruošią žygiu kareiviai stebėjosi, kodėl 
nesą Dainuojančio Sniego, girdi, nejaugi 
jis neateisiąs jų išlydėti. Grįžę iš lauko 
sargybų draugai papasakojo sutikę jį miš
ke vieną patį lenkų pusėn bežygiuojanti. 
Paklaustas, kur keliaunąs, atsakė einąs 
priešo žvalgybon. Sargybiniai norėję jį 
sulaikyti, tačiau nepasisekę.

Berniukai sėdėjo ant rąstų ir sprendė, 
kur galėjo dabar būti Dainuojantis Snie
gas. Per tą trumpą laiką suspėjo ir jie su 
šiuo susipažinti, susidraugauti.

— Gaila, kad nėra dabar čia jo... Bent 
smagiau būtų, — nusiskundė Plaišio An- 
tukas.

— Gaila...
Beržų viršūnėse kranksė varnos. Baž

nytėlės palangėse čirškė žvirbliai, palei 
šventoriaus zamotus pluzdenosi dvi viš
tos.

Saulė artinosi į dienovidį, o berniukai 
vis tebesėdėjo ant rąstų, besiskųsdami ir 
besitardami, kas daryti.

— Kad taip suorganizuotumėm kokį 
šimtą berniukų, — šnekėjo užsisvajoda
mas Varnėnų Stepas. Sudarytumėm tuo
met ištisą batalijoną ir eitumėm tiesiog į 
kovą, į fronto ugnį. Nugalėję visus tėvy
nės priešus, grįžtumėm namo garbingais 
nugalėtojais...

Susimąstė berniukai, užsisvajojo tų 
žodžių besiklausydami.

Ir vėl, prisiminus tai, kad jie netapo 
priimti į savanorius, aitraus skausmo slo
gutis suspaudė jaunas širdis.

Į medinio namo sieną atsimušo nutrū
kęs nuo vinkšnos medžio viršūnės didelis 
lapas. Palei sieną žemyn krisdamas, už-
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'kliuvo palangės stogeli ir pasiliko ten gu
lėti.

Staiga bažnytkaimio galųgatvy pasi
girdo pažįstamas berniukams švilpiniavi
mas.

— Dainuojantis Sniegas! — pranešė 
Plaišių Antukas.

Antukas neapsiriko. — Netrukus pasi
rodė aukšto ūgio, kiek susikūprinęs, kelių 
dešimtų metų vyras — anksčiau minėtasis 
nepilnaprotis. Rankose jis nešė, susivy
niojęs j storą maišą, kažkokį daiktą.

Prisiartinęs prie klebonijos kiemo var
tų, Dainuojantis Sniegas keistu žvilgsniu 
apsidairė ir sustojo.

— Kur dingo mano batalijonas? — pa
klausė rimtu balsu, pamatęs netoliese 
besėdinčius berniukus.

Berniukai tylėjo.
— Sakykit, varlamušiai! Ko žiopsot?! 
Nepilnaprotis, staiga susigriebęs, puo

lė į klebonijos vidų, iš kur išbėgo už po
ros minučių atgal.

— Kur batalijonas?! Sakykit, kur ka
reiviai?! — šaukė jis piktu balsu, pribė
gęs prie berniukų ir stverdamas Praną 
už rankovės.

Berniukams labai nejauku pasidarė, 
išraudęs nepilnapročio veidas, klaikiai 
žibančios akys, iššokusios ant kaktos 
gyslos nuteikė juos šaltu jausmu.

— Išėjo... Anksti rytą išėjo, — prane
šė Pranas.

— Kur, į kokią pusę jie išėjo?! — šau
kė Sniegas.

šį momentą Sniegas darė visiškai rim
to įspūdžio. Aiškiai matėsi, kad yra kaž
kas įvykę, kad jis žino ką nors svarbaus.

— Ten, į aną pusę išėjo, — parodė 
Varnėnas ranka kelio kryptį.

— Keptų vištų nevertos jų galvos, jei 
taip padarė! Dar šį vakarą jie paklius 
kaip žiurkės į lenkų spąstus!... Aš viską 
sužinojau! Būtų manęs palaukę... Sakiau 
batalijono vadui, kad einu žvalgybon. O 
ko jūs čia pasilikot?

— Nežinom ir patys...
— Tinginiai esat... Eitumėt kariauti, o 

ne ant rąstų sėdėtumėt.
— Kad niekas nepriima...
— Virtos bulvės esat, jei nepriima!... 

Na, nieko... Priešas eina Švarnaičių vieš
keliu. Už poros valandų jie atkirs Kau- 
lakių batalijoną dar prieš tai, kol mūsų 
batalijonas suspės Kaulakių bažnytkaimį 
pasiekti. Na, ir pasisekė... Jie tyčia pa
siuntė į mūsų rankas puikiai vaidinant} 
žvalgą, kuris papasakojo netikrus planus, 
kad suklaidintų mūsų kariuomenę. Pui
kiausiai apgavo!

Nepilnaprotis bėgiojo po kiemą, skėry- 
čiavo rankomis, šaukė piktu balsu, trypė 
kojomis.

Bet vis tik tą kartą jo veide matėsi 
kažkas tokio, kas turėjo labai daug ben
dro su sveiku protu.

— Na, gerai! Jūs norit kariauti?! Tad 
klausykit! Būsit mano kareiviais, o aš 
jūsų viršininkas. Aišku?! Vadinasi, dabar 
turit manęs klausyti. Kas pasipriešins — 
tam galas. Supratot?!

Keistas jausmas apėmė berniukus. — 
Lyg ir nebūtų kaip rimtai paklausyti šio 
bepročio, tačiau vis tik kažkoks vidujinis 
balsas vertė juos pasiduoti šio žmogaus 
valiai.

— 0 kažin, gal jis ir nėra kvailas?... — 
pagavo berniukus tuo momentu bendra 
mintis.

Varnėnas net prisiminė senio Stabulio 
pasakojimus apie tai, kad nepilno proto 
žmonės tarpais pasidaro taip išmintingi, 
kad pajėgia išrišti sunkiausius klausimus. 
Girdi, kartais gilesnio sukrėtimo tam tikri 
įvykiai paveikia nepilnaprotį labai teigia
ma prasme. Tik žmonės nevisuomet tai 
pripažįsta ir supranta.

— Reikia rizikuoti, o paskiau pama
tysim, kas toliau daryti, — nusprendė 
Pranas.

Berniukų sutikimą išgirdęs Dainuojan
tis Sniegas labai apsidžiaugė. Dabar jis 
atrodė visiškai normalus žmogus. Pa
slaptingai apsidairęs, jis nusivedė berniu
kus į klebonijos vidų.

Kukliame kambary, kur buvo apsigy
venęs batalijono vadas, Dainuojantis Snie
gas susodino berniukus už apvalaus stalo 
ir parodė jiems išsitrauktus iš kišenės do
kumentus — didelį, smulkiai išdėstytą 
priešo pozicijų žemėlapį ir tolimesnių 
fronto veiksmų planą. Pasirodė, kad ne
pilnaprotis labai gudriu būdu įsisuko į 
priešų štabą, iš kur sugebėjo paglemžti 
šiuos dokumentus. Be tų dokumentų jis 
parsinešė ir porą rankinių kulkosvaidžių.

(B. d.).

Berniukai stovėjo tartum akmeniniai stabai ir lydėjo akimis išeinančią ginti kariuomenę...
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MIK

Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.
KONKURSO UŽDAVINIAI.

Užd. nr. 43.
Vyturio iš Raseinių.

Rebusas.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 44.

Aušroko iš Kauno.
Rebusas.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 45.

Pasistenkit surasti Lietuvos miestus, 
kurie yra pažymėti taškais.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 46.
Ly iš Kauno.

Kiek ir kokių laikraščių čia parašyta. 
Už neteisingą skaičių ir pavadinimą bus 
atskaitoma po 0,5 taško, bet nedaugiau 
dviejų taškų, nes užd. vertinamas 2 taš
kais.

Užd. nr. 47.
P. Kvedaro iš A. Panemunės.

(A —B) + (C —D) + (E —F) = X.
A — būna per laidotuves, B — upė, 

C — mot. vardas, D — įvardis, E — Eu
ropos miestas, F — gaida, X — skauto 
pavardė. Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 48.
Bir-var iš Kauno.

a

a a 1 a a a a 1

a e e e i ė ė

b i • i <1 i
i i j j k!

k 1 1 m n L1
n 1 ° r r s

s 8! 8 8 8 8
8 I‘l' t t u

b
Paskaitykit gulsčiai: 1) sesė, 2) retas 

gyvulys, 3) žemės pakilimas, 4) vargų pa
baiga, 5) kilnios mintys, 6) paros dalis, 
7) Europos valstybė, 8) pagalbos šauks
mas. Nuo a iki b metinė šventė (galiu, 
linksn.). Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 49.
J. Balionio iš Šančių ir E. Neumano iš 

Tauragės.

D. Sybuokas.

St. Koriupinas.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 50.
H. Žuromskio iš Kauno.

U |2 I

I
1 
i

Paskaitykit stačiai: 1) įrankis, 2) prie
skonis, 3) Liet, miestas, 4) arklio spalva, 
5) Europ. valst. sostinė, 6) įstaigų taisyk
lių knyga, 7) įvardis, 8) maldoj sutinka
mas žodelis, 9) giminė, 10) geografinis ter
minas, 11) sveikas kūno lavinimas, 12) 
namo dalis, 13) veiksmažodis (būt. k. E 
IH asmuo), 14) veiksmažodis (esam. 1. 11 
asmuo).

Gulsčiai: 3) šilumos apskaičiuotojas, 5) 
mažas laivas, 7) vakare ateina, 9) baisus 
dalykas, 15) šuo loja, 16) veiksmažodis, 
17) įpils, 18) veiksmažodis (liep. nuos.), 
19) patefono plokštelių firma, 20) ganų 
vadas, 21) kalnas Maž. Azijoj, 22) tokie 
būna daiktavardžiai, būdv., veiksm.

Užd. vert. 3 taškais.
Užd. nr. 51.

O. Akabo iš Kauno.
n s 9 e d i d

s r e o P š

8 e n e i r 1

• - s B e i k

b s t B k a e

s ė bbB 5 s

i ū a lk |« P d
t a n k 8 i b

Šachmatų žirgo ėjimu paskaitykit vie
ną patarlę. Užd. vert. 3 taškais.

Užd. nr. 52.
J. Šilerio iš Šakių.

Šaradė.
Amatininkui skiemenį nutrinei, 
Oro judėjimą pajausi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 53.

J. Albino iš Šiaulių.
Šaradė.

Jei tu žodį tą žinosi, 
Puotoj gėrimą vartosi. 
O jei vieną raidę dėsi, 
Žuvies apsiaustą turėsi. 
Jei ką vidury mainysi, 
Greit ant kelio pamatysi.

Užd. vert. 1 tašku.

PRANEŠIMAI
Visiems: šiais uždaviniais baigiamas 

dabartinis užd. sprendimo konkursas.
Uždavinių sprendimus („Sk. A.“ 5 ir 6 

nr. nr.) atsiųskit iki š. m. balandžio mėn. 
25 dienos, (terminas pratęsiamas).

37 ūži autorius yra E. Zingmanas.
39 užd. autorius yra L. Gavėnas.
49 nžd. autoriams užskaitoma po 1 

tašką.

„VILNIAUS” sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė Ą. Tel. 776.
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