
1



Redakcija ir administracija:
KAUNAS, Nepriklausomybės 

a. 4. Telef. 40-71.

Leidėjas

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

Redakcija rankraščių nesaugo ir už skelbimų turinį neatsako.
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA

7 (148) nr. Kaunas, 1935 m. balandžio m 15 d.

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

Redaktorius
ANTANAS SAULAITIS

XIII metai

III

III

Jau greit duosime ataskaitų
Jau nebeliko nė mėnesio ligi to laiko, kada duosime 

pilną ataskaitą už savo 8 mėnesių darbą, kurį skiriame mūsų 
Valstybės Galvai mūsų Brangiam Šefui, Jo 60 
metų amžiaus jubiliejaus proga.

Kiekvienas-a skautas-ė, kiekvienas vienetas gegužės m. 
10 d. parodys savo darbo vaisius.

Keliolika tūkstančių širdžių, daugiau pusės tūkstančio drau
govių unisonu tars savo darbo žodj, kuriuo ko stipriau 
nori pagerbti mūsų skautijos Vadą.

Baigsime paskutinę 
vagą.

Velykų atostogos yra paskutinis ge
riausias konkursų darbui laikotarpis. To
dėl yra taip labai visų skautų-čių jas ko 
naudingiausiai praleisti.

Grįžę iš atostogų skautai-ės pabaigs 
egzaminus laikyti įsigyti specialybes ir 
pat. laipsnius.

Tų atostogų metu dar spės atlikti kai 
kuriuos praktikos darbus, padarys mo
delius ir kt.

Po atostogų likusis laikas, tos 12 die
nų, prabėgs bematant, besitvarkant ata
skaitai, kurią reikės tuntininkams įteikti 
V.10.

Jau apytikriais daviniais remiantis 
galima daryti neabejotina išvada, kad 
per tą konkursų laikotarpį visą labai 
daug padaryta. Kokia milžiniška pažanga 
ir koks didelis laimėjimas!

Be abejo, vienur kitur, kur tėra, maža 
prityrimo, dalykai kiek atsiliko ar nevi
sai vispusiškai buvo pavaryti pirmyn. 
Bet tos smulkmenos bendram rezultatui 

nebus įtakingos. To didžiojo laimėjimo 
reikšmės nesumažins.

Artinasi diena, kada kiekvienas skau
tas-ė duos savo darbo apyskaitą savo 
skiltininkui, šis gi už visą skiltį atsiskai
tys draugininkui; o draugininkas sutvar
kęs ir susisteminęs visos draugovės darbo 
vaisius perduos savo tuntininkui. Tunti- 
nirikų susiųstus pranešimus tvarkys ir 
svarstys vyriausias skautų štabas. Iš čia 
bus tartas žodis, kieno darbą pripažinti, 
tikrai pažangiai, pagal konkursą dvasią 
atliktą ir kam skirti tos garbingosios pre
mijos.

Apyskaitos 

maršas.

AIŠKINAMĖS KONKURSŲ SĄLYGAS.
42. Ar skautai gali įsigyti tų specia

lybių, kurių nepaskelbta konkursų są
lygose (specialybių sąraše), bet kurios yra 
Įrašytos L. S. S. liudijime?

— Vyr. sk. štabas nutarė leisti skau
tams įsigyti ir tų specialybių, kurių nėra 
minėtame konkursų sąlygų specialybių 
sąraše, bet kurių programos yra L. sk. 
br. statute. Vadinas, skautas galės įsi
gyti tų specialybių, kurių programos, pav., 
yra tik skautėms, jei jis išlaikys egzami
nus pagal tos programos reikalavimus.

43. Ar konkursuose svarbu bendras 
vieneto pažangumas ar svarbu daugiausia 
taškų Įsigyti?

— Labai svarbu bendras ir vispusiš
kas vieneto pažangumas. Juk šie kon
kursai ir turi tikslą pakelti viso vieneto 
vispusišką kokybę! Taškai yra tik tam 
tikra rodyklė, kuri realiai rodo- vieneto 
pastangas.

44. Ar galėtų būt draugovė laimė
toja, jei ji daugiausia taškų turėtų tik už 
vieną kurį dalyką, pav., baidares?

— Konkursai turi tikslą pakelti drau
govės kokybę, padidinti praktikinę ,skau- 
tybės pusę, išjudinti skautus energingiau 
skautauti ir p. Jei draugovė taškų pri
rinks tik už vienos rūšies darbą ir dar 
tokį, kaip, pav., už baidares, tai ar tokia 
draugovė iš esmės yra pažangi ir pavyz
dinga? Ne. Baidarės, kad ir geras daly-
kas, bet nėra pats svarbiausias skauta- 
vimo praktikoje. Todėl joks drauginin
kas neproteguos skautams visiems arba 
didesnei jų daliai įsigyti baidares. Ir, 
spręsdamas rezultatus, vyr. ck. Štabas 
tokiais atvejais, aišku, atmes tokį išpūstą 
taškų maišą...

45. Kada baigsis konkursai?
— Gegužės mėn. 10 d.

Vyr. sk. štabui bus prisiųsta visų vie
netų konkursų metų darbo apyskaitos. 
Čia bus paruošta bendra apyskaita ir pri
statyta mūsų Šefui.

Dar linkime visiems ir likusį laiką taip 
pat sėkmingai panaudoti konkursą pasi
sekimui padidinti.
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Kas seks mane, tas ras amžiną laimę.

Vienas senųjų anglų vadas prieš 1300 
metų pasakė šitokį dalyką:

„Man visados atrodė, kad mūsų gy
venimas panašus į žvirblio skridimą pro 
didelę menę, kur žmogus sėdi ir valgai, 
o židinyje liepsnoja ugnis, lauke siaučiant 
audrai ir tamsai. Žvirblis įskrenda ne
žinia iš kur, paskraidė akimirką šilumo
je ir šviesoje, paskui vėl išskrenda į 
tamsumą. Taip ir su žmogaus gyvenimu: 
jis ateina nežinia iš kur; pabūva pasau
lyje trumpą laiką, paskui vėl išskrenda 
nežinia kur. Bet dabar mums įrodinėja, 
kad jei atliksime savo pareigą gyvenda
mi, gyvenimui pasibaigus, neišskrisime į 
tamsumą, nes Kristus yra atidaręs duris, 
kad galėtume įeiti į šviesesnę menę, į 
dangų, į kurį nuėję, galėsime amžinai 
taikoje gyventi”.

Tas senas vadas kalbėjo visų Siaurės 
Anglijos vadų vardu, karaliui Edvinui 
supažindinus juos su bendrais krikščio
nių tikėjimo dėsniais. Vadai priėmė 
krikščionybę ten pat, nes ji teikė jiems 
daugiau paguodos, kaip jų senasis pa
goniškas stabmeldiškų dievų garbinimas. 
Nuo to laiko Anglijoje ir viešpatauja 
krikščionių tikėjimas.

Tikėjimas labai paprastas dalykas:
1) Mylėk ir tarnauk Dievui.
2) Mylėk ir tarnauk artimui.

Senovės riteriai, tie buvę tautų rykau
tai, buvo laibai religingi. Jie visados 
stengdavosi išklausyti pamaldų, ypač 
prieš stodami į mūšį ar imdamiesi ko
kio rimto ir sunkaus darbo. Jie laikė 
būtina būti visados prisirengus mirti. 
Didžiojoje Maltos bažnyčioje galite ir

Pareiga Dievui
RAŠO R. BADEN-POWELLIS 

šiandien pamatyti vietą, kur senovės ri
teriai melsdavosi. Skaitant Credo, jie visi 
sustodavo ir išsitraukdavo kardus, ro
dydami, kad yra prisirengę ginti Evan
geliją kardais ir savo gyvybėmis. Rite
riai ne tik garbindavo Dievą bažnyčioje, 
bet ir matydavo Jo kūrybą daiktuose, 
kuriuos Jis buvo sukūręs, kaip gyvulė
liuose, augaluose ir šiaip gamtoje. Ta 
pati byla ir su šių dienų taikos skautais. 
Vis tiek kur atsidūrę, jie myli girią, kal
nus, lygumas ir mėgsta sekti ir pažinti 
gyvulius, kurie ten gyvena, taip pat gė
lių ir augalų stebuklus. Neką vertas tas 
žmogus, kuris netiki Dievo ir nevykdo 
jo įstatymo. Todėl kiekvienas skautas 
turi ką tikėti.

Atlikdami pareigą Dievui, visados bū
kite Jam dėkingi. Kada tik patiriate tokį 
malonumą, smagiai pažaidžiate, ar jums 
pavyksta padaryti gerą dalyką, padėko
kite Dievui už tai, kad ir vienu kitu 
žodžiu. Gera ir kitus palaiminti. Pav., jei 
pamatote traukinį išvažiuojant, paprašy

Kristus atvyksta į Jeruzalę, kur Jį nedori žmonės pasmerks nukryžiuoti.

kite Dievą palaiminti visus tuos, kurie 
jame yra.

Atlikdami pareigą žmonėms, būkite 
naudingi ir dosnūs. Taip pat visados bū
kite dėkingi už malonumus, kuriuos 
jums padaro, ir stenkitės parodyti, kad 
esate dėkingi.

Atsiminkite, kad jums duota dovana 
nėra jūsų, kol nepadėkoja.te davėjui už 
ją. Kol esate pro menę skrendą žvirbliai, 
tai yra, kol gyvenate šioje žemėje, pamė
ginkite padaryti ką nors, kas galėtų po 
jūsų pasilikti. Vienas rašytojas yra pa.- 
sakęs:

„Aš dažnai pamanau, kad saulei nu
sileidus, žemę nuo dangaus šviesos pa
slepia didžiulis apklotas ir kad žvaigždės, 
tai mažos skylutės, kurias apklote pra
duria tie, kurie atliko gerų darbų šiame 
pasaulyje. Žvaigždės nėra visos vienodo 
dydžio: vienos didelės, kitos mažos. 
Vieni žmonės yra atlikę didelių žygių, 
kiti — mažų, bet jie yra pradūrę i;avo 
skylutę apklote, darydami gera, prieš 
patekdami į dangų”.

Pamėginkite pradurti savo skylutę ap
klote geru darbu, kol dar esate žemėje.

Jau šis tas būti geram, bet da.ug ge
riau gera daryti.
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Valstybės Prezidentas ją* paskyrė akantg Tarybą
Ci.etu.oos (Skautų Sąjungos Šefo <KCktas oHc> 8

1.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 107 

str. ir tuo straipsniu numatyto susirinkimo, įvykusio š. 
m. kovo mėn. 31 d. Kaune, kandidatų į tarybos narius 
rinkimo išdavomis, paskiriu pirmosios sąjungos tarybos 
narius ir kandidatus:

I. TARYBOS NARIAI:

1. vyresnysis skautininkas dr. Jurgis Alekna,
2. Vytautas Augustauskas,
3. skautininke Vladislava Arminaitė,
4. skautininke Magdelena Avietinaitė,
5. skautininkas dr. Kostantinas Avižonis,
6. vyresnioji skautininke Elena. Barščiauskaiiė,
7. vyresnioji skautininke Sofija Čiurlionienė,
8. skautininkas dr. Antanas Juška,
9. vyresnysis skautininkas pulk. I. Mikas Kalmantas,

10. vyresnioji skautininke Dominikė Kesiūnaitė,
11. profesorius Steponas Kolupaila,
12. profesorius Ignas Končius,
13. Antanas Merkys,
14. skautininkas Kazys Palčiauskas,
15. vyresnysis skautininkas Vladas Rozmanas,
16. vyresnysis skautininkas Antanas Saulaitis,
17. inžinierius Konstantinas Šakenis,
18. vyresnysis skautininkas pulk. Juozas Šarauskas,
19. generolas įeit. Pranas Tamašauskas,
20. vyresnysis skautininkas Kazimieras Ubeika,
21. skautininke Juzė Augustaitytė-Vaičiūnienė,
22. skautininke Stanislava Venclauskienė,
23. Antanas Vokietaitis,
24. daktaras Dovas Zaunius,

II. KANDIDATAI:

1. Povilas Budrevičius,
2. Ksavera Žilinskienė,
3. Pranas Barkauskas,
4. skautininkas Kazys Laucius,

5. vyresnysis skautininkas pulk. I. Aloizas Valušis,
6i paskautininkė Sofija Šarauskienė,
7. vyresnysis skautininkas kap. Steponas Žukaitis,
8i skautininke Valerija Barmienė,
9, paskautininkė Sofija Fledžinskienė,

10. skautininke AleksandraGabrėnienė-Morkūnaitė,
11. skautininkas Arturas Jurgutis,
12. skautininkas Kęstutis Grigaitis.

2.

Pirmosios Lietuvos Skautų Sąjungos tarybos na
riui iš tarybos išėjus, jo vieton tarybos pirmininkas į 
tarybą pakviečia kandidatą pagal eilę iš kandidatų sąrašo.

3.

Pirmąjį tarybos posėdį sušaukia ir tam posėdžiui 
darbotvarkę paruošia šefo š. m. kovo mėn. 12 d. aktu 
6 nr. paskirta rinkimų komisija..

4.

Pirmąjį tarybos posėdį rinkimų komisija turi su
šaukti ne vėliau, kaip per tris mėnesius nuo tarybos 
sudarymo dienos.

Kaunas, 1935 m, balandžio m. 9 d. 
t

yĮ. (Smetona
^espuGlibos ^cejulentas 

Gietuoos Skautų Sąjungos Šefas

Q)c, yttefcna
Eie.tu.Doe Sk. (Remti 3)e-jos SHcmininkas

(Rinkimų (Komisijos S'icmininkas
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skautai bi sesės skautės!
Vyriausio skautų štabo ir savo vardu širdingai jus sveikinu, sulaukus 

didžiųjų Kristaus Prisikėlimo švenčių ir mūsų Patrono šv. Jurgio dienos. 
Tose džiaugsmingose dienose turite progos jūs vis labiau Įsigilinti i mūsų 
judėjimo prasmę ir vis giliau apmąstyti mūsų, kaip skautų ir skaučių, pa
šaukimą.

Jus sveikindamas tų Pavasario 
baigti didįjį visų mūsų bendrą darbą 
taip gražiai sukelia mūsų entuziazmą 
patiems tobulintis ir tobulinti mūsų 

Budėk!
Jūsų

švenčių proga, linkiu sėkmingai už- 
— Šefo jubiliejaus konkursus, kurie 

ir taip labai skatina vis labiau mums 
skilčių bei draugovių veikimą:

J. ŠARAUSKAS,
Vyriausias Skautininkas.

Svarbiausia skautų šventė yra jų Pat
rono ŠV. JURGIO šventė — balandžio 
m. 23 d. *
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Kariuomenės Vadovybė dar kartą įvertino skautybę

Gen. Itn. P. Šniukšta, 
Krašto Apsaugos Ministeris.

Gen. št. pulk. S. Raštikis, 
Kariuomenės Vadas.

Nuo pat mūsų organizacijos pra
džios, skautų judėjime aktyviai, la
bai ryškiai dalyvauja ir karių, ypa
tingai karininkų. Daugelį svarbių 
ir atsakingų pareigų skautų orga
nizacijoje ėjo ir dabar eina ir kari
ninkai.

Pirmieji mūsų skautai Vilniuje 
išėjo ginti Lietuvos į frontą. Dau
gelis jų tapo karininkais. Visą lai
ką jie laikė ryšius gu skautų judė
jimu. Jie Gkautybės darbu sudo
mindavo ir kitus karius, kurie vė
liau įsitraukdavo į mūsų organiza
ciją.

Be to, skautybė Gavo veikimu 
daugeliu atžvilgių kariams yra su
prantama, artima.

Ir skautai labai domisi kariuo
menės gyvenimu, mokosi kariškų 
dalykų, lavinasi ateityje būti gerais 
kariais ir laukia to laiko, kada ga
lės, kaip tėvynės gynėjai, vilkėti 
kario uniformą.

Užsienyje karių vadovai yra ne
kartą tvirtai pabrėžę, kad jaunuo

KAIP BŪTI NAUDINGU TĖVYNEI,
kaip padėti kariams,
kaip ruoštis būti kariu

—■ (vairių patarimų rasi
neseniai Skautų Aido išleistoje skautybės
įkūrėjo lordo R. Baden-Powellio knygoje

SKAUTYBĖ BERNIUKAMS
Tai puikiausias veikalas visiems jaunuoliams.

liai, išėję skautišką auklėjimos ke
lią, yra geresni ir naudingesni ka
riai, už kitus jaunuolius, nebuvu- 
gius ūkautais.

Pels mus nevedama tam tikra 
statistika ir tuo reikalu nepalaiko
mi tiesioginiai ryšiai, todėl moks
liškai pagrįsto tvirtinimo, rodos, 
negirdime, kad skautai, atėję į ka
riuomenę, ypatingai išsiskirtų iš ki
tų jaunuolių. Bet mes nuoširdžiai 
trokštame, kad taip būtų.

Bet nuolatinis kariuomenės ir jos 
dalių vadovybės prielankumas 
skautų organizacijai leidžia spėti, 
kad skautystės judėjimas gali ge
rai atsiliepti ir į tėvynės gynėjų 
kokybę.

Visa tai jaunus ūkautus labai 
džiugina ir skatina tikrai stengtis 
būti kuo naudingiausiais Gavo tė
vynei ir jos saugumui.

Kariuomenė skautų organizaci
jai yra labai daug padėjusi.

Bet šiomis dienomis naujas įvy

kis dar kartą oficialiai pabrėžė 
skautybės vertinimą.

Kariuomenės vadovybė š. m. ko
vo m. 27 d. išleido kariuomenei įsa
kymą, kuriuo leidžiama kariams, 
prie savo uniformos, greta kitų gar
bės ženklų nešioti ir skautų orga
nizacijos garbės ženklus ir jų bare- 
tes.

Gedimino Vilko ordinas nešiojamas po 
kaklu žemiau kitų Lietuvos ordinų.

Kiti Lietuvos skautų sąjungos garbės 
ženklai nešiojami krūtinės kairėje pusėje 
žemiau kitų Lietuvos valstybės garbės 
ženklų ir segami šia vyresniškumo tvar
ka:

a) Svastikos ordinas,
b) Lelijos ordinas,
c) (ugniagesių g. ž.),
d) Maltos kryžius,
e) (ugniagesių g. ž,),
f) ( .......................),
g) Ordinas už nuopelnus,
h) (ugniagesių g. ž.).
Tuo pačiu įsakymu leidžiama ka

riams prie savo uniformų dėvėti ir 
r.kautų ženklas.

Tuo žygiu Kariuomenės Vado
vybė skautybei Guteikė didelės 
garbės. O iš kitos pusės, žinoma, 
skautams labai malonu, kad taip 
daug mūsų judėjimui pasidarbavę 
kariai ir apdovanoti skautų garbės 
ženklais, galės tais ženklais deko- 
ruotis ir karišką uniformą dėvė
dami.

Nuo šiol mūsų akys dar Gmagiau 
lydės gražias karių eiles, o mūsų 
širdys dar karščiau plaks tėvynės 
garbės ir Gaugumo lauke!...

Skautas.

■■ 107
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Štud. Pr. Varnėnas.

Gamtos grožis
Daugelyje užsienio vietų esą gražiau, 

kaip mūsų nublankusioj, nuobodžioj, pil
koj ir neįvairioj Lietuvoj. Taip dažnai gir
dime. Gal čia ir yra kiek tiesos, bet drau
ge daug daugiau apsirikimo. Kasdieninis 
neišvengiamas susidūrimas su gamta, su 
jos grožiu verčia mus pasvarstyti — kas 
gi iš tikrųjų yra gamtos grožis, kurie gam
tos vaizdai gražūs, kaip pastebėti gam
toje grožį? Iškeltieji klausimai juoba rei
kalauja atsakymo, kad daug žmonių, kal
bančių apie gamtos grožį, visai nenusi
mano, kas gamtoje gražu, nejaučia gam- 
tos žavingumo; gražumas pastebimas tik 
ten, kur jį kas nors iš šalies nurodo.

Beveik visuomet esame įpratę daiktų 
grožį painioti su daiktų įdomumu. Visa 
tai, kas mumyse kelia susidomėjimą, no
rime laikyti grožiu. Betgi galime supras
ti, kad smalsumą gali sukelti ne tik gra
žūs dalykai; kiekvienas pirmą kartą pa
matytas daiktas, taigi, ir gamtos vaizdas, 
sužadina mumyse susidomėjimo jausmą,— 
štai šį pirmąjį smalsumą apšaukiame gro

Kaip smagios malonios dienos, praleidžiamos gražioj Lietuvos gamtoj.

žio jutimu. Žinoma, grožis ir įdomumas 
turi bendrų taškų: kas gražu, tas ir įdo
mu; bet kas įdomu, ne visuomet yra 
gražu. Daiktų įdomumas turi būti išski
riamas iš grožio. Kai grožį būtinai sieja
me su įdomumu, tai tasai grožis tuoj nu
blunka, nes daiktai įdomūs tik pačioje 
pradžioje.

Patekus neįpraston gyvenimo vieton, 
viskas mus sudomina, ■— ir žemės pavir
šiaus linijos, ir spalvos, ir augalai, ir dan
gus; tai pavadiname gamtos grožiu, bet 
tai yra tik paprastas smalsumo padidėji
mas, kuris kaip mat gali atslūgti. Kiek
viena žemės vieta turi savo paviršiaus 
linijas, spalvas, augalus ir t. t., taigi, kiek
viena žemės vieta turėtų būti graži. Argi 
taip? Taip.

Ar mokame, ar sugebame tą grožį ma
tyti — kitas klausimas.

Kai nuvažiuosite į Šveicariją ir būsite 
paskendę Alpių grožio burtuose, neuž
mirškit pasiteirauti eilinio šveicariečio, 
kaip jam patinka jo gamta. Jei jis bus 
nuoširdus (nenorės pasigirti!), atsakys, 
kad jo krašto gamta esanti graži; „gražu, 
nors nieko ypatingo". Jūs galėsite nu
stebti; juk Šveicarijos gamta ne graži, bet 
labai graži, žavinga! Jei tą patį šveica- 
rietį parsivežtumėt į Lietuvą, parodytu- 
mėt Lietuvą. Jis bus nustebęs, — visų 
pirma nepaprasto įspūdžio jam padarys 
tie gamtos paveikslai, kurių jo šalyje nė
ra: Lietuvos laukų lygumas. Jei bus va
sara, jis stebėsis siūbuojančių javų plo

tais, margomis pievomis ir lapuotųjų mū
sų medžių žalumu. Kaip visur žalia, ža
lia, kaip įdomu, kaip gražu!

Iš to galime drįsti padaryti išvadą, 
kad gamtos grožis, na, ir šiaipjau grožis, 
daug pareina nuo pačio stebėtojo. Be abe
jo, yra daugiau ar mažiau gražių gamtos 
vaizdų, bet neginčijamai gražios ar ne
gražios gamtos nėra. Gali juk kilti toksai 
klausimas, — jei bet kuri gamta vieno

dai graži, tad kodėl visi tekalba apie 
Šveicarijos, Italijos ir visų anų kraštų 
gamtos grožį, kodėl ten važiuojama, ko
dėl mažai kas kalba apie Lietuvos gam
tą? — Jei apie Lietuvos gamtą kalbama 
mažiau, tai labiausiai dėl to, kad mūsų 
klimatas neturi tų gerų savumų, kaip 
anuose kraštuose; o antra, kalti esame 
patys. Turisto akis ir mūsų gamtos vaiz
duose galėtų rasti nemažiau malonumo, 
kaip Šveicarijoje. Tam reikia reklamos, 
reikia geresnės nuomonės apie save, o 
svarbiausia, mums patiems pirmiesiems 
reikia pamatyti ir pajusti savo krašto 
gamtos grožį! Nebūkime akli ir nelauki
me, kad svetimieji atvertų mums akis.

Žavingi ir gra
žūs mūsų mies
tai ir miesteliai.

KAIP MATYTI GAMTOJE GROŽĮ?
Kaip visur, taip ir čia reikia tam tik

ro mokslo, įgudimo; reikia pastabios 
akies, kurią kai kas jau turi iš prigimties. 
Bet yra net tam tikrų nurodymų, taisyk
lių stebėti gamtos grožiui.

Kiekvienas gamtos vaizdas yra gražus 
tik tuomet, kai yra imamas ne jo dalimis, 
o visuma. I gamtos vaizdą reikia žiūrėti 
lyg į kokią iškarpą, lyg į paveikslą, ku
ris visoj savo pilnumoj turi stovėti prieš 
akis. Tuo pačiu momentu turime matyti 
ir žemės paviršiaus vingius, ir spalvas, ir 
visa tai, kas stebimoje vietoje yra; prie 
gamtos vaizdo neužmirškime prijungti ir 
dangaus foną, kuris labai dažnai visą 
vaizdą gali pakeisti. Debesų formos ir 
spalvos dažnai turi nepaprasto grožio. 
Lietuvos dangus savo debesų spalvingu
mu, be abejo, yra daug gražesnis už šil
tųjų kraštų (kad ir tokios Italijos) nuola
tinį mėlyną dangų.

Kaip minėta, gamtos vaizdą reikia su
gauti akimis, kaip paveikslą. Bet tai rei
kalauja pastabios, tiksliau sakant, išla
vintos akies. Kadangi gamtos vaizdai nė
ra maži, tai matyti juos visumoje tega
lima, tik judinant akių žvilgsnį; visomis 
vaizdo kryptimis akys turi skubiai per
bėgti, neapsistodamos vienoje vietoje. Ne
gerai stebės tas, kas pirmiausiai, pavyz
džiui, gėrėsis dangumi, paskui nukreips 
žvilgsnį į medžius, toliau į namus ir ant 
galo aplink save apsidairys. Tokiam ste
bėtojui gamtos paveikslas niekad nepa
sirodys savo pilnumoje, nes grynai dėl fi
ziško nemokėjimo stebėti jis bus suskal
dytas į dalis. Taigi, stebint, žvilgsnis turi 
nestovėti vietoje arba slinkti lėtai, bet 
bėgioti.

Pabandykime taip daryti, ir stebėsi
mės naujais vaizdais.

Šios pastabos turėtų plačiau atverti 
akis mūsų gamtos grožiui matyti, jį la
biau vertinti ir branginti. „Gražu, gražu 
mūs Lietuvoj!“

Už Raseinių yra 
gražus geležinkelio 
tiltas per Dubysą; 
o laukai laukai, o 
kalvos ir kalnai!..
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Kaip susirašinėti su
' I

I

Laiškų išorinė išvaizda.
Iš to, kaip laiškas parašytas, dar jo 

neskaičius daug galima pasakyti apie jo 
autorių. Dėl to laiško išorine puse taip 
pat reikia rimtai rūpintis.

Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į 
popieriaus parinkimą. Geriausiai rašyti 
ant maždaug 21X27 cm popieriaus lapų. 
Yra specialūs sąsiuviniai (blokai) laiš
kams. Popierius turi būti baltas ar tru
putį pąspalvintas. Spalvotų arba spalvo
tais ar paauksuotais krašteliais popierių 
reikia vengti. Taip pat negalima vartoti 
spalvotų arba ir baltų, bet su akis rė
žiančiais spalvotais pamušalais vokų. Ge
riausiai, jei vokas yra be jokio pamuša
lo arba su neutralinės spalvos pamušalu.

Kitas svarbus dalykas, kurio negalima, 
pamiršti susirašinėjant, tai laiško rašymo 
tvarka. Yra priimta laišką nepradėti pi- 
čioje pirmojoje lapo eilutėje, bet praleis
ti bent dvi-tris eilutes nuo viršaus. Tiek 
pat tuščių eilučių paliekama lapo apa
čioje. Pradedant laišką pirmiausia reikia 
parašyti vietą, kurioje laiškas rašomas ir 
datą, pav., ,,Šiauliai, 1935 mt. kovo mėn 
30 d.". Tai rašoma lapo viršuje dešinėje 
pusėje. Pabaigus laišką patartina 
parašyti savo adresą. Adresas rašomas 
paprastai lapo apačioje arba voko užpa
kalinėje pusėje viršuje. Tokia laiško ra
šymo tvarka pas mus priimta. Tačiau kai 
kuriuose kraštuose laikomasi kitokios 
tvarkos. Pavyzdžiui, anglai lapo viršuje 
dešinėje rašo savo adresą, o po juo •— 
datą. Todėl susirašinėjant su svetimųjų 
kraštų jaunimu vertėtų žiūrėti, kokia tvar
ka rašomi jų laiškai ir laikytis jų rašymo 
tvarkos. Labai blogą įspūdį daro tokie 
laiškai, kuriuose laišką užbaigus pada
ryta po keletą prierašų. Iš tokio laiško 
iš karto matyti, kad turima reikalas su 
netvarkingu, nemokančiu reikšti savo 
minčių, žmogumi.

Trečias lygiai svarbus dalykas, susi
jęs su laiško išorine išvaizda, yra rašy
sena. Reikia rašyti aiškiai, išskaitomai, 
lygia rašysena. Ją reikia išdirbti, kad bū
tų graži. Skaityti tokį laišką, kur viena 
raidė pakrypusi į kairę, kita — į dešinę, 
viena didesnė, o kita mažesnė, niekam 
nėra malonu. Tai tik rodo, kad turima 
reikalo su netvarkingu žmogumi. Jokių 
sutepimų, užbraukimų ar pataisymų laiš
ke negali būti. Jei sutepei ar subraukei 
— perrašyk. Nieku būdu negalima rašyti 
laiškų pieštuku ar spalvotais rašalais, 
pav., raudonu ar žaliu. Reikia rašyti juo
du arba mėlynai juodu rašalu. Taip pat 
negalima pabraukinėti tų žodžių ar sa
kinių, kuriuos norima ypatingai užakcen
tuoti.

Baigiant kalbėti apie laiško išorinę iš
vaizdą, dar reikia pabrėžti, kad lipdant 
ant voko pašto ženklus, negalima jų krai
pyti. Vadinamoji „meilės kalba“ pašto 
ženklų pagalba yra tuščias ir blogo sko
nio dalykas. Išauklėtas žmogus tokiais 
dalykais neužsiima.

Kokiais klausimais susirašinėti ir kaip 
rašyti.

Galima susirašinėti bendromis temo
mis, t. y., rašyti laiškuose apie viską, kas 
atrodo aktualu, arba kuriais nors specia
liais klausimais, pav., tik apie skautiš
kąjį gyvenimą, keitimąsi pašto ženklais 
ar foto nuotraukomis ir t. t. Kas nori su-

Skin. K. Laucius.

svetimųjų 
kraštų 
jaunimu.

sirašinėti tik kuriuo nors atskiru klausi
mu, tas duodamas savo adresą užsienių 
laikraščiams ar organizacijoms turi tai 
pažymėti. Susirašinėjime patartina griež
tai vengti politinio pobūdžio temų, lie
čiančių mūsų santykius 6U užsieniais ar 
vidaus gyvenimo reikalus. Tuos klausi
mus palikite vyresniesiems, kurie geriau 
nusivokia, ką ir kaip galima rašyti. Ra
šydami politinio pobūdžio klausimais, ga
lime savo tėvynei, užuot atnešę naudos, 
padaryti žalos.

Kitas klausimas — kaip rašyti, t. y., 
■koks turi būti laiškų tonas. Suprantama, 
kad mes turime būti atviri ir nuoširdūs. 
Tačiau viskas turi savo ribas. Per dide
lis atvirumas arba klaidingai suprastas 
nuoširdumas dažnai gali būti nesveikas. 
Žemaičiai sako, kad nereikia būti nei per 
daug saldžiam, nei per daug karčiam. Tai 
teisinga mintis. Ypač reikia vengti būti 
labai „saldžiam". Dirbtinis, per didelis 
mandagumas yra koktus. Niekuomet ne
reikia išsyk per daug užsiangažuoti at
virumo atžvilgiu. Laiškus reikia rašyti 
taip, kad ateityje, kai arčiau susipažin
site, galėtumei dar daugiau nuoširdumo 
ir atvirumo parodyti.

Tiek, apskritai, dėl laiškų tono. Baig
damas šį skyrelį, dar norėčiau padaryti 
porą pastabų dėl pirmojo laiško. Šiame 
laiške aš patarčiau „prisistatyti", t. y., su
pažindinti savo naująjį kolegą su savimi 
ir savo tėvyne. Kalbant apie savo kraštą, 
pirmiausiai gal vertėtų pasakyti, kur jis 
yra geografinės padėties atžvilgiu, kokį 
plotą užima, kiek yra gyventojų, kuo jie 
verčiasi, kas artimiausi kaimynai. Pas
kiau bendrais bruožais trumpai papasa
koti savo šalies istoriją, būtent, kad lie
tuviai šiose vietose gyvena jau per 2000 
metų, viduramžiais sudarė didelę valsty
bę, kuri tęsėsi nuo Baltijos ligi Juodųjų 
jūrų. Paskiau netekome nepriklausomy
bės. Po didžiojo karo nuo 1918 metų at
gavome nepriklausomybę ir dabar suda
rome nepriklausomą valstybę. Paskiau 
papasakoti apie save: kur gyveni, kokio 
amžiaus esi, kur mokaisi, ar seniai esi 
skautas, kokias pareigas eini organiza
cijoje ir kt.

Kaip dažnai susirašinėti.

Atrodo, kad šiuo klausimu nereikėtų 
ir kalbėti: gavai laišką — atsakyk ir tuo 
pačiu bus išspręstas susirašinėjimo daž
numo klausimas. Deja, praktikoje šį rei
kalą sutvarkyti ne taip jau lengva. Dau
gelis pradėję susirašinėti už šio dalyko 
griebiasi per daug „energiškai" — grūda 
laišką vienas po kito. Bet juo tolyn, juo 
labiau ima „atšalti" ir ne tik reguliariai 
laiškų neberašo, bet ir į gautuosius sku
bius ištisomis savaitėmis nebeatsako. O 
blogiausias dalykas yra neatsakyti į laiš
ką arba atsakinėti labai vėluojant. Dėl to 
patartina pradėjus susirašinėti nesikarš
čiuoti, negrūsti laišką vienas po kito, 
stengiantis atsakyti tą pačią arba ryto

jaus dieną. Taip ilgai netesėsi. Jei laiš
kas nėra skubus, t. y., nėra jame iškel
ta tokių klausimų, į kuriuos reikia tuo
jau atsakyti, atsakymą parašyk maždaug 
per kokią vieną ar dvi savaiti. Bet taip 
daryk visumet! Nieko nėra blogesnio, 
kaip į vieną laišką atsakyti jį gavus ry
tojaus dieną, o į kitą — už mėnesio, kito. 
Gavęs laišką, pabrauk pieštuku svarbią
sias vietas. Žinosi, ką atsakyti, kai ra
šysi laišką ir dėl to šio nebereikės antrą 
syk skaityti. Neatsakytus laiškus dėk vie
noje vietoje į krūvelę. Tokiu būdu nepa
mirši atsakyti. Parašęs laišką tuojau ne
siųsk, jei nėra ypatingo reikalo tai pa
daryti. Tepagulie parašytas kokią dieną. 
Gal apgalvosi per tą dieną, kad ką nors 
negerai parašei ir perrašysi.

Dovanėlių siuntinėjimas.

Labai patartina tam, su kuo susiraši- 
nėji, kokių nors švenčių arba jo vardinių 
ar gimimo dienos proga pasiųsti dovanė
lių. Kokias dovanėles siųsti? Geriausiai 
siųsti tokias, kurios padėtų populiarinti 
savo kraštą ir organizaciją. Labai gera 
dovana galėtų būti gražių Lietuvos vaiz
dų albumėlis ar keletas paskirų vaizde
lių bei nuotraukų. Tokių albumėlių ga
lima sudaryti iš savo ar knygynuose nu
pirktų foto nuotraukų bei atvirukų. 
Spausdintų Lietuvos vaizdų albumėlių, 
tiesa, maža teturime, bet šį tą galima su
rasti (pav., pereitais metais pusėtinai iš
leistas nebrangus Vilniaus krašto albu
mas). Taip pat tinka propagandinės kny
gos, kur yra gražių Lietuvos vaizdų su 
parašais svetimomis kalbomis, pav., kny
ga „Lietuva vasarą". Labai rekomenduo
tina nusiųsti mūsų liaudies meno išdir
binių, pav., kaklaryšių, juostelių, „take
lių“, medžio raižinių ir kt. Tokios dova
nėlės yra nebrangios, siuntėjo labai ne
apsunkina, o naudos iš jų nusiuntimo ne
maža: padaroma malonumo tam, kam do
vanėlė nusiunčiama ir, be to, šiek tiek su
pažindinami svetimieji su savo kraštu, 
liaudies menu ir kt. Taip pat patartina 
nusiųsti dovanų skautiškos literatūros lie
tuvių kalba. Tiesa, iš to naudos gavėjas 
neturės, nes šia literatūra pasinaudoti 
negalės, tačiau jam bus malonu, kad pa
rodai >savo nuoširdumą; be to, tai nau
dinga ir mūsų organizacijai, nes iš litera
tūros galima iš dalies spręsti, kiek skau
tai Lietuvoje pajėgūs ir susiorganizavę. 
Norint siųsti dovanų, patartina būtų pa
sitarti su savo tėvais, vadais ar moky
tojais.
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Ir Japonijoje pavasaris labai gražus.

Žodis Japonija paimtas iš pavadinimo 
Zy-pen, „Saulės pradžia", 671 metais ki
niečiai taip pavadino salas, esančias į ry
tus nuo jų tėvynės. Japonai, drauge su 
kinų raštu, pasisavino ir tą savo gimtos 
šalies pavadinimą, tardami jį Nihon ar 
Nippon. Paskutiniu laiku (1934 m.) japo
nų valdžia oficialiai priėmė tą antrąjį ta
rimą ir pageidavo, kad užsienis, iki šiol 
vartojęs formas: Japonija, Japon, Japan 
ar Giaponne, vartotų Nippon, Nipponas, 
nipponiškas.

I Europą apie Japoniją pirmas žinias 
atvežė XIII amž. garsus keliautojas, pirk
lys venecietis Marco Polo. Jis kelioliką 
metų praleido Kinijoj, būdamas tuo lai
ku Kiniją valdančios mongolų dinastijos 
dvaruose. Ten būdamas ir sužinojo apie 
„Zipangų salyną” (Zipangu — Zy-pen- 
kuo. Kuo = kraštas).

Japonų salynas susideda iš keturių di
delių salų: Hokkaido, Hanšu, Šikoku ir 
Kiu-šiu ir keleto tūkstančių mažesnių; vi
so ploto užima iki 382.000 km2.

Pirmos kultūros žymės pateko į Japo
niją iš Kinijos, su budizmu, kuris ten bu
vo didžiausias kultūros skleidėjas. Di
džiausia dovana, kurią gavo Japonija iš 
kontinento, buvo kinų raštas.

710 m. pastatoma pirmoji Japonijos 
sostinė Nara, kuri iki šiai dienai užlaikė 
daug gražių, tų laikų pastatų. Po kelių 
dešimtų metų Japonijos valdovai, norė
dami išsivaduoti didelės dvasininkų įta
kos, perkėlė sostinę į Kjoto, kur išbuvo 
ji iki 1868 m.

Japonija, būdama salų kraštas, laisvai 
galėjo semtis svetimos kultūros ir nebijoti 
svetimųjų užpuolimų.

1241 mt. mongolai sumanė užkariauti 
ir Japoniją. Mongolų puolimas japonų bu
vo didvyriškai atremtas, jiems padėjo ir 
jūros audra, smarkiai sunaikinusi mongo
lų laivus.

Japonija per ilgaamžių savo gyvavimą 
turėjo įvairias valdymo formas. Teoreti
niai vyriausia valdžia visada priklausė 
karaliui, kurio giminystė išvedama iš sau
lės dievaitės. Tikrumoje Japoniją valdė 
taip vadinamas šogunas — „vadas", kuris 
turėjo savo atskirą sostinę ir kuris taria
mai gaudavo valdžią iš karaliaus. Šoguno 
valdžia buvo paveldima. Paskutinioji šo-

Tekančios saules šalis
Japonai mus moko ištikimybės, pasiaukojimo, darbštumo, švarumo.
gunų giminė buvo Tokugava, kuri viešpa
tavo nuo 1603 m. iki pilnos karaliaus val
džios restauracijos, t. y., iki 1868 m. Tuo 
laiku, kai Japoniją valdė Tokugava gimi
nė, Japonija visai atsiskyrė nuo pasaulio. 
Japonams buvo griežtai uždrausta iš savo 
šalies išvykti, o taip pat į Japoniją nie
kas nebuvo įleidžiamas. Japonija visaip 
buvo nuo pasaulio atsilikusi.

1868 m. Japonija, turėdama gabų ka
ralių Mutsuhito, nuvertė šoguną ir su juo 
feodalinę valdžią. Sostinė iš Kjoto per
kelta į Edo. Šoguno sostinė dabar vadina
ma Tokijo — Rytų Sostinė, simbolinis 
pabrėžimas, kad ten iš vienos rankos eis 
dvasinė ir pasaulinė valdžia. Kjoto ir to
liau paliko karūnacijos ir karalių kapų 
miestu, kur yra daugybė istorinių pa
minklų, brangių kiekvienam japonui. Kjo

Šventasis japonų kalnas Fujiyama.

GYVENTOJAI.

Visoje Japonijoje yra apie 94 milijo
nai gyventojų, iš kurių 3/4, t. y. 64 mil., 
tikrų japonų (1930 m.), susispaudusių ant 
tikrosios Japonijos archipelago, kurio vi
so ploto tik 15% yra sunaudojamos žemės, 
visą kitą dalį sudaro kalnai.

Iš savo bočių, malajų, japonai pavel
dėjo laisvės pamėgimą ir nepaprastą drą
są. Mongolų ir tungusų kraujas davė 
jiems atsparumą. Kinų įtaka išdirbo juose 
ištvermę, prisidengusią nepaprastu man
dagumu. O budizmas ir jo mokslas apie 
dvasios perėjimą į gyvius išmokė japonus 
gero elgesio su visais gyviais. Didžiausia 
japonų tautos jėga yra paklusnumas ir 
aklas vado įsakymo vykdymas.

Uostuose, pramonės miestuose, japo
nas, susitikdamas su Vakarų žmonėmis, 
daug savo tų gerų ypatybių neteko, bet 
kaime tarp paprastų žmonių, tas viskas 
iki šiai dienai užsiliko.

to ir Tokjo japonams yra tas pats kaip 
mums Vilnius.

Atnaujinus pasaulinę karaliaus valdžią 
prasidėjo karštos reformos, pirmiausia 
rūpintasi, kad Japonija būtų kiek galima 
sumilitarizuota. Ir iš tikro, po % šimtme
čio Japonija pradeda labai įsigalėti. Pie
tuose savo valstybę išplečia ligi Formo- 
zos. Vos praėjus devynieriems metams, 
kelia galvą prieš Rusiją, reikalaudama iš 
jos pietų Sacholino, Korėjos ir kit. Taip 
Japonija ko ne dvigubai padidino savo 
teritoriją (tikra Japonija 382.000 km2, Ko
rėja 222.000 km2, Formozo 35.000 km2, 
pietų Sachalinas 36.000 km2, drauge su 
kitais smulkiais kraštais sudaro viso 
674.877 km2). Neseniai Japonijos įtaka 
labai padidėjo ir naujoje Mandžuko ka
ralystėje.

SENOJI IR NAUJOJI JAPONIJA.

Japonija, norėdama apsaugoti savo 
kraštą nuo Europos ir Amerikos užplū
dimo, turėjo daug savo senoviškų gražių 
tradicijų atsisakyti ir modernizuotis, kelti 
pramonę, stiprinti kariuomenę sausumo
je, jūroje ir ore.

Norint susipažinti su gyvenimu japo
nų, nepaliestų svetimų įtakos, reikia per
sikelti į kaimą. Kaime visada architektū
ra, pastatai ir senoviniai papročiai užsi
laiko ilgiausiai.

Charakteringas japonų namas yra tuo, 
kad neturi pamatų, gruntą liečia tik tam 
tikras kiekis stulpų. Grindys yra paki
lusios nuo grunto apie pusę metro, taip, 
kad po grindimis gali laisvai praeiti oras. 
Tas namas taip pat neturi pastovių sie
nų, kaip vidurinių, taip ir išlaukinių. Jas 
galima kiekvienu momentu pakeisti, su
skirstyti namą į kelius kambarius ir p. 
Vietoje langų dalis sienos padalyta į ma-
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žus kvadratus if užlipdyta nepermatomu 
popierių. Didžiausias japoniuko malonu
mas, pradurti su pirštu tokį popierinį 
„langą^1.. Dabartiniu laiku net ir kaime, 
pas pasiturinčius ūkininkus, brangesnis ir 
geresnis stiklas pakeičia popierį.

Visas namo vidus būna išklotas kili
mais (padarytas dažniausia iš ryžių šiau
dų), visada labai švariais, nes vaikščioti 
kambary apsiavus uždrausta, tai būtų lai
koma barbariškumu. Švarumas Japonijoj, 
tai vienas iš labiausiai krintančių į akis 
dalykų. Ne tik, kad įeidami į kambarį 
palieka savo batus už durų, bet ten visi

Busimasis Japonijos karalius 
kronprincas Akihito Tsugu No 
Miya, dabar turi tik 1 metus.

japonai maudosi kiekvieną dieną. Turtin
gųjų gyvenimo vietose yra dideli basei
nai, iškalti uolose, į kuriuos vanduo te
ka iš natūralių šiltų šaltinių. Pas netur- 
gingus rasim tiktai statines, bet nėra ja
pono namo, kuriame nebūtų pirtelės. 
Europietis, pirmą kartą pakliuvęs į japo
no vonią, šoka iš jos k*uo greičiausiai, nes 
negali išlaikyti šilimos virš 40°, Japono 
namuose nėra baldų. Miega jie ant mat
racų, kurie dienai yra nuimami. Lengvuo
se mediniuose namuose juk negalima sta
tyti didelių krosnių. Kai ateina žiemos 
šalčiai, ypatingai šiaurinėj Japonijoj, kiek
viename name atsiranda urnos, pripildy
tos smulkių persijotų pelenų, kurių vidu
ry žėri medžio anglys, o paskutiniu laiku 
taip pat prasiplėtė žibaliniai pečiukai. 
Kaip matom, namo apšildymas yra gana 
paprastas; bet apšvietimas, neišskiriant 
net šiaudinių lūšnų, visur yra elektros, 
kuri yra pravesta iš stotelės, kurių yra 
daug ir kurios yra kalnų upelių bei kriok
lių varomos.

Japonai rengiasi labai įvairiai. Tas 
priklauso nuo aplinkos, kurioje jie randa
si. Čia aprašysiu tik paprasčiausias jų 
.formas. Pirmiausia, strėnas apvynioja lyg 
žiurstu iš balto muslino, vėliau užsideda 
ilgą chalatą, kuris vartojamas vietoj mūsų 
marškinių, virš jo užsideda antrą chalatą, 
kurį perriša per juosmenį: moterys plačia, 
o vyrai siaura (kartais labai brangia) juos
ta. Moterys suriša tos juostos galus ant 
nugaros dideliu bantu.

Kojos apaunamos kažkuo panašaus į 
,.pirštines", siūtas iš medžiagos su vienu 
didžiuoju pirštu. Jos siekia tik kauliukus 
ir yra užsegamos plokščia didele sagtimi. 
Virš tų „pirštinių" nešiojama sandaliai, 
padaryti iš medžio, šiaudų, paskutiniu 
laiku net ir iš kaučuko. Sandaliai virvute 
pririšami prie didžiojo piršto, kurį japo
nai yra gana išmiklinę. Vasarą dažnai ja
ponai dėvi tiktai vieną chalatą, uždėtą 

ant nuogo kūno. Taip vaikšto tik namuo
se, o kartais išeina ir į gatvę.

Po 1868 m. Japonija norėjo visur įves
ti europeiškus rūbus. Bet tai pavyko pa
daryti ten, kur labiausiai tie rūbai tinka, 
būtent: armijoj, valdininkams ir dalinai 
mokykloj. Privatiniame gyvenime japo
nas, o ypač japonė, noriai grįžta prie sa
vo tautinių, patogių ir higieniškų rūbų.

Japonijoj lengva matyti žmonių, kurie 
dėvi maišytus rūbus: japonų ir europiečių. 
Pav., dažnai sutinkame elegantą apsivil
kusį kimono ir su meloniku ant galvos, 
arba jūrininko uniforma su sandaliais ir 
nuo lietaus saugosi dideliu popieriniu skė
čiu.

Svarbiausias japonų maistas yra ryžiai 
ir žuvys. Beveik nevartoja riebalų ir sun
kių valgių. Ryžiai Japonijoj yra tas pats, 
kas pas mus yra duona. Palyginus ryžiai 
yra gana brangūs, todėl neturtingi japo
nai vartoja miežius ar blogesnės rūšies 
ryžius, kurie yra pargabenti iš Indokinų.

Trūkumas ganyklų, o taip pat budiz
mo įtaka, kuri draudžia vartoti mėsą, ne
leido įsivystyti gyvulių ūkiui, todėl japo
nai mėsos beveik nevartoja. Mėsą pava
duoja žuvys, kurių jūrose apie Japoniją 
yra labai daug. Japonijoj yra pusantro 
milijono žvejų, kurie turi 360.000 laivų, jų 
tarpe 36.000 motorinių. Be žuvies japonai 
badu mirtų. Ryžiai, žuvys, marinuotos bei 
su augalų taukais keptos daržovės suda
ro lengvus ir sveikus japonų valgius. Iš 
pupelių jie daro brangų patiekalą, panašų 
į baltą sūrį, kuris turi didelį kiekį balti
nių.

Naująją Japoniją galime matyti Tokio 
mieste, kuris 1923 m. žemės drebėjimo 
buvo sunaikintas, o dabar gražiai atsista- 
tęs gelžbetoniniais, atspariais nuo žemės 
drebėjimo, pastatais. Jų taip pat matome 
ir Jokohamoj, Kobe, Ozakoj ir kituose 
dideliuose uostuose bei šiaip mies
tuose, kur daug fabrikų, dokų, ele
vatorių ir kit. Nežiūrint didelio 
japonų rašybos sunkumo Japonija gali 
pasigirti, kad jos sūnų tarpe nėra analfa-

Nors japonai kažkodėl negali būti tokie lakūnai, kaip europiečiai, bet visgi Ja
ponija turi galingą aviaciją ir labai modernišką karo laivyną. Čia matome jų 

manevrus.

Didelis, 22 mtr. aukščio, paminklas tū
lam japonų dvasininkui Nichirui.

betų. Japonų mokyklos jaunimas iš savo 
elementorių, jau semias didvyriškumo ir 
pasišventimo pavyzdžių. Kelių metų vai
kai jau mintinai žino generolo Nogi isto
riją, kuris per japonų-rusų karą išsiuntė 
savo sūnus į tikrą mirtį, tvirtindamas, jog 
nėra žmogui didesnės garbės, kaip mirti 
kovoje už savo tėvynę. Pasakojimai, ku
riuos girdi japonų vaikai, būna dažnai
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Japoniukai neištižę. Jie (berniukai ir mergaitės) nuo pat vaikystės lavinasi 
džiū-dzitso. Šis garsus ir naudingas sportas yra japonų. Būtų naudinga ir mūsų 

skautams to sporto pasimokyti.

kruvini ir baisūs, bet visi moko būti drą
siais ir ištikimais. Kai tuo būdu paruoš
tas jaunuolis atsiranda armijoje, jis su
pažindinamas su naujausiais karo techni
kos išradimais, o taip pat būna griežtoje 
disciplinoje.

Paklausykime, kaip skamba dešimtyje 
punktų surašytas kodeksas garbingo, ri
teriško piliečio, kuriuo yra Japonijos did
vyris, admirolas Togo, kuris nugalėjo ru
sų laivyną prie Cušimo ir 1934 m. liepos 
mėn. mirdamas visą Japoniją pridengė

Jis rašė:
1. Dirbk visada tą, kas tau atrodo 

yra tavo prievolė, nežiūrėdamas į tą, ko
kių pasekmių susilauksi.

2. Išsirink vieną idėją, kuriai norė
tum tarnauti ir palik jai ištikimas ligi sa
vo mirties.

3. Būk kietas nepasisekimuose; būk 
kuklus pasisekime, nes tai yra dar svar
biau.

4. Niekad neprižadėk daugiau, kaip 
pusę to, ką gali, ir esi pasiryžęs padaryti.

5. Su geiduliais reikia kovoti lygiai 
kaip su liga — tik jiems pasirodžius. Ki
taip su jais nesusitvarkysi.

6. Mokykis didelio paklusnumo. Tuo 
įgysi jėgos įsakinėti.

7. Jei turi išsirinkti griežtumą ar gai
lestingumą — būk gailestingas.

8. Jei turi išsirinkti gailestingumą 
ar teisingumą — būk teisingas.

8a. Yra tik vienas būdas (tai didžiau
siai žmogaus gėdai) baimei išsipirkti: su
prasti, kad garbė yra brangesnė už gy
vybę.

9. Elkis visada taip, kaip elgtumeis 
būdamas didelėje aikštėje, apsuptoje 
tūkstančių į tave žiūrinčių žmonių.

10. Neduok valios mintims, kurios ne
veda prie veiksmų. Bet iš tikro nekalbėk 
be reikalo: nesi juk moteris.

ŪKIŠKAS GYVENIMAS.
Japonija, taip išauklėjusi savo pilie

čius, gali ramiai žiūrėti į ateitį, nebodama 
taip sunkių sąlygų, kuriose ji esti. Dirba
mos žemės turi labai nedaug. Esant ge
riausiam derliui, negali pati išsimaitinti. 
Reikalinga iš kitur įvežti ryžių ir pupe
lių. Kad įgytų turto pirkti maisto produk-
tų iš užsienio, reikia praplėsti pramonę 
ir jos gaminius eksportuoti. Tam dalykui 
taip pat neturi pakankamai žaliavos, pav., 
anglies, geležies, medvilnės. Jeigu, gerais 
metais, vos pakanka tiek eksportuoti į 
užsienį savo gaminių, kad už juos parsi
vežtų maisto produktų, tai ką jau kalbėti 
apie nederliaus metus, o tokių Japonijo
je pasitaiko gana dažnai. Japonija yra 
žemės drebėjimų kraštas; tų drebėjimų 
būna keletas kasdien. Žinoma, kai kurie 
būna taip maži, kad praeina net nepaste
bėti. Bet dažnai įvyksta katastrofų: di
džiausios nelaimės tada būna ne nuo griū
vančių namų, bet nuo gaisrų, kurie įvyks-

g.l’.i.'') š-du.

Dvi „tekančios saulės" šalies dukterys: 
viena tautiniais rūbais, kita jau europie

čių mados rūbais.
Tėvynės saugumas japonams pirmasis reikalas. Štai ir moterys 

mokosi į lėktuvus šaudyti.
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Japonijoje visi sportuoja. Ten labai madoje įvairus jaunimo sporto turnyrai. Čia matome japoniukus, vikriai rodančius 
savo sporto gudrybes gausiai žiūrovų miniai.

ta susijungus elektros laidams, sprogus 
dujų vamzdžiams, o provincijoj — daž
niausia nuo paverstų žibalinių pečiukų. 
Ne mažiau yra pavojingi žemės drebėji
mai ir jūroje. Jūros dugno judesiai suke
lia didžiules bangas, kurios išsilieja į 
.krantą ir sunaikina viską, ką pakeliui 
randa.

Nemažiau žalos padaro sausros, kurios 
sunaikina visas ryžių plantacijas. O čia 
kasmet beveik milijonas naujų Japonijos 
piliečių tiesia rankas savo motinų prašy
dami valgyti.

Japonija, kad išmaitintų savo žmones, 
turi kuo daugiausia prekių eksportuoti į 
užsienius. Šiandie ir kitos tautos sten
giasi kuo mažiausiai pirkti iš kitų, bet 
kuo daugiausia parduoti, dėl to ir japonų 
eksportas sutinka daug kliūčių. Japonijai 
liko viena išeitis: gamybą tiek supiginti, 
kad nežiūrint tolimo transporto, didelių 
muitų ir kitų išlaidų, jų prekės būtų pi
gesnės, kaip, kur kitur, vietoje pagamin
tos. Tokį savo gamybos prekių pigumą 
japonai atsiekia: darbo dienos ilgumu, ma
žu darbininkų uždarbiu ir sunaudodami 
pigesnę darbo energiją; ten sunkiai dirba 
moterys ir vaikai. Medvilnės ir šilko iš
dirbinio fabrikuose dirba dešimtys tūks
tančių mergaičių, kurias darbdaviai pa
samdė iš jų tėvų už nedidelę sumą tam 
tikram laikui. Gyvena jos visos drauge 
didelėse patalpose, to paties fabriko, ku
riam dirba, užlaikomose.

Kaime darbas nedaug lengvesnis.

RELIGIJA.

Oficialiai Japonijos religija yra šin- 
t o, kuri remiasi gamtos kultu ir kara
lium, kuris, kaipo saulės dievaitės ainis, 
su gamta yra glaudžiai susirišęs. Be to. 
labai prasiplėtęs ir budizmas. Būtų v.s 
tiktai klaidinga japonus skirstyti į budis
tus ir šintoistus. Dauguma japonų prakti
kuoja abi religijas vienu kartu. Pav., gi
mus vaikui, už mėnesio jis nešamas į šin- 
to maldyklą, o laidotuvėse dalyvauja bu
distų dvasininkai.

Dabartinė japonų religija, galėtumėm 
pasakyti, yra fanatiška tėvynės ir kara
liaus meilė. Senoviškas gamtos jėgų kul
tas paliko japonų sielose neišdildomų 
pėdsakų; jokia kita tauta nėra taip jautri 

gamtos grožiui ir nežiūri į jį su tokia pa
garba, kaip japonai. Budizmas padarė di
delės įtakos japonų papročiams, liepda
mas mylėti savo artimą daugiau, kaip pa
tį save, ir užgindamas atimti gyvybę net 
vabzdžiams. Iš tikra, budizmo idėjos, su
sidurdamos kasdieniniame gyvenime, daug 
pasikeitė, bet vistik paliko neišdildomą 
žymę Japonijos gyvenime.

KALBA IR RAŠTAS.
Japonų kalba nėra gimininga su jokia 

mums žinoma kalbų grupe. Savo kalboje 
turi labai daug skolintų žodžių: pirmiau
sia iš kinų, o taip pat ir Europos kalbų.

NAUJI LEIDINIAI.
X SAULĖLEIDŽIO GIESMĖ. Mi šram 

chorui. Parašė Antanas Vanagaitis. Išlei
do Margutis (Amerikoje).

X Vladas Andriukaitis. MARTYNAS 
SKROBLAS. Rom anas iš klaipėdiškių gy
venimo. Išleido Dr. Jurgis Plieninis. Kau
nas, 1935. 214 pusi. Kaina 2 lt.

Šį įdomų romaną patariama kiekvie
nam skautui perskaityti. Bus labai nau
dinga arčiau pažinti brolių klaipėdiškių 
gyvenimą ir jų sąlygas. Juo labiau, kad 
kelionėms vasarą tos žinios labai pravers,

X J. Kuzmickis. KALĖDŲ KARA
LAITĖ. Trijų veiksmų pasaka vaikams. 
Marijampolė. 1934 mt. 54 pusi.

Veikalėlis tinkamas ir mūsų jaunųjų 
sesučių-broliukų scenai. Reikėtų išmesti 
tik žodis „ponai", kuriuo kreipiamasi į 
nykštukus. Čia tas žodis netinka.

Bernardin de Saint-Pierre PAULIUS 
IR VIRGINIJA (Paul et Virginie).

Šis gražus, idiliškas kūrinys parašytas 
tais laikais, kada Prancūzijoje, literatūros 
gyvenime viešpatavo Rousseau ir Woltair, 
sukūrę naują paidagogikos, o kartu ir li
teratūros srovę (ypač pirmasis): toliau nuo 
civilizacijos, nuo kultūringojo pasaulio, 
kurį buvo labai pamėgę kiti to meto ra-

Senovėje japonai nepažinojo rašybos. 
Tik V amžiuje susidūrė su kinų rašyba. 
Japonus išmokė rašto budizmas, kuris tu
rėjo savo mokslą, išdėstytą kinų raštu. 
Užsidegimas pažinti naują religiją buvo 
taip didelis, kad visi pradėjo mokytis 
skaityti kiniškai. Čia į pagalbą atėjo žino
ma kinų rašto draugija, kuri Azijos ci
vilizacijoj lošė didelę rolę. Kinų raštas 
yra ideografinis, bet ne fonetinis, ir tuo 
būdu panašus į algebros formules. Kaip, 
prancūzas, anglas ar lietuvis, visi skirtin
gai perskaitys kokią matematikos formulę, 
bet visi ją supras vienodai. Panašiai ja
ponas taria kinų ženklus savaip.

šytojai. Rousseau savo raštais ir paidogo- 
gmiais ir beletristiniais, skiepino miniose 
neapykantą kultūros blizgučių (nenuosta
bu, nes po tais civilizacijos laurai, slėpėsi 
supuvęs egoizmas ir materializmas). Rous
seau šalininkas buvo ir jaunas Bernardin. 
Parašius Paulių ir Virginiją, Bernardino 
garsas toli pasklido. Kaip Vokietijoj Go
ethes „Verteriui" išėjus, pakilo tikra žu- 
dymosi manija, taip Prancūzijoje, visi 
ėmė savo kūdikius krikštyti Pauliaus ir 
Virginijos vardais.

Toli, toli nuo triukšmo ir civilizacijos, 
amžinai žaliuojančių medžių ir visagalės 
gamtos prieglobstyje, II de France'o sa
loje gyveno dvi šeimos ponia Delatur ir 
Margarita. Juodvi turėjo du vaikeliu: 
berniuką Paulių, kita — mergaitę Virgi
niją. Šie iš pat kūdikystės susidraugavo 
taip, kad net naktis negalėjo juodviejų 
atkirti. Gyveno juodu ir džiaugėsi. Bet ne 
visą laiką taip buvo.

Iš veikalo turinio matome, kad auto
rius didelis kultūros priešas. Jo manymu 
idealus auklėjimas tegalimas tik narūra- 
lėj gamtoj, toli nuo žmonių ir kultūros. 
Nesigilindami į iškeltas paidagogines ir fi
losofines mintis, šiame veikale rasime 
nepaprastai daug grožio, daug tyros poe
zijos, kuri kelte kelia sielą, sujaudina ir 
sugraudina. Verta ją įsigyti, ir ne vieną, 
bet keletą kartų atsidėjus perskaityi. Iš
leidimas labai gražus. Ši knyga turėtų būti 
kiekvieno skauto (gamto draugo) knygy
nėlyje. (Sakalo b-vės leid. 1934 m., vertė 
J. Tininis, kaina 2 lit.). Pert, Arv.
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NOSU 5EINDS NHUJIEN

Linksmų Kristaus Prisikėlimo švenčių!

Laimingų Velykų atostogų ir gero poilsio.
Su skautų ženklu, su skautų uniforma papuoš- 

kite tėvelių grįčią, o jų sielai savo darbais ir elgesiu 
teikite džiaugsmo ir vilties, (kad jų vargas, jų troški
mai jums, jų vaikams, yra brangūs ir jūs einate jų 
rodomais keliais, tarnaudami Dievui, Tėvynei ir ar
timui.

Prisikėlimo šventės tebūnie džiaugsmo šventės 
visose mūsų grįčiose.

Tu, skaute, su šypsančiu veidu atlik savo gerąjį 
darbelį.

IV.23. ŠV. JURGIS.

JAU PASKIRTA TARYBA.

Š. m. balandžio 9 d. mūsų Še
fas Valstybės Prezidentas pasi
rašė aktą, kuriuo pagal naująjį 
sąjungos statutą jis paskiria pir
mosios sąjungos tarybos narius 
ir kandidatus.

Paskyrė 24 narius ir 12 kan
didatų.

Pirmas tarybos posėdis įvyks 
ne vėliau, kaip už 3 mėn.

Tai dabar turime autorite
tingąjį svarbiausi mūsų sąjungos 
organą. Tikėkimės, kad skauty- 
bės darbas dabar bus dar sėk
mingesnis.

KLAIPĖDOS JAUNIMĄ KVIE
SIME VASAROTI Į KAUNĄ.

Yra kilęs labai geras ir gra
žus sumanymas: vasarą kokiai 
10—15 dienų į skautų šeimas 
Kaune parsikviesti Klaipėdos 
krašto lietuvių moksleivių pa
viešėti.

Tas labai kauniškių neap- 
sunkintų, o mūsų pajūrio moks
leivija geriau pažintų Kauną, 
pažintų Lietuvos centrą ir dar 
labiau brangintų mūsų gyveni
mą.

Skautai-ės turėtų dabar su 
savo tėveliais susitarti, kas ga
lėtų tokiam neilgam laikui pri
imti viešėti lietuviuką iš pajūrio.

Tuo reikalu greitai bus kreip
tasi į Kauno skautus ir skautes.

99 MALONIAUSIA VELYKŲ

99 dovana yra gera knyga.

99 Ji yra —

99 SKAUTYBĖ

99 BERNIUKAMS.

99 Kaštuoja tik 2,50 lt.

SKAUTYBĖ BERNIUKAMS 
TURI DIDELĮ PASISEKIMĄ.

Neseniai mūsų išleista knyga 
Skautybė Berniukams turi ne
paprastai didelį pasisekimą.

Kasdien keliasdešimt tos kny
gos egzempliorių išsiunčiama į 
provinciją. Daug parduoda ir 
knygynai.

Ne tik skautų vadai, tėvai ir 
patys skautai džiaugsmingai at
siliepia apie šią knygą, bet mūsų 
vadovybė tikrai užginančių pa
stabų gauna ir iš visuomenks, iš 
įžymiųjų veikėjų.

Pirmiausia norima, kad kny
gą galėtų įsigyti visi skautai, jų 
vadai ir bičiuliai.

Geriausia Velykų švenčių do
vana yra knyga Skautybė Ber
niukams. (Kaštuoja tik 2,50 lt., 
turi 328 pusi, ir apie 170 ilius
tracijų).

KITAS SK. AIDO NR.
išeis geg. m. pradžioje prieš Mo
tinos dieną (V.5).

Paklausykit, mielos sesės, jauni broliai,
Ko jūs negirdėjote iki šioliai;
Pagalvokite, išspręskite tik mįslę vieną:
Kas jus lydi darbe, vakare ir dieną?

Pagalvokim, kas gi būtų mįslė toji?
Aš žinau! O jūs dar ne? Gi daina gražioji!
A . . . išspruks iš daugelio jūs' skautiškų krūtinių, 
Žinom nuo dienų vaikystės pirmutinių.

Taip tai taip, bet ar mokame dainas tvirtai? 
Ar mūs' prosenių sukurtų taip seniai, 
Ar, iš rusų, lenkų paveldėtų, dainuškų 
Aidas pripildo lietuvišką mišką?

Tad, sesės, broliai, čia pareiga mus kviečia
Ugdyt lietuvybę, o kelią nušviečią 
Lietuviška daina, kurią dainuot mes išmoksim, 
Jei punktualiai mūs' skautišką chorą lankysim.

Tą chorą lankyti visai nesunku: 
Į savaitę vieną tiktai du kartu. 
Ir laikas labai patogiai sutvarkytas, 
Tik reikia užeiti „Aušron" užsirašyti.

Čigonėlė.

TAIP VYKSIME Į ŠVEDIJĄ.

Š. m. VII.29—VHI.5 Švedijoj 
Ingarb saloj, netoli Stockholmo 
įvyks tarptautinis skautų vyčių 
sambūvis (stovykla). Po stovyk
los dvi dienas bus apžiūrimas 
Stockholmo miestas.

Iš Lietuvos numatoma suda
ryti sk. vyčių ir jų amžiaus 
skautų bei vadų reprezentacinė 
draugovė. Norį vykti iki bal. m. 
25 d. praneša vyr. skautų štabui 
savo pavardę, vardą, amžių, ad
resą, vyresniškumo ir patyrimo 
laipsnius bei einamas sąjungoje 
pareigas ir prisiunčia Vyriau
siam Skautų Štabui 50 litų re
gistracijos mokesčio. Registraci
jos mokestis bus išskaitytas iš 
stovyklos mokesčio, bet atsisa
kiusiems vykti grąžinamas ne
bus.

Paruošiamosios stovyklos, 
kelionės ir sambūvio išlaidoms 
padengti kiekvienas dalyvis su
moka po 190 litų.

ŠVEDIJOS SOSTO ĮPĖDINĮ 
GIRDĖSIME LIETUVOJE.

Švedijos sosto įpėdinis prin
cas Gustavas Adolfas, Švedijos 
skautų Šefas, š. m. balandžio m. 
23 d. po pietų pasakys specialią 
skautų pasauliui kalbą per ra
dio.

Be Švedijos radio stočių, tą 
kalbą transliuos ir daugelis Eu
ropos bei Amerikos radio stočių.

Mūsų sąjungos vadovybė yra 
prašiusi radiofono administraci
ją taip pat per mūsų radio tran
sliuoti.

Spėjama, kad princas, kalbė
damas apie Šv. Jurgio šventę, 
primins viso pasaulio skautams 
apie šią vasarą įvyksiančią skau
tų vyčių stovyklą Švedijoje.

SKAUTAMS-ĖMS KAUNE.

Vyr. sk. štabas gavo lietuvių 
išeivių adresų. Lietuviai moks
leiviai užsieniuose nori susiraši
nėti su Lietuvos moksleiviais.

Į jų balsą turime širdingai 
atsakyti. Dar šių Velykų šven
čių proga reikia jiems nusiųsti 
laiškų.

Nori susirašinėti jauni mūsų 
išeiviai iš Anglijos, Amerikos ir 
Prancūzijos. Yra pradžios mo
kyklos vaikų, vidurinių mokyk
lų ir gimnazijų moksleivių.

Kaune esą skautai-ės adresų 
susirašinėti gali gauti vyriau
siame skautų štabe (Nepriklau
somybės a. 4).

Tuoj užeikite adreso ir pa
rašykite lietuviams laišką į už- 
sienį.

Laiškas į Prancūziją eina 1 
dieną, į Angliją — 3 d, ir į 
Ameriką — 8 d.

Mūsų skautams-ėms provin
cijoje, pareikalavus, adresai gali 
būti nusiųsti.

MOTINOS DIENA.
Šiemet Motinos diena bus 

geg. m. 5 d. Visi ruošiamės savo 
mamytėms tą dieną padaryti ko 
daugiausia malonumų.
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Ir mes tapome mažais skautukais, kad gerai išmoktumėm jų 
programas. (Raseinių apskr. mokytojų sąskrydis).

Vytauto Didžiojo universiteto studentai-ės skautai-ės neseniai 
buvo su universiteto choru Rygoje. Čia tuos skautus-es matome 

Rygoje.

DZŪKAI DIRBA...
— Skautų vyčių draugovė, 

vadovaujama mokytojo Šukio, 
žymiai sustiprėjo. Paskutiniu lai
ku vyčiai ypač susidomėję ka
riniu parengimu.

— Skautai raiteliai ir toliau 
pilnu tempu varto kliūtis. Juos 
instruktuoja ulanų j. Itn. Kukta. 
Skautai džiaugias, kad kariuo
menė juos supranta ir jiems pa
deda.

— Nepamirštame ir Vilniaus! 
Vajaus dieną Alytuje aktyvia’, 
dalyvavome ženklų platinime ir 
vakaro programos užpildyme.

— Organizuojamas vandens 
skautų laivas. Jam vadovauja 
mokytojas Rozniekas. Paskuti
niuoju metu, be turimų baidarių, 
dar įsigijo ir valtį.

— Vasara mums prieš akis. 
Daug keliausim ir stovyklausim. 
Gyvensime šūkiu: Turim pažinti 
gražiąją Lietuvą! K. Jan.

I BIRUTĖS DR-VĖ.
Kaunas. Jūs žinot ką? Ne, 

tur būt, nežinot, kad pavasariui 
artėjant labiau sukruto I Biru
tės dr-vė, veikianti 15-tus me
tus. Draugovei vadovauja vyr. 
skilt. A. Žukaitė. Visos sesės, 
kaip įmanydamos renka taškus 
laimėti Šefo jub. konkursą. Be 
to, skiltys konkuruoja tarp r.a- 
vęs smarkiausiu tempu. Ir štai 
po ilgo pasiruošimo, prakaitavi
mo pasibaigė skilčių konkursas! 
Ir jūs žinot, kas laimėjo? Nagi 
varlės, buvusios visad I vietoje, 
tik pernai metais per „apsiriki
mą“ nusmukusios Hl-čion vie
ton, šįmet vėl iškilo. Na, žino
ma, kitaip ir būt negalėjo — 
juk pavasaris, o pavasarį visos 
varlės atgyja. Tuo labiau biru- 
tietės varlės, nes jos turi gerą 
vadovę skilt. G. Plioplytę. Be 
to, ir pačios nesnaudžia. Visos 
yra II pat. laipsnio (išskyrus du 
III p. laipsnio buožgalviukus) ir 
kelios įpusėjo jau I-mą. Antrą 
vietą laimėjo voverys. Joms va
dovauja pskl. A. Lepšytė. III 
vietą laimėjo stirnos, vad. pskl. 
L. Butlerytė. Šios trys skiltys 
gavo konkursinių dovanų.

Bir-Var.

SEIRIJŲ AIDAS.
Seirijų lapinų skiltis, ilgai 

miegojusi, į pavasarį atsibudo. 
Įstojo naujų narių. Skiltis nu 

tarta suskirstyti į 2 skiltis. Vis: 
smarkiai ruošiasi į UI p. laipsnį.

Lapinas.

SADŪTO, TOTO, 
Biržai kad sukruto! 
Krutam ir ulevojam.

Jei netikit, tai paklausykite.
11.24. III d. L, k. Kęstučio 

dr-vė šventė savo 4 metų gy
vavimo sukaktuves. Šventė pra
ėjo labai gyvai ir linksmai. Po 
rimtosios dalies skautai parodė 
savo gabumus scenoje, o po to 
visi ėjo gerti skautiškos arba
tos, kurią buvo suruošę geri 
draugovės rėmėjai. Po arbatėlės 
visi skautai, žinoma, ir skautės, 
linksmai pažaidė.

111.16. Biržų Tumo-Vaižganto 
skautų vyčių dr-vė minėjo sk. 
vyčių 10 metų ir savo dr-vės 1 
metų gyvavimo sukaktuves. 
Šventės proga dr-vės drauginin
kas, direkt. J. Vosvlius, davė 
skauto vyčio įžodį. Po rimtosios 
dalies vyčiai gražiai pasirodė 
scenoje, o po pasirodymų, kas? 
Kas daugiau, kad ne „vytiška" 
arbatėlė. Arbatėlė praėjo labai 
jaukioje skautiškoje nuotaikoje. 
Čia buvo pasakyta keletas link
smų kalbų. Po arbatėlės skau
tai vyčiai ir svečiai suėjo į salę.

111.24. įvyko skiltininkų kur
sų, kurie vyko du su viršum 
mėnesius, uždarvmas. Visi lan
kiusieji skiltininkų kursus gavo 
po gražų pažymėjimą. Buvo pa
sakyta keletas gražių kalbų. 
Kursams vadovavo pasktn, P. 
Andrejauskas. Kursus lankė 38 
skautai.

Skiltn. Ig. Pranckūnas.

MAIRONIEČIAI IRGI NORI 
PRABILTI.

III.10. Biržų miesto skautų 
XIV Maironio dr-vėje iškilmė. 
Minim šv. Kazimierą (nors ir pa 
vėluotai), sveikinam mūsų bran
gų globėją p. Pr. Lemberį, svas
tikos ordeno gavimo proga, ir 
visas iškilmes būriam į draugo
vės sueigą.

Programa buvo įdomi ir įvai
ri. Sueigą baigėm pavasariška 
sloga. Jei norit sužinot, kokia 
ta sloga — pasakysiu: visus pa
dalino į 4 dalis. I-oji dalis sako: 
„ruč, ruč, — storai; II-oji dalis 
sako: „rač, rač", — ploniau; 
UI-čioji sako: „rič, rič", — dar 
ploniau; ir IV-oji dalis sako: 

„ir aš čia pat, ir aš čia pat" — 
visai plonai. Kas tokio triuko 
dar nežino, pamėginkit padaryti.

Draugovėj veikia 4 skiltys: 
I ąžuolų, II vanagų, III lapinų ir 
IV žirgų. Skautų yra apie 40.

Maironietis.

MARIJAMPOLĖ.
III.10. Marijampolėj įvyko 

skautų ir skaučių tuntų bendra 
sueiga. Į sueigą atvyko Vyriau
sias Skautininkas pulk. Šaraus- 
kas, taip pat į sueigą atvyko 
skautų tėvai, rėmėjai, mokyto
jai ir daugelis pašaliečių, kurie 
prijaučia skautams.

Po oficialinės dalies tarė žodį 
Vyriausias Skautininkas.

Sueiga buvo baigta rakieta 
„Mes be Vilniaus nenurimsim!“ 
Sueiga užsitęsė tris valandas, to
dėl, dėl laiko stokos nebuvo ga- 
Fma atlikti linksmosios dalies.

Pasibaigus sueigai pulk. Ša- 
rauskas ir Marijampolės ūkautų 
štabas nuvyko pas pulko vadą 
pulk. Svilą ir ten jį dekoravo 
Svastikos ordinu, nes į sueigą 
pulk. Svilas negalėjo atvykti.

Vakare įvyko skautų ir skau
čių štabo posėdžiai, kuriuose 
buvo išspręsta daugybė aktualių 
Marijampolės tuntams klausimų.

Naras.

RYŽTUMAS DAUG LAIMI.
Šėta, Šarūno dr-vė. 1935 m. 

pradžioje Šėtos skautai ypatin
gai sukruto. Jausdami dides
niems užsimojimams reiksiant 
pagalbos, jie įsteigė skautų rė
mėjų būreli iš 15 narių.. Dabar 
beveik kiekvienas skautas tu
rės po savo rėmėją. Nors jau
nučiai ir neskaitlingi būdami, 
šarūniečiai vis dėlto įstengė su
rengti dideli, nusisekusį vaka
rą, kuriame buvo vaidinamas St. 
Žemaičio skautiškas veikalas 
Meilė ir Pavydas, demonstruo
jama margaspalvė skilties su
eiga ir šokamas baletas. Ypa
tingai publiką užimponavo į 
vaidinimą įvestas Šėtos radio, 
per kurį buvo transliuojamos 
įdomios žinios iš Šėtos padan
gės, ir baletas. Šėtiškiams visa 
tai buvo pirmiena.

Pirmų dviejų pasisekimų pa
skatinti, šarūniečiai padarė dar 
vieną sėkmingą bandymą: Už
gavėnių atostogų išvakarėse nu
rengė viešą literatūrinį teismą 
Vinco Krėvės „Galvažudžiui". 

Visuomenė ir mokiniai šiuo Šė
toje pirmą kartą darytu teismu 
labai patenkinti.

Dabar šarūniečiai, kukliai 
dirbdami skautiškos žinybos ir 
lavybos darbą, laukia vasaros, 
kada tikisi padaryti pirmą drau
govės stovyklą.

Norėdami ir ryždamies ir ma
ži skaičiumi ir amžiumi gali daug 
laimėti. Šarūnietis.

ŠV. KAZIMIERO IR METINĖS 
I D. L. K. KĘSTUČIO DR-VĖS 

ŠVENTĖS
minėjimą Jurbarko skautai atli
ko III.9. Vanagas.

LAZDIJAI NESNAUDŽIA.
Pasibaigė skilčių konkursas. 

Kęstučio dr-vės pasirodė veik
liausia I šunų skiltis. Na, bet 
dabar manome šuniukus nukon
kuruoti. Kaip tas pavyks, pa
matysim netolimoj ateityj. Da
bar tik dirbam. Darom sueigas, 
skaitom referatus ir kit. Visos 
draugovės idealas laimėti juos
tą. Lazdijų zuikis.

— Mergaičių reikalai taip pat 
pradeda taisytis. Draugovė pa
skirstyta į tris skiltis: bičių 
(skilt. Kl. Tėvelytė, paskltn. — 
Ei. Labutytė), gegučių (skilt. — 
An. Vyšniauskaitė, pasklt. K. 
Didžbylytė) ir kregždžių (skilt. 
Sal. Sutkaitytė, paskilt. Ad. 
Kalvaitytė).

KYBARTAI.
Kybartų pradž. mokyklos 

skautai savo globėjo šv. Kazi
miero šventę šiais metais ypa
tingai gražiai paminėjo.

Šventės išvakarėse mokyklos 
vedėjo dr-ko, mokyt, p. J. Kau
no, pastangomis buvo mokyklos 
salėje suvaidinta Raudona Ke
puraitė. Šiam veikaliukui siuže
tas paimtas iš to pat vardo pa
sakos ir sukomponuotas taip, 
kad, be savo meniškos ver
tės, turi dar tą ypatybę, kad tin
ka propaguoti skautišką idėją.

Veikalą režisavo tas pats 
draugininkas. Vaidino vien tik 
pr. mok. skautai-ės. Vaidinimas, 
matyt, pavyko gana gerai, nes 
ir svečiai buvo patenkinti.

III.4 po rytmetinių pamaldų — 
mišių, pr. mok. salėje apie 15 
naujų skautų-čių davė įžodį.

-as -a.
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(Skautybė Berniukams)

Per įvilktuvių iškilmę turėsi draugo
vės akivaizdoje duoti įžodi.

Skautų įžodis šitoks:
Brangindamas savo garbę pasižadu vi

somis jėgomis —

1. Tarnauti Dievui ir tėvynei,
2. Padėti artimui ir
3. Vykdyti skautų įstatus.

Tą įžodį nelengva tesėti, bet jis labai 
rimtas, ir joks berniukas, kuris nesisten
gia visomis jėgomis jį ištesėti, nėra vertas 
skauto vardo. Visi pasižadėjimai — svar
bus dalykas, ir jų niekad nevalia, sulau
žyti. Pasižadėjęs, ypač davęs garbės žodį 
ką padaryti, geriau mirk, bet duoto žo
džio nesulaužyk. Taigi, kaip matote, skau
tybė nėra tik pramoga., bet nemaža iš 
jūsų ir reikalauja. Aš žinau, kad galiu 
paąjtikėti jumis, kad viską padarysite, 
ką tik galėsite, įžodžiui ištesėti.

Skautų saliutas ir slaptaženklis.
Trys aukštyn ištiesti pirštai (kaip 

trys skautų ženkliuko smaigaliai) sudaro 
skautų saliutą ir primena skautui jo tris 
pasižadėjimus.

1. Tarnauti Dievui ir tėvynei,
2. Padėti artimui ir
3. Vykdyti skautų įstatus.

Visi tie, kurie nešioja skautų ženkliu
ką, pasisveikina vieną kartą per dieną. 
Pirmas turi saliutuoti tas, kuris pirmas 
pamato kitą skautą, nežiūrėdamas, 
katras vyresnis. Skautai saliutuoja, reikš
dami savo pagarbą, keliant vėliavą, grie
žiant tautos himną, iškilmingai pražy
giuojant su skautų vėliavomis ar ką lai
dojant.

Tomis progomis, jei stovi išsirikiavę, 
skautai saliutuoja, atsistoję „ramiai”, va
dovaujančiam draugininkui davus ko
mandą. Jei skautas nėra rikiuotėje, jis 
turi nepriklausomai saliutuoti. Pareigi- 
ninkai visais atvejais, jei tik yra su 
skrybėlėmis, turi saliutuoti.

Vienas žmogus kartą man pasisakė 
esąs augias ir geresnių už save nepripa
žįstąs. Esą, jis greičiau prasmegsiąs, kaip 
pakeisiąs ranką vadinamiesiems „geres
niems” pasveikinti. Jis ne vergas ir ne- 
silankstysiąs, ne, to nedarysiąs!

Tai labai stačiokiškas nusistatymas, 
labai įprastas žmonėms, kurių nėra 
skautiškai auklėję.

Aš nesiginčijau .su juo, bet būčiau ga
lėjęs pasakyti, kad visai klaidingai su
pranta sveikinimąsi.

Pasisveikinimas — vien tik ženklas 
tarp padorių žmonių. Su kuo nors pa
sisveikinti — privilegija.

Senovėje Anglijos laisviesiems žmo
nėms buvo leista nešiotis ginklus. Susi
tikę jie pakeldavo dešines parodyti, kad 
neturi jose ginklų ir kad susitinka kaipo 
draugai. Taip jie darydavo ir susitikę 
su beginkliu žmogumi ar moterimi.

Vergams ir baudžiauninkams nebuvo 
leista nešioti ginklų, ir jie praslinkdavo 
pro laisvuosius žmones be jokio ženklo.

Dabar žmonės nesinešioja ginklų. Bet 
tie, kurie galėtų turėti teisę juos nešioti, 
kaip riteriai, skydnešiai ir kariai, tai yra, 
žmonės, kurie gyvena savo dubose a.r 
.patys užsidirba pragyvenimui, vis dar 
sveikinas prikeldami rankas prie kepurių 
ar net nukeldami kepures.

„Dykaduoniai” neturi teisės sveikintis 
ir todėl turėtų praslinkti, kaip kad pa
prastai ir daro, nekreipdami dėmesio į 
laisvuosius žmones ar duonpelnius.

Pasisveikindamas tik parodai, kad esi 
vyras kaip reikiant ir kad nieko blogo 
nemanai. Pasisveikinime nėra nieko ver
giško.

Jei nepažįstamas žmogus pasisveikina

Skautės sugalvojo naują morsės signalizaciją.
Šveicarijos skautės patobulino visų 

mūsų vartojamą morso signalizacijos bū
dą.

Jos vietoje gairelių įtaisė keturkam
pes plokšteles, aptrauktas ryškia spalva. 
Tas patobulinimas turi labai daug prak
tiškos reikšmės.

Pabandykite savo skiltyse.
Piešinėliai aiškiai parodo kaip reikia 

signalizuoti.
I-as (iš kairės į dešinę) rodo momentą 

„pasiruošus”; II-as — „iššaukimą” ar „dė
mesio"; III-ias (pakeliant ištiestą dešinę 
ranką su plokštele ligi peties) — „taškas"; 

su tavimi skautiškai, atsveikink skautiš
kai, o paskui paspausk jam kairę. Jei po 
to jis parodo skauto ženkliuką ar įrodo, 
kad yra skautas, turi elgtis su juo kaip 
su broliu skautu ir turi jam kuo tik ga
lėdamas padėti.

BALANDIS — BIRŽELIS IŠKYLŲ 
LAIKAS.

Tu žinai, kad iškylavimas, kaip ir dau
gelis panašių dalykų, mūsų krašte yra 
skautų įkurtas paprotys.

Sk. Aidas yra daug rašęs apie iškylas.
Balandžio — birželio mėn. yra geriau

sias laikas ruošti iškylas. Iškylos labai 
naudingas ir įdomus daiktas.

Iškylas geriausia ruošti .-kiltimis. Eiti 
į laukus, miškus, ąpylin’ ?. , aplankyti 
įžymesnes vietas, kapus, .- .: akalnius, eže
rus ir t. t. Kiekvieną _• tą eiti į naują 
vietą. Pradėti mlo artūr snių ir vis išky- 
1 avimo spindulį ilgiu‘ ,

Iškylon išeiti p- aka ir vienos po
pietės, bent kelių v standų. Kai bus šil
tas oras ir sausa žemė, tada galima iš
kylon išeiti ir porai dienų (nuo šeštadie
nio popietės, ligi sekmadienio popietės). 
Bet tokiu atveju sekmadienį pamaldoms 
reikia nueiti į bažnyčią. Geriausia, iš vi
so, pamaldų metu neiškylauti.

Iškylos labai padeda pasiruošti sto
vykloms ir puikiai lavina jaunus vyrukus. 
Sveikatai ir dvasiai duoda gero maisto. 
Pakelia nuotaiką. Drąsina ir grūdina.

Išeiti praktikinius dalykus (pėdsėką, 
žvalginėjimą, laužų kūrimus, topografiją, 
kelio atsekimą, signalizuotę, daugybę žai
dimų ir t. t. ir t. t.) daugiausia galima tik 
iškylose. B. Juodvarnis.

IV-as (taip oakeliant abi į abi šalis ran
kas vienu laiku) — „brūkšnys" ir V-as 
(taip sudėjus abi rankas), (jei padaroma 
vieną kartą) — „raidės galas", (jei pada
roma du kartu), „žodžio galas" ir (jei pa
daroma tris kartus) „sakinio galas".

Priimanti skautė ar stotis supratusi 
raidę ar žodį atsako tašku ( - ); nesupra
tusi atsako brūkšniu {—); priėmusi (su
pratusi) visą žinią atsako raide „r“ 
(------- )•

Padariusi klaidą stotis siunčia „i“
(.................. ). Užbaigusi žinią siunčia ženk
lą ar (...................). A. S.
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DAŽYKIME MARGUČIUS.

Štai ir parodėlė.

Rėmėjus reikia įtraukti į visai aktyvų 
skautų darbą.

Puikiai atrodo margučiai, numarginti 
skautiškais ženklais.

padedam mamai...

Išėjo labai geras pulk. Krikščiun > ' 

TOPOGRAFIJOS VADOVĖLIS.

Skautams-ėms puikus vadovėlis iš
laikyti egzam į patyr. laipsnius ir spe
cialybes.

Ir mes mokomės topografijos.

Sveiks, sulaukęs 
šv, Velykų!

Skautai vyčiai ir taip moka dirbti visuo
meninį darbą.

.Jg .. j 'f'

i 1
r.J
B -f j* ■ * - » » ..■?Ištiri

KELI MOTYVAI PRAMOGAI.
Bal. m. pabaigoj ir gegužės mėn. pradžioje skautai-ės 

ruošia daug įvairių paminėjimų, švenčių, pramogų. Programos 
labai įvairios, įdomios. Kartais pavaizduoja ir labai retų dalykų 
Sakysime, pasirodo indėnai, kurių garsiosios giminės jau baigia 
nykti ir apie kuriuos tiek daug rašo jaunimo rašytojai. Arba 
koks nors Rytų šalies valdovas pas senovės mūsų kuni
gaikštį atsiunčia savo pasiuntinį, kurs raitas (ant, pav., dramblio) 
atjoja. Arba vėl žiūrėk parodo žvėryną, ne tokį, kaip Kauno 
Vytauto parke, kur tebuvo viena stirnelė, kelios voverės ir ne
laimingai amžių baigęs vanagas, Bet kartais parodo ir iš toli
mų kraštų, mūsų šalyje retų svečių — dramblių, žirafų ir t. t.

Skautai stengiasi paprasčiausiomis priemonėmis savo pra
mogose pavaizduoti įdomių, įspūdingų dalykų. O kaip dažnai 
pasiseka įdomiai inscenizuoti mūsų seovės gražiąsias pasakas. 
Bet užteks. Eisime geriau pažiūrėti.

Atvyksta pasiuntinys iš tolimųjų Rytų.

Musų keturkojis taip pat gerai Ir Lietuvoj mokam užsiauginti 
vaidina. žirafų.
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Pradedam stovyklauti
Tu netikėsi. Aišku, kaip tikėti. Juk 

ką tik nutirpo sniegas, dar žemė šlapia 
ir oras šaltas, o jau Skautų Aidas rašo 
„pradedam stovyklauti“.

Bet tikras stovyklavimas prasideda 
daug anksčiau, negu mes atsiduriam ža
liame miške, ir pasibaigia daug vėliau, 
negu mes apleidžiame malonią stovyklos 
vietą.

Dabar jau tikras laikas tinkamai pa
siruošti stovyklai.

Kol eisime į mišką, turime atlikti ke
lius dalykus:

1. sutvarkyti savo mokslo ir kitus da
lykus, kad turėtumėm birželio mėn. pa
baigoje ar liepos mėn. pradžioje laiko 
bent 10—14 dienų stovyklauti; jau dabar 
gauk tėvelių sutikimą vykti į stovyklą;

2. pasirūpinti lėšų užsimokėti stovyk
lavimo mokestį (labai gerai, kur gali 
dr-vės savo stovyklas suorganizuoti 
„ūkišku būdu", kad skautai gali stovyk-

Ar atmeni tuos vakarus prie lauže 
stovykloj...

Pramogininkas prie laužo.

lavimo mokestį mokėti pinigais arba duo
ti tam tikrą kiekį produktų);

3. susitvarkyti uniformą ir kitas reik- 
menes. !Ne laikas visus namus versti ko
jom aukštyn, kai turi savo kuprinę į sto
vyklą ruošti. Reikmenėmis pasirūpink 
dabar;

4. įsigyk teoretiškų žinių iš skautavi- 
mo, stovyklavimo, gamtosakos, celinlmo, 
pėdsėkos, paukščių bei gyvulių gyveni
mo ir k. Tos žinios stovykloje būtinos. 
Dirbk atsidėjęs, ta stovykla tau daugiau 
duos ir tu jai nebūsi „balastas".

N. B. Patartina pasiskaityti knygą 
Kaip stovyklauti. Tai labai geras (vie
nintelis lietuvių kalba) veikalas, parašy
tas sktn. dr. K. Avižonio. Knygoje rasi 
gerų ir naudingų nurodymų.

Baltas Juodvarnis.

Naujas palapinės 
mazgas.

Kai palapinė sudrėksta, ji sustangėja 
ir susitraukia. Kai išdžiūsta vėl ištysta, ir 
jei nėra iš naujo privaržoma, sudrimba. 
Palapinei drėgstant (ir nakčiai) — tvar
kingas stovyklautojas — atleidžia vir
vutes, išdžiūvus (ar iš ryto) vėl suvaržo.

Tam reikalui labai svarbu turėti to
bulus palapinei varžyti įtaisymus. Tie 
įtaisymai, paprastai, yra virvė ir kuolelis. 
Bet visa gudrybė yra virvę surišti tin
kamais mazgais, kad lengvai galėtų at
leisti ar suveržti.

Įsižiūrėk į tuos du brėžinėlius. Paimk 
virvutę, šiek tiek paraišiosi, ir tuoj su
prasi kokį gerą ir patogų turi palapinei 
varžyti būdą.

Sk. dr. K. Avižonio knygoje

Kaip stovyklauti
rasi naudingų nurodymų kaip turi pasi

ruošti stovyklai.

Knygą gausi visur.

Štai kaip gražiai linksminosi lietuvių ir latvių skautai 1933 m. 
viso pasaulio skautų jamboree Vengrijoje.

Jie irgi išmoko stovyklauti ir dabar vis ruošia stovyklos laužus.

Su savo skilties vežimėliu kelionė daug malonesnė ir patogesnė.
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Juozas Žukauskas.Mažieji didvyriai.
(Tęsinys iš 6 nr.j.

Gerai įsižiūrėję į tolimesnių fronto 
veiksmų planą, berniukai iššifravo visus 
priešo sumanymus.

Kurį laiką svarstę berniukai surado 
vieną gelbėjimo galimybę, kurios ir rei
kėjo negaišuojant griebtis. — Keturios 
priešo kuopos, kurių uždavinys buvo už
kirsti Pelaičių batalijonui kelią, kuriuo 
eis batalijonas, kai neradęs Kaulakiemy 
savųjų skubinsis atgal. Batalijonas galėtų 
būti dar išgelbėtas, jei atsirastų koks nors 
būdas sutrukdyti bent porai valandų prie
šo artiniiiiąsi anuo keliu.

Taip pat sprendė ir Dainuojantis Snie
gas.

— Žinot ką. Už poros kilometrų čia 
yra ežeras. Anas kelias tą ežerą lenkia 
dideliu vingiu. Jei mums pasisektų per
sikelti į kitą pusę, tai aš žinau gerą vie
tą, iš kur mes galėtumėm leisti stiprią 
kulkosvaidižų ugnį ir tuo būdu sulaiky- 
tumėm priešo žygiavimą. Vienas iš mūsų 
tuo metu pasiektų Kaulakiemį ir per
duotų visus priešo planus. O tada mū
sieji jau žinotų, kas daryti.

Šis planas pasirodė visiems neabe
jotinai priimtinas.

— Tik greičiau!.. Mes galim pavė
luoti... — nerimavo Pranas Jesaitis.

— Palaukit, mes turim dar šoviniais 
apsirūpinti. Paimkit kulkasvaidžius ir 
bėkit su manim.

Dainuojantis Sniegas nuvedė berniu
kus prie vieno klojimo ir labai vikriai 
užkopė laiptais ant palubės. Čia kurį lai
ką rausęsis paliepęs kampe, atkasė di
delę krūvą žvilgančių juostų — kulka- 
svaidinių šovinių.

— Imkit ir kraukitės ant pečių, kiek 
tik įmanot. Čia nuo didžiojo karo užsi
liko, aš juos du metus saugojau... Taip 
ir galvojau, kad kuomet nors prisireiks.

Šovinių pasirodė būta gana daug.
Už keliolikos minučių susikrovė šo

vinių juostas į maišus, berniukai nusi
skubino ežero linkui. Keliauti buvo var
ginga, nes nelengvos naštos spaudė prie 
žemės.

Paežery ilgokai vargo, kol surado val
tį. Įgudusios Varnėno akys pastebėjo ją 
paslėptą tankiuose maldynuose.

Bangos buvo gana didelės, tačiau ko
votojai negaišavo ir pradėjo savo kelio
nę, Dainuojančio Sniego būta labai ctip- 
raus — jis tiesiog laužė irklus, taip stip
riai ramstė vandenį. Valtis suposi, mė
tėsi, tačiau stiprios vyro rankos vertė ją 
plaukti pageidaujama kryptimi.

Dabar besikeliančius valtimi apėmė 
neramus rūpestis, kad jie nebūtų paste
bėti, nes kas žino, gal priešas sekė iš 
•kurio nors kampo ir tuoj jie bus ap
šaudyti. Jiems nerūpėjo savo gyvybės, 
rūpėjo tik tas vienas, kad nebūtų sukliu
dytas anas planas išgelbėti savuosius.

Užgniaužę kvėpavimą sekė jie besi
artinantį krantą.

Ežeru jiems reikėjo perplaukti apie 
septynis kilometrus, ką jie ir atliko per 
pusantros. valandos. Išlipę krantan, valtį 

paslėpė pakrantėj tarp nusvirusių į van
denį krūmų, o patys nuslinko paskui Dai
nuojantį Sniegą.

Už kokio kilometro jie pasiekė dide
liais medžiais apaugusius griuvėsius. Čia 
seniau būta gražių rūmų, didžiojo karo 
paversti dabar griuvėsiais. Per tuos ke
lis metus jie ir riogsojo taip apleisti be 
savininko, kuris nebuvo dar grįžęs iš 
Rusijos, be globėjų.

Dainuojantis Sniegas parodė ranka 
apgriautą rūmų bokštą ir liepė berniu
kams sekti paskui. Perėję prieangį, ko
votojai pasiekė apirusius, graižtvo būdu 
į viršų besikeliančius akmeninius laiptus, 
kuriais ir pradėjo kopti į viršų.

Bokšto viršuj buvo mažyčiai išdaužyti 
langeliai. Pro medžių tarpus aiškiai ma
tomas iš jų bevingiuojąs kelias. Vienoj 
vietoj kelias ėjo tiesiog per ežerą — su
piltu per siamesnę vietą pylimu.

Dainuojantis Sniegas parodė ranka tą 
vietą. — Berniukams iš karto paaiškėjo 
visas reikalas — palaukti kol priešas 
užeis ant šios vietos ir atidengti ugnį. 
Jei vykusiai jie atliks savo darbą ■— prie
šas jokiu būdu negalės pereiti tos vie
tos; tada bus suardyti visi jo planai, o 
mūsų kariuomenė bus ne tik išgelbėta, 
bet ji įstengs atimti iš priešo ir tuos že
mės plotus, kuriuos prieš kelioliką dienų 
priešas buvo pavergęs.

Dabar reikėjo parinkti pranešėją ■— 
pasiuntinį, kuris vyktų su dokumentais į 
Kaulakiemį, o ten savųjų neradęs, į Vau- 
butus, kur turėjo būti mūsų raitelių 
eskadronas.

Dainuojantis Sniegas paklausė.
— Ar yra savanorių tam darbui?
Jaunesnysis Jesaičiukas pats pirmas 

prasiveržė į priekį. Pareiškė norą ir kiti, 
bet Dainuojantis Sniegas parinko Jesai- 
čiuką,

— Tu esi iš išvaizdos visiškai vaikas, 
o galvą turi sumaniausio generolo. Tas 
ir yra gerai: niekas rimtesnio dėmesio 
nekreips į tokį vyrą, o tas sudarys tau 
galimumą laimingai atlikti uždavinį.

Pripažino šią tiesą ir kiti kovotojai.
— Nebijosi? — paklausė abejodamas 

Varnėnas.
— Ko dar neišgalvosi, •— pyktelėjo 

mažasis pasiuntinys,
— Štai dokumentai ir pranešimas... 

Jei matytumei, kad pakliuvai į priešo 
rankas, negaišuodamas įsidėk juos į bur
ną ir praryk. Supratai!.. Tu būtinai ne
laimei ištikus privalai juos sunaikinti, 
kad jie nepakliūtų į priešo rankas. 
Aišku?!

— Supratau viską! -— drąsiu balsu 
pranešė Vladas Jesaičiukas, rūpestingai 
slėpdamas dokumentus švarkiuko kiše
nėn.

— Tad atsisveikink su draugais ir ke
liauk! Skubėk pasiekti mūsų kariuome
nę kaip įmanydamas.

Mažasis pasiuntinys atsibučiavo su 
draugais ir dingo bokšto duryse. Pro 
langelius stebintieji draugai matė, kaip 

jis nusiskubino nurodyta linkme, kaip 
išnyko miškingose atkalnėse.

— Kažin ar bepasimatysim?.. — su
šnibždėjo Pranas.

Juodas šešėlis nubėgo draugų veidais, 
nudiegė jaunas širdis keistu ilgesiu.

Apsiblaususi rudens Gaulė kopė į mė
lyną kalną.

Prabėgo trys pusvalandžiai.
Nesimatė nieko. Aplinkui tylu.
Dainuojantis Sniegas neramiai žvalgė 

pro langelį balto vieškelio tolumą. Jis 
buvo labai neramus: šūkavo kažką nesu
prantamo berniukams, mosikavo ranko
mis, purtė galvą ir vėl ilgai, ilgai stebėjo 
įsirausęs degančiomis akimis į vieškelio 
tolumą.

— iNe! Ne! Jie dar nepraėjo, mes ne
galėjom pasivėluoti! ■— nepatenkintu 
balsu griežtai neigė Prano Jesaičio abe
jojimus.

Nenorėjo ir berniukai tikėti, kad jie 
būtų pasivėlavę.

Jie visi buvo pasiruošę veikti kiek
vieną akimirką. — Du kulkasvaidžiai, 
kuriais turėjo veikti Pranas ir Stepas 
Varnėnas, buvo puikiausiai pritaikyti šau
dymui pro langelį. Prie jų stovėjo su 
šovinių juostomis kiti du berniukai: 
prie Prano — Rudvagis, o prie Varnėno 
— Plaišys.

Vėjas pamažu judino priešaky augan
čių medžių šakas. Viršuj jų skraidė 
varnos.

Vieškelis vis tebebuvo tuščias.
Apgriuvusiame bokšte įsitaisiusi ko

votojų įgula nerimavo.
Sekundės lipdė minutes — berniu

kams net akys pavargo bežvalgant vieš
kelio tolumą.

— Žinot ką, juk neblogai būtų ką 
nors užkąsti... Tiesa? — pasigardžiavo 
Rudvagis.

- — Šiandie nieko mes nesam dar val
gę... — pridūrė Varnėnas.

— Ką čia tokiais niekais dabar rū
pintis, — lyg ir pyktelėjo Pranas. — Jei 
padarysim ką nors gero, tada...

Staiga jo veidas persimainė, jis įsi
rausė atkakliu žvilgsniu.

— Jau eina! Jau!.. — pranešė užki
musiu nuo susijaudinimo balsu.

Berniukai prigulo prie langelių, o Dai
nuojantis Sniegas pradėjo davinėti nuro
dymus. Momento rimtumas visiškai grą
žino jam sveiką galvojimą ir jis puikiau
siai dabar prisiminė visas didžiojo karo 
metu, veikiančio} armijoj betarnaujant, 
įgytąsias žinias.

Berniukai jau anksčiau žinojo, kad cu 
kulkasvaidžiu šaudant reikia pamažu su
kioti vamzdis, kad gautųsi ugnies sklei
dimas platumon. Dabar jų uždavinys bu
vo — užtverti ugnies siena tą vieškelio 
gabalą, kuris ėjo per ežero siaurvietę.

Užgniaužę kvėpavimą laukė jie priešo 
prisiartinimo.

Priešas, kuris norėjo skriausti jų tė
vynę, pavergti tautos brolius, pamažu ar
tinosi. Paprastomis, rikiuotės voromis 
stūmėsi.

Kai priešakinės priešo dalys užėjo ant 
ežerų įsiaurvietės, Pranas tyliai suko-
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mandavo ir abu kulkasvaidžiai paleido 
ugnį. Ji buvo tikslinga.

Toks netikėtinumas įnešė į priešo bū
rius didžiausios panikos. Be jokios tvar
kos, palikę keletą aukų išgąsdinti bū
riai metėsi atgal ir pradėjo bėgti kur 
nons slėptis. Vadai iš pradžių bandę grą
žinti tvarką, vėliau, tuščias savo pastan
gas aiškiai matydami, patys pasekė pa
krikusių valdinių pavyzdžiu.

Priešui atsitraukus, jaunieji kovotojai 
sustabdė ugnį ir stebėjo, kas dėsis toliau. 
Užpuolikai tvarkėsi kone visą valandą •— 
aiškiai buvo matyt, kad delsė antrą kartą 
artintis. Tačiau galų gale ryžosi ir ties 
ežero siauraviete vėl pasirodė greitu 
tempu besiveržiančios išretintos eilės. 

? Vėl pasipylė iš bokšto ugnis, padary
dama šį kartą priešui dar didesnių 
nuostolių.

Ir vėl pakrikęs atsitraukimas,, ilgas 
delsimas.

Po sekančio dar kartą nevykusio mė
ginimo vienas iš priešo kareivių, matyt, 
gerokai sužeistas, prasiveržė pro siaur- 
vietės ugnies sieną ir gaivališku tempu 
perbėgo į šią pusę. Gal būtų net pačius 
rūmus pasiekęs, jei nebūtų šiapus r.iaur- 
vietės suklupęs — jis buvo mirtinai su
žeistas.

Šis įvykis vos nepasibaigė priešo pra
siveržimu, tačiau atkaklus ir tikslingas 
mažųjų savanorių šaudymas vėl privertė 
priešą išsiblaškyti ir pasitraukti atgal.

Dainuojantis Sniegas, kuris neturėda
mas iš ko šaudyti labai nerimavo, staiga 
kažką sugalvojo ir dingo bokšto angoj.
Berniukai pamatė jį išbėgusį laukan ir be
siskubinantį ta kryptimi, kur gulėjo pra
siveržęs priešo kareivis. Sulaikę kvė
pavimą jie sekė, kaip Dainuojantis Snie
gas pribėgo prie pamesto šautuvo ir pa
griebęs jį į rankas susikūprinęs bėgo 
atgal.

Tuo pačiu metu nuo priešo pusės pa
sigirdo šūviai — Dainuojantis Sniegas 
buvo pastebėtas.

Susilenkęs, įtraukęs galvą, kad būtų 
priešui mažesniu taikiniu, jis bėgo atgal, 
nešdamas didžiausią brangenybę — šau
tuvą, su kuriuo jis manė šaudyti iš bokš
to, kad sustiprintų gynimosi ugnį ir ga
lėtų padėti mažiesiems savanoriams.

Tačiau priešas atidengė labai smar
kią ugnį. Dainuojantis Sniegas dar labiau 
susitraukė, dar greičiau pradėjo bėgti.

Vienu metu berniukai suprato, kad jis 
jau sužeistas. Bet žaizda, matyt, buvo ne
didelė, ir jis bėgo toliau, artinosi prie 
bokšto

Staiga, vos keliolikai žingsnių beli
kus, Dainuojantis Sniegas išmetė į šonus 
rankas ir puolė aukštielnikas į žemę, ta
rytum akmuo.

Jis nebejudėjo — paliko ramiai gulėti, 
tarytum išvirtęs kryžius.

Mažieji savanoriai persižegnojo, nu
leido maldos žodžiams keliolikai sekun
džių galvas.

Dainuojančio Sniego mirtimi paska
tintas, užpuolikų būrys vėl ryžosi veržtis 
priekin. Šį kartą kulkasvaidžių ugnis tu
rėjo būti ypatingai atkakliai leidžiama, 
kad prasiveržimas neįvyktų.

Nuo ilgo šaudymo labai įkaito kulka
svaidžių vamzdžiai. Berniukai labai ne
rimavo dėl to, nes mažiausias ugnies 
sulaikymas baigtųsi priešo prasiveržimu.

Ir tuo pačiu momentu, kai už kelioli
kos sekundžių šaudymas dėl įkaitusių 
vamzdžių būtų tapęs nebeįmanomas, puo
likai, stambių nuostolių paveikti, atsi
traukė.

Iš pradžių pasitraukęs priešas jokiu 
būdu negalėjo suprasti, iš kur vyko šau-

Kai priešo kariuomenė užėjo ežero siaur- 
vietę — paleido kulkosvaidžių ugnį . . .

jflymas ir koks šaudančiųjų skaičius. Keli 
pevykę, gana brangiai kainavę mėgini- 
[mai prasiveržti dar labiau suklaidino jo 
orientavimąsi.

Taip prabėgo trys valandos.
Mažieji savanoriai nebesumanė kaip ir 

besidžiaugti. — Dabar jų kariuomenė tik
riausia bus išgelbėta! Juo ilgesniam lai
kui priešas bus šioj vietoj sulaikytas, juo 
didesnis bus laimėjimas.

Po geroko pusvalandžio pertraukos 
priešas, matyt, susiprato ar pastebėjo, 
kad šaudymas turėtų eiti iš apgriuvusių 
rūmų bokšto. Mažieji savanoriai visiškai 
nenujautė, kad jų apšaudymui buvo ruo
šiamas minosvaidis. Savo padėties tra
giškumą jie suprato tik tada, kai neto
liese bokšto sprogo vienas, o paskiau 
antras, trečias sviedinys...

Mažieji savanoriai lyg ir sumišo.
— Nesvarbu!.. Matyt, nori mus pa

gąsdinti... Na, nieko... Vis vien laikysi
mės... Tuoj gausim pagalbos. Nors pusva
landį dar išsilaikytumėm...

Vienas sviedinys atsimušo į bokšto 
apačią. Bokštas tarytum susvyravo nuo 
sprogimo.

Tuo metu vėl pasirodė besiartiną už
puolikų būriai. Berniukai vėl atidengė 
kulkasvaidžių ugnį. Sviediniai dažniau 
pradėjo lakstyti, kas kartas tiksliai pa
taikydami į bokštą.

Šiuo metu jie visiškai nejautė 
savo asmens — jų širdyse gyveno tik tas 
vienas jausmas: tautos nepriklausomybė 
ir brolių laisvė.

Priešas, pražūtingos kulkasvaidžių 
ugnies perblokštas, vėl traukėsi atgal, vėl 
puolė.

Šį kartą jis buvo labai atkaklus, drą
sinamas savojo minosvaidžio sviedinių 
sproginėjimo.

Bet vis tik neįstengė prasiveržti...
Tuo tarpu keli sviediniai pataikė į 

viršutinę bokšto dalį. Pragariškas sprogi
mas smarkiai jį apardė.

Nuo trenksmo atsipeikėję, draugai 
pamatė mirtinai sužeistą Praną. Jis dar 
mėgino šaudyti, tačiau sukniubo vos gir
dimai ištardamas:

— Simai, perimk mano kulkasvaidį... 
Tęsk toliau ugnį... Aš...

Dar toj pačioj vietoj pasigirdo spro
gimas.

Dar kitas...
Varnėnas užgniaužė šoną, sukando 

dantis — jo kulkasvaidis porai sekundžių 
pritilo, tačiau tuoj pat vėl prabilo.

Plaišys, draugo sužeidimą pastebėjęs, 
norėjo pavaduoti, tačiau nė žodžio ne
suspėdamas ištarti, sukniubo greta nuri
musio vado.

Sukepusiomis lūpomis Rudvagis šnibž- 
ėjo čia pat šaudančiam Varnėnui.

— Laikykimės, Stepai... Kaip nors iš- 
silaikykim... Tuoj ateis...

Staiga kitoj dvaro rūmų pusėj pasi
girdo galingas riksmas.

— Valio-o-o-o! Pirmy-yn! Valio-o-o!
Priešo minosvaidis nustojo dirbęs, o 

besiveržią užpuolikų būriai, beprotiškos 
panikos ir baimės siaubo apimti, pradėjo 
bėgti atgal.

— Valio-o-o! Valio-o-o!
Pasipylė iš visų pusių ugningi drąsa 

lietuvių kariuomenės būriai.
— Valio-o-o-o!
Varnėnui iškrito iš rankų kulkasvaidis. 

Kurį laiką jis žiūrėjo išblyškusiu veidu 
į savuosius brolius ir negalėjo ištarti jo
kio žodžio.

Iš pradžių jis nieko nesuprato.
— Valio-o-o-o! Mes laim...
Tai buvo paskutiniai jo žodžiai. Mir

ties pelenais nužertu veidu pamažu jis 
susileido šalia jau anksčiau mirusių drau
gų. Taip ir sustingo tas tauraus pasiryži
mo veidas, papuoštas džiaugsminga pa
siekto tikslo šypsena.

Rudvagis atsiklaupė prie žuvusių savo 
draugų.

Didelė rudens saulė leidosi į vakarų 
žemę. Tyliai, pamažu klaupėsi ant vaka
rų horizonto linijos, giedodama visam pa
sauliui švento pasiryžimo ir pasiaukojimo 
himną. Didingą himną tų žmonių pasi
aukojimo, kurie myli savo tėvynę ir moka 
mirti už jos laisvę.

Slenka metai.
Slenka dienos, naktys. Kas rytą pa

sakiški saulėtekiai sveikina laisvąją tautą.
Vergijos pančiai seniai sutraukyti.
Karo Muziejaus bokšte skamba Lais

vės Varpas, dėkodamas Pasaulio Valdo
vui už Lietuvos nepriklausomybę ir pra
šydamas palaimos žuvusiems už tėvynę.

Toli nuo laikinosios sostinės, prie pa
vergto okupuoto krašto stūkso pušimis 
apaugęs bažnytkaimio kapinynas.

Tame kapinyne išsiskiria didelis, pla
tus kapas, prie kurio stovi susimąstęs 
tašyto akmens kryžius. Plokščiame jo pa
viršiuj aiškiai žėri auksinės raidės,

A. f A.
Pranas Jesaitis 16 m. amžiaus
Stepas Varnėnas 14 m. amžiaus
Antanas Plaišys 15 m. amžiaus 

ir -
Nežinomo vardo savanoris -— Dainuojantis 

Sniegas.
Didvyriai!

Garbingai Jūs žuvot už tėvynės laisvę, 
o šventas Jūsų vardas amžinai mus 
stiprins. Dėkinga visuomenė.

120
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1) žmonijos nelaimė, 2) Vokietijos 
kraštas, 3) žudynės, 4) ir 5) vienodos rai
dės.

Skyrių veda psktn. H, Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 54.

Kartą girdėjau tokį pasikalbėjimą:
— Tu esi du kartu senesnis skautas, 

kaip aš?
— Taip, lygiai du kartu.
— Atsimenu, tu sakydavai pirmiau 

kad tris kartus.
— Du metu atgal tikrai buvau trigu

bai, o dabar tik dvigubai esu už tave se
nesnis skautas. Sužinokit kiek metų kiek
vienas berniukas yra skautu.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 55.
H. Žuromskio iš Kauno.

Paskaitykit stačiai: 1) miškas, 2) vais
tas, 3) moters vardas, 4) veiksmažodis 
(būt. k. 1. III asm.), 5) tik vyrai juos ne
šioja (daug, vard.), 6) baldas, 7) mot. 
vardas, 8) veiksmažodis būti (esam. 1. II 
asmuo), 9) ne (lotyniškai), 10) man (vo
kiškai), 11) skautiškas įrankis, 12) iš kal
nų veržiasi, 13) veiksmažodis (esam. 1. II 
asm.), 14) vardas, 15) įdubimas, 16) vai
sius, 17) Eigipto senovės dievas, 18) jung
tukas.

Gulsčiai: 11) abejojimas, 13) jėgos ma
tas, 15) lauką..., 19) pašliūžos, 20) miestas 
Maž. Azijoj, 21) puodo dalis, 22) veiks
mažodis, (esam. 1. III asmuo), 23) pagal
bos šauksmas, 24) prie ratų randasi, 25) 
veiksmažodis (būt. k. 1. III asmuo), 26) 
veiksmažodis (būt. k. 1. III asmuo), 27) 
daugiau, 28) kūno dalis, 29) gyvulys.

Užd. vert. 3 taškais.

Užd. nr. 56.
Leono iš Šančių.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 57.
O. Akabo iš Kauno.

Šachmatų žirgo ėjimu paskaitykit po
sakį, tilpusi „Sk. Aide".

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 58.
L. Gavėno iš Kauno.

I) 127562821
II) 2 1 6 8 9 7 9 10 2 1

III) 3 11 5 7 5 7 11 2 1
IV) 4 2 5 12 11 2 7 13 12 14 1
V) 2 15 52698531

VI) 5 8 11 4 3 9 6 9 16 2 1
VII) 6 9 17 9 18 8 2 19 2 1

VIII) 5 7 20 5 7 5 13 8 5 3 1
IX) 1 9 21 5 7 5 7 11 2 1

Vietoj skaičių įstatykit raides, kad iš
eitų gulsčiai: I, II, III, TV, V, VI, VII, 
VHI ir IX — profesijos, o iš pirmų rai
džių išeitų žinomo skauto pavardė.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 59.
O. Akabo iš Kauno.

Šaradė.
Lango daliai raidę mainysi, 
Lietuvos miestą pamatysi.

Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 60. 
Putinėlio iš Alytaus.

Šaradė.
Daiktas toksai aš esu, 
Kurio pavargęs ieškai tu. 
Bet kai raidelę man pakeisi, 
Barsukų medžioti su juo eisi. 
O kai raidelę dar mainysi, 
Papuošalą paukščio tuomet pamatysi. 
Jei raidelę dar mainyt netingėsi 
Priešingą baltui tada turėsi.
Dabar tik raidelę brauk 
Ir įkyrų vabzdį gauk. 

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 61.
Tarzano iš Kauno.

Šaradė.
Europos upei skiemenį pridėsi, 
Europos miestą regėsi.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 62.
Vėjelio iš Skapiškio.

Šaradė.
Gėrimui raidę jei mainysi, 
Veržiantis ugniakalniui pamatysi. 

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 63.
Vyturio iš Raseinių.

Šaradė.
Lietuvos miestui skiemenis vietomis keisk, 
Tuo žodžiu šilumos turėti geisk.

Užd. vert. 1 tašku.

PRANEŠIMAI.
Uždavinių autoriams: „Suk galvą" sky

riuje iki šio laiko buvo žymimos autorių 
pavardės, kad uždavinys yra to ar kito 
asmens.

Kai kurie asmenys uždavinių nesugal
vodavo, bet išrašydavo, išpiešdavo iš kitų 
senesnių ar dabartinių, vietinių ar užsie
ninių laikraščių, žurnalų bei knygų. Iš
rašyti iš kitų laikraščių, žurnalų bei kny
gų galima ir leistina. Jei įdomus uždavi
nys, tai kodėl mūsų sprendėjai negali jo 
žinoti? Juk kitus uždavinius galima įdo
miai perdirbti, pasinaudoti jau esama me
džiaga ir sukurti naują, dar įdomesnį, 
uždavinį, kaip buvo. Bet reikia stengtis 
nekopijuoti tokius uždavinius, kurie jau 
buvo įdėti kituose mūsų žurnaluose, 
laikraščiuose. Geriausiai iš vietinių mū
sų laikraščių visai uždavinių neimti, jų 
nesekti ir nesiųsti „Sk. A." kopijų, nes 
gali tas pats uždavinys beveik vienu me
tu tilpti dviejuose žurnaluose. „Suk 
galvą" skyriuje, kaip atsimenu, vieną 
kartą taip atsitiko, „autorius“ atsiuntė 
Iš kito žurnalo nukopijuotą uždavinį, ku
ris prieš keletą metų buvo įdėtas į vieną 
savaitraštį, ir tas uždavinys pateko į mū
sų skyrių. Toks dalykas yra nepageidau
jamas, ypač jei asmuo po tokiu uždavi
niu pasirašo. Nuo šio laiko prašau užda
vinių autorių ir toliau siųsti „S. G." sky
riui uždavinius, jiems bus visuomet taš
kai užskaityti, o po iškopijuotų, verstinių 
uždavinių nepasirašyti kaipo autoriui, bet 
parašyti: „išvertė Jonas Smilga", „atsiun
tė Jonas Smilga“, taip pat jei darot pie
šinuko kopiją, negalima po juo pasirašyti, 
nes tas piešinukas bus vistiek to žmo
gaus, kuris jį sugalvojo, bet neperkopi
javo. Po savo sugalvotais uždaviniais ra
šykit tikras pavardes, venkit slapyvar
džių, kad neatrodytų jok bijotės savo 
darbų, minčių. Tegul ir kitas draugas ži
no, kad tu jį sugalvojai, galėsi atvirai su 
juo pasitarti ir jau kitą kartą dar geres
nių uždavinių sugalvosi, padarysi.

Slapyvardžių paprotys pakliuvo į Lie
tuvą priespaudos, baudžiavos laikais, 
kuomet lietuviai bijojo viešai mintis 
reikšti, kada žandarai persekiodavo, 
bausdavo. Dabar to nėra, tave nebaus, 
bet gerbs, nes spaudos darbas, bendra
darbiavimas yra garbingas. Kiti renka 
slapyvardžius: „greitasis velnias", „Pa
tas — Patašonas", „avingalvis" ir kit. 
Vienas už kitą gražesnis?! Arba svetimų 
žmonių pavardes netinka savo slapyvar- 
dėms pasirinkti. Tikrai, jei toks žmogus 
sužinotų, kad jo pavardę kitas valkioja, 
užsigautų.

Kiti savo slapyvardėms ima įvairių 
knygų herojų vardus. Kam tas reikalin
ga. Jei jau esi taip užsispyręs, tai bent 
rinkis gražius slapyvardžius. Mūsų sky
riuje yra sprendėjų, kurių slapyvardes 
malonu skaityti, kaip „Vilniaus gėlė“, 
„Žiedelis", „Raiboji gegutė", „Genys" ir 
kt...

Ar mums neužtenka vietoj „Jonas 
Smilga iš Alytaus" rašyti „J. S. iš Aly
taus", „A. Bronė iš Žaliosios", jei neno
rim visos pavardės rašyti, gražiai, rimtai 
ir estetiškai atrodo, gražesnių slapyvar
džių nereikia ieškoti.

Visiems: neužmirškit laiku atsiųsti 
praėjusio užd. konkurso sprendimus.
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A
Velykų švenčių proga siunčia

me širdingus sveikinimus ir linkė
jimus mūsų nariams, gerbiamiems 
klijentams, pieno ir kiaušinių sta
tytojams ir visiems kitiems ben
dradarbiams. Pienocentras.

(T3e(y^tų šo. pcoga soet- 
fciname saoo klijenčus!

Akc. B-vė
„DROBĖ".

SBC. B-vė „MAISTUS“
Parduoda per savo krautuves:

Kaune, Klaipėdoj, Panevėžy ir Taura
gėje įvairias dešras, kumpius, konser
vus ir bekono liekanas. Gyvulių ir pau
kščių maistui: Kraujo, kaulų ir mėsos 
milteliai.

Visų gaminių kainos sumažintos.

Kilio invalidams šelpti 
komiteto įmonės.

Kaunas, Duonelaičio g. 37a, tel. 600.
{vairūs ženklai, antspaudos, štampai, mo
nogramos, uniforminės sagos. Patogiau
siomis sąlygomis uniforminį bei civilinį 
drabuži pasisiūdinsite įmonėse, — darbas 

geras, nebrangus.
Didelis medžiagų pasirinkimas.
Krautuvėje, Laisvės Al. 18, tel. 616.

Įvairūs ženklai, kepurės, vėliavos, diržai, 
spalvotos medžiagos priedams, galionas, 

sutažas, antpečiai ir kt.

SKAUT/BĖS 
BERNIUKAMS

Žemės Bankas
Kaune, Duonelaičio g. 35, teleg. adr.: Žembankas 
Skyrius Klaipėdoje, Prezidento Smetonos g. 4.

Pagrindinis kapitalas 50.000.000 lt. 
Atsargos kapitalas 3.930.000 litų. 

Žemės Bankas yra ilgalaikio kredito 
bankas. / Bankas teikia paskolų ūkininkams, 
miesto naujakuriams, žemės ūkio kooperatyvi- 
nėms organizacijoms, žemės ūkio įmonėms ir 
smulkaus kredito draugijoms. / Bankas leidžia 
ir platina įkaito paskolos lakštus. / Geriausia 
priemonė sutaupoms laikyti yra Žemės Banko 
įkaito paskolos lakštai, nes:

1. Lakštų laikytojas gauna 43/4°/o metinių 
palūkanų. 2. Lakštai garantuoti Žemės 
Banko kapitalais, įkeistu Žemės Bankui 
nekilnojamuoju turtu ir laiduoti Valsty
bės Iždo. Lakštų galima gauti pirkti 
Žemės Banke Kaune ir Klaipėdoje.

Akc, B-vė

„Lietuvos Degtukas“
Laisvės ai. 52, tel. 20-55 ir 40-03.

KOPEHfiBIlOS BflBKftS
Kapitalas 3.000.000
(savi nąmai). Saugi vieta indėliams. 
Atlieka visas bankines operacijas 
Lietuvoje ir užsienyje.

Laisvės Al. 62. Telefonas 104, 756.

„VILNIAUS” sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4- Tel. 776.
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