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CFICIALINĖ DALIS
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS TARYBOS 

PIRMININKO ĮSAKYMAI, 
Nr. 2.

Kaunas, 1938 m. sausio mėn. 10 d.
Pasirėmęs Lietuvos Skautu, Sąjungos statuto 23 str., 

Vilkaviškio rajono vadu skiriu skautininką pulkininką 
leitenantą Vincą MATULIONĮ.

Vyr. sktn. J. ALEKNA, 
Tarybos Pirmininkas.

Vyr. sktn. A. SAULAITIIS,
' • Tarybos Sekretorius.

Nr. 3.
Kaunas, 1938 m. sausio mėn. 18 d.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 23 str., 

Klaipėdos rajono vadu skiriu gen. št. pulkininką leite
nantą Antaną BREIMELĮ.

Vyr. sktn. J. ALEKNA, 
Tarybos Pirmininkas.

Vyr. sktn. A. SAULAIT1S, 
Tarybos Sekretorius.

LIETUVOS SKAUČIŲ SESERIJOS VADĖS 
ĮSAKYMAI.

Nr. 41.
Kaunas, 1937 m. gruodžio mėn. 21 d.

§1-
Skaučių seserijos 1938 metų tautinei s t o v y k- 

l a i vadovauti skiriu šias skautininkes:
1. Stovyklos viršininke — vyresnę skautininkę So- 

jiją ČIURLIONIENĘ.
2. Stovyklos viršininkės pavaduotoja — skautinin

kę Aleksandrą FLEDŽINSK1ENĘ.
3. Stovyklos adjutante — skautininkę Eleną BARŠ- 

ČIAUSKAITĘ.
4. Stovyklos komendante — vyresnę skautininkę 

Eleną BARSČIAU SKAITĘ.
5. Stovyklos programų ir pasirodymų vedėja — 

skautininkę Vladislava ARMINAITĘ.
6. Stovyklos užsienio skyriaus vedėja — skautinin

kę Magdeleną AVIETĖNAITĘ.
(Tęsinys 71 puslapy).

ŠIAME NUMERY RASI;

Psl.
1. Mintis apie tai, ką mums davė nepriklausomybė 52
2. Du eilėraščius vasario 16 dienos temomis.......... 53
3. Apysakos ,,Perkūno šventykloje“ tęsinį .......... 54
4. Paskutines naujienas iš „Skautų Aido“ platinimo

talkos „fronto“ ......................................  55
5. Rašinio „Per Amerikos Lietuvą“ tęsinį ............ .. 56
6. Paaiškinimus platinimo talkos konkurse daly

vaujantiems vienetams ...................................... 58
7. Skautėms skirtą skyrelį ....................   59
8. Du puslapius mūsų didžiosios šeimos naujienų .. 60
9. Įdomų diskusinį straipsnį „Naujų kelių vyčiams“ 63

10. Feljetoną apie skaučių tautinę stovyklą „Anglų
valsas ir spiritizmas“ ..............   64

11. „Telefonuos pagrindų“ priešpaskutinę dalį .... 66
12. Skyrelį „Lietuviai skautai plačiajam pasauly“.. 67
13. Skaučių foto konkurso rezultatus ...................... „
14. Redaktoriaus kampelį ............................................... „
15. Tris puslapius mūsų jauniesiems .......................... 68
16. Oficialinę dalį ................................................... 50 ir 71
17. Daug įvairių svarbių pranešimų įvairiuose laik

raščio puslapiuose.

KAS ĮDOMESNIO BUVO PEREITAME NUMERY:
• Drausmės ii’ autoriteto dėsnių svarba. • Kaip vyksta 
„Skautų Aido“ platinimo talka. • Perkūno šventykloje.
• Skaitytojų nuomonės apie „Skautų Aidą“. • Įpėdinis.

• Lietuviai skautai plačiajam pasauly.

ARTIMIAUSIUOSE NUMERIUOSE SPAUSDINSIME:
• Vyr. sktn. Šenbergo atsiminimus apie jo bendradarbia
vimą su dr. J. Alekna. • Dabartinės skautų uniformos 
aprašymą su brėžiniais. • Svarbesnių skautų specialybių 
ženklus. • Stovykla be vinies. • Keturi draugai ruo
šiasi i tautinę stovyklą. • Redaktoriaus paaiškinimus dėl

skaitytojų pageidavimų.

SU ŠIUO NUMERIU SIUNČIAME PRIEDĄ —
— albumą „Mūsų gyvenimas vaizduose“ — visiems 
tiems prenumeratoriams, iš kurių „Skautų Aido“ ad
ministracija yra gavusi prenumeratos mokestį po 5 ir 
4 litus. Kitiems bus pasiųstas su artimiausiu nu
meriu po to, kai bus gautas prenumeratos mokestis. 
Kol šio mokesčio administracija nėra gavusi, priedas 
nesiunčiamas.
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Jo Ekscelencija Respublikos Prezidentas 
ANTANAS SMETONA.

Jam esant Lietuvos valstybės tarybos pirmininku 
buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė.
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SLENESČIC

Kai stovime prie trečiojo nepriklausomo gyveni
mo dešimtmečio slenksčio, kažkaip savaime iškyla 
klausimas, ką davė mums nepriklausomybė. Bet ar 
galima tokį klausimą čia kelti? Juk atsakyti į jį trum
pame laikraščio straipsnyje neįmanoma. Ypač sunku 
šį klausimą gvildenti mums, kadangi daugumas mūsų 
savo akimis nematėme, kokia buvo Lietuva tada, kai 
ją valdė svetimieji.

Tačiau vistik mes visi turime supratimą apie bu
vusią pavergtąją Lietuvą. Žinome, kokia ji buvo iš 
senesniųjų pasakojimų, knygų ir laikraščių. Pagaliau, 
daugelis atsimename pirmuosius nepriklausomo gy
venimo metus, kada mūsų tėvynės vaizdas dar maža 
tesiskyrė nuo to, koks jis buvo okupantams ją val
dant. Taigi galime ir mes lyginti buvusią ir dabarti
nę Lietuvą.

Žinoma, ryškiausiai galėtumėm pamatyti skirtu
mą tarp pavergtosios ir laisvosios Lietuvos, jei praeitį 
ir dabartį lygintumėm statistikos duomenų pagalba. 
To mes čia padaryti negalime. Ir tai nebūtina: ir be 
jų galime puikiai suprasti, ką mums davė nepriklau
somybė, tik apsidairykime aplink — visur pilna liu
dininkų, ką padaro laisva tauta.

Kur tik nepasidairysime, kiekviename žingsnyje 
pamatysime be galo didelę pažangą. Krašto vaizdas 
smarkiai pakitėjo. Mūsų laikinoji sostinė Kaunas sa
vo gražumu varžosi su daugeliu kitų pasaulio miestų, 
visame krašte statomi puikūs statiniai, tiesiami nauji 
plentai, geležinkeliai. Kaimai baigiami skirstyti į 
viensėdžius, daugelis neišbrendamų pelkių jau virto 
derlingais laukais, neišvažiuojamus prieškariniais lai
kais kelius dabar daug kur net pavyzdingais galima 
laikyti. Reta berasi miestelį, kur nebūtų pastatytas 
nepriklausomybės atgavimui ar žuvusiems karžygiams 
paminėti paminklas, kur nebūtų kokios nors gražios 
aikštelės - sodelio, Vilniaus ąžuolėlio ar kitų mūsų 
valstybinio ir tautinio susipratimo liudininkų.

Ekonominis šalies gerbūvis taip pat kiekviename 
žingsnyje metasi į akis. Beveik kiekviename valsčiuje 
rasi pieninę, kooperatyvą ar kitokią ekonominę or
ganizaciją. Nemaža turime jau didelių fabrikų, kaip 
cukraus, popieriaus, medžio apdirbimo, gumos ir kitų. 
Kuriasi naujos ekonominės ir prekybinės organizaci
jos, steigiamos naujos dirbtuvės, lietuvių pramoni
ninkų ir prekybininkų atsiranda vis daugiau ir jie kas 
kart labiau prasikuria. Skurdas mūsų šalyje kasdien 
mažėja.

Kultūrinę krašto pažangą įvertinti tiesiog neįma
noma. Visas kraštas nusėtas įvairiausiomis mokyk
lomis. Praeis dar pora, trejetą dešimtų metiĮ ir su 
žiburiu Lietuvoje neberasi žmogaus, kuris nemokėtų 

- skaityti ir rašyti. Jau dabar turime laikraščių, kurių 
tiražas siekia net iki 100 tūkstančių. Beveik kasdieną 
išeina iš spaudęs nauja knyga. Jaunimas vis skait- 
lingiau buriasi į įvairias naudingas organizacijas, kur 
šviečiasi, lavinasi ir auklėjasi gerais savo tėvynės 
sūnumis ir dukterimis.

Bendraudami su kitomis tautomis, įsigyjame vis 
daugiau pagarbos. Prieš Didįjį Karą maža kas iš sve
timųjų lietuvio ir Lietuvos vardą težinojo, o dabar 
daugelis jį su pagarba ar nusistebėjimu mini. Sporte 
ir kitose srityse jau ne tik galime varžytis su didžiu
lėmis galingomis tautomis, bet jas net nugalime arba 
einame pirmiau daugelio didžiųjų tautų.

Ir daug dar galėtų nurodyti tolygių pavyzdžių. 
Bet jų pakaks. Pagalvokime tik, kokia atrodytų 
šiandieną Lietuva, jei ji tebebūtų svetimųjų valdoma! 
Nėra reikalo aiškinti, kad svetimieji per du šimtme
čius nebūtų tiek padarę, kiek mes pasiekėme per du 
dešimtmečius. Rusai mus valdė daugiau šimtmečio 
ir, aišku, nemanė, kad Lietuva iš jų rankų išslys. O 
ką jie darė krašto ekonominiam ir kultūriniam ger
būviui pakelti? Ne tik kad nieko nedarė, bet visais 
galimais būdais slopino mūsų kūrybines pastangas, 
kad Lietuva, anot vyskupo Baranausko, būtų tamsi 
ir juoda. Kiekvieno pavergėjo tokia politika: kuo 
mažiausia apsišvietusių ir pasiturinčių pavergtųjų, 
nes tada lengviau išnaudoti.

Sunku net gerai įsivaizduoti, kiek daug mums 
davė laisvė ir nepriklausomybė. Bet svarbiausia 
nauda, kurią mes gavome — supratome, ką reiškia 
gyventi laisviems ir nepriklausomiems. Jei tarp se
nųjų dar ir pavyktų surasti vieną kitą, kurie pasaky
tų, kad ,,po ruskiu buvo geriau gyventi“, tai tokio nė 
vieno nebesurasime tarp jaunųjų! Pagyvenę laisvi, 
nebenorime vergauti. O tai labai didelis, dalykas. 
Kiekvienas, kuriam magėtų mūsų kraštą užgrobti, 
gerai supranta, kad šių dienų Lietuva jau yra toks 
kąsnis, kuriuo galima lengvai paspringti. Kiekvienas 
pavergtas lietuvis būtų amžinas priešininkas.

Ir štai, kada mes, švęsdami 20 metų nepriklauso
mo gyvenimo sukaktis, džiaugiamės gražiais darbo 
vaisiais, kyla ir tam tikro susirūpinimo. Kas bus to
liau, ar ilgai mes dar galėsime ramiai dirbti kūrybi
nį darbą savo krašto ir tautos labui? Visas pasaulis 
karštligiškai ruošiasi karui, o kiti jau ir dabar ka
riauja. Vis labiau ima įsigalėti stipresniojo, kumščio 
teisės, garbinimas.- Ir aplink mus daug kas žvangina 
ginklus, grąso silpnesniems. Ar neatsidursime vieną 
gražią dieną kovų arenoje, ar neims griauti svetimieji 
tai, ką mes taip sunkiai sukūrėme?

Žinoma, visko gali būti, bet mes neturime nusi
minti, nuleisti rankas. Priešingai, turime labiau 
įtempti savo jėgas ir dirbti su dviguba energija, kaip 
kad iki šiol dirbome. Pasauly yra daug mažų tautų, 
daug mažesnių už mūsų, tačiau jų užgrobti niekas ne
drįsta. Kodėl? Dėl to, kad jos yra aukštos kultū
ros, gerai organizuotos, drausmingos, pasiruošusios 
visokiems netikėtumams. Praeitis ir dabartis puikiai 
parodo, kad kiekvienam ima pagunda pasinaudoti, jei 
svetimoje šalyje viešpatauja netvarka, nesusiklausy- 
mas, nėra gerai organizuotos kariuomenės ir piliečiai 
nepasiruošę iki paskutiniųjų ginti savo laisvę. Ga
lingas, milžiniškas tokias tautas užpuola ir pavergia 
(prisiminkime šių dienų įvykius Tolimuosiuose Ry
tuose), O' mažas valstybėles pulti nedrįsta.

Dėl to, žengdami į trečiąjį mūsų nepriklausomo 
gyvenimo dešimtmetį pasiryžkime dar uoliau dirbti 
savo krašto gerovei, dar energingiau ruoštis praktiš
kam tėvynės gynimo darbui. Kai visi savo tėvynės 
gerove rūpinsimės, jokie pavojai nebus baisūs. Atsi
minkime, kad

atgimus tėvynei gimėme ir mes, 
metai išaugino skautiškas eiles 
visa mes pašvęsim Lietuvai mielai — 
motina ji mūsų, o mes jos vaikai!
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Vasario šešioliktoji

Žydi trispalvės mūs šaly gėlės, 
džiaukimės, broliai — šiandien šventė: 
mūsų tėvynė Lietuva kėlės, 
puošia jos galvų laisvės vainikas.

Kėlėsi Lietuva šypsančiom lūpom, 
kas, kad ji vakar priespaudą kentė — 
šiandien prieš jąją priešai suklupo, 
šiandien ji švenčia džiugesio šventę.

Tau, kuri juodų mirtį pamynei, 
laisvę suradus kruvinam karste, 
nulenkė galvas vėliavų minios, 
o mes po kojom laurus tau barstom.

D. Jurgelytė.

Gimei...

Gimei, tėvyne mano brangi, 
Ant karsto praeities klaikios, 
Kur mirtį tau ne vienas rengė 
Be sąžinės ir be sielos.

Bet nelikai merdėt nei mirti, 
Nors ir bejėgė dar buvai, 
O pripažinus didžių mintį: 
Gyvent! — laisva ir palikai. 

Gimei, tėvyne, vėl iš naujo 
Gyvent, kentėt, kovot, laimėt. 
Gimei, nes širdys nesiliauna 
Tave mylėjusios mylėt !..

Adžius Adulaitis.
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Šie mūsų tautos vyrai prieš 20 metų paskelbė Lietuvq 
nepriklausoma valstybe

Lietuvos Valstybės Taryba Vilniuje 1917 m. Sėdi iš kairės į dešinę: J. Vileišis, J. Šaulys, kun. J. Staugaitis, St. Na
rutavičius, J. Basanavičius, A. Smetona, kun. K. Šaulys, St. Kairys ir J. Smilgevičius. Stovi iš kairės į dešinę:
K. Bizauskas, J. Vailokaitis, D. Malinauskas, kun. V. Mironas, M. Biržiška, kun. A. Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, 

A. Stulginskis, J. Šernas ir P. Dovydaitis.

Šio lapo pirmojoje pusėje (53 puslapy) yra Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo akto nuorašas, kuriame yra pasirašę visi 
šioje nuotraukoje atvaizduoti Lietuvos valstybės tarybos nariai.

P. TARASENKA

PERKŪNO
ŠVENTYKLOJE

APYSAKA

PEREITAME NUMERY BUVO:
Vasaros atostogų metu prof. Kalnietis su asistentu Mailiumi, 
tyrinėdami senovės paminklus, atvyko į Načiūnų kaimą (Se
meliškių valse.). To kaimo gyventojas skautas Vytautas Lapinas 
parodė Mailiui su ženklais akmenį, kuriame šis išskaitė užrašą 
„Mortus — dievų tarnas“. Tada pranešė prof. Kalniečiui, kad 
atrado senovės lietuvių raštaženklius. Drauge su juo akmenio 
užraše dar išskaitė, kad kažkas kalbama apie požemį Kernavėje 

ir nutarė ten vykti. Drauge pasiėmė ir Vytautą.

4. DRAUGE SU MOKSLININKAIS.

Nors mokslininkų ekspedicija dabar turėjo aiškų savo ke
lionės tikslą — Kernavę, tačiau, kaip ir anksčiau, keliavo ne
skubėdami, bet lankydami ir tyrinėdami įvairius pakelyje pa
sitaikančius senovės paminklus.

Mokslininkai savo kelione po pasakingąjį Dainavos kraštą 
buvo labai patenkinti, bet ypač ja buvo patenkintas Vytautas. 
Šita jo trumpa kelionė drauge su mokslininkais Lietuvos lau
kais visai kitoje šviesoje parodė jam tautos praeitį. Mylėdamas 
tautos istoriją, didžiuodamasis josios didvyriais, Vytautas tau
tos praeitį vaizdavos abstraktiškai, chronologiškai. Jis, įsivaiz
duodamas praeitį, turėdavo galvoje tik laiką; su vieta tie pra
eities vaizdai neturėdavo ryšio, todėl jie būdavo negyvi ir ne

ryškūs. Kitaip atrodė Vytautui tautos praeitis keliaujant su 
mokslininkais. Tautos praeitis tapo gyva, artima, nes istoriš
kieji įvykiai jau ne vien tik laiko matu buvo matuojami, bet 
buvo pažintos ir tikrosios tų įvykių plėtimosi vietos. Labai gilų 
įspūdį Vytautui padarė aplankymas 1348 metų lietuvių kautynių 
su kryžiuočiais laukų Žiežmarių apylinkėje, ties Strėvos upe. 
Mokslininkų primintas šis svarbus mūsų istorijos įvykis ir pats 
kautynių laukas labai paveikė Vytautą. Taip gyvai jis įsivaiz
davo tą baisiąją tautos tragediją, kada narsusis Kęstutis, pasku
bomis surinkęs kiek galėjo kariuomenės ir nepasirengęs, pa
stojo čia kelią žygiuojantiems į Lietuvos širdį — Vilnių — 
kryžiuočių pulkams. Nedidelė buvo lietuvių kariuomenė, bet 
narsiojo ir mylimojo vado skatinama ir vedama, drąsiai stojo 
į kovą pasiryžusi žūti ar laimėti. Nelygios buvo jėgos. Galingi 
kryžiuočių pulkai nugalėjo toje kovoje narsuolius lietuvius. 
Daug jų krito toje nelygioje kovoje. Bet neilgai džiaugėsi lai
mėjimu ir plėšrieji priešininkai. Greitai ir jie susilaukė bai
siosios keršto valandos.

Tačiau, ne vien tik šis kautynių laukas sužavėjo Vytautą. 
Jis pažino, kad ir visas jo gimtasis Dainavos kraštas yra ištisa 
įvairių istorijos įvykių arena. Čia nekartą virė baisios kovos 
su priešininkais. Daug kartų čia senovės lietuviai švęsdavo 
savo laimėjimų šventes, o pralaimėję nenusimindavo, bet naujas 
jėgas kaupė, naują pasiryžimą ugdė, naujus ginklus kalė. O 
kokie įdomūs senieji Dainavos keliai! Kiek jie matė įdomios 
praeities! Jais, dainuodami skambias nugalėjimo dainas, grįžda
vo iš tolimųjų kraštų senovės lietuvių karių pulkai, jais ke
liaudavo mūsų tautos didvyriai — didieji kunigaikščiai, jais į 
senąją sostinę Vilnių iš visų Europos kraštų vykdavo garbingi 
svečiai. Daug ką matė Dainavos laukai ir keliai.

Matydamas didelį Vytauto susidomėjimą savo krašto pra
eitimi, senas profesorius pamilo Vytautą ir kiekviena proga 
aiškindavo jam įvairius Lietuvos praeities įvykius.
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REDAKCIJOS
PASKUTINĖS ŽINIOS APIE „SKAUTŲ AIDO“ PLATI

NIMO TALKOS PASEKMES.
Iki šio mėnesio 5 d. atskirose didesnėse vietovėse „Skau

tų Aidą“ užsiprenumeravo:
1937 m. buvo:

Viso .... 2.604 egz. (2.058)

1. Kaunas su priemiesčiais ... ... 726 egz. (739)
2. Šiauliai ....................................... ... 300 5, (275)
3. Klaipėda ..................................... ... 259 (130)
4. Panevėžys.................................. ... 242 n (157)
5. Tauragė ....................................... ... 154 M ( 72)
6. Vilkaviškis ................................ ... 108 n ( 75)
7. Biržai ........................................... ... 106 n ( 86)
8. Kėdainiai ................................... ... 104 5, (100)
9. Telšiai ......................................... ... 100 ( 82)

10. Mažeikiai .................................. ... 99 ( 88)
11. Marijampolė.............................. ... 91 5, ( 80)
12. Alytus ......................................... ... 81 M ( 85)
13. Jurbarkas ................................... ... 80 M ( 42)
14. Joniškis (Šiaulių apskr.) ... ... 79 ( 75)
15. Raseiniai ..................................... ... 75 n ( 72)

Įsižiūrėję į šiuos duomenis, matome, kad visų čia nu
rodytų vietovių skautai-ės, išskyrus Alytaus ir Kauno, jau 
dabar yra užsiprenumeravę daugiau, kaip pereitais metais 
per visus metus kad prenumeravo.

Palyginę šiuos duomenis su pereitajame numery pa
skelbtaisiais, matome, kad pirmavusios vietovės (Tauragė, 
Klaipėda, Jurbarkas) nenori užleisti kitiems savo vietos ir 
prenumeruojasi daugiau. Klaipėda su Jurbarku beveik pa
vijo Tauragę, o šioms vietovėms „pavojingi konkurentai“ 
yra Panevėžys, Vilkaviškis, Biržai.

Iš tų vietovių, kurios prieš sausio mėn. 20 d. buvo 
smarkiai atsilikusios, labai pasistūmėjo pirmyn Kėdainiai 
(daugiausia buvo atsilikę), Raseiniai, Kaunas (jau beveik 
pasiekė pereitųjų metų skaičių).

PASECCEJE ♦ ♦
PASKIRI PLATINTOJAI

taip pat nori išsilaikyti savo vietose. Tebepirmauja šie:
1. Vyr. skltn. R. Ubeikienė, Klaipėdos skautiškų stu

dijų dr-vė — 75 pren.; 2. Skltn. St. Genys, Kauno Pilies 
tunto I-oji sk. vyčių dr-vė — 69 pren.; 3. Skiltn. Z. Lau- 
galys, Tauragės Vytauto Didž. dr-vė — 54 pren.; 4. Vair. 
V. Konkulevičius, Panevėžio III „Šarūno“ dr-vė — 54 pren.; 
5. Vyr. skltn. E. Gimelis, Marijampolės sk. vyčių „Eimučio“ 
būrelis — 50 pren.; 6. Sktn. K. Korsakas (Šiauliai); 7. Skltn. 
A. Jankauskas (Telšiai); 8. Vyr. skltn. J. Šaulys (Mažei
kiai); 9. Vyr. skltn. J. Pocius (Klaipėda); 10. Skltn. Sv 
Liužinas (Klaipėda); 11. Vyr. skltn. S. Vaškelis (Utena); 
12. Pasktn. M. Dunduraitė (Joniškis); 13. Psktn. J. Kutra 
(Biržai); 14. Skltn. Br. Jasburskis (Vilkaviškis) ir 15. psktn. 
P. Neniškis (Kaunas) — turi surinkę nemažiau kaip po 30 
prenumeratų.

Kaip matome, dėl III vietos varžosi skltn. Laugalys su 
vair. Konkulevičiumi, kuris pereitą sykį neturėjo nė 30 pre
numeratorių. Vyr. skiltn. E. Gimelis, kuris pereitą sykį 
buvo IV vietoje, dabar atsidūrė V-oje. Skiltn. St. Genys 
nejuokais vejasi vyr. skltn. R. Ubeikienę: pereitą sykį jam 
trūko 10 prenumeratų, kad su ja susilygintų, o dabar jau 
betrūksta tik 6.

KURIOS DRAUGOVĖS ŠIUO METU PIRMAUJA.

Administracijos turimomis dar negalutinėmis žiniomis, jau 
yra apie 10 draugovių, kurių visi (arba beveik visi) nariai už
siprenumeravo laikrašti. Tokios draugovės yra šios:

1. Klaipėdos ped. inst. skautiškų studijų abi draugovės, 
2. Biržų III „Kęstučio“ dr-vė, 3. Panevėžio III „Šarūno“ jūros 
skautų laivas, 4. Pasvalio skautų vyčių draugovė, 5. Klaipėdos 
spartesniosios gimnazijos skautų dr-vė, 6. Mažeikių „Vytauto 
Didž.“ jūrų skautų laivas, 7. Švėkšnos „Gedimino“ skautų dr-vė, 
8. Klaipėdos „Kęstučio“ skautų dr-vė ir 9. Kauno Pilies tunto 
I skautų vyčių dr-vė.

— Ne vien tik istoriniais laikais bujojo Dainavos krašto 
gyvenimas — jis bujojo ir gilioje praeityje, dar priešistoriniais 
laikais. Apie tuos laikus žinome iš gyvų tosios praeities liu
dytojų — įvairių senovės paminklų. Štai, kad ir šiame miške, 
— aiškino profesorius, pravažiuojant mišką ties Guronių km., 
Rumšiškės v., Trakų apskr., — ar matai, ana, tuos išmėtytus di
deliame miško plote didokus piltinius kauburus. Tai pilkapiai, 
kuriuose ilsisi mūsų tolimosios praeities prosenelių palaikai. 
Daug ką galime patirti iš jų!

— Labai įdomu būtų, pone profesoriau, pažinti juos... Ar 
jų netyrinėsite? — paklausė Vytautas.

— Mielas drauge, — atsakė profesorius, — nors Tamstai 
ir būtų labai įdomu matyti, kaip jie tyrinėjami, bet šio Tams
tos smalsumo negalėsime patenkinti. Šie, kaip ir daugelis kitų 
Dainavos krašto pilkapių, jau yra tyrinėti. Juose rastų daiktų 
rinkiniai yra muziejuose ir apie jų tyrinėjimus galima ir kny
gose pasiskaityti. Tačiau, sustosime prie jų ir apžiūrėsime jų 
išorę. Tikslios visų pilkapių išorinio įrengimo smulkmenos daug 
ką gali mums pasakyti. Juos galime pažinti ir be kasinėjimų.

— Bet kokie yra senovės paminklai tie pilkapiai ir apie ką 
jie gali mums pasakyti? — teiravosi Vytautas.

— Pilkapiai, — aiškino profesorius, — tai savotiškai įrengti 
senovės kapai. Tokį laidojimo būdą lietuviai naudojo labai ilgą 
laiką: nuo pirmųjų amžių po Kristaus gimimo net iki krikš
čionybės priėmimo. Į kapus, kartu su sudegintų lavonų lieka
nomis ar su nedegintais lavonais, pagal papročius, dėdavo ir 
įvairius daiktus. Tyrinėjant tuos daiktus matyti, kad jau nuo 
IV—VI šimtmečio po Kristaus lietuviai buvo sukūrę nuostabiai 
gražią ir originalią aukštą kultūrą, išreikštą geležinių ir žalva
rinių daiktų gamyboje. Patirta, kad tais laikais ir geležis pačių 
lietuvių buvo vietoje gaminamas iš vietinės geležies rūdos. Iš 
geležies gamindavo gražius ir savotiškus kovos kirvius, ietis, 
durklus, skydų dangčius, šalmus ir daug kitų kariškų reikmenių. 

Be to, ir įvairių papuošalų: smaigtų, sagčių ir kitų mokėdavo 
padaryti. Žalvarį iš svetur gaudavo ir iš jo nuostabiai gražius 
papuošalus darydavo.

Kad labiau sudomintų Vytautą mūsų tautos praeitimi, pro
fesorius paklausė:

— O kaip manai, kurios priežastys skatino senovės lietu
vius susirūpinti geležies gamyba dar taip ankstyvais (IV—VI) 
šimtmečiais?

Blaškėsi Vytauto galvoje mintys. Apie tokį tolimą seno
vės lietuvių gyvenimą jis visai dar nebuvo nei girdėjęs, nei 
skaitęs, jr todėl į profesoriaus klausimą nemokėjo atsakyti. Ma
tydamas, kad Vytautas į jo klausimą neatsakys, profesorius to
liau tęsė:

-r- Pirmieji mūsų eros amžiai ypač pasižymėjo tautų judė
jimu. Mat, praplitus geležies gamybai, atsirado galingesnių ko
vos ginklų. O tai skatino įvairias tautas kelti karus, daugiau 
organizuoti savo gyvenimą, kurti valstybes, plėsti savo įtaką ir 
kultūrą tarp kitų tautų. Mes matome, kad tuo laiku Europoje 
viena po kitos kuriasi įvairios valstybės ir išeina į plačiąją isto
rijos areną.

Šis tautų sąjūdis nepaliko nuošalėse ir senovės lietuvių, 
kurie taip pat į jį buvo įvelti. Įvairios kaimyninės tautos: gotai, 
slaviai, suomiai nekartą grasindavo jų laisvei. Kad apgintų 
savo laisvę, senovės lietuviai, kurie iki tol daugumoje buvo ra
mūs žemdirbiai, pradėjo plėsti geležies gamybą, kalti ginklus, 
o kartu ir naują visuomeninį gyvenimą kurti. Sukūrę valsty
bę — kunigaikštystę, įrengė gynimosi pilis, o šalia jų išaugo ir 
žymesnieji mūsų miestai, pavyzdžiui: Vilnius, Trakai, Kaimas, 
Kernavė, Merkinė, Ukmergė, Utena ir kiti.

— Bet Vilnių didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas įkū
rė ir istorijoje net jo įkūrimo data — 1323 metai — yra nuro
dyta! — pabrėžė Vytautas.
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c>dm.&LL/cos Jjgtiwa,
j** sostinėje. — Cdia^oje.

K. Laucius

— Ar jūs važiuosit į Čikagą? — 
dažnai klausdavo mus Amerikos lie
tuviai.

— Tikrai nežinome, bet greičiau
siai važiuosime, kad ir ne visi, — at
sakydavome.

— Būtinai nuvažiuokit! Tai di
džiausia lietuvių kolonija Amerikoje. 
Ten jų yra apie 200 tūkstančių. Nu
važiavę tik pasakykit šoferiui, kad 
vežtų į Bridžportą1) — ten beveik vieni 
lietuviai gyvena, — taip maždaug daž
niausiai baigdavosi mūsų pasikalbėji
mai šia tema.

Visi važiuoti, tiesa, negalėjome. Pa
galiau ii’ nebuvo tikslo visiems vykti 
— organizuotai pasirodyti Čikagoje ne
bebuvo progų. Dėl to išvažiavome iš 
Pittsburgo į Čikagą dviese: aš ir sktn. 
Vainauskas. Vėliau ten atvyko grįžda
mas iš Floridos ir pasktn. Vosylius.

Iš autobuso — tiesiog j balių.
Į Čikagą važiavome autobusu (apie 

kelionę amerikiečių autobusais vėliau 
papasakosiu plačiau). Apie savo atvy
kimo laiką buvome painformavę ten 
gyvenantį buvusį Šiaulių skautą (Vy-

*) Taip vadinasi viena Čikagos dalis. 

tauto Didžiojo vardo dr-vės draugi
ninką) advokatą Antaną Lapinską, ku
ris maždaug prieš 10 metų išvyko į 
Ameriką ir apsigyveno Čikagoje. Jis 
buvo žadėjęs atvykti į autobusų stotį 
mūsų sutikti. Atvykę dairomės šen, 
dairomės ten — nėra.

— Na, bus bėdos, — galvoju, — 
reikės mokytis kalbėtis amerikonišku 
telefonu... Jums gal kiek ir keistokas 
pasirodys šis mano susirūpinimas, ta
čiau nemokančiam naudotis jų telefonu 
ne taip jau lengva. Ir ne dėl to, kad 
telefonai būtų labai „prašmatnūs“. 
Priešingai, kaikur jie, mūsų akimis žiū
rint, net „atsilikę“ atrodo. Pav., Čika
goje teko naudotis telefonais, kokius 
kartais matome kino filmose: prie au
sies laikai klausytuvą, o kalbi į ant 
stalo stovintį stiebelį, kurį gali pasi
imti į ranką. Neįpratusiam amerikie
čių telefonais naudotis nelengva dėl to, 
kad jų ten yra įvairių sistemų. Vie
noje to paties miesto dalyje yra auto
matiniai, kaip pas mus Kaune ar Klai
pėdoje, o kitose — abonentą iššaukia 
centrinė. Prašant numerio pirma rei
kia dar pasakyti tam tikrą žodį, iš ku
rio telefonininke žino, kurios grupės 
abonentą duoti, o kalbant automatiniu 

pirma reikia „pasukti“ to žodžio kelias 
raides, o paskiau — skaitmenis.

Kai jau ruošiausi skambinti p. La
pinskui, atsirado jis pats. Atvykęs tie
siog iš baliaus. Mat, tą vakarą įvyko 
mūsų sportininkų išleistuvių balius. 
Apsistojome ten pat esančiam YMCA2) 
viešbuty, o iš ten tuoj nuvykome į 
kitą netoliese esantį viešbutį, kur mi
nėtasis balius besąs pačiame įkarštyje.

Salėje įrengtas garsintuvas. Čika- 
giečiai lietuviai ir mūsų sportininkų 
vadovai bedrožią atsisveikinimo kalbas. 
Koridoriuose pilna šilkines, iki pat že
mės ilgumo, suknias šnabždinančių pa
nelių ar ponių — nesupaisysi. Kol kal
bų neužbaigs, nenorime eiti į salę. Lau
kiame, laukiame, o joms galo vis nėra. 
Pagaliau pasibaigė. Prasidėjo šokiai. 
Vainauskas jų metu už laukimą „atsi
griebė“ už save ir, tur būt, už mane — 
kai įniko šokti, teko man vienam grįžti 
į viešbutį... Mūsų sportininkai čia irgi 
puikiai „bežaliuoją“. Nešokančio ne
mačiau nė vieno. Tik lakūną Pyragių 
mačiau vieną tarpą prie stalo kokiems 
8—10 žmonių, vyrų ir moterų, besa-

2) YMCA — jaunų vyrų krikščionių 
sąjunga; paplitusi visame pasauly.

— Tai tiesa, — aiškino profesorius, — bet didysis kuni
gaikštis Gediminas tikriau gali būti laikomas tik naujojo Vil
niaus — Lietuvos valstybės sostinės — įkūrėju. Bet Vilnius 
jau seniai, dar iki Gedimino, buvo įkurtas, ir jis buvo žymiu 
kultūriniu centru. Jame net viena žymesniųjų krašto šven
tyklų yra buvusi. Vilniaus pradžia siekia net pirmuosius mūsų 
eros amžius.

Atidžiai klausėsi Vytautas tų profesoriaus žodžių, drauge 
su juo ir Mailiumi vaikščiodamas po mišką ir apžiūrinėdamas 
pilkapius.

— Kodėl pilkapiai nevienodi? — teiravosi Vytautas. — 
Štai, čia jie didesni, gana aukšti, turi gal daugiau kaip metrą 
aukščio, o ten, pakraštyje, jie vos žymūs žemės paviršiuje, ir tik 
todėl pastebimi, kad aplinkui apdėti akmenų vainiku?

— Toks išorinis pilkapių įrengimo skirtumas pabrėžia įvai
rius* jų supylimo laikotarpius, — pastebėjo profesorius. — Anie 
žemesnieji pilkapiai yra pirmųjų šimtmečių po Kristaus gimi
mo, o šie aukštesnieji ir didesnieji, be abejojimo, yra jau VI— 
Vili šimtmečių.

— Kodėl vieni pilkapiai grioveliais apkasti, o kiti akmenų 
vainiku apdėti? — vėl teiravosi Vytautas.

— Visos pilkapių supylimo smulkmenos: tiek išorinės, tiek 
vidujinės, neatsitiktinai padarytos. Pilkapių įrengimą, laidoji
mo būdą tvarkė vyravusios tais laikotarpiais ypatingos religinės 
pažiūros. Pilkapis yra amžinojo poilsio — mirusiojo gyvenamoji 
vieta. _Todėl visas jo įrengimas tam tikra prasme buvo daro
mas. Štai, kad ir akmenų vainikai ar grioveliai aplink pilka
pius. Jie ne vien tik pilkapiui stiprinti bei jo vietai pažymėti 
buvo daromi. Jie butfo daromi norint atskirti mirusiojo bu
veinės plotą, t. y., lyg jo buveinės sienos, kurios mirusysis jau 
nebegalėjo peržengti ir į gyvųjų pasaulį sugrįžti, — aiškino pro
fesorius.

— Kas gi yra pilkapių viduje, kaip jie įrengti? — vėl tei
ravosi Vytautas.

— Toje vietoje, kurioje buvo supiliamas pilkapis, — toliau 
aiškino profesorius, — pirmiausiai degino didelį laužą, kad ji 
būtų pašventinta. Kartais pilkapio vietoje supildavo ploną bal
to smėlio sluoksnį. Taip perengtoj vietoj degindavo mirusiojo 
lavoną. Jei jį degindavo atskirai, tai liekanas atnešdavo į pil
kapį ir supildavo. Kartu su lavonu ir įvairūs mirusiojo daiktai 
buvo deginami. Iš viršaus sudeginto lavono liekanas ir daiktus 
žemėmis užpildavo, o rečiau akmenimis užklodavo. Kartais jau 
supiltame pilkapyje iškasdavo duobutes ir į jas kitų sudegintų 
lavonų liekanas supildavo. Tokie pilkapiai būdavo gal vienos 
ir tos pačios šeimynos bendrais kapais. Ne vien tik žmonėms 
tokius pilkapius supildavo. Tokius pat pilkapius senovės lie
tuviai supildavo ir savo draugams žirgams. Vilniaus krašte ir 
Dainavoje atkasta daug pilkapių, kuriuose rasti vien tik arklių 
kaulai ir pakinktai.

— Iš tikrųjų įdomu! — galėjo tik pabrėžti Vytautas, tiek 
daug visai naujų tolimosios lietuvių praeities dalykų sužinojęs.

Tačiau mokslininkai nesusilaikė ilgiau prie Guronių pilka
pių — juos apžiūrėję tęsė savo kelionę toliau į Kernavę.

Nors ir norėjo mokslininkai greičiau pasiekti Kernavę, kur, 
be kitų senovės liudytojų, tikėjosi rasti ir paslaptingojo „Mor- 
taus — dievų tarno“ pėdsakus, tačiau neiškęsdavo neaplankę 
pakelyje randamus senovės paminklus. Kartais ir iš kelio pa
sukdavo.

Kitame numery — to paties skyriaus tęsinys.
Mokslininkai Žaslių apylinkėse apžiūrinėja „Velnio akme

nis“ ir prof. Kalnietis aiškina Vytautui jų kilmę. Vytautui pa
aiškėja „Perkūno kirvelių“ atsiradimo paslaptis. Paskutinis su
stojimas pakeliui į Kernavę — neolito gadynės sodyboje prie 
Mitkiškių kaimo.
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Iš kairės į dešinę: sktn. Vainauskas, Lie
tuvos konsulas Čikagoje p. Daudžvardis 

ir adv. A. Lapinskas.

kantį kažkokią kalbą apie civilinę avia
ciją ir Lietuvos aero klubą... Baliuje 
užmezgėme „pirmuosius ryšius“ su Či
kagos lietuviais.

Amerikoniškame viešbuty taip pat, 
kaip audringą dieną lietuviškame 

pajūryje.
Viešbutis, kuriame mes sustojome, 

buvo dviejų gatvių sankryžoje. 23 
aukštų, 2.000 kambarių. Mes patekome 
į 16 aukštą. Netoli viešbučio besąs 
„eleveitorius“3). Būdamas tame vieš
buty jautiesi taip, lyg būtumei audrin
gą dieną Nidos kopose. Trukšmas, ku
rį sukelia mieste susisiekinjo priemo
nės, susilieja lyg į jūros bangų ošimą. 
Tik maždaug kas 10—15 minučių, kai 
pro šalį dumia minėtasis „eleveitorius“, 
jo bildesys paįvairina tą vienodą 
trukšmą, lyg griaustinis jūros ūžesį. 
Kadangi mano toks būdas, jog tuo 
smagiau miegoti, kuo didesnis trukš
mas, bėdos nebuvo, bet švelnesnių ner
vų žmogų galėtų iš proto išvaryti. 
Pasktn. Vosylius, kuris atvykęs taip 
pat sustojo tame pačiame viešbuty, 
vieną naktį iškentęs dūmė, kiek kojos 
išneša, į kitą, netolimais esantį viešbu
tį. Pasirodė, kad ten trukšmas dar di
desnis... Mat, mūsų priežodis, kad nuo 
vilko bėgdamas dažniausiai ant meškos 
pataikai, tinka visur ir visumet.

Kaip aš Čikagą vaizdavausi ir kokia 
ji pasirodė iš tikro besanti.

Apie Čikagą aš žinojau iš garsiojo 
amerikiečių rašytojo U. Sinclairo apy
sakos „Pelkės“, kurią skaičiau gimna
zijoje būdamas, ir ji man padarė gi
laus įspūdžio. Iki šiai dienai prisime
nu tą sceną, kur aprašyta, kaip pri
gėrė nukritęs nuo tiltelio į... gatvės 
purvą vyriausio tos apysakos veikėjo 
lietuvio vienintelis sūnus. Nors aš ir

3) Elevator — elektrinis traukinys, ei
nąs tiltu, pastatytu viršum gatvių. 

gerai supratau, kad Čikaga nėra da
bar tokia, kokia ji pavaizduota minė
tose „Pelkėse“, tačiau tos knygos su
darytas įspūdis kažkaip skeptiškai bu
vo nuteikęs.

Žinoma, Čikaga pasirodė visai ki
tokia besanti. Pelkių gatvėse, kuriose 
galėtum prigerti, niekur nemačiau, ta
čiau tokių vaizdų, kurie sukelia pa
našią nuotaiką, kaip į biaurias pelkes 
patekus, teko pamatyti.

Čikagos miestas guli prie didžiulio 
Mičigano ežero. Paežerėje vaizdai tik
rai veria akį, žavį širdį. Gražios gat
vės su didžiuliais dangoraižiais, daug 
medžių, žalumynų. Yra milžiniškas 
fontanas, kuris vakarais veikia apie 
valandą laiko ir vanduo apšviečiamas 
įvairių spalvų šviesomis. Tikrai žavin
gas vaizdas! Mieste yra keliasdešimt 
gražių parkų, daug muziejų, meno ga
lerijų ir kitokių mokslo, meno ar kul
tūros įstaigų. Akvariumas (žuvynas) 
bene bus didesnis už Berlyno akva
riumą. Pažymėtinas milžiniškas gam
tos istorijos muziejus, kurio visus sky
rius nesustojant apeiti kažin ar užtek
tų pusės dienos, ir planetariumas, kur 
per valandą laiko galima pamatyti visų 
dangaus kūnų kelionę visatoje.

Bet iš kitos pusės Čikagoje, kaip ir 
kituose Amerikos didmiesčiuose, gali
ma prisižiūrėti vaizdų, kurie tiesiog 
nupurto. A. Lapinskas, norėdamas 
mums parodyti „antrąją medalio pu
sę“, nutarė pervežti mus pei* miestą 
„eleveitoriumi“. Sumokėjome po 10 
amerikoniškų centų (mūsų pinigais 
apie 60 et.), už juos važiavome virš 
valandą laiko ir nuvažiavome per 30 
kilometrų (tai bent pigus susisieki
mas!). Namai, kuriuos matėme pake
liui, tokie, kad per ilgesnį laiką net 
koktu pasidaro: visi vienodos išvaiz
dos, aptriušę, juodai nurūkę. Jokio 
medelio, jokio žalumyno. Aplink dide
lė nešvara. Kiemai ar tarp jų esą tušti 

Štai kaip atrodo žiemą šarmoti krūmeliai. „Mūsų Girių“ klišė.

sklypai priversti įvairiausių gramozdų. 
Vainauskas, kaip menininkas, net ner
vintis pradėjo, tokiais vaizdais „besi
gėrėdamas“. Ir taip yra miesto centre.

Vieną dieną vykome į lietuvių laik
raščių redakcijas. Buvo vėjas. Dulkės 
kilo debesimis, o popieriai, kurių bu
vo primėtytos pilnos gatvės, skraidė, 
lyg paukščiai, pažemiais. Nuvykus į 
miesto pakraštį, vadinamą Marquette 
parku, kur, sako, dabai* esą daugiau 
lietuvių, kaip garsiajame Bridžporte, 
vėl kitas vaizdas: namai daug kur 
skęsta žalumynuose, gatvės švarios. 
Čia parkai, čia gretimais biaurūs kvar
talai... Sunku supaisyti, kaip ten yra.

Kuo garsi Čikaga: gangsteriais, sker
dyklomis ar smuklėmis?

Iš laikraščių sprendžiant atrodytų, 
kad Čikaga garsi turėtų būti savo ban
ditais — gangsteriais, kurie įžūliausius 
plėšimus dienos metu vykdo ir turtuo
lius vaginėja. Kiti vėl sako, kad ji gar
si savo skerdyklomis. Su gangsteriais 
susipažinti neteko, nes, matyti, jie 
skautų, kad ir svetimšalių, nelaiko to
kiais turtuoliais, iš kurių giminių ga
lima gauti vaduotpinigių. Į skerdyklas 
eiti „širdis neužlaužė“. Dėl to, jei kas 
mane paklaustų, kuo garsi Čikaga, pa
sakyčiau — smuklėmis, nes jos man 
ypač metėsi į akis.

Vykstant viena gatve į lietuviškų 
laikraščių redakcijas, beveik kas tre
čiam, ketvirtam name besanti smuklė. 
Kaikuriose gatvių sankryžose būdavo 
net po dvi smukles — viena priešais 
antrą. Lapinskas mums paaiškino, kad 
Čikagoje esama jų apie 8.000, kurių 
apie 1.500 valdą lietuviai.

Ekskursija per lietuviškų laikraščių 
redakcijas.

Vieną dieną pasiryžome aplankyti 
didesniųjų Čikagos laikraščių redakci
jas. Tai buvo įdomi diena. Aplankėme
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Lietuvos Vyčių organizacijos laikraš
čio „Vyties“, artisto Vanagaičio įsteig
to laikraščio „Margučio“, katalikų 
dienraščio „Draugo“, kairiųjų dienraš
čio „Naujienų“ ir taut, savaitraščio 
„Sandoros“ redakcijas. Visur maloniai 
pasikalbėjome, o su „Sandoros“ ir 
„Draugo“ redaktoriais plačiau pasvars- 
tėme lietuvių skautų Čikagoje organi
zavimo klausimą, ir gavome naudingų 
patarimų.

„Naujienų“ redakcijoje radome be
dirbantį mūsų rašytojos Žemaitės sū
nų p. J. Žymantą. Jis susirūpinęs savo 
motinos kapu: girdėjęs, kad jis esąs 
apleistas. Paprašiau jo sutikimo leisti 
šį kapą prižiūrėti Marijampolės skau
tams. Sutiko. Taigi marijampoliečiai 
turės progos padaryti tikrai gerą dar
belį.
Viename mieste „radijavome“, kitame 
mūsų automobilis stovėjo, o iš trečio 

radijo programos klausėmės.
Buvęs mūsų teatro artistas p. Va

nagaitis Čikagoje leidžia laikraštį var
du „Margutis“ ir dviejose radijo sto
tyse turi lietuviškus pusvalandžius. 
Viena stotis didesnė, o kita mažesnė 
Čikagos priemiesty vardu Cicero. 
Mums besant Čikagoje, vieną vakarą 
abejose stotyse turėjo įvykti vienas po 
kito pusvalandžiai. Vieno vesti išvyko 
p. Vanagaitis, o į Cicero stotį vyko p. 
Lapinskas ir paėmė mudu „paradijuo- 
ti“: pasakyti po kalbelę. Be to, pa- 
transliavome plokštelę su mūsų stu
denčių skaučių įkalbėtu sveikinimu 
Amerikos lietuviams ir porą lietuviš
kos muzikos plokštelių, kurias buvome 
atsivežę. Nuvykę automobilį pasista
tėme vienoje gatvėje, o stotis buvo už 
keliolikos metrų. Pasirodo, kad auto
mobilis jau stovėjo ... kitame mieste
ly, kurio vardo nebepamenu. Jį nuo 
Cicero skiria tik gatvė. Kiek pavažia
vę ant vieno skersai gatvę esančio til
to radome užrašą, kuris rodė, kad čia 
jau prasideda Čikaga. Važiuodami jau 
Čikagos gatvėmis, girdėjome p. Vana
gaičio pusvalandį4) iš kitos stoties. Be
dainuojąs mums, skautams, pasveikinti 
skirtą dainelę.

Dariaus ir Girėno paminklas — vaikė
zams čiuožinėti priemonė ...

Minėtajame Marquette parke yra 
pastatytas Dariui ir Girėnui pamink
las. Jis maždaug tokio pavidalo, kaip 
stačiasis trikampis, kurio ilgesnis stat- 
muo guli ant žemės, trumpesnysis sto
vi stačias, o įžulnioji kraštinė vienu 
galu remiasi į žemę, o kitas galas, ku
ris kertasi su trumpesniuoju statmeni- 
mi, yra aukštai. Taigi paminklo viršus 
arba užpakalinė dalis sudaro nuožul
niąją plokštumą. Kai važiavome į Ci
cero „radijuoti“, pamatėme, kaip vai-

4) Amerikoje kiekvienas geresnis au
tomobilis turi radijo imtuvą.

Kaip baigsime platinimo talkų? 
Svarbu platinimo talkos konkurse dalyvaujantiems vienetams.

1. Jubiliejiniame „Skautų Aido“ numery, kuris išeis apie kovo mėnesio vidurį, 
norime paskelbti garbės konkursą laimėjusias draugoves ir visus tuos vienetus, kurių 
narių nemažiau 50% užsiprenumeravo laikraštį; pastarieji gaus jubiliejinį numerį aukso 
raidėmis. Dėl to mums reikia iš anksto žinoti, kiek tokių vienetų bus. Kurie platin
tojai laimėjo premijas, paskelbsime „Skautų Aido“ balandžio mėn. 10 d. numery.

2. Dėl to esame priversti prašyti visus tuos vienetus, kurie dalyvauja garbės 
konkurse, ir tuos, kurie turi teisę gauti jubiliejini auksinį numerį, atsiskaityti už iš
platintas prenumeratas penkiomis dienomis anksčiau, kaip yra numatyta platinimo 
taisyklėse. Tose taisyklėse numatyta, kad laikraščio platinimo talka baigiama kovo 
mėn. 1 d., o galutinai atsiskaityti su administracija visi turi iki kovo mėn. 15 d. Dabar 
visus aukščiau paminėtus vienetus prašome atsiskaityti iki kovo mėn. 10 d. Konkurse 
nedalyvaują vienetai ir paskiri platintojai gali atsiskaityti ligi kovo mėn. 15 d., kaip 
ir yra numatyta. Išimtinais atvejais kaikuriems platintojams ar vienetams gali būti 
pratęstas atsiskaitymo terminas, bet neilgiau, kaip vieną mėnesį, ir tik tuo atveju, jei 
iš anksto prašys ir sykiu atsiųs tuntininko raštą, jog jis imasi atsakomybę, kad vienetas 
iki duoto termino visiškai atsiskaitys.

3. Kaip paskiriems platintojams dovanas skirstant, taip ir vienetams bus užskai
tytos tik tos prenumeratos, už kurias administracija bus gavusi pinigus. Todėl jei, pa
vyzdžiui, vienetas praneš jog užsiprenumeravo visi, o administracija nebus gavusi už 
visus pinigų, konkurse bus užskaityta tik tiek prenumeratų, už kiek adm. apmokėta.

4. Konkurse dalyvaują vienetai turi atsiųsti visų narių vardinį sąrašą, prie kiek
vienos pavardės pažymėdami prenumeratos numerį (žiūr. platinimo talkos taisyklių IV 
punktą). Sąrašas turi būti tuntininko patvirtintas, kad tikrai vienete yra tiek narių ir 
pasiekti administraciją iki kovo mėn. 10 d. Tą pat turi padaryti galutinai atsiskaity
dami (iki m.15 d.) ir paskiri platintojai, tik jų sudarytas sąrašas niekeno netvirtinamas.

Jei kiltų neaiškumų, prašome tuoj rašyti administracijai. Atsakysime kitame nu
mery, o, reikalui esant, ir raštu.

kėzai užlipa ant paminklo viršūnės ir 
čiuožia žemyn ...

— Kas gi čia dabar? — klausiame 
nustebę adv. Lapinską.

— Tai ne naujiena. Nuolat jie čia 
čiaužo. Jei pamato policininkas, nu
vaiko, o šiaip nieko negalima padaryti, 
— paaiškino.

Jei pas mus vaikėzai tokias „išdai
gas“ su paminklais išdarinėtų, ne vie
nas praeivis jiems kailį iškaršti mė
gintų. Ten praeiviai eina ramiai pro 
šalį. Nieko nepadarysi — laisvės šalis: 
kiekvienas gali daryti, kas jam pa
tinka.

Vienos parapijos „piknike“.
Besant Čikagoje, Šv. Mykolo lietu

vių parapija suruošė savo metinį „pik
niką“. Nuvykome ir mudu su ponais 
Lapinskais. Tramvajumi važiavo į jį ir 
viena lietuvė su savo vaikais. Vienai 
jos dukterei, kokių 6—7 metų mergai
tei, pilni plaukai besą „prisagstyti“ me
dinių pagaliukų. Kai nuvykome į pik
niką, motina nuo pagaliukų plaukus 
atvyniojo — ir galva liko pirmos rū
šies „curly head“ (garbanota galvutė). 
Ką pasakysite — pigu ir praktiška ...

Vykti į „pikniką“ teko per lietuviš
kas kapines. Tenka pasakyti, kad jos 
pažymėtinai gražios. Ypač įdomūs yra 
kryžiai. Kaip jie atrodo, aprašyti 
sunku.

„Piknike“ prie garsintuvo bekalbąs 
vietinis klebonas, kuris visus pasvei
kino ir paskatino naudotis visais „pik
niko“ malonumais, nes iš to būsią ir 
parapijai naudos. Iš tiesų „piknikas“ 
panašus į mažą „luną parką“. Čia besą 
tokių įrengimų, kaip ir minėtuose par

kuose — šaudyti, rutuliui aukštyn 
mušti, „beždžionėms“ daužyti ir kito
kių. Na, ir alaus per akis.

Teko ir man į susirinkusius per tą 
garsintuvą pakalbėti — pasveikinti 
juos Lietuvos skautų vardu, pakviesti 
į Lietuvą ir mūsų jubiliejines stovyk
las.

Įdomu pažiūrėti, kaip jaunimas šo
ka. Galima pasakyti, kad kiekvienas 
šoka individualiai — kaip jam patinka. 
Griežia, sakysime, kokį fokstrotą. Vie
ni šoka jį, kiti polką, treti valsą, o kiti 
tiesiog kažkaip „plastiškai“ vaikšto. 
Nemaža mergaičių šoka su mergaitė
mis.

27 valandos autobuse.
Pabuvę keletą dienų Čikagoje, pa

sijudinome link Niujorko, nes jau bai
gėsi mūsų buvimo Amerikoje laikas, 
o aš dar turėjau vykti į Lietuvos Vy
čių organizacijos jubiliejinį seimą Day- 
tone. Išvažiavome autobusu. Reikėjo 
važiuoti be pertraukos net 27 valan
das (sustodavome tik pavalgyti), nes 
turėjome nuvažiuoti apie 1.500 kilo
metrų. Puiki buvo kelionė! Jokio nuo
vargio — taip patogūs autobusai. Sktn. 
Vainauskas bevažiuodamas įgijo naują 
specialybę, kurią visi keleiviai vienu 
balsu jam pripažino — miegalio. „Tai 
ir miegalius tas tamstos draugas“, — 
stebėdavosi keleiviai, kai sustodavome 
pailsėti. Mat, naktį, kai mes miegojo
me, jis vaizdais gėrėjosi, todėl dieną, 
kai kiti žvalgydavosi, jis snausdavo.

Man dar teko padaryti vieną, trijų 
dienų, kelionę automobiliu vykstant į 
minėtąjį seimą. Nepraėjo ji be nuoty
kių. Apie ją papasakosiu kitą syk.
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Skyrių tvarko stud, skautė R. Skipitytė.

Vasario 22
Linksmomis liepsnelėmis spinksi 

žvakutės, sudarydamos penkiakampę 
žvaigždę. Karštos liepsnelės jungia 
visą mūsų skiltį, susispietusią apie 
vieną skiltininkę, visą mūsų draugo
vę ar tuntą. Ir mes galvojame, kiek 
dar daug tufitų užžiebia žvakutes. 
Daugybėje valstybių sužiba tos karš
tos liepsnelės, visas pasaulis susilie
ja į vieną šviečiančių liepsnelių jū
rą. Nebėra valstybių, nebėra ribų, 
nebėra žemynų, mūsų nebeskiria nei 
kalba nei papročiai. . .

Tą karštų liepsnelių dieną mes 
pasveikiname visas skautes, su ku
riomis kasdien susitinkame, su ku
riomis kartu dirbame, pasveikiname 
ir kiekvieną skautę mums ir visai 
nepažįstamą, kurią sutinkame. Bet 
yra tiek daug skaučių, su kuriomis 
mes gal niekada nesusitiksime, nie
kad jų nematysime, bet jos yra 
mums artimos, jos vykdo tuos pa
čius įstatus ir siekia to paties tikslo. 
Juk mes nepamiršime parašyti laiš
ką savo sesėms, kurios gyvena kita
me mieste, kitoje valstybėje, gal net 
kitame žemyne. Keletą dienų prieš 
savo šventę užverskime pašto dėžu
tes laiškais, kad toji skaučiukė, kuri 
nesuskubtų iš anksto parašyti, turė
tų bent tris kvartalus perbėgti ieško
dama tuštesnės dėžutės, nes visos jau 
būtų perpildytos. Nebijokime už
versti paštų savo dovanėlėmis, ku
rias paruošėme savo sesutėms. Ne
bijokime: ir mūsų siuntinys atras 
vietos pašto vagone, nors prieš šven
tę ir reiktų dešimtį tokių vagonų 
sukabinti.

Parašykime laišką draugei, su ku
ria kartu stovyklavome, kurią matė
me užsieny ir kurios adresą dėl viso 
ko užsirašėme į užrašų knygelę, pa
rašykime nežinomai skautei... Kar
tais labai maža tereikia, kad pasauly 
atsirastų truputį daugiau džiaugsmo, 
truputį daugiau šypsenos... Ar kar
tais mūsų laiškas nebus viena iš tų 
mažyčių liepsnelių, kurios dega mū
sų būkluose vasario 22, o mūsų šir
dyse — visuomet.

Laužo Ugnelė.

JjuefjUMS sluULCLU'
1. Lietuvos skaučių įsikūrimas 

Vilniuje.

Anglijoj gimusi ir po visą pasaulį 
pasklidusi gražioji skautybės idėja ra
do puikią dirvą ir atgimusioje Lietu
voje, kuri savo laisvės vėliavą iškėlė 
senojoje sostinėje Vilniuje. Tame se
name, didžiųjų Lietuvos kunigaikščių 
įkurtame mieste, kur 1918 m. sulieps
nojo mūsų tautos bei valstybės kūry
binės jėgos, pasirodė ir pirmosios 
skautybės kregždutės — iš Rusijos grį
žę lietuviai moksleiviai tremtiniai. Iš 
jų uoliausias skautybės idėjos nešėjas 
buvo Petras Jurgelevičius. 1918 m. lap
kričio mėn. jisai surinko 12 berniukų 
ir 2 mergaites, iš kurių sudarė skiltį 
ir pats jai vadovavo. Laimė būti to
mis pirmomis Lietuvos skautėmis teko 
Sofijai Jadvygai Senečiūtei (dabar 
Petrulienei) ir Marijai Krigerytei (da
bar Skardžiuvienei). Prie jų greit pri
sidėjo ir daugiau mergaičių. Netrukus 
įkurta vienų skaučių skiltis, kurios 
skiltininkė buvo M. Krigerytė. Skiltį 
sudarė: S. J. Senečiūtė, E. Palevičiūtė 
(dabar Šabanavičienė), O. Gaižutytė, 
J. Juodiškaitė ir kitos skautės. Ši skil
tis greit išaugo į I-ją skaučių draugo
vę, pasivadinusią Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštienės Birutės vardu. Drau
govės draugininke buvo paskirta E. 
Palevičiūtė. Suprantama, kad vyriau
sias vadovas ir mergaičių ir berniukų 
skilčių, o vėliau mergaičių ir berniukų 
draugovių, buvo pats jų organizatorius. 
Veikta bendromis jėgomis ir tais pa
čiais metodais. Pirmieji žingsniai ir ne
galėjo būti kitokie. Jeigu pradžia vi
suomet yra sunki, tai Vilniaus skau
tėms ir skautams ji buvo dar sunkes
nė, nes jie kūrėsi tais neramiais lai
kais, kada Lietuva iš visų pusių buvo 
priešų apsupta. Pirmuosius kūrėjus ir 
vyresniuosius skautus šaukė tėvynė į 
savo gynėjų eiles, likusiems trūkdavo 
vadovavimo žinių ir patyrimo; specia
lios skautų literatūros lietuvių kalba 
tada nebuvo. Be to, pradžioje, esant 
vokiečių, o vėliau bolševikų okupaci
jai, mūsų pirmieji pionieriai negalėjo 
veikti viešai. Nors slapto veikimo pa
grindai būna stipresni ir gyvesni, bet

Psktn. A. Urbanavičiūtė.

LStO)lLįO.S
tokiam veikimui sunku išsiplėsti ir 
tvirčiau išsišakoti. Be laisvės, reikalin
ga dar šiokia ar tokia materialinė pa
rama ir visuomenės pritarimas. Su 
džiaugsmu reikia konstatuoti, kad 
slaptai veikiantieji Vilniaus skautai-ės 
jau pat pradžioje tokią paramą turėjo. 
Vilniaus lietuvių gimnazijos direkto
rius p. M. Biržiška ne tik leido skaU- 
tams-ėms sueigoms gimnazijos patal
pomis naudotis, bet juos nuoširdžiai 
rėmė, globojo ir visur jiems padėjo. 
Rūpestingai skautus-es globojo ir abie
jų draugovių kapelionas kun. Čibiras. 
Be to, p. Vileišienė, p. Kubiliūtė ir kt.

1920 m. Vilnių su visu jo kraštu 
lenkams pagrobus ir okupavus, skau- 
tų-čių veikimas žymiai pasunkėjo, nes 
kiekvienas lietuvių moksleivių žings
nis buvo sekamas ir kontroliuojamas. 
Bet, bendras tikslas — vienybė ir lie
tuvybė — ir tvirtas įsitikinimas dėl 
Vilniaus priklausomybės Lietuvai kėlė 
jų drąsą, ištvermę ir pasiaukojimą. Ta
čiau 1923—4 m. dėl didelio lenkų per
sekiojimo ir taip nelengvas Vilniaus 
skautų-čių veikimas sustojo. Tiktai 
1926 m. vasario mėn. 16 d. vėl susirin
ko jaunuolių būrelis su skautu Žižma- 
ru priešakyje ir įkūrė „Gedimino Vil
kų“ skiltį. Netrukus ta skiltis išaugo į 
Vilniaus skautų „Gedimino“ draugovę, 
prie kurios susidarė ir skaučių skiltis. 
Šios skilties skautės dalyvaudavo ben
drose sueigose ir vakarėliuose.

1927 m. vasario mėn. 16 d. Vilniaus 
skautų garbės nariui dr. J. Basanavi
čiui mirus, prieš lenkų norą jie pasi
rodė Vilniaus gatvėse, eidami sargybą 
prie savo garbės skauto karsto. Skau
tės per tas laidotuves daug pasidarba
vo ir ypatingą darbštumą parodė per 
vieną naktį išsiūdamos skautų vėliavą. 
Skiltyje tada buvo 12 skaučių, kurioms 
vadovavo, skiltininkė Niedzvieckaitė ir 
psklt. stud. Karūžaitė.

Tų pat metų kovo mėn. 14 d. iš 
lenkų buvo gautas leidimas veikti vie
šai. Tuojau narių skaičius padaugėjo, 
ir lapkričio mėnesį įkurta skaučių „Ži
vilės“ draugovė, kuriai vadovavo bu
vusi skiltininkė St. Niedzvieckaitė.

(Bus daugiau).
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Skautų ir skaučių tuntuose

BIRŽŲ RAJONAS.
Metinė rajono šventė.

Šiais metais suėjo 7 metai nuo 
skautų tunto įsikūrimo ir 1 me
tai nuo rajono įsikūrimo Bir
žuose. Ta proga sausio mėn. 
30 d. buvo suruošta metinė ra
jono šventė, kurioje dalyvavo ir 
atstovai iš vyr. vadijos: sktn. 
Rainys, sktn. Karalius ir sktn. 
kpt. Petrauskas.

Šventė pradėta tautos himnu. 
Įžangos žodį tarė Biržų rajono 
vadas gimnazijos direktorius 
psktn. J. Vosylius. Toliau sekė 
skaučių tuntininkės psktn. M. 
Bernšteinaitės ir skautų tunti- 
ninko sktn. P. Andrėjąusko pra
nešimai apie 1937 metų veiklą. 
Pažymėtini šie 1937 m. darbai: 
skaučių tuntas surengė motinos 
ir vaiko higienos kursus, ku
riuos vedė gyd. Viliūnienė. 
Šiaurės Lietuvos skautų stovyk
loje Nidoje dalyvavo 30 skau
čių ir 19 skautų. 1937 m. lap
kričio mėn. 23 d. abu tuntai su
rengė vakarą, kuris davė 801,21 
lt. pelno. Pelnas padalintas pu
siau ir paskirtas palapinėms 
pirkti, stovyklaujantiems netur
tingiems skautams sušelpti ir 
kitiems reikalams. Netrukus 
abu tuntai žada surengti prak-

KAUNO NEMUNO
Tautiški šokiai — mūsų turtas.

Sausio mėn. 29 d. Šančių pro
gimnazijos salėje įvyko I „Lai
mutės“ dr-vės vakaras. Šį kar
tą sesės laimutietės visai gražią 
ir įdomią paruošė programą. 
Pradžioje buvo suvaidinta liau
dies pasaka „Sigutė“. Režisavo 
mok. p. Sereikienė. Našlaitės 
rolę labai vykusiai ir net meniš
kai atliko skautė J. Treinytė. Po 
vaidinimėlio astuonios sesės pa
rodė tikrąjį meną. Buvo pa- 

tinius stovyklavimo kursus 
tiems, kurie važiuos į II-ją tau
tinę stovyklą.

Dabar Biržų rajonas turi 803 
sk., kurių 559 priklauso skaučių 
ir 244 skautų tuntui.

Paskui kalbėjo visi trys vyr. 
vadijos atstovai ir apie 100 
skautų-čių davė įžodį.

Po oficialiosios dalies buvo 
skautiškas pasilinksminimas: 
draugovių pasirodymai ir šokiai. 
Iš pasirodymų pažymėtini šie: 
„Jūrininko krikštas“ — įdomus 
tuo, kad pasižymėjo jūrininkiš- 
ka dvasia ir originalumu. „Skau
tės sargyboje“ — baletas, suke
liąs malonių prisiminimų iš sto
vyklavimo laikų, — šį parengė 
mok. E. Šlekienė. „Stebuklingas 
paukštis“. Be to, psktn. K. 
Zinkevičiaus parengti skuduti
ninkai gražiai paskudučiavo ke
lias liaudies daineles.

Biržų skautai-ės, turėdami 
šiais metais prieš akis skautų 
sąjungos ir Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo sukaktį ir 
tautinę stovyklą, pasiryžo daug 
dirbti, prisimindami savo šūkį 
Dievui, Tėvynei ir artimui.

Sk. vyt. skltn. K. Tymukas.

SKAUČIŲ TUNTAS.
šokti du tautiški šokiai. Tik 
du !.. Tačiau svečiai mielai bū
tų pasižiūrėję, jei prie šių dvie
jų būtų pridėti dar du ar keturi. 
Juk mūsų tėveliai, globėjai ir 
mes patys skautai ne visur gau
nam progos pamatyti liaudies 
meno, mūsų turto. Todėl drą
siai galiu sakyti, kad sesės buvo 
šį kartą net per daug šykščios. 
Bet ką darysi. Programa buvo 
baigta skaučių choru, kuriam 
vadovavo muzikos mokytojas.

Visi svečiai buvo apdovanoti 
mūsų žaliom rūtom ir gražiai 
pašokdinti. Į vakarą buvo at
silankiusi tunt. psktn. M. Tu- 
mienė, skautų tuntininkas di
rektorius psktn. J. Eidukas, mo

KAUNO ŠANČIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Ar ne sektinas pavyzdys?

Tunto būkle kiekvieną antra
dienį nuo 17,30—18,30 vai. yra 
tuntininkas, adjutantas, taupymo 
vadovas ir reikalų vedėjas. Tą 
dieną visi vienetų vadai gali 
gauti įvairių nurodymų, atsi
skaityti ir gauti naujų taupymo 
ženklelių ir taip pat išsiaiškinti 
kas neaišku ruošiantis II taut, 
stovyklai.

Knygos karių bibliotekai.
IV „Šarūno“ dr-vė, minėdama 

20 metų nepriklausomybės su
kaktį (11.20 d. 15 vai. 17 pr. mok. 
salėje), ruošia mažą dovanėlę

KĖDAINIŲ SKAUČIŲ TUNTAS.
Ir jaunieji sėkmingai veikia
Krakės. Š. m. sausio mėn. 16 

d. j. skautai-ės surengė šeimy
ninį vakarą. Programą sudarė 
vaidinimėliai ir baletas. Pelno 
gauta 86 lt. Dalis jo skirta ne
turtingiems mokiniams, dalis 
scenai sutvarkyti, o už liku
sius pinigus neturtingieji bus 
pasiųsti į tautinę stovyklą.

MARIJAMPOLĖS
Visa draugovė vyks į tautinę 

stovyklą!
Dariaus ir Girėno draugovę 

perėmus naujam draugininkui 
ats. j. Itn. skltn. Kirkilioniui, 
draugovės veikimas pagyvėjo. 
Dabar draugovėje yra 3 skiltys.

Daugumas skautų ruošiasi 
laikyti į įvairius patyrimo laips
nius bei specialybes egzaminus. 

kyklos mokytojai ir gerokas 
skaičius svečių.

Dabar dr-vėje yra 32 skau
tės, kurioms vadovauja energin
ga dr-kė mok. p. Sereikienė.

Sk. vytis Žvanga.

kariams. Tą dieną bus įteiktas 
kariuomenės spaudos ir švieti
mo skyriaus viršininkui vyr. 
sktn. pulk. J. Šarauskui dr-vės 
skautų paaukotos karių biblio
tekai knygos. Dr-vės skautų 
pageidavimas yra, kad būtų per
duotos 2 p. pulko karių biblio
tekai. Šis dr-ko psktn. ats. j. 
Itn. J. Gružausko sumanymas 
turi didelio pritarimo. Skautai 
aukoja net po 5 knygas. Be to, 
tai nėra pirmas šarūniečių ge
ras darbelis. Paskelbtoje gink
lų fondui talkos dienoje dr-vės 
skautai paaukojo net 46 lt. 80 
centų. Sk. vytis Žvanga.

Draugininkėms: mokyt. Sadaus
kaitei ir mokyt. Bogutienei teko 
padirbėti kol buvo išlygintos 
skolos, kurių turėjo draugovės.

Dabar abi draugovės sutarti
nai dirba, turi kasoje pinigų, o 
ne skolų, ir žada surengti pa
vasarį skautų sporto šventę, kaip 
generalinę repeticiją tautinei 
stovyklai. Augėnaitė.

SKAUTŲ TUNTAS.
Visi gyvena tautinės stovyklos 
reikalais ir smarkiai taupo, nes 
visa draugovė mano vykti.

Visi smarkiai taupo.
Paskutiniu laiku visi skautai 

dar labiau ėmė pirkti tautinės 
stovyklos taupymo ženklus. Kai 
kuriems draugininkams net ir 
ženklų pritrūko. E. G.
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flžUSU DIDŽIOJI SC KP l
Mes sukūlėme „a“, o mus — „b“.

Sausio mėn. 31 d. VI „Perkū
no“ dr-vės I skilties krepšinin
kai sulošė draugiškas rungtynes 
su Ryg. Jono berniukų gimnazi
jos VIa klase. Rungtynes gana 
lengvai laimėjo perkūniečiai re
zultatu 44:12. Krepšius jų nau
dai sumetė V. Bakūnas 22, M. 
Kemežys ir M. Krikščiūnas po 
8 ir T. Bukaveckas 6.

Po lengvo laimėjimo, 
1 d. tos pačios skilties 
ninkai turėjo skaudžiai

MAŽEIKIŲ SKAUČIŲ TUNTAS.

vasario 
krepši- 
pralai-

mėti VIb klasei rezultatu 36:66, 
nes šį kartą žaidikai jautėsi nu
vargę ir nesisekė mėtyti. Krep
šius įmetė M. Kemežys 16, V. 
Bakūnas 12 ir M. Krikščiūnas 
su T. Bukavecku po 4. Ir 
noms ir kitoms rungtynėms 
sėjavo R. Žibaitis.

Perkūniečiai žinodami, 
tautinėj stovykloj jiems teks at
stovauti Marijampolės tunto 
sportininkus, smarkiai treniruo
jasi ir tikisi neapvilti savo tunto.

Papartis

vie-
tei-

DR. J. ALEKNOS SUKAKTIS.
Mūsų Šefo pavaduotojas ir tarybos pirmininkas dr. Jurgis 

Alekna, senas Lietuvos veikėjas, pirmasis Lietuvos skautų šefas 
ir ilgametis skautams remti draugijos pirmininkas, š. m. vasario 
mėn. sukanka 65 metus. Taip pat šiemet sueina 40 metų, kai 
dr. Alekna yra gydytojas.

Dr. Aleknos sukaktims 
šiasi š. m. vasario m. 20 d. 
be centro vadovų, dalyvaus
tininkai-ės ir skautininkai-ės.

pagerbti sąjungos vadovybė ruo- 
padaryti savybės arbatėlę, kurioje, 
rajonų vadai, tuntininkai-ės, vie-

Palaikome ryšius su Kuršių 
Kopų žvejų vaikais.

Pereitą vasarą stovyklavome 
Nidoje ir susibičiuliavome su 
nuolatiniais stovyklos lankyto
jais — žvejų vaikais. Žiemos 
švenčių proga tą pažintį atnauji
nome — vyr. skautės: agronome 
Liaugaudienė, Slavėnienė ir 
Skeivienė prikepė pyragaičių, 
kitos nupirkome sausainių ir 
saldainių ir sudariusios siuntinį, 
paštu išsiuntėm Nidos vaikų 
darželiui, kurio vedėja yra po
nia Kaziliūnienė. Dėkingi vai
kučiai atsiuntė mums savo fo
tografijų, gražių rankdarbėlių ir 
parašė tokį laišką:

„Brangios sesutės lietuvaitės!
Mes dėkojame Tamstoms už 

pasveikinimą, saldainius ir py
ragaičius.

Mes atsimename, kaip jūs gra
žiai Nidoje vasarą gyvenot ir 
daug gražių dainų dainavot; ki
tas dainas mūsų ponia jau iš
mokino ir mus dainuoti.

PANEVĖŽIO SKAUČIŲ TUNTAS.
Nauja draugininke.

Vyr. skaučių „Gražinos“ drau
govės draugininke renkama vie
niems metams. Šiems metams 
išrinkta vyr. skltn. Ir. Fridma- 
naitė, o adjutante — vyr. skautė 
Zosė Pajuodytė.
Atsisveikinome su išvykstančia

sese.
Vyr. skltn. M. Plungienė išva-

ši skil- 
geriau- 
į tauti-

yra prie 
mokyklos

dovanų.

Mes laukiame kada jūs vėl 
į Nidą parvažiuosite; tada ir mes 
drauge su jumis dainuosim ir 
jūs mumis naujų dainų išmoky
site. Mūsų mokykla 
pat darželio; mes iš 
einam į darželį.

Mes siunčiam jums
Dabar gražesnių padaryti nesu
spėjome, kitą kartą padarysime 
gražesnių.

Vasarą mes pririnksime gin
taro ir kiautelių ir taip pat jums 
nusiųsime.

Mes linkime jums viso gero ir 
prašome mūsų nepamiršti. Su
diev. Levutė. Rūta. Marta. 
Emstas. Llote. Frida. Valteris. 
Verneris. Hansas“.

Nida.
1938 m. sausio 16 d.

Kad jie ir toliau mūsų ir, ap
skritai, skaučių nepamirštų, iš
rašom jiems „Skautų Aidą“.

E. M.

žiuoja į Kėdainius.
„gražinietės“ suruošė

Ta proga 
atsisveiki

nimo arbatėlę ir visos drauge 
nusifotografavo. Išvykstančiai 
mylimai sesei buvo sugiedota 
ilgiausių metų ir prižadėta ją 
aplankyti Kėdainiuose, o būsi
moje stovykloje, prisiminti 
drauge praleistą draugovėje lai
ką. Tuja.

ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS,
metų sukakčių minėjimas.

Po oficialiosios dalies įvyko 
arbatėlė, kurios metu aptarti 
tautinės stovyklos reikalai: da
lyvių skaičius, apranga, įsiren-

Įdomus ir naudingas sukakčių 
minėjimas.

Sausio mėn. 23 d. 7 pradž. 
mokykloje įvyko IK „Kęstučio“ 
draugovės I „Žirgų“ skilties 3-jų

girnai. Be to, buvo pagrota ke
letas muzikos dalykėlių, suvai
dinta pora komedijėlių, padekla
muota. Po arbatėlės pažaista, 
pašokta ir padainuota.

Reikia pažymėti, kad 
tis savo lėšomis siunčia 
šią savo skilties skautą
nę stovyklą. Per įvykusį skil
ties konkursą „tautinėn stovyk- 
lon“ dovaną laimėjo skautas 
Pranas Dauknys, kuris ir bus 
nusiųstas skilties pinigais į sto
vyklą. Marela
16-kos metų skautiškojo darbo 

sukaktis.
I Vytauto Didžiojo vardo 

draugovė minėjo š. m. sausio 30 
d. savo skautiškojo darbo 16-kos 
metų sukaktį.

Truputis istorijos. Draugovė 
įsikūrė 1921 m. lapkričio 26 d. 
Pirmieji žingsniai tiek dėl skau
tiškos ideologijos nesupratimo, 
tiek dėl sąmoningo kliudymo, 
buvo labai sunkūs: teko nugalė
ti daug kliūčių. Pažymėtina, 
kad „Vytauto“ draugovė buvo 
pirmoji Šiauliuose. Jos įkūrė
jai, susipažinę su skautizmu Ru
sijoje, bandė čia savo jėgas ta
me darbe. Pirmasis drauginin
kas buvo sktn. V. Baniulis. Dėl 
jo nenuilstamo darbo draugovė 
tiek narių skaičiumi, tiek vei
kimu buvo padariusi didelę pa
žangą. Šiandien daugelis bu
vusiųjų „Vytauto“ dr-vės drau
gininkų yra žinorrfi skautų or
ganizacijos darbininkai. Jų eilė 
draugovėje maždaug tokia: A. 
Januškevičius, sktn. V. Baniu
lis, sktn. Ig. Tamošauskas, Ild. 
Stanevičius, vyr. sktn. K. Lau
cius, J. Mielys, A. Lapinskas, 
vyr. sktn. A. Saulaitis, pasktn. 
A. Urbonas, L. Marcinkevičius, 
pasktn. VI. Kašauskas, Volodka, 
V. Cininas, A. Masiulis, C. Ja-

E. Budreika, M. Levic-

tą laiką daug nuveikta, 
pradėtas leisti „Skautų

nušas, 
kas.

Per 
Buvo
Aidas“, kuris dabar yra visos 
Lietuvos skautijos laikraščiu. 
1931 m. lapkričio 26 d. dr-vė už 
padarytus Lietuvos skautijai 
nuopelnus, jos 10-ties metų gy
vavimo proga, apdovanota orde- 
nu „Už nuopelnus“. Dabar 
draugovei vadovauja P. Armo- 
nas (adj. Eug. Maksimavičius).

Sukakčių minėjimas. Prisimin
dama savo garbingą praeitį, 
draugovė ryžosi ją kiek galima 
tinkamiau paminėti. Sukakčių 
iškilmės įvyko sausio mėn. 30 d. 
Į jas atsilankė rajono vadas brig, 
generolas Rėklaitis, tuntininkas 
Ubeika ir kiti vadovai, o taip 
pat svečių, kurių tarpe turėjo
me garbės matyti kauniškį sve
čią psktn. Neniškį, buvusį drau
gininką J. Mieli ir kitus. Žo
džiu sveikino rajono vadas, pa
minėdamas iš viso skautiškojo 
darbo svarbą, J. Mielys, papa
sakodamas įdomių atsiminimų iš 
savo draugininkavimo laikų ir 
kiti. Buvo susilaukta sveikini
mų laiškais ir telegramomis. 
Toliau sekė visus žavėjusi 
koncertinė dalis. Choras, vado
vaujamas draugininko, sudaina
vo keletą skambių dainelių. Sa
vo kūrybą skaitė ir melodekla
macijas išpildė sk. J. Kudžma. 
Tcliau keletą muzikalinių kūri
nių, kaip: „Čardašas“ (Monti), 
„Menuetas“ (Bocherini), „Me
lodija“ (Rubinšteino), „Vengrų 
šokis Nr. 5“ (Bramso), išpildė 
skautai A. Puodžiūnas, J. Fle- 
džinskas, A. Gasiūnas, H. Venc- 
lauskas ir V. Korsakas. Kon
certinė dalis pavyko labai gerai. 
Anot Neniškio: „Išpildėt taip, 
kad nieko geresnio ir negalėjo 
laukti!“ Česka.

VARTODAMI SAVO GAMYBOS CUKRŲ, MES NE TIK KELIAME SVEIKATINGUMĄ, BET IR PRISI
DEDAME PRIE SAVO KRAŠTO GEROVĖS KĖLIMO.
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Skautininkas Vytautas Čepas — teisių daktaras
Skautų brolijos vyriausios vadijos 

vadų lavinimo skyriaus vedėjas ir 
„Skautybės“ redaktorius sktn. V. Če
pas šių metų vasario mėn. 2 d., apgy
nęs disertaciją „Globojami ir globotini 
pilnamečiai“, gavo teisių daktaro laips
ni. Oficialiu oponentu buvo prof. K. 
Šalkauskas. Be to, dar oponavo doc. Ta
mošaitis ir dekanas prof. Janulaitis. 
Doktorantas savo darbą sėkmingai ap
gynė ir teisių fakulteto taryba pripa
žino jam teisių daktaro vardą.

Skautininkas Čepas gimė 1911.HI.21 
d. Rusijoj, Sibire. 1929 metais Kaune 
sėkmingai baigė „Aušros“ gimnaziją, o 
1933 metais Vytauto Didžiojo universi
teto teisių fakultetą. Baigęs universi
tetą buvo išsiųstas i užsienius ruoštis 
profesūrai. Studijavo Zūriche, Vieno
je, Prahoje ir Paryžiuje. Grįžęs iš 
užsienių 1935 metais buvo išrinktas 
teisių fakulteto civilinės teisės katedros 
jaunesniuoju asistentu. Šias pareigas 
ir tebeina.

Malonu čia pažymėti, kad sktn. V. 
Čepas yra senas mūsų brolijos darbi
ninkas, dirbąs skautiškąjį darbą su pa
vyzdingu atsidėjimu. Į skautų orga
nizaciją įstojo 1923 metų gruodžio mėn. 
ir ilgą laiką dirbo vadovo darbą. 1924 
metų rugsėjo mėnesį iš atskiros „La

Sktn. V. Če
pas (dešinė
je), nufoto

grafuotas 
pereitais me
tais tuo mo
mentu, kai 
dr. Alekna 
Įteikė jam 
„Lelijos“ or- 

deną.

pinų“ skilties, kuriai vadovavo vyr. 
sktn. K. Grigaitis (dabar Panevėžio 
tuntininkas), perėjo į I „Kęstučio“ 
draugovę. Čia ėjo paskiltininkio, skil- 
tininko, draugovės adjutanto ir drau
gininko pareigas. Draugininku išbuvo 
iki 1934 metų balandžio mėn., kol tu
rėjo išvykti į užsienį teisės studijų pa
gilinti. Grįžęs iš užsienių vėl tuojau 
stojo į skautišką darbą: 1936 m. gruo
džio mėn. buvo pakviestas į vyriau
siąją brolijos vadiją vadų lavinimo 
skyriaus vedėju. Nuo 1937 m. vasa
rio mėn. redaguoja „Skautybę“.

Sktn. Vyt. Čepui teko nesykį da
lyvauti su mūsų reprezentaciniais 
vienetais kitų kraštų skautų tautinėse 
ir tarptautinėse stovyklose. 1924 m. 
dalyvavo tai*pt. stovykloje Danijoje, 
1931 m. Estijos skautų II taut, stovyk
loje, kur ėjo mūsų draugovės ūkve
džio pareigas, ir 1933 m. tarpt stovyk
loje Vengrijoje, kur buvo mūsų drau
govės laužavedžiu. Sktn. V. Čepas yra 
baigęs ir aukštąją skautų vadų mokyk
lą — Gillvell kursų skyrių 1932 m. 
Latvijoj.

Taigi, mūsų skautiškoji šeima pa
didėjo dar vienu jaunu daktaru. Nau
jąjį daktarą nuoširdžiai sveikiname.

LABAI DĖKOJAME.
Šiaulių I jaun. skaučių-tų dr-vės 

širdingai dėkoja ponams Fledžinskams 
už paaukojimą dovanų, ponams Ka
minskams, vyr. sklt. Fledžinskaitei ir 
jos draugėms už tvarkymą loterijos, 
vyr. sklt. S. Svitkauskui ir sklt. K. Do
markui už gražiai suvaidintą „Kalėdų 
senelį“, psklt. V. Grybauskui, psklt. A. 
Gapanavičiui ir kt., parėmusiems ma
terialiai bei moraliai.

Draugovių vadai.

ATITAISOME KLAIDAS.
I.

„Skautų Aido“ pirmojo numerio 
18 puslapy parašyta, kad tautinės sto
vyklos dainai įvertinti komisijoje da
lyvavo poetas Miškinis, o iš tikrųjų 
dalyvavo poetas Brazdžionis.

n.
„Skautų Aido“ Nr. 2 buvo įdėta ži

nutė „Šis tas iš maironiečių gyvenimo“, 
kurioje yra du netikslumai:

1. III „Maironio“ draugovė pri
klauso ne Kauno Aušros tuntui, bet 
Kauno Pilies.

2. Toje žinutėje dviejose vietose 
sktn. Kizlaitis vadinamas draugovės 
globėju. Atitaisydamas žinutės klaidą, 
pranešu, kad draugovės globėjas yra 
sktn. Z. Varanka.

Sktn. K. Dineika,
Kauno Pilies Tunto Tuntininkas.

SKAUTŲ RADIJAS.
Visi skautiškųjų radijo sueigų klau

sytojai prašomi nepamiršti ir šiais me
tais atsiųsti radijo būrelio vedėjui 
(Kaunas, skautų sąjunga) savo pagei
davimų ir patarimų, kurie kartais gali 
labai daug padėti skautų radijo suei
gas patobulinti ir pagerinti.

Jei kas iš sesių ar brolių rašo gra
žius, širdžiai malonius, skautiško turi
nio eilėraščius, radijo vaizdelius, fel
jetonus, apysakaites — prašome juos 
siųsti radijo būrelio vedėjui, kuris gra
žesnius ir įdomesnius kūrinėlius grą
žins atgal ne paštu, bet jau eterio ban
gomis.

BIOGRAFIJŲ KONKURSO LAIMĖTOJAI.

E. Misevičius, E. Spiridavičius, Povilas Vitkus, K. Čerkeliūnas, V. Dvilinskas,
I premiją. II premiją. IV premiją. III premiją. V premiją.
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ifNaujų kelių vyčiamsl!*)
EiT ' “ ■

Skautų vyčių veikimas pas mus, Lietuvoje, iki šiol tėra 
labai mažai pasireiškęs, kai tuo tarpu kituose kraštuose ši 
skautų šaka ir jos veikimas auga kartu su visu skautų orga
nizacijos augimu. Kokios yra mūsų skautų vyčių merdėjimo 
(jei galima taip išsireikšti) priežastys? Sis klausimas seniai 
ir mane kamuoja, o dabar, susidūrus konkrečiai su skautų vyčių 
darbu bene būdingiausiame savo sudėtimi Lietuvos skautų vyčių 
vienete, jo išsprendimas, gal teisingiau — jo atspėjimas, liko 
pirmaeiliu, skubiu reikalu.

Todėl ir norisi pasidalinti savo mintimis apie šių dienų 
skautų vyčių veikimą Lietuvoje ir apie jų darbo kelius, kurie 
jau pasirinkti, ar gyvenimui keičiantis, dar ieškomi, su visais 
skautais vyčiais ir su tais, kurie vyčiavimą supranta, kaip vy
riškumo ugdytoją ir todėl yra pasiryžę surasti reikiamas sąlygas 
tai pasiekti, atseit, su vadais.

Pirmasis skautų vyčių būrelis Lietuvoje įsikūrė 1925 m. 
Panevėžy (pirmasis sk. vyčių būrelis pasaulyje suorganizuotas 
1918 m. prie Vetsfordo universiteto). O 1929.III.1 d. įsikūrė I-oji 
skautų vyčių draugovė Kaune. Taigi skautai vyčiai Lietuvoje 
gyvena jau tryliktus metus. Šiandien jau turime kelias drau
goves ir keliolika atskirų būrelių įvairiose vietovėse. Bet argi 
tai daug?! Argi per trylika metų skautų vyčių veikimas tegalėjo 
tik tiek išsiplėsti? Taip! Esamose sąlygose daugiau apimti tikrai 
negalėjo.

Žinoma, galima būtų ir tuo, kas yra, visiškai pasitenkinti 
ir džiaugtis, jei šie vienetai kaip reikiant veiktų. Bet, deja, 
beveik visų be išimties veikimas apgailestautinas. Ir tai nė kiek 
ne per drąsiai pasakyta.

Skautų organizacijoj susikuria judriausias jaunimas, tačiau 
jo kūrybingumas ne visada pakankamai paskatinamas. Per maža 
pakišama naujų minčių, nenurodoma naujos dirvos, kurioje ga
lėtų savo jėgas įkinkyti. Daugelis nebuvo sudominti tolesniu 
darbu. Ir šiandien daug geriausių skautų matome daugelio 
kitų organizacijų vadais, kai tuo tarpu mums patiems jų trūksta. 
Ateina pas mus jaunuolis, praeina pirmąjį pasiruošimą gyve
nimui, ir išeina. Džiaugtis galime tik tuo, kad daugumas išeina 
skautiškos dvasios žmonėmis ir tai iš dalies pateisina jiems 
skirtą skautybės darbą. Bet juk jų daugumas galėjo likti akty
vūs mūsų brolijos nariai galį atnešti nemažesnės, o gal net ir 
didesnės naudos savam kraštui, dirbdami mūsų eilėse. Vyčia- 
vimas galėjo būti jų naudingo skautavimo tęsinys. Deja, tokią, 
didesnę sk. vyčių broliją sukurti iki šiol nebuvo padaryta rei
kiamų žygių. Tai iš dalies pateisinama, nes per maža buvo pri
tyrusių žmonių, kurie lygiagrečiai su dedamais skautų brolijos 
pagrindais būtų pagrindę tolimesnio skautavimo — skautų vyčių 
— darbą.

Dabar, kada jau daug padaryta bendram sąjungos gyve
nimui ir kada yra prityrusių vadų, galėtų uoliai imtis skautų 
vyčių brolijos kūrimo darbo.

Greito šio klausimo išsprendimo reikalauja dabartis ir ne
užmirštama praeitis, kuri savyje turi paslėpusi neabejotinai 
daug gražių atskirų sk. vyčių darbų ir didelių jų darbo vaisių.

Senieji (buvę) sk. vyčių vienetų vadai kartais pasako: 
„Jums, vyrai, dabar yra gera dirbti, bet anais (kūrimosi) laikais 
mes nieko neturėjome; viską kūrėme patys, ieškojome ir šį tą 
radome, prisitaikėme ir tvarkėmės, gyvenome, veikėme ...“ Taip. 
Tikrai, buvo sunkūs laikai, sunku iš nieko pradėti. Bet jau
nystės energija surado kelius, jaunas pasiryžimas sukūrė, ko 
nebuvo ir pasiekė didesnių rezultatų. Nuo to laiko praėjo 12 
metų. Bet ir po 12 metų, šiandieną, dabartiniai tų vienetų vadai 
gali seniesiems pasakyti: „Jūs nieko neturėjote — sukūrėte, ir 
mes nieko neturime — kuriame“. Iš tikrųjų. Šiandieną jaunieji 
vadai daugelyje atvejų savo žiniomis yra silpnesni, kaip anuo
metiniai. Ir šiandieną jie gali pasakyti: „Kaip jūs nieko netu-

*) Dedame kaip diskusinį. Red. 

rėjot, taip ir mes neturime“. Gal kas mėgintų užginčyti ir pa
sakytų, kad „daug turit“. Tuomet pastarieji atsakytų: „Tik drau
govę ar būrelį ir daug, daug rūpesčių, daug kelių, kuriuos pir
myn besiverždami numatome, bet nė vienas iš jų neišbandytas, 
neišmėgintas ir todėl iš jų vienas dar neparinktas“. Reikia ma
nyti, kad tų numatytų kelių daugelis yra jau pirmųjų skautų 
vyčių, vyčių kūrėjų, išmėginti ir gal net parinkti, bet jų jau
niesiems nepaliko. Nepaliko nieko, išskyrus vienetus. Bet ir 
vienetai ne tie, kurie buvo pirmaisiais laikais, ne tie savo su
dėtimi ir ne tie skautišku išsilavinimu. Anais laikais gal galima 
buvo pasitenkinti duodant vienetų nariams skautiškų žinių ir 
su jomis surišto darbo, o dabar jų daugumas yra buvę skautais 
ir skautiškoji programa seniai išeita. Ką duoti jiems nauja?

Naujam sk. vyčių vadui skauto vado gabumų ir prityrimo 
nepakanka. Reikia skautų vyčių vado prityrimo, kurį gali duoti 
senieji vienetų vadai.

Visos pirmojo entuziazmo, kuris buvo vyčių kūrimosi lai
kais, kibirkštys seniai prigeso, nors ir pučiamos vieno kito jau
nųjų entuziastų. Jiems reikia stipraus užnugario. Jiems reika
linga paramos. Bet, štai ir vėl gyvenimo pavyzdys. Kauno I-oji 
sk. vyčių draugovė pereitą pavasarį išsiuntinėjo, rodos, dvylikai 
savo buvusių vadų — skautininkų raštus, kviesdama juos pa
galbon jauniesiems dr-vės vadams ir... tik du į juos atsakė. 
Abu atsakė teigiamai. Tai buvo sktn. Mt. Martinaitis ir sktn. 
VI. Kviklys (iš Austrijos). Ne veltui jais dr-vė didžiuojasi. Tai 
čia tikras skautiškas vado nuoširdumas. O kur kiti 10?!

Nuo ko pradėti? Ko griebtis, kad galėtų duoti bent kiek 
smarkesnį impulsą skautams vyčiams kuo greičiausiai tvirčiau 
susiorganizuoti, kad dar prieš tautinę stovyklą įgautų tinkamą 
jiems formą?

Mano supratimu, užmiršus visą praeitį ir jos negerumus, 
bet mokantis iš jos gerųjų pusių, tam darbui reikia:

1. Mobilizuoti visus senuosius skautų vyčių vadus, skau
tininkus.

2. Sudaryti stiprų skautų vyčių skyrių, kurio viena dalis 
būtų viso organizmo „smegenimis“ (senieji prityrę vadai), o 
kita — gyvoji jėga (jaunieji, energingiausieji, kurie priduotų 
tempą visiems vienetams).

3. Nustatyti naujus darbo metodus ir duoti konkrečių darbų 
visiems sk. vyčių vienetams*).

4. Įvesti nuolatinį skautų vyčių skyrių „Sk. Aide“, kur, be 
vedamųjų straipsnių, galėtų būti skelbiami netgi posėdžių nu
tarimai ir kt., paskirti vieną energingą sk. vytį juo rūpintis (kad 
kiekvienam nr. skirtoji vieta būtų užpildyta). Viską koncen
truoti „Sk. Aide“, nes „Skautybę“ ne visi prenumeruoja ir per 
retai eina.

5. Suregistruoti ir įkinkyti į darbą visus skautus vy
čius, paskirstyti juos į aktyvius skautus vyčius ir sk. vyčius rė
mėjus bei vyresniuosius skautus.

6. Suskirstyti sk. vyčių vienetus kiltimis. Didesnių vietovių 
ar rajonų vienetai sudarytų kiltis, kurioms priklausytų ir visi 
tame rajone gyveną pasyvieji sk. vyčiai. Jie turėtų vieną, pagal 
sk. vyčių tradicijas renkamą vadą, priklausantį gal netarpiškai 
rajono vadui. Jis turėtų rūpintis tos sk. vyčių kilties .reikalais 
ir būti atsakingu dėl tų vienetų veiklos, būti nuolatiniu jos ju
dintoju. Vienetai kartu galėtų pasilikti ir tuntų priklausomy
bėje, tuntų ramsčiu.

. 7. Parūpinti, jei ne vienetams, tai nors kiltims, tik vyčiams 
priklausantį būklą, kuriame būtų kuriamos Lietuvos sk. vyčių 
tradicijos, būtų sueigų vieta, kuklus, bet jaukus tos vyčių šei
mos kampelis, turįs didelės reikšmės sk. vyčių „susicementa- 
vimui“. Be buklų sėkmingas sk. vyčių darbas neįmanomas!

Šių septynių užduočių greitas įgyvendinimas, mano su
pratimu, gali duoti stipresnius kelius sk. vyčių tvirtesniems 
žingsniams.

Norėčiau, kad šiuo klausimu pasisakytų daugiau sk. vyčių 
šiuose puslapiuose ar susirašinėjant tarp savęs vienetams, kas 
būtina, ar pasikalbėjimuose. Juk tai mūsų visų ir mūsų sąjun
gos reikalas.

Vyčiai, kurkime stiprią tarnavimo artimui broliją!
Psktn. St. Jameikis.

*) Apibūdinti Lietuvos sk. vytį, jo tipą. Ar Lietuvos sk. 
vytis gali būti toks, kokį supranta anglai? To išnagrinėjimas, 
aišku, gali būti ne tik sk. vyčių skyriaus, bet ir kiekvieno bū
relio sueigų aktualiausia tema.
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J. Bražvilius.

ANGLŲ VALSAS IR SPIRITIZMAS
Feljetonas.

Nieko nepadarysi — jaunystė lieka 
jaunyste. Nuėjau ir aš anądien į vie
nos skaučių draugovės vakarą. Žval
gaus po salę: sėdi sau jaunimas ii’ bū
tinai apie svarbius dalykus kalbasi, o 
orkestras, iš visko matyti, ruošiasi 
naują šokį griežti.

Salė pilnutėlė sesių, kuri viena už 
kitą gražesnė. Pašokti labai praverstų. 
Ir teisę turiu — juk įeidamas visą litą 
sumokėjau, bet kviesti šokti nedrąsu 
ir gana.

Sau pateisinti galiu pasakyti, kad 
šunų nebijau, bandžiau ir per Nemu
ną plaukti, sutikčiau net pirtyje per
nakvoti, bet jau kai reikalas eina apie 
šokį, tikriau, apie kvietimą šokti — 
dingsta drąsa ir tiek.

— Et! — manau kiek pagalvojęs. — 
Kas bus, tas bus — surizikuosiu!

Pastebiu kampe prie lango sesę lie
tuviškais rūbais ir kukliai nusiminu
sią. — O gal ji ir eitų šokti, jei taip, 
priėjęs, visai sklandžiai nusilenkčiau?
— galvoju. Prieinu, nusilenkiu. Sesė 
nužiūri mane nuo galvos iki kojų — 
ten ir atgal, pažiūri į vieną kaimynę, 
antrai kažką pasako, maloniai nusišyp
so netoliese šokančiam paskautininkiui 
ir pradeda keltis iš vietos. Kada aš, 
visai vilties nebetekęs, noriu trauktis 
atgal, ji baigia atsikelti ir maždaug 
duoda suprasti, kad vis tik aš turėsiu 
laimės su ja pašokti.

Šokame mes taip, rodos, anglų val
są. Na, taip — valsą „Tu, tik tu...“, nes 
tai dabar paskutinis mados šūkis. Ir 
galvoju, kaip čia bendrą kalbą sura
dus. Pradedu nuo labai nediskretaus 
klausimo:

— Kodėl sesė taip nusiminusi? — 
klausiu. — Gal čia kalta meilė?

— Meilė? Kas tai yra meilė? — pa
klausė ji mane, lyg Pontijus Pilotas.

Aš nemokėjau atsakyti, ir kalba 
nutrūko.

— O kaip tamstos vardas, jei lei
site?... — atnaujinu puolimą. — Gal 
spėti?...

— Ne! Aš vadinuosi Skaučių Tau
tinės Stovyklos Dvasia, — atsakė man 
gražuolė.

— Bet... bet, kad aš čia nieko ne
suprantu, — sakau.

— Tai manęs visai nestebina! — 
paaiškina.

— Leiskit tada ir man persistatyti,
— sakau. — Esu „Skautų Aido“ ben
dradarbis Bražvilius.

— O, tai puiku! Nuvesiu į skaučių 
stovyklą. Eime! — apsidžiaugusi sušu
ko Stovyklos Dvasia ir paėmė mane už 
rankos. — Šiandien kaip tik atvyko 

pirmosios užsienietės ir apžiūrinėja sto
vyklą. Daug pamatysi.

— Labai dėkui, — sakau. — Tik 
kaip čia bus, kad dabar miške labai 
daug sniego? Ir... be to, stovykla juk 
bus tik vasarą?!...

— Neįprask per daug kalbėti! — 
tarė ji man ir žengė pirmyn. Nieko 
daugiau nebeliko, kaip sekti paskui.

Gerai, kad nespėjau iš rūbinės pa
imti palto ir kaliošų, nes kai atsidūriau 
Pažaislio pušyne, aplinkui buvo vasa
ra, o pušaitės kvepėjo liepos mėnesiu. 
Netoliese buvo matyti stovykla, šalia 
manęs ėjo viena prancūziuke, trys lat- 
vaitėš, dvi austrės ir daugiau užsienio 
sesių. Mus vedė Stovyklos Dvasia. 
Nors jaučiausi pašėlusiai nejaukiai, bet 
vis tik išdrįsau ją paklausti:

— Girdėjau, kad buvot nutarusios 
stovyklauti Kleboniškyje, tai kokiu 
būdu turiu garbės Pažaisly?...

— Tai, matote, kaip čia pasakius,— 
nutraukė mane, — mes labai mylime 
Nemuną... Be to, berniukai čia neto
li stovyklauja, o mums, žinote, ne vi
sada sekasi tas palapines kaip reikiant 
pastatyti, o čia dar tiek darbo... Pa
vyzdžiui, 1928 m. mes labai broliškai 
sugyvenome — skautai mums beveik 
visą stovyklą įrengė.

Kelią į stovyklą mums pastojo kaž
kokia kuolų, šakų ir spygliuotos vielos 
kombinacijos tvora, kas man priminė 
vieną filmą, vaizduojančią D. Karą. Aš 
laimingai pasiekiau stovyklos teritori
ją, bet viena austrė kažkaip tvoroje 
įstrigo; neišpainioja suknelės ir baigta. 
Antroji tuoj šoko fotografuoti. Pasi
jutau nesmagiai ir sakau pusbalsiu mū
sų vadovei:

— Kodėl tos biaurios tvoros nenu
griovėte?

— Labai atsiprašau, — užsigavo ji
nai, — kaip tik mes šią tvorą ir pa
statėme!

Matydama, kad užsienietės susido
mėjo mudviejų pasikalbėjimu, ji ėmė 
aiškinti:

— Gerbiamosios ir gerbiamasis! 
Nesusipratimams išvengti, kol malo
nioji viešnia iš Austrijos išsipainios iš 
tvoros, aš tamstas supažindinsiu su pa
grindinėmis idėjomis, kuriomis mes 
vadovavomės rengdamos šią stovyklą. 
Pirmiausia mums buvo svarbu aukštos 
kokybės stovyklos dvasia. Tai svar
biausia! Toliau, mes nutarėme paro
dyti pasauliui Pažaislio pušyne sukon
centruotą visą Lietuvą. Mūsų stovykla 
— lietuviška, natūrali, na, pačios pa
matysite. Todėl ir ši tvora tokia.

Aš norėjau kažką pasakyti apie tai, 
kad ne per daug tokių tvorų Lietu

voje berasi, bet mes jau ėjome toliau.
Sustojome ir nustebome visi, tei

singiau visos, kai atsidūrėme stovyk
loje. Na, ir gražumėlis, na ir minčių 
gausumas! Tiesiog susižavėjau tuo 
stropumu, kuriuo čia surinkta visokie 
kaimo eksponatai, visos retenybės net 
nuo baudžiavos laikų. Tiesa, baudžiau
ninkams plakti lovio nebuvo, — o gal 
aš jo nepastebėjau,—užtat puodų, puo
dynių, šukių, įvairių grūstuvų — kiek 
tiktai nori. Ant vienos palapinės susė
dusios dvi katės piaunasi, prie kitos 
kiaulės velėną knisa, kažkur karvė 
bliauna. Tokios įdomios gatvės! Tiek 
čia triūso įdėta! Visa tai sukėlė mano 
vaikystės kaime prisiminimą...

Užsienietės šoko viską fotografuoti, 
paišyti, rašyti pastabas į bloknotus.

— Oh! Comme c‘est naturel! — 
džiūgavo prancūzė, latvaitės kažką sau 
tyliai rašė, o viena austrė, ta iš tvo
ros, pusbalsiu kalbėjo.

— Ja, ja! Vokiečiai teisingai apie 
Lietuvą rašo... Ja, ja!

— Ot, puiku, — manau sau, — juk 
ir jos neiškęs į laikraščius neparašiu
sios, kai sugrįš namo. Pavyzdžiui, mū
siškiams grįžus iš užsienių, visus me
tus turime ko skaityti.

Einame toliau. O kiek meno prieš 
palapines, kiek ornamentų iš samanų

Taip atrodo Pažaislio pušynas dabar.
„Mūsų Girių“ klišė.
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ir kankorėžių išdėta! Ir dar vis buvo 
puošiama. Tarp samanų ir velėnų krū
vų dirbo kelios menininkės, aiškiai pa- 
sišventusios idėjai, nes pusę miško už
imančiu paveikslu vaizdavo visą Lie
tuvos skaučių istoriją ir jau buvo pri
ėjusios prie skautų ir skaučių išsisky
rimo. Skautukių būrys, it tos skruz
dės, neša ir neša, ko tik menininkės ir 
menas reikalauja.

— Kaip gražu, — sušukau aš, — 
kad yra pasišventėlių, kurios taip gra
žiai savo gabumus tėvynės garbei au
koja! Tik gaila, kad ta istorija nebaig
ta; o jau stovykla prasidėjusi. Na, di
deli darbai visada pamažu pirmyn ei
na, — pagalvojau.

Mūsų vadovė tik liūdnai palingavo 
galvą.

— Pas mus priimta pasipuošti sto
vyklose, — paaiškinau aš užsienietėms.
— Bet kaip mes jau nestovyklaujame! 
Puošiamės bent savaitę.

— Ar jūs poilsio programoje netu
rite? — paklausiau vieną skautę, kuri 
vilko didžiulį samanų maišą.

— Turime, kaip gi! Bet... na, žino
te, tada mes karves melžiame, paršiukų 
čia turime...

— Bet kam tai, dėl Dievo? — sa
kau.

— Argi nežinai tamsta? Juk mes 
norime pavaizduoti Lietuvą! — įpyko 
sesė.

— Suprantu. Bet juk galima eks
kursijų...

— Ach! — nutraukė mane. — Ne
būk toks įkyrus!

— Qu‘est ce qui c‘est? — klausia 
staiga prancūzė, rodydama pakalnėn.

Žiūriu — pakalnėje, tokioje kaip ir 
duobėje, vandens apsemta palapinių 
grupė, apie jas plaukioja čiužiniai ir 
žemaitiški namų rakandai, ant vieno 
čiužinio tupi višta, o medžiuose sėdi 
šlapios skautės (ne jūrų skautės!) ir 
džiovinasi kojines.

— Wie im Venedig! — sušuko aus
trė, o ant Stovyklos Dvasios kaktos pa
mačiau lyg ir prakaito lašus.

— Tai... tai čia šiąnakt smagiai li
jo... — paaiškino ji.

— Tai kam duobėje palapines sta
tote? — įsiterpiau aš autoritetingai.

— Juk jau sakiau, kad mes vaiz
duojame kraštą: čia štai, kur mes sto
vime — Aukštaitija, o ten duobėje — 
Žemaitija.

— Bet... aš esu keliavusi po Žemai
tiją, — įsikišo ir, reikia pasakyti, visai 
ne vietoje, viena latvaitė. — Ten labai 
daug kalnų...

Aiškiai matėsi, kad ji nesuprato pa
grindinės minties. Tokia geniali idėja
— visa Lietuva kaip ant delno!

— Matote, čia tik simboliškai, — 
paaiškino Dvasia.

Baigėme apžiūrėti stovyklą, ir visos 
viešnios atsisveikino su vadove, užtik-

KAS TURITE ATLIEKAMŲ ŠIŲ METŲ SKAUTIŠKŲ KALENDORELTŲ?
Skautiškų reikmenių tiekimo skyrius jau nebeturi šių metų kalendorėlio, o 

reikalaujančių dar daug yra. Galimas dalykas, kad pas platintojus guli neišparduotų 
ir nenumato greit parduoti. Tiekimo skyriaus vedėjas prašo visus platintojus, kurie 
turi atliekamų kalendorėlių, nedelsiant grąžinti jam.

JEI NEGAUTUM LAIKRAŠČIO, 
pirmiausiai kreipkis į savo paštą, nes dabar vietos paštai turi prenumeratorių sąrašus 
ir pagal juos įteikdinėja laikraštį. Į administraciją kreiptis tik tuo atveju, jei paaiš
kėtų, kad nesi įrašytas atsiųstajame prenumeratorių sąraše.

1936 METŲ PRENUMERATORIAMS SKAUTAMS PRIEDAS — 
tautinės stovyklos plakato paveikslas — jau atspausdintas, tik dėl daugelio darbo admi
nistracija kol kas negali siuntinėti. Kauniečiai skautai, o taip pat ir iš provincijos 
atvykstantieji, galėtų jį atsiimti kiekvienu metu administracijoj. Iš provincijos atvy
kusieji galėtų paimti ir savo pažįstamiems 1936 metų prenumeratoriams. Pageidautina, 
kad žinotų prenumeratos numerį.

rinusios jai, kad tokios stovyklos jos 
dar nemačiusios ir, apskritai, esančios 
sužavėtos įspūdžių gausumu. Kai li
kome vienu du, aš tariau vadovei:

— Dėkoju ir aš, gerbiamoji, už to
kią malonią kelionę. Tik, kodėl aš nie
kur nemačiau tos... tos, kaip jūs sakėte, 
aukštos kokybės stovyklos dvasios?

— Kaip čia pasakius... — nuleido 
akis vadovė. — Tai... aš pati ir... esu...

Supratau, kad vėl kažką labai kvai
lo pasakiau, ir bandžiau taisyti dalyką.

— Ach! Tai labai malonu! — sakau. 
— Bet kodėl tamsta tokia nusiminusi, 
nuvargusi?

— Tai, matai, ne taip jau lengva 
reprezentuoti Lietuvą, — sako, — dar
bo nemaža, žinote.

— Na, nieko, — raminu aš ją. — 
Prie laužo palinksmėsite.

— Vargu bau, — sako ji man. — 
Nebus kada: tų misterijų visokiausių!.. 
O mane tas vargina, pratusi prie skau
tiškų pramogų. Yra, žinai, mėgėjų, nie
ko nepadarysi, — numojo ranka Dva
sia. — Bet užtat užsienietės linksmos, 
gražiai dainuoja — nebus jau taip blo
ga. Ateik į laužą.

— Dėkui, — sakau. — Pažiūrėsiu. 
O dabar einu, kad kas kaliošų rūbinėje 
nepakeistų. Tik gaila, kad nepažįstu 
Skautų Stovyklos Dvasios, būtų įdo
mu ...

— Pažįstu aš tą vyruką, pažįstu. 
Nelinksmas ir jis... Mes stengiamės, 
kiek galim, vienas nuo kito neatsilikti. 
Tai iki pasimatymo! — ir įlindo į aukš
taitišką pirkią.

----- *-----
Mane pabudino šveicorius, radęs 

bemiegantį už pianino.
Spiritizmu netikėjau, tad, vos išau

šo, nuėjau į seserijos vyriausią vadiją. 
Sulaukęs vieno iš autoritetų, aš taip ir 
kreipiuosi:

— Gerbiamoji sese, — sakau. — Ar 
kartais negalėtumėte malonėti man su
teikti informacijų apie skaučių tautinę 
stovyklą: bendras mintis, kaip ji at
rodys ir t. t.

— Mielai, — sako. — Mes dabar tai 
tik ir darome! — Ir pradėjo:

— Svarbiausia — stovyklos dvasia!..

i JUBILIEJINĖ ,. 
-iii TAUTINE (Iii 

STOVYKLA

Taip atrodo šių metų kalendorėlio virše
lis. Kaip matome, primena jubiliejinę sto
vyklą. Kalendorėlio kaina — 10 centų.

Mes turime daug priešų, 
kurie skaudžiai kenkia 
tautai ir mums patiems.

GIRTAVIMAS bus vienas iš dides
niųjų tautos pajėgų žudytojų. Jam 
karą skelbia ir kelius į naują blai
vią Lietuvą tiesia dvisavaitinis laik

raštis

„BLAIVIOJI LIETUVA“
Kaina metams 4 lt., skautams ir 
skautėms 3 lt. Metiniai prenume
ratoriai gauna didelį kalendorių. 
Vienas numeris siunčiamas susipa

žinti dovanai.

Adresas: Kaunas, Kranto ai. 96, 
telef. 416 30.

Kai baigė, aš buvau visiškai suža
vėtas, ir supratau, kad tikrai mačiau 
busimąją stovyklą ir jos dvasią, ir pra
dėjau tikėti spiritizmu...

Ir vaikščioju visur, kur tik yra bent 
kiek vilties sutikti II skautų tautinės 
stovyklos dvasią... Jei pavyks susitikti, 
papasakosiu, ką ji man pasakys.
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J. Paulėnas.

TELEFONUOS PAGRINDAI
(Tęsinys iš pereitųjų metų Nr. 17).

Šaukiamieji prietaisai.
Iš paskutinės abipusės pasikalbėjimo 

schemos Tamstos pastebėjote, kad iššauk
ti abonentą galima tik tada, kai abiejose 
pusėse telefono ragelis bus laikomas pri
dėtas prie ausies. Jei taip nebus, mūsų 
šaukimą ir kalbą priešingoj stoty niekas 
negirdės. Iš čia seka, kad būtinai reika
lingas tam tikras prietaisas, kurio pagal
ba galima būtų paduoti tam tikrą ženklą, 
reiškiantį pasikalbėjimo pradžią. Toks 
prietaisas, teisingiau, tokie prietaisai yra 
išrasti ir vartojami senai. Juk visi gerai 
žinote, kad telefono aparatui pradėjus 
skambėti, bėgate prie jo, nes žinote, kad 
kažkas jus šaukia, kažkas nori su jumis 
kalbėti. Vadinasi, jei norime iššaukti 
abonentą, reikalinga jam paskambinti, o 
jis, išgirdęs skambutį, atsilieps.

Mūsų tikslas yra pažinti ne tik tele- 
foniją, bet ir būti gerais kariais telefo
nistais, todėl čia nagrinėsime tuos šauki
mo prietaisus, kurie vartojami kariuome
nės lauko aparatuose.

Lauko telefono aparatuose vartojami 
du iššaukimo būdai: induktorinis ir foni
nis. Induktoriniam šaukimui tarnauja 
induktorius, o foniniam — zirzeklis. Šau
kiant su induktoriumi, priimančioj stoty 
atsiliepia (skamba) kintamos srovės skam
butis; šaukiant zirzekliu, priimančioj sto
ty telefone girdėsis cypimas (apie tai bus 
žemiau aprašyta).

Induktorius.
Induktorius tai yra prietaisas, skiria

mas abonentą iššaukti. Kaip tas iššauki
mas vyksta, matysime išnagrinėję induk- 
toriaus veikimo principą. (27 brėž.).

Paimkime pasagos pavidalo pastovų 
magnetą ir tarp jo N ir S polių patalpin
kime vielos rėmelį. Rėmelį sukime, pav., 
laikrodžio rodyklės kryptimi. Iš anksty
vesnių aprašymų žinome, kad magnetinės 
linijos, kirsdamos laidininką, sužadina bei 
indukuoja jame kintamą elektros srovę. 
Srovė keis savo kryptį per sek. tiek kartų, 
kiek apsisukimų per sek. padarys vielos

rėmelis. Jei to rėmelio galus (kiekvieną 
skyrium) sujungsime su metaliniais žie
dais, kurie suksis drauge su vielos rėme
liu, o prie žiedų prišliesime linijos laidus 
Lt, L2, tai srovė iš rėmelio bėgs laidu 
Li (vieną momentą) ir grįš atgal laidu L2. 
Tokia srovė, nuėjusi pas abonentą, pateks 
į kintamos srovės skambutį ir skambutis 
skambės.

Tiesa, su vienu vielos rėmeliu tekių 
stebuklų nepadarysime, nes jame gimusi 
mažytė srovė nepajėgs skambučio plak
tukėlį pajudinti. Todėl vietoj vienos vi
jos, apsukime jų daug. Kad magnetinis 
laukas geriau koncentruotųsi prie apvijos, 
tuo pačiu indukuotų joje didesnę elektros 
srovę, uždėkime apviją ant minkštos ge
ležies šerdeso. Tas geležies šerdesas in- 
duktoriuje vadinasi inkaras.

Inkaras atvaizduotas 28 brėž. Amt jo 
išilgai vyniojama didelis kiekis (iki 4000) 
plonos, šilku izoliuotos, vielos 0,15—0,20 
mm diametro, nuo 300—650 omų varžos. 
Inkaras yra užmautas ant ašies O, su ku
ria drauge ir sukasi. Inkaro ašis baigiasi 
krumpliuotu ratuku r, kuris įsijungia į 
didesnį krumpliaratį n. Didesnis krump
liaratis n turi vedamąją ašį Oi (29 brėž.), 
kuri baigiasi rankenėle d, kurią paėmus 
sukamas inkaras. Kad kintamos srovės 
skambutis skambėtų, reikalinga, kad kin
tamoji srovė keistų savo kryptį nemažiau 
15 kartų per sek. Paprastai, ranka pada
romi 3—6 posūkiai per sek. Tam tikslui 
vedamosios ašies Oi krumpliaračio dia
metras parenkamas tokio dydžio, kad jam 
apsisukus vieną kartą, inkaro ašis O ap
sisuktų 5 kartus. Kad induktoriuje gi
musi srovė galėtų išeiti, apvijos vienas ga
las prijungtas tiesiog prie inkaro ašies 
(vadinasi, sujungtas ir su visa indukto- 
riaus mase), o kitas prie metalinio stiebe
lio s izoliuoto nuo inkaro ašies ebonitu.

Kadangi inkaro apvija turi daug var
žos, tai ramybės padėtyje (inkaras nesu
kamas) ji turi būti šuntuojama, t. y. ly
giagrečiai jai (apvijai) jungiama mažytė 
varža — šuntuojančioji plunksna š. To
kiu būdu, srovė, eidama iš linijos per apa
ratą, veltui nesieikvos jos apvijoje.

Induktorių sukant, vedamosios ašies 
dalis e atsiskiria nuo g, užšokdama ant 
jos ir smailusis galas i nustoja lietęs šunto 
plunksną š. Srovė, išėjusi į L2, grįžta 
laidu Li. Nustojus rankeną sukti, spi- 
ruoklis I nustumia vedamąją ašį j seną 
padėtį. Dabar srovė iš linijos eis laidu 
Li, per plunksną š ir įeis į laidą Ls.

Kad inkaro apvijoje gimtų didesnis 
elektros kiekis, magnetinis laukas sustip

rinamas trimis magnetais (kartais ir di
desniu skaičiumi).

Iš buvusių aprašymų atsimename, kad 
jei magnetiniame lauke juda uždaras lai
dų kontūras (rėmelis) taip, kad jo apima
mo magnetinio sriauto dydis keičiasi, tai 
tokiame kontūre kyla elektros srovė, va
dinasi, ir elektrovarė jėga (įtampa). Toji 
elektrovarė jėga, taip pat kaip ir srovė, 
keičia savo dydį ir kryptį. Apvijai su
kantis, juo didesnis skaičius magnetinių 
linijų ją veria, juo didesnė e. v. j. gimsta, 
ir priešingai.

Induktoriaus e. v. j. dydis priklauso: 
nuo inkaro sukimo greičio, vijų skaičiaus, 
magnetinio lauko stiprumo. Pas mus visi 
tie dydžiai kiek galima sustiprinti, padi
dinti.

Induktoriaus įtampa (e. v. j.) siekia 45 
—50 voltų. Taigi, esant tokiai įtampai, 
šaukiamoji srovė pasiekia gana tolimą 
abonentą.

Reikia pasakyti, kad lauko sąlygose 
kabelio linijos dažnai turi blogą izoliaci
ją, tuo pačiu ir srovės nusekimą, tai to
kiais atvejais induktoriumi iššaukti abo
nentą negalėsime, nors susikalbėti dar 
bus galima. Tuomet abonentas šaukiamas 
kitu prietaisu, vadinamu zirzekliu.

Zirzeklis.

Zirzeklis, kaip sakiau, naudojamas 
šaukimui tada, kai induktoriumi, dėl blo
gos linijos izoliacijos, abonentą iššaukti 
negalima. Induktoriaus srovė padaro 15 
—30 periodų per sek., o zirzeklio net 150. 
Tokio dažnumo srovė, nors esant ir blo
gesnei izoliacijai, pasiekia abonentą 
(aukšto dažnumo srovės ypatybė).

Paimkime minkštos geležies šerdesą ir 
apvyniokime jį apvija (30 brėž.). Apvijos 
vieną galą suj imkime su inkaru i (pada
rytu taip pat iš minkštos geležies), o ki
tą — su raktu R. Į tą grandinę įveskime 
elementų bateriją B ir pirminės indukci
nės ritės apviją. Paspaudus raktą R, iš 
baterijos pliuso bėgs srovė: per raktą R, 
elektromagnetą E, inkarą i, I apvija ir 
grįš į baterijos minusą. Praėjus srovei,
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Lietuviai skautai

Brazilijos lietuvaitės skautės.
(Ziūr. straipsnį pereito numerio 43 pusi.)

KAIP VYKSTA LIETUVIU SKAUTŲ 
ORGANIZAVIMAS PITTSBURGE. ‘

Pereitajame numery trumpai pra
nešėme, kad Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Pittsburgo mieste, į kurį 
pereitais metais buvo nuvykę mūsų 
skautai, jau įsikūrė lietuvaičių skaučių 
skiltis. Štai ką rašo apie tai dr. J. 
Baltrušaitienė:

Pittsburgh, Pa. 1938 m. sausio mėn. 10 d.
Gerbiamam Broliui Lauciui ir 
Broliams Skautams Lietuvoje.

Sveikinu iš už jūrių pirmiausiai su 
laimingais Naujais Metais, o toliau su 
priminimu, kad jau ir mes, pittsbur- 
giečiai, suorganizavome skaučių būre
lį, kuris, be abejojimo, augs sąžiningai 
vadovaujant p-lėms M. Bartkutei, S. 
Bikinaitei ir H. Kazlauskaitei.

Aš tik dabar, sugrįžau iš pirmosios 
jų sueigos, kuriai išrūpinau vietą 5th 
avenue High School1). Vieta patogi, 
mokytojos energingos, mokinės — en
tuziastės.

Atsilankė ir dvi motinos, kurios 
bus mums tikros veikėjos ir padėjėjos:

9 Aukštesnioji mokykla penktojoje 
gatvėje.

elektromagnetas E įmagnetės ir pritrauks 
inkarą i. Bet prisitraukus inkarui, tuo 
pačiu momentu grandinėje liausis ėjusi 
srovė, nes tarp inkaro i ir u nebus sąly
čio.

Nustojus eiti srovei, elektromagnetas 
išsimagnetins (nustos buvęs magnetu). 
Inkaras, verčiamas plunksnos p, grįš vėl 
prie sąlyčio u. Po to, grandinėje vėl ims 
bėgti srovė. Tokiu būdu gausime nuo
latinį zirzimą.

Šitie srovės impulsai iš pirmos (I) ap
vijos persiduos bei indukuosis į antrinę 
(II) apviją ir pagaliau pasieks patį abo
nentą, kuris telefone išgirs smarkų zirzi
mą.

Zirzeklių yra kelių rūšių, būtent: po- 
puliarizuotasis ir diferencinis. Pirmasis 
naudojamas LT30 telefono aparate, antra
sis vokiečių 1916 m. telef. aparate.

(Pabaiga kitame numery). *

plačiam pasauly '
ponia Količienė ir ponia Raudonienė; 
tai lemia, kad tas būrelis tikrai laiky
sis. Pereitą pirmadienį susirinko vos 
keturios, o šį vakarą — jau vienuoli
ka, neskaitant tų, kurios buvo iš anksto 
užsirašiusios.

Berniukų vakaras esti penktadie
niais. Pirmoji sueiga buvo pereitą 
savaitę, bet atvyko tik trys. Kažin 
kaip bus šią savaitę.

Ponas P. Dargis2) keletą kartų do
vanai garsino mūsų veikimą per radi
ją. S. L. A.3) trečias apskritis išrinko 
skautams organizuoti komitetą iš 8 
asmenų paliekant ir senąjį. Lietuvių 
mokslo draugystė davė ir duoda mums 
dovanai svetainę. Jos pirmininkas V. 
Virbickas skautų draugas.

Kaip vyks su vaikinų organizavi
mu, parašysiu kitą sykį.

Jūsų J. Baltrušaitienė“

2) Apie p. Dargį žiūrėk pereitųjų metų 
„Skautų Aido“ Nr. 20 ir 21 straipsnį „Per 
Amerikos Lietuvą“.

3) Lietuvių susivienijimas Amerikoje.

Skaučių foto konkurso 
pasekmės

Pirmasis skaučių foto konkursas 
„Skautė stovykloje“ nepavyko: skau
tės foto mėgėjos dalyvavo labai ne-

• „Skautų Aido Mūsų Mažiesiems“ 
redaktorius praneša negalėsiąs sunau
doti šių rašinių: Vaivos eilėraščio 
„Snaigių šokis“, V. Daugmaudžio 
eilėraščių „Kaip gi nemylėti“, „Skau
tas darbštus“, „Našlaičių vargai“ ir 
„Laisvė“. L. Kavaliausko rašinė
lio „Pareiga“. J. Masiulio eilėraš
čių „Tai gražiausi perlai“ ir „Nauji 
Metai“.
• V. Breduliui. Dėkui už pasiūly
mą, bet vertimo „Drama aukso krašte“ 
spausdinti negalėsime, nes jau spaus
diname vieną ilgesnę apysaką „Perkū
no šventykloje“.
• Kregždei. Korespondencijos nedė
jome dėl to, kad nebuvai nurodžiusi 
redakcijai savo pavardės, o dabar 
spausdinti jau per vėlu — paseno. Pra
šom rašinėti.
• A. Račeliui, M. Zadlauskui ir VI. 
Navickui. Jūsų vaidinimėlius atida
viau peržiūrėti redakcijos bendradar
biui teatro klausimais pasktn. K. Jūra-

Sleževičiūtė.

gausiai. Buvo tikėtasi, kad dalyvaus 
daugiau prityrusios foto mėgėjos, o tuo 
tarpu dalyvavo tik pradedančios ir tų 
pačių labai maža.

Konkurso rezultatams įvertinti ko
misija, iš pirmininkės skaučių seseri
jos vyr. vadijos propagandos skyr. ve
dėjos pasktn. M. Ševelinskaitės 
ir narių: dailininkės V. Žukauskai
tės ir foto mėgėjos A. Laučienės, 
peržiūrėjusi atsiųstas nuotraukas, ne
rado iš jų nė vienos, už kurią galėtų 
skirti 1—3 premijas. Tačiau skautės 
Sleževičiūtės nuotraukas komi
sija pripažino geriausiomis iš atsiųs
tųjų ir paskyrė jai specialinę dovaną 
— foto meno žurnalo „Gale
rija“ prenumeratą 1938 m e- 
tams.

šūnui. Ar galėsime sunaudoti, pra
nešime vėliau.
• A. Šliogerytei. Vertimėlį „Mažas 
bailys“ atidaviau jaunųjų skyr. redak
toriui.
• P. Rač. Klausi, kodėl neįdėjome 
atsiųstos padėkos. Dėl to, kad nebuvo 
atsiųstas nustatytas už jos paskelbi
mą mokestis (žiūr. viršelio II puslapį).. 
Dedame ją dabar. Tarp kitko norė
tumėm pastebėti, kad mums atrodo, 
jog toks laiško tonas, kokiu Tamsta jį 
parašei, vargu galėtų būti praktikuo
jamas kad ir savitarpio susirašinėjime.
• Visiems, kurie atsiuntė piešinių ir 
fotografijų, nuoširdžiai dėkojame. Ką 
galėsime, sunaudosime, o nesunaudo
tus artimiausiu laiku grąžinsime.
© Korespondentams. Vykdydami Skai
tytojų pageidavimus sumažinti skyrių 
„Mūsų didžioji šeima“, daug mažiau 
įdomių žinelių nedėjome, o kaikurias 
gerokai sutrumpinome. Rašykite apie 
įdomesnius įvykius.
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Brolijos atstovas pasktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko pasktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

JAU 20 METŲ
— Mamyte, kodėl tu sakai, kad mūsų tėvynė 

Lietuva dar visai jaunutė ?
— Todėl, vaikuti, kad štai šiemet sueina tik 20 

metų, kai ji atgimė.
— Ar 20 metų tai dar nėra sena? Juk tu, mo

tute, pati anąkart sakei, kad mano pusbrolis Dau
mantas jau suaugęs, nes turi 20 metų.

— Taip, vaikeli! 20 metų žmogus skaitosi jau 
suaugusiu, bet valstybei 20 metų tai labai trumpas 
amžius.

— O kodėl tu, motute, sakai, kad žmonės gims
ta, bet kai kalbi apie Lietuvą, sakai ne „užgimė“, 
bet „atgimė“?

— Mano mielas! Tu dar mažas, todėl nesupran
ti. Tačiau klausyk: sakome Lietuva atgimė, o ne 
užgimė todėl, kad Lietuva senovėje jau buvo susikū
rusi. Lietuva buvo labai didelė ir galinga valstybė, 
kai ją valdė narsieji jos kunigaikščiai Algirdas, 
Kęstutis ir Vytautas Didysis. Tik paskiau, susidė
jusi su lenkais, nustojo savo galybės ir laisvės. Bet 
dabar štai jau švenčiame 20 metų, kai mūsų tėvynė 

Lietuva vėl atgavo nepriklausomybę. Vargsta tik 
mūsų sostinė Vilnius ir trečdalis mūsų žemių, kurios 
pavergtos.

— O ar mūsų niekas daugiau nepavergs?
— Kol mes norėsim būti laisvi ir kol mokėsim 

laisvę branginti ir dėl jos visas savo jėgas aukoti, 
tol ir būsim laisvi. Todėl visi vaikučiai turi augti 
tėvynei, o suaugę turi būti geri tėvynės sūnūs ir 
narsūs kariai — laisvės gynėjai.

— Motute, jei aš užaugsiu toks didelis, didelis, 
kaip Vytautas Didysis, tai nė vienas mūsų šalies ne
draugas nedrįs kėsintis į mūsų krašto laisvę. Bet jei 
toks didelis neužaugsiu ? ...

— Vaikuti, didžiu būti nereikia milžino ūgį tu
rėti, nes ir Vytautas Didysis nebuvo milžiniško ūgio.

— Tai kodėl jį Didžiuoju vadina?
— Todėl, kad jo dvasia buvo milžiniška ir jo 

nuveikti darbai įgalina Didžiuoju jį vadinti. Žinok, 
vaikuti, kad ir silpname bei mažame kūne gali tarpti 
milžiniška dvasia.

NEBAIGTAS PASAKOJIMAS
Varpų skambėjimas pažadino lai

mės sapnų liūliuotą vaiką.
Varpai jį keldavo kas rytą gana 

anksti — vos pasirodžius horizontuos 
rytmečio žaroms. Akimirksniu palik
davo lovelę, atsiklaupdavo prieš Smūt- 
kelį ir dar tebeskambančiuose varpų 
aiduose galėdavai išgirsti maldos Aukš
čiausiajam šnabždesį. Susitvarkęs ir 
papusryčiavęs, paimdavo jau iš vakaro 
sudėtas knygas ir išeidavo siauručiu 
daržo takeliu per ąžuolyną į mokyklą.

Šiandien, kaip ir visuomet, tik kiek 
vėliau, pramerkęs akis, metė pirmąjį 
žvilgsnį pro langą, norėdamas sužinoti, 
koks oras. Buvo jau gana šviesu ir bu
vo bepradedąs galvoti, kad bus pami
gęs. Tolimųjų horizontų šviesoje styb- 
sojo miestelio siluetai: bažnytėlė, įvai
rių formų namai ir kiti pastatai ir ty-

(Vasario 16-tai)

lūs medžiai. Jau norėjo keltis, kai mi
nutėlei sustingo jo žvilgsnis, sulaiky
damas ir jį patį patale. Nesimatė vieno 
bažnytėlės bokšto. Jis buvo uždengtas 
lengvai plevėsuojančios trispalvės. Vai
kas tik dabar prisiminė ir susimąstė... 
„Tikrai. Juk šiandien vasario 16-ji“, — 
sušnabždo jaunos lūpos ir kupinas kaž
kokio naujo pasiryžimo, jis iššoko iš 
lovelės. Po kelių minučių, apsivilkęs 
švarutėliais tamsiai mėlynos spalvos 
rūbeliais, nusiprausęs ir susitvarkęs, 
tyliai pravėrė tėvelio kambario duris.

Už rašomojo stalo sėdėjo tamsiai 
pilku, su stačia apykakle, keturiomis 
užsegtomis kišenėmis ir senu suaižėju
siu diržu sujuostu mundiru vyras. Sė
dėjo vyras, kurio veide, ramiame lyg 

marmuras, atsispindėjo nepalaužiama 
valia, stiprus pasiryžimas ir didingi 
pergyvenimai. Jo krūtinę puošė du 
Vyčio Kryžiai. Ant stalo gulėjo vokiš
ko sukirpimo kepurė su priešaky įseg
ta nematyta žvaigžde ir kelių metų 
„Kario“ komplektai. Į vieno jų pusla
pius buvo įsmeigtos to vyro akys...

Berniukas ir šiandien buvo pasiry
žęs savo tėvelį pasveikinti, kaip ir vi
sada, entuziastingai ir linksmai. Bet 
tas jo akims neįprastas naujas vaizdas 
jo pasiryžimą nuslopino, todėl priėjęs 
pasveikino jį be žodžių, įspausdamas į 
tėvo veidą švelnutį bučinį.

— Sveikas, sūnau, — pakėlęs gal
vą pratarė tėvas. — Aš tavęs laukiau. 
Šiandien noriu kartu su tavim papus
ryčiauti. Mamytė išėjo į bažnytėlę.

— O kodėl tu, tėveli, apsivilkai ši-
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Brolio Savo

Vasario 16-ji diena
Visi: Valio! Valio! Valio!

Mūsų tėvynė Lietuva, valio!
Valio! Valio! Valio!
Tu nepriklausoma ir laisva, valio!

I grupė: Daug metų!
II grupė: Daug metų!
Visi: Tave prikankino!
I grupė: Daug kartų!

II grupė: Daug kartų!
Visi: Tave jau marino!
I grupė: Jie laukė.

II grupė: Jie laukė,
Visi: Kad tavo vaikai
I grupė: Tau kapą

II grupė: Supiltų
Visi: Ilsėtis ramiai.
I grupė: O, mūsų brangioji tėvyne - močiute,

II grupė: Ir vėl tau nušvito skaisčioji saulutė.
Visi: Vėl skamba, tik skamba vaikų sutartinė,

Valio! Tegyvuoja brangioji tėvynė!
Visi: Valio! Valio! Valio!

Mūsų tėvynė Lietuva, valio!
Valio! Valio! Valio!
Tu nepriklausoma ir laisva, valio!

1. Artojas:
Pailsęs, nuvargęs, nuplyšęs buvau, 
Bet tavo didvyrius kasdien maitinau.

2. Grėbėja:
O aš jiems kasdieną gražiai dainavau. 
Dainelėmis savo aš juos gaivinau.

3. Karys:
Kada tu stovėjai kraujais ašarota, 
Žiūrėjai į priešą, kurs tave prarys, 
Aš įtempiau jėgas, ir valią, ir protą, 
Ir jį nugalėjęs, tapau karžygys.

4. Gail. sesuo:
Kada šiaurys vėjas kaukė ąžuolyne,

Ir priešai įniršę draskė mūs tėvynę, 
Aš pamečiau viską, viską, kas gražu, 
Ir ėjau slaugyti narsių karžygių.

5. Kalvis:
Kai kardas nulūžo, šautuvas sugedo, 
Greičiausią pagalbą pas mane surado.

6. Virėja:
Aš noriu jums tiesą sakyt, nesigirti, 
Kad teko ir man už laisvę kariauti, 
Tik ne kardu, bet valgį kariams virti, 
O, reikalui esant, ir žaizdas jų plauti.

7. Kaminkrėtys:
Ir mano juodas darbas
Prie laisvės prisidėjo:
Kui’ manęs nebuvo,
Daug turto supleškėjo.

8. Malūnininkas:
O mano malūnas ir mano girnelės 
Tavo didvyriams gamino duonelės.

9. Gaisrininkas:

10. Siuvėjas:

11. Lakūnas:

12. Batsiuvis:

Kai gaisras viską ryja, 
Vien pelenus palieka, 
Aš pirmas juk ugnyje — 
Nebijau aš nieko.
Jeigu šitų įrankėlių 
Ir manęs nebūtų, 
Kas gi mūsų kareivėliams 
Milines pasiūtų?
Kur kulkos nesiekė, 
Mes, lakūnai, skraidėm 
Ir priešą iš aukšto 
Granatomis baidėm. 
Mano siūtais batais
Padangėm neskraidė, 
Bet po sniegą 
Ir purvyną braidė.

13. Muzikantas: Atrodo, muzikantai - 
Niekam nereikalingi,
Bet aš tikiu šventai —
Su jais visi laimingi. 
Nors būna taip pailsę, 
Nepavelka nė kojų,

tais senais, nudėvėtais rūbais? Iš kur 
tu juos gavai?

— Tam ir paskirsiu šią valandėlę, 
kad kartu su tavim pusryčiaudamas 
galėčiau apie tai papasakoti, — pasakė 
keldamasis iš kėdės ir, apkabinęs sū
naus pečius, išsivedė jį į valgomąjį, kur 
jų laukė paruoštas stalas.

O sūnus, nejausdamas savęs, žiū
rėjo į tėvą, klausėsi jo žodžių ir smulk
meniškai tyrinėjo tėvo naująjį aprėdą.

Norėdamas dar geriau į tuos rūbus 
įsižiūrėti, atsisėdo priešais tėvą.

— Taigi. Tave stebina šie mano rū
bai. Tau atrodo jie prasti, o man bran
giausi. Su jais dalyvavau Nepriklauso
mybės kovose. Su tokiais rūbais prieš 
dvidešimt metų būriai vyrų, laisvu 
noru — niekieno nevaromi, išėjo Lie
tuvai, taigi ir tau, sūnau, parnešti lais
vę... Išėjau ir aš su jais... Daugelis iš
ėjusių negrįžo... — tęsiamai nutraukė 
pasakojimą. Sūnus, užmiršęs valgį, 
žiūrėdamas tėvui į akis, klausėsi. — 
Buvau ir aš kelis kart sužeistas ir šitie 
rūbai — mano pirmoji uniforma — 
pirmųjų kovų dūmų prisigėrę, pri

dengdami žaizdas, sugerdami iš jų sru
venantį kraują, paslėpdami jį nuo ma
no akių, neatėmė energijos, drąsos ir 
pasišventimo, kuris vedė mus naujiems 
žygiams ir laimėjimams. Šie rūbai ma
tė ir tuos laimėjimus, už kuriuos buvau 
apdovanotas šiais trečio ii’ antro laips
nių Vyčio Kryžiais. Tikiu, tu ir su šiais 
rūbais matydamas, tėvo nesigėdini...

— Man jie patinka...
— Šiems rūbams siūlus verpė visa 

tauta vienam tikslui; tauta, kuri gyve
no vienu troškimu ir į juos įaudė vieną 
mintį... Tie pilki siūlai, išplauti ašarų, 
sutvirtinti skausmais ir kančiomis, su
pynė audeklą, audeklą staklėse ir šir
dy, kuris laikys tol, kol paskutinės tau
tos ašaros, skausmai bei kančios Ne
munu ir Nerimi, nuo jų versmių ligi 
žiočių, nuplauks į Baltijos marias...

— Tai kodėl, tėveli, tu šių rūbų 
dažniau neužsivelki? — po ilgos pau- 
zos paklausė sūnus.

— Todėl, sūnau, kad aš juos labai 
gerbiu. Šiandien man didelė šventė.

— Žinau. Nepriklausomybės pa
skelbimo.

— Taip. Šiandien suėjo dvidešimt 
metų, kai Lietuva prisikėlė nepriklau
somam gyvenimui. Sakau prisikėlė, nes 
Lietuvos valstybė susikūrė jau senai
siais amžiais. Nuo Baltijos ligi Juodųjų 
jūrų žemės jai priklausė. Senovės Lie
tuva buvo didinga. Šiandien to prisikė
limo šventė. Be to, man ją papildo ma
no pergyvenimų sukaktys...

— Papasakok ir apie jas, tėveli.
— Manau, tavo žinias apie Lietuvos 

nepriklausomybės kovas ir visa, kas 
rišasi su valstybės atstatymu, papildys 
tavo mokytojai.

Išgėręs likusią kavą, pastūmė indelį 
ir lėkštelę toliau nuo savęs, sunėręs 
rankas, žiūrėdamas į sūnų pasakojo 
toliau:

— Būdamas tavo amžiaus, buvau 
smarkiai sumuštas rusų žandarų už tai, 
kad neišdaviau vieno senelio knygne
šio. Gal pusdienį gulėjau be sąmonės. 
Pasveikęs prisiekiau atkeršyti. Tam 
proga buvo — Nepriklausomybės ko
vos. Šiandien nuo laisvės paskelbimo 
suėjo 20 metų, kaip tik tiek metų, kiek 
aš turėdamas išėjau savanoriu. Štai
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*' Tuoj visi pagyvėja,
Kai aš linksmai užgroju.

14. Kanklininkas: Kai baisi kova jau eina,
Reikalinga daug drąsos, 
Tik užtrauk linksmutę dainą 
Ir laimėsi visados!

15. Mokytojas: O kas be manęs gali
Išmokyt vaikelius, 
Kad mylėtų savo šalį 
Ii’ brangiuosius tėvelius.

16. Kunigas: Laisvužė suskambėjo
Su daina ir su malda.
Dievulis mums padėjo — 
Tėvynė mūs laisva!

Visi: Visi mes kaip vienas tėvynę juk gynėm,
Tau laisvės vainiką visi kartu pynėm.
Kol gyvi mes būsim, tave vis mylėsim: 
Kiekvienas tau dirbsim, kaip kas sugebėsim!

Lietuva: Būkit palaiminti, pirmieji švietėjai, 
Sunkų, oi, sunkų darbą pradėję! 
Būkit palaiminti, didieji veikėjai, 
Turtą ir protą į darbą įdėję! 
Būkit palaiminti, narsieji gynėjai, 
Mane nuo priešų baisių apgynę!

Artojas: Jau dvidešimts metų, kaip saulė nušvito!
Vaidila: Jau dvidešimts metų skamba daina!
Kalvis: Jau dvidešimts metų, kai pančiai nukrito!
Lakūnas: Jau dvidešimts metų laisva Lietuva!
Karys: Mes statome miestus, didingas pilis.

Plentais išvagosim skersai, išilgai 
Ir žengsim, kur liūdi tėvynės širdis — 
Senasis mūs Vilnius kur kenčia labai.

Kunigas: O Tu, Visagali, palaimink mūs žygius! 
Leisk Vilniaus bokšte iškelti mūs Vytį! 
Palaiminki mūsų narsiuosius karžygius, 
Kad jie atėjūnus galėtų išvyti!

Vaidila: Kada mūs tėvynė visa bus laisva — 
Nuo Klaipėdos, Gardino iki Lydos, 
Tada suskambės laisvoji daina, 
Skaisti, kaip saulė, laisvos Lietuvos!

Visi: Valio! Valio! Valio!

Mūsų tėvynė Lietuva, valio!
Valio! Valio! Valio!
Tu nepriklausoma ir laisva, valio! 

(Išeina).

Paaiškinimai.
1. Lietuva — lietuvaitė, pasipuošusi tautiškais rūbais, su 

vėliava rankoje žygiuoja pirmutinė. Ji sustoja pačiame 
scenos viduryje.

2. Kiti dalyviai sustoja po aštuonis kiekvienoje pusėje. 
Sustoja taip, kad sudarytų pusratį, o to pusračio centras 
yra „Lietuva“.

3. I-ji grupė yra stovįs dešinėje aštuonetas dalyvių, o II-ji 
grupė — kairėje.

4. Dešinėje stovi nelyginiai skaitmens, o kairėje — lyginiai.
5. Artojas laiko rankoje dalgį, grėbėja — grėblį. Karys 

su šautuvu. Gailestingoji sesuo su raudonojo kryžiaus 
vaistų lagaminėliu. Kalvis, atsiraitęs rankoves, ant pe
ties laiko didelį plaktuką, virėja su samčiu rankoje. Ka
minkrėtys su šluotele ir virve, malūnininkas su miltuotu 
maišu ant nugaros. Gaisrininkas su virve ir kirviuku. 
Siuvėjas laiko rankoje piršto storumo ir 20 cm ilgumo 
adatą, kurioje įverta virvelė. Lakūnas su talismanu ran
koje. Batsiuvis laiko rankoje ilgą batą (su aulu). Mu
zikantas laiko smuiką ar armoniką rankoje (arba kitą 
kokį muzikos instrumentą). Kanklininkas apsirengęs 
baltais rūbais, rankoje laiko kankles. Mokytojas — su 
knyga. Kunigas — su maldaknyge.

6. „Visi mes, kaip vienas, tėvynę juk gynėm“... galima ir 
dainuoti. Gaida tinka „Jau slavai sukilo nuo Juodmarių 
krašto“. Tik tuomet reikėtų dar pridėti žodžius: „Petys 
gi į petį, mūs vyrai daug gali, sustoję į darbą už mylimą 
šalį, prikėlėme Lietuvą mūsų!“ Žinoma, galima ir kitą 
kokią rimtą gaidą pritaikyti, arba ir visai nedainuoti.

7. Sveikintojai arba dalyviai, kurie sako savo žodžius, iš
eina iš savo vietos ir prieina visai arti prie „Lietuvos“ 
ii’ sako jai, o baigę kalbėti grįžta atgal, apeidami aplink 
„Lietuvą“. Tuo būdu jų kelią sudaro lyg kilpa.

8. Ateidami ir išeidami dainuoja „Valio! Valio!“ ir t. t. 
Šiai dainai nesunku pririnkti gaidą. Tik reikia žiūrėti, 
kad būtų rimta ir tiktų žygiuotei.

kodėl ši šventė man dvigubai, o gal net 
trigubai brangesnė. Ir todėl aš šian
dien pirmąsyk užsivilkau šiuos rūbus 
po to, kai grįžau iš fronto.

— Ar tau nesunku buvo?..
— Kovos lauke lengviau gyventi, 

negu svetimiesiems vergauti, sūnau. 
Vargas buvo įpratinęs pernešt didžiau
sius sunkumus. Mums visko trūko, bet 
visko buvo ir gana. O juodžemis ir 
smėlis, dėl kurio smiltelių mes kovo
jom, ii- kurio ir maistas ir drabužiai 
buvo pilni, buvo toks brangus, bran
gesnis mums už viską.-Aš buvau jau
nas, bet ir dar jaunesnių buvo. Silp
nučiai kūnai buvo tokie atsparūs ir ga
lingi, kad juo daugiau bombarduoda
vo, tuo labiau spausdavosi krūtine prie 
žemės ir nė vieno žingsnio atgal ne
statydavo. Komanda buvo girdima tik 
viena: „Pirmyn!“ Veidai žemėti puo
šėsi šypsenom, krūtinės krykštavo juo
kais, kai nugalėję priešus susirinkda
vome krūvon peržvelgti laimėjimus.

Tėvo akys skendo tolumon, o lū
pose kaskart labiau ryškėjo pasiten
kinimas.

— Tau, sūnau, nebėra kam keršyti. 
Šiandien ir tu, tavo draugai ir tavo tė
vas, motina laisvi ir niekieno nebau
džiami, nespaudžiami. Mūsų, senųjų, 
buvo vienokia, jūsų yra kitokia už
duotis. Atsiminkite visados, kad jūsų 
tėvai atstatė Lietuvą, atkūrė jos gar
bingą kariuomenę ir nori ją matyti pri
lygusią ai' net prašokusią kitas senas 
tautas bei valstybes, galingą ir didingą 
savo sūnų ir dukterų mokslu! Šis dar
bas jums paliko. Ir tu, sūnau, tikiu, 
savo tėvo neapvilsi. Mylėsi savo kraštą 
dar labiau ir, pirmučiausia, būsi geras 
ir darbštus mokinys. Tu tėvo darbus, 
rankomis nudirbtus, jėga ir ginklu pa
remtus, papildysi savyje mokslu. Man 
jis buvo neprieinamas...

— Kalėjimas... žandarai... — lyg 
tęsinys anų tėvo žodžių prabėgo min
tys besiklausančiam, užsisvajojusiam 
sūnui. Jis žvilgterėjo į laikrodį ir at
sistojo.

— Tėveli, aš jau turiu eiti.
— Gerai, sūnau, kad rūpinies. Eik. 

Bet kodėl tu ne mokinio uniforma ap- 
sivilkai?

— Po pamaldų turiu draugovės su
eigą.

— Matau, tau ši uniforma patinka?!
Sūnus šypsodamasis staigiai linkte

lėjo galvą žemyn ir, skubiai pasiėmęs 
paltuką apsivilko, užsidėjo kepurę.

— Gerai, aš tave palydėsiu.
Tėvas paėmė sūnaus skilties gairelę 

ir išėjo jau pažįstamu taku. Abu ty
lėjo. Tėvas sekė savo sūnaus kiekvie
ną judesį. O galvoje jis sprendė klau
simą: „Kokį tave paaugusį matysiu ir 
ko aš iš tavęs sulauksiu“, bet jį užduoti 
savo jaunam sūnui neišdrįso.

Kas žino, gal ir jį pašventins pana
šios kovos, gal prisieis senam tėvui lai
minti savo sūnų Vilniaus žygiui...

Prie daržo vartų tėvas atidavęs gai
relę grįžo atgal. Sūnus, užmiršęs savo 
senąjį kelią per ąžuolyną, pasuko gat
ve, pasipuošusia trispalvėmis.

Plikose ir sustingusiose medžių ša
kose švilpavo vėjas. Šaligatvis buvo 
nuklotas storu naujai iškritusio ir dar 
nenušluoto sniego sluoksniu. Jis brido 
juo, lyg vandeniu, o jo girgždėjime 
girdėjo nebaigtą tėvelio pasakojimą.
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II KIAUSI DALIS
(Tęsinys iš 50 psl.).

7. Stovyklos ūkio vedėja — paskautininkę Niną 
GRIGALIŪNIENĘ.

8. Stovyklos propagandos vedėja — paskautininkę 
Emiliją ŠEVELIN SKAITĘ.

9. Stovyklos tarnybų vedėja — paskautininkę Joaną 
ŠERNIENĘ.

, §2‘
, Stovyklos metu vykstančios skaučių darbų parodos 

vedėja skiriu skautininkę Valę BARMIENĘ.

Sktn. K. ŽILINSKIENE, 
Seserijos Vadė.

Sktn. E. RUDIENE, 
Vadeiva.

Nr, 42,
Kaunas, 1937 m. gruodžio mėn. 21 d.

§ 1-
Skaučių seserijos 1938 metų TAUTINĘ STOVYKLĄ, 

atsižvelgiant į geografinę padėtį ir krašto būdingumą, 
skirstau į dešimt rajonų: 1. SUDAVIJOS rajonas, 2. DAI
NAVOS rajonas, 3. SIAURĖS LIETUVOS rajonas, 4. 
PAJŪRIO rajonas, 5. ŽEMAIČIŲ rajonas, 6. AUKŠTAI
ČIŲ rajonas, 7. VIDURIO LIETUVOS rajonas, 8. KAU
NO MIESTO rajonas, 9. AKADEMINIO JAUNIMO rajo
nas, 10. JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ rajonas.

§ 2.
Atitinkamiems rajonams skiriu šiuos tuntus bei vie- 

tininkijas:
1. SUDAVIJOS rajonui: Marijampolės tuntą, Vil

kaviškio tuntą ir Šakių vietininkiją.
2. DAINAVOS rajonui: Trakų tuntą, Alytaus tun

tą ir Seinų tuntą.
3. ŠIAURĖS LIETUVOS rajonui: Biržų tuntą, Šiau

lių tuntą ir Žagarės vietininkiją.
4. PAJŪRIO rajonui: Raseinių tuntą, Klaipėdos 

tuntą, Pagėgių vietininkiją, Švėkšnos vietininkiją ir Jur
barko vietininkiją.

5. ŽEMAIČIŲ rajonui: Mažeikių tuntą, Telšių tun
tą ir Tauragės tuntą.

6. AUKŠTAIČIŲ rajonui: Ukmergės tuntą, Utenos 
tuntą, Zarasų tuntą ir Rokiškio tuntą.

7. VIDURIO LIETUVOS rajonui: Panevėžio tuntą, 
Kėdainių tuntą ir Jonavos vietininkiją.

8. KAUNO MIESTO rajonui: Kauno Neries, Kauno 
Nemuno ir Kauno Centro tuntus.

9. AKADEMINIO JAUNIMO rajonui: Vytauto Di
džiojo Universiteto studenčių skaučių draugovę, Klaipė
dos Pedagoginio Instituto skautiškų studijų draugovę.

10. JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ rajoną sudaro visų 
tuntų jaunesniųjų skaučių atstovės.

Sktn. K. ŽILINSKIENE, 
Seserijos Vadė.

Sktn. E. RUDIENE, 
Vadeiva.

Nr. 43.
Kaunas, 1937 m. gruodžio mėn. 21 d.
Skaučių seserijos 1938 metų tautinės stovyklos su

darytiems rajonams vadovauti skiriu:
1. Sudavijos rajono viršininke — skautininkę 

Juozę AUGUSTAITYTĘ - VAIČIŪNIENĘ.
2. Dainavos rajono viršininke — paskautininkę 

Eleną MOZŪRIENĘ.
3. Šiaurės Lietuvos rajono viršininke — 

skautininkę Mariją BERNŠTEINAITĘ.
4. Pajūrio rajono viršininke — paskautininkę 

Vandą PAPEČKIENĘ.
5. Žemaičių rajono viršininke — skautininkę

Oną ZAILSKIENĘ. <
6. Aukštaičių rajono viršininke — skautininkę 

Liudą IKAMIENĘ.
7. Vidurio Lietuvos rajono viršininke — 

vyresnę skautę Oną MAKSIMAVIČIENĘ.
8. Kauno miesto rajono viršininke — skauti

ninkę Apoloniją ŠENBERGIENĘ.
9. Akademinio jaunimo rajono viršininke

— paskautininkę Mildą KURŠAITĘ.
10. Jaunesniųjų skaučių rajono viršininke

— skautininkę Mariją MILVIDAITĘ.

Sktn. K. ŽILINSKIENĖ,°
Seserijos Vadė.

Sktn. E. RUDIENE,
Vadeiva.

LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO 
ĮSAKYMAS.

Nr, 27.
Kaunas, 1937 gruodžio m. 31 d.
Grįžęs iš atostogų vėl pradėjau eiti Skautų Brolijos 

Vado pareigas.
Vyr. sktn. pulk. J. ŠARAUSKAS, 

Brolijos Vadas.

Nr. 2.
Kaunas, 1938 m. sausio mėn. 13 d.

§ 1-
1937 m. gruodžio mėn. 1 d. įsakymą Nr. 23 atšaukiu.

§ 2.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str., 

Klaipėdos Uosto skautų tunto tuntininku skiriu apygar
dos teismo prokurorą Vytautą BULOTĄ.

§ 3.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str., 

Raseinių skautų tunto tuntininkui tarpininkaujant, Ra
seinių skautų tunto tuntininko padėjėju tvirtinu gimna
zijos mokytoją Joną VASIUKEVIČIŲ.

Vyr. sktn. pulk. J. ŠARAUSKAS, 
Brolijos Vadas.

Vyr. sktn. K. PALČIAUSKAS, 
Vadeiva.

Viršelio paskutiniajam puslapy du puslapiai albumo „Mūsų gyvenimas vaizduose“, kuris jau atspausdintas ir siuntinėjamas 
atsilyginusiems 1938 metų „Skautų Aido“ prenumeratoriams.

„VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės a. 4a. Telef. 2-07-26.
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Sktn. V. Kizlaičio nuotr.

Mielas kulneli, 
užadysiu kojinę

nesišypsok iš manęs:
— niekas nebematys tavęs!

Skautui visur patogu — 
ir fotely iš samanų 
ir kėdėje iš kelmo šaknų.

Vyr. sktn. K. Lauciaus nuotr.

Ne kimo žaidėjai, bet autografų rinkėjai 
Austrijoj užpuolė sesę Laučienę.

Tai ne nuo darbo šis skautas sulinko — 
autografo davėjas jo nugarą stalu pasirinko.

Vyr. sktn. K. Lauciaus nuotr.

Viena delne, kitas ant kelio 
pasidėję rašo 
kaip autografo neduosi, 
kai graži mergaitė prašo.Vyr. sktn. K. Lauciaus nuotr.

Skautės A. Laučienės nuotr
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