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Iš musų gyvenimo.
Alytus. Š. m. sausio 15 d. sukako 8 

metai nuo Klaipėdos atvadavimo. Ta pro
ga L. S. S. Alytaus tuntas Vytauto Di
džiojo dr-vės iniciatyva suruošė minėji
mą, kurį atidarė gimn. direktorius p. Vait
kevičius. Atsistoiimu pagerbti žuvę Klai
pėdą va uojant karžygiai.

Klaipėdos vadavimo dalyvis, gimn. ka
riško paruošimo instruktorius vyr. itn. 
Guoga papasakojo prisiminimus iš Klai
pėdos vadavimo. Pasiklausyta per radio 
transliuojamo „Klaipėdos atvadavimo“.

Į minėjimą prisirinko pilnutėlė salė 
moksleivių.j

— Š. m. sausio m. 18 d. buvo Vytauto 
Didžiojo dr-vės sueiga naujiems metams 
pradėti. Kalbėjo I. e. p. dr-kas Kančys— 
apie naujuosius metus. VI. Stasiukynas 
įdomiai kalbėjo apie drausmę ir pskilt A. 
Navickas skaitė rašinėlį. Baigiant sueigą 
dr-kas ragino skaityti „Sk. Aidą“ ir stoti 
į steigiamą skautų ugniagesių komandą.

Skauta s«
Kaunas. II D. L. K. Algirdo dr-vė da

bar žymiai sustiprėjo. Veikia 5 skiltys— 
jos ruošiasi į patyrimo laipsnius. Netru
kus švęs 6 metų sukaktuves. Drauginin
kas yra energingas sk. Jvytis pskilt. E. 
Karanauskas.

Ypatingai daug skautams padeda p. J. 
Mašiotas, „Aušros“ bern. gimn. mo
kytojas. J. Naujokas.

Kėdainių tuntas.
1931-1-25 įvyko Kėdainių tunto suei

ga. Sueigoj buvo: 66 skautai ir 51 skautė. 
Čia pirmą kartą dalyvavo Kėdainių pra
džios mokyklų vilkiukai ir paukštytės. 
Tai mok. St. Tijūnaičio pastangomis su
organizuoti vaikai kilniam darbui. Pask. 
mok. A. Vaškevičių sveikino Lukšio drau
govės draug Garbačauskas skautų vardu, 
kaipo apdovanotą Lelijos ordenu.

Pasikeitė ir skautų vadovybė. Buvęs 
Lukšio draugovės drg. Garbačauskas, bū
damas VIII klasėj, atsisako nuo tiesiogi
nių pareigų. Jo vietą užima vyr. įeit. Ma- 
kimavičius sakydamas: „Stengsiuos įgy
vendinti, kad skautai būtų ištikimi Dievui 
ir naudingi Lietuvai“. Mergaitėms vado
vauti paima gimn. mok. P. Makimavičie- 
nė. Kaip berniukai, taip ir mergaitės 
džiaugiasi naujais vadais ir laukia ragi
nimų į darbą. Reikia priminti, kad kėdai
niškiai skamai vedami drg. Garbačausko 
kaip fiziniai taip ir dvasiniai sustiprėjo. 
Jų tarpe geri rusi mokiniai, geriausios 
mokinės. Veikimui sąlygos gan geros. 
Ruošiamasi šv. Jurgio ir šv. Kazimiero 
šventėms. Balys G-as koresp.

Panevėžio r. tuntas.
Mūsų Kalėdos. Negausingai pasilikę 

mieste laike atostogų skautai-ės organi
zuotai atliko vieną kitą Kalėdų darbelį. 
Vyresnių skaučių l-oji (m. seminarijos) 
dr-vė aplankė ir nunešė dovanelių ketu
rioms neturtingoms šeimoms. Trijų šei
mų vaikučiams suruošė po eglutę. Ats. 
vyr. skaučių Gražinos (gimnazijom) skil
tis drauge su .Sim. Daukanto būrelio sk. 
vyčiais ir I-osios D. L. K. Kęstučio dr-vės 
skautais nunešė vienai neturt. šeimai pa
puoštą eglaitę ir maisto produktų, o be 
to padėjo suruošti eglutę šv. Vincento a 
Paulo dr-jos našlaičių prieglaudoje, pa
mokė vaikučius vaidinti ir patys savo dai
nomis ir kitais pasirodymais papildė jų 
scenos programą. Prie eglutės skautės ir 

skautai linksmai [su vaikučiais pašoko. 
Vaikučiai buvo labai patenkinti ir links
mi, prašė skautų dažniau juos aplankyti, 
o atsisveikindami sušuko jiems garsų 
„valio“.

Vadovų-vių kursai. 1930.XII. 14 prasi
dėjo Sim. Daukanto būrelio skautų vyčių 
ruošiami visų Panevėžio dr-vių vadovų-vių 
kursai. Kursų vadovas sk. vytis vyr. skilt.
J. Butkevičius, jo adjutantas — skilt. A.
Petrulis. Kursų lankytojai dirba pasiskirstę 
į 6 skiltis, iarp kurių praktiškai vedami 
konkurasi. Kursų programoj numatyta 
visa eilė paskaitų, kurias skaito mūsų 
globėjai ir vadai. Kursai baigsis š. m. ko
vo m. 4 d. Art.

Iš Šiaulių r. tunto.
— Šiaulių m.este skautų veikimas žy

miai didėja. Draugovių sueigos, skilčių už
siėmimai ir iškilos daromos gyviausiu 
tempu.

— Š2 V. B. gimnazijoje jau įkurtas 
vyčių būrelis. Būrelio vadu yra paskaut.
K. Majauskas.

— Lapinų draugovė š. m. sausio 
m. 25 d. šventė savo septynerių metų la- 
piniško darbo sukaktuves.

— Aukšt. Amatų mokykloj suorgani
zuota draugovė. AKtyviai veikiančių skautų 
yra per 30. Draugovės vadas vytis sklt. 
K. Petraitis.

— 1931-1-25 Mirgos skaučių draugo
vė darė dienos iškilą Vinkšnėnų miškelio. 
Prisidėjo ir Pajautos draugovės skautės.

— Įvykusiose Š. V. B. gimnaz. moks
leivių tarpe stalo temso (ping-pong) rung
tynėse, pirmąsias vietas laimėjo skautai 
lapinai V. Gontis, Ž. Gontis ir H. Žygas.

— Naujai įsikūręs Šarūno miesto 
vyčių „būrelis rengia grandiozinį viešą va
karą Š. V. M. gimnazijos salėje.

— Lapinų dr-vė įsigijo ping-pongui 
stalą, kainavusį per 50 lt. Sudarytas at
skiras klubas, kurio nar ai (tik skautai) 
gali treniruotis tris kart savaitėj nuo 5 
iki 7 vai. v.

— Nuo 1931 metų Šiauliuose yra ak
tyviai veikiančių draugovių bei būrelių 
viso 11, atskirų vienetų. K- S-lis.

— Š. mėn. 18 d. Šiaulių mokytojų se
minarijoj įsikūrė, tuntininkui leidus, jū
ros skautų valtis. Jūros skautus Šiauliuose 
kurti buvo mėginimų, nepavykusių ir 
anksčiau.

Naujajai j. skautų valčiai vadovauja K. 
Vezevičius. Valties vadui ir skautams rei
kia tik palinkėti ištvermingai dirbti. St. G.

Radviliškio skautai.
Nesenai, vos keletas mėnesių laiko, 

kaip Radvilišky skautai, po įsikūrimo, 
davė pirmąjį įžodį, o dabar jau vėl ge
rokas kandidatų skaičius yra paruoštas 
duoti įžodį. Labai aktyvūs vilkiukai- 
paukštytės. Randasi skautų tarpe me
džiagos ir skautų vyčių skilčiai. Gal būt 
ir tuo teks artimiausiu laiku susirūpinti.

Blogas reiškinys. Teko matyti, kaip 
atvažiavę seni ir vyresni skautai iš pro
vincijos ir net Kauno, ir aplankę Radvi
liškio vakarus, neiškenčia ir... užmiršę, 
kad esą skautai, ima raityti fokstrotus, 
Tai ne pavyzdys! Radviliškiečiai piktinasi.

Skltn. Martinėnas.

Pavyzdingas platintojas.
Už 1931 m. „Sk. Aido" nr. 1 

pirmas atsiskaitė Ant Sušinskas iš 
Vilkaviškio (už 50 egz.).

Seda. Čia 1929 m. rugs. m. vyr. skilt. 
A. Prielgauskas ir J. Mažrimas įkūrė la
pinų skiltį, kurios pirmuoju vadu buvo J. 
Mažrimas. Mokiniai skautais labai do
mėjosi ir skiltis iš karto turėjo 19 narių. 
Lapinus globoti sutiko direktorius p. Ko- 
šys—nuoširdus skautų draugas.

1930 m. pavasarį padaryta naktinė iš
kila, pėdsakų sekimai ir 12 skautų išlaikė 
111 I. egzaminus ir davė įžodį. Šiemet la
pinams vadovauja P. Jurkus, daug skau
tams padeda mokyt. Vaičaitis. Skautai 
laukia vasarą stovyklos ir yra geri „Skau
tų Aido“ platintojai. Svirplys.

1930-V. D -m. gale Vyt. Rupšio pastan
gomis įsikūrė Švėkšnos „Saulės“ gim-joje 
Dr. Vinco Kudirkos vardo dr-vė. Drauginin
ku paskirtas Vyt Rupšys, adjutantu Z. Bliū- 
džius. Draugovėje dvi skiltys — lapinai ir 
žirgai. Jaunutei d-rvei didelė parama yra 
mokinys skilt. A. Valiukėnas. Jam esame 
dėkingi. Draugovėje daug judrumo. Pa
skelbta konkursų Ruošiasi III J. egzami
nams. V. Žvalgas.

Vilkaviškio r. tuntas.
Tai bent eglutė.

Vilkaviškiečiai skautai buvo užmigę, 
bet jau pabudo. Nesenai buvo įvairios 
šventės skautams, o dabar skautai suren
gė pramogą kitiems, būtent: gražią eglu
tę neturtingiems vaikams.

Eglutė įvyko gr. m. 28 d. Dr. J. Ba
sanavičiaus gimnazijoj. Vaikučiams pa
linksminti scenoje buvo suvaidinta pora 
veikaliukų ir dar kažkas panašaus. Po 
programos žaista. Kiek buvo ratelių ir 
suktin ų neskaičiau, todėl ir pasakyt ne
galiu. Pasilinksminus pradėta dalinti do
vanos. Prie stalo stovi skautiškoji vy
resnybė ir kiekvienam įeinančiam vaikui 
šį tą suteikia. Tiesa, buvo surengta net 
loterija, kuri visiems kėlė gerą nuotaiką, 
nes buvo proga ir laimę išbandyti. Greit 
dovanos ant stalo išnyko. Minutėlė ir 
salėje buvo girdėti riešutų ir saldainių 
lukštenimas. Laikas buvo jau baigti. 
Eglaitę surengęs einąs draugininko par. 
skilt. A. Sušinskas palinkėjo vaikučiams 
laimingai pareiti namo ir prižadėjo kitais 
metais suruošti dar gražesnę eglutę. Vi
si skirstėsi namo. Po valandėlės gimna
zijos rumuos siautė gili tyla!.. Bet vai
kučiai įspūdingai čiauškėjo namuose. 'J

Pskl. J. Grajauskas.
Utenos r. tuntas.

Malėtų Vilniaus dr-vė įsteigta 1925 m., 
kun. kapel. N. Švogžlio. Vidur, mokyk., 
mokinių 70^ yra susibūrę po skautų vė
liava. Nuoš rdžiai skautus remia direkto
rius p. Alf. Taškūnas. Globoja ir padeda; 
mokyt. J. Markūnas ir J. Kangizeraitė. 
Vadevau ji J. Rusteika ir jam padeda: O. 
Sližytė, Ant. Markūnas, M. Jakubsevičius 
ir Ant. Dirma. Yra trys skiltys: Geleži
nio Vilko Liūtų ir Birutės. Biru- 
tietės“ nori atsiskirti ir atgaivinti buv. Ži
vilės dr-vę. Skautų skaičius nuolatos di
dėja. Leidžiamas laikraštukas „Jaunasis- 
Skautas“. „Skautų Aidas“ platinamas ne 
tik mokykloje, bet ir miestelyje, visur la
bai laukiamas. Apue.

Dar vienas laimingas „Sk. 
Aido“ platintojas.

Iki 1930 m. gruodžio m. 10 dienos „Sk. 
Aidui“ daugiausia prenumeratų surinko 
skilt. A. Juškevičius iš 1 Kauno sk. vyčių 
dr-vės S. Daukanto būrelio. Jis laimėjo 
pirmos rūšies pačiūžas ir tapo kasdieni
niu Kauno čiuožyklos lankytoju.

I Redakcinė komisija —' sktn. Ant. Saulaites, pskt. 
Barniškaitė, sktn. Vyt. Jurgutis, sktn. M. Martinaitis,

| pasktn. B. Mantvila, vyr. sklt. H. Rudzinskas.

Nesunaudotų rankraščių redakcijajiesaugo ir už skel
bimų turinį neatsako.

Red. ir adm.: Kaunas, Laisvėtai. 20.

Viršelį piešė dašl. T. Kulakauskas
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Š. m. sausio m. 4 ir 5 d. Kaune 
įvyko I blaivaus jaunimo ugdymo 
kongresas. Kongrese aptarta daug 
įvairių dalykų, liečiančių viso mū
sų krašto blaivinimo darbą, ir ypač 
daug minčių ir konkrečių rezoliu
cijų pareikšta specialiniai blaivaus 
jaunimo ugdymo klausimu.

Mūsų skautai ir skautės turi gra
žių tradicijų, kurios toli išeina iš 
blaivumo ir sutampa su absti
nencija. Todėl mūsų sąjunga 
stovi eilėje tų organizacijų, ku
rioms blaivaus jaunimo ugdymas 
yra ypač svarbus.

Vasario m. 1—8 d. visoj Lietu
voje įvyksta blaivybės s a v ai
te. Yra specialinė jai programa.

Į GARBINGĄ DARBĄ!
Spauda, radio, paskaitos ir visokie 
susirinkimai tvirtins jaunimą ir vi
suomenę eiti į kovą ir pergalėti 
vieną didžiausių žemiškųjų nelai
mių — girtavimą.

Skautų sueigose, užsiėmimuose 
ir kt. šią savaitę galės būti plačiai 
vedama propaganda kovoti su al
koholiu ir narkotikais. Skautų va
dovai tą propagandą, reikalui esant, 
galės praplėsti, kad ji pasiektų ne 
vien skautų eiles, bet eitų ir pla
čiau į jaunimą.

Pirmas blaivaus jaunimo ugdy
mo kongresas, išklausęs prof. kun. 
F. Kemėšio paskaita tema „Blai
vus jaunimas ir kultūrinė pažanga“ 
dėl blaivaus jaunimo taip pasisakė:

„1. Svaigalų vartojimas yra kiek
vieno kultūros darbo priešas; sėk
mingais kultūrininkais gali būti tik 
žmonės blaivaus proto ir širdies; 
tik iš blaivaus jaunimo galima ti
kėtis ateityje didžių kultūros darbų.

2. Dabartinė gyvenimo aplinku
ma su jo girtaisiais papročiais, 
įtraukdama jaunąją kartą dar iš 
mažens į svaigalų vartojimą, nelei
džia jiems tinkamai pasiruošti atei
ties kultūros darbams; tik pakitė
jus tai aplinkumai bus galimas tin
kamas kultūros darbui jaunųjų pa
siruošimas; todėl ir tėvai, ir mo
kytojai, bažnyčios ir kaimo vadai, 
ir inteligentija turi imti sutartinai 
dirbti vienai didelei idėjai — gy
venimo blaivinimui“.

2 valandas tarp debesų Biržuose.
Visad skersom žiūrėdavau į aero- išgirdo vyr. sktn. pulk. Šarauskas, jau taip pat mano šūksmas pasiekė vyr. 

planą, ypač kada jis skrodžia de- per 100 kartų skraidęs padangėse, sktn. kap. Senbergą, vienos karo 
besis. O už vis labiausiai, aviacijos eskadrilės vadą. Ir
p. Pivošos vieną feljetoną 
pasiskaitęs, saugoj aus lakū
nų. Jokiu būdu nesueida
vau į pažintį. Bet likimas 
taip lėmė, kad vieną gra
žią dieną turėjau pasiekti 
Biržus. Į Biržus!... Ir dar 
žiemą, sningant bei pustant! 
Sako, iš Biržų į Šiaulius, 
geroms sąlygoms esant, ga
li pasiekti per 3—10 die
nų. Gana greitai! Bet man 
tai jau perdaug. Be to, bu
vau ragavęs to traukinuko 
„malonumų“—tai bast. Pa
daręs pailgą veidą surikau: 
„Į Biržus, jokiu būdu, dar 
noriu gyventi“. Bet neįsi
gilinęs pridėjau—,Jeigu jau 
nuskrisčiau aeroplanu“.

Štai čia ir buvo tos isto
rijos pradžia. Tuos žodžius

štai susidėjo aplinkybės, kad 
mane š. m. sausio m. 24 d. 
automobiliu keli vyr. sk. 
štabo nariai, su vyr. skau
tininku priešakyje, nuvežė 
į A. Freidą. Įraizgę, kaip 
Andrėe ar Amudseną, į ati
tinkamus rūbus, apraišioję 
apsisaugojimo ir neapsisau- 
gojimo priemonėmis, nu
dangino iki angaro, kelis 
kartus nufotografavo ir, 
pagaliau, supažindinę su 
vyr, Įeit. Vilium, įsodino į 
A m b o III,

Visa tat lyg pasaka. Ta
čiau jos apmatai liūdnoki.

Ypač nuotaiką ardė du 
tipai — vyr. sk. štabo ūkio 
dalies vedėjas sktn. V. Jur
gutis ir reikalų vedėjaspsktn. 
B. Mantvila, Po mano

Biržuose š m. sausio m. 26 d. Starteris neveikia, pompuojam. 
(Aukštai)—Pakylam išskristi, (dešinėje)—pavojingiausias momentas 
— sugedo motoras ir lėktuvas šonu puola žemyn; (apačioje) — 
išsigelbėta, be jokio pavojaus nutūpėm vėl ant Biržų ežero, kad 

dar kartų atsisveikintume.
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LBiržų rajono tunto įkurtuvių š. m. sausio m. 25 d. iškilmingam akte dalyvavusieji įžymiausieji svečiai ir skautų 
vadovai. II eil. iš dešinės III-čias p. Rozmanas, tuntininkas, greta jo gim. direkt. dr. A. Juška.

sutikimo skristi orlaiviu, jie kelias 
dienas vaikščiojo Į butą, apžiūri
nėjo daiktus — knygų lentyną, kė
des bei kt. ir projektavo, kur tie 

^dalykai tiktų štabo įstaigoje. Susi
rašinėjo juos. Girdi, man jie nebe
būsią reikalingi. Taigi jie skep
tiškai žiūrėjo į mano kelionės lai
mingą pasisekimą. O be to, šei
mininkė, paskaičiusi laikraščiuose 
pastarųjų laikų orlaivių katastrofas, 
aiškiai ištarė: „Nebegrįši“. . . Pri
spyrė paruošti likvidacijai visas ma
no studentiško gyvenimo gėrybes.

Taigi, noroms nenoroms turėjau 
visiems artimesniems, per amžių 
su jais santaikoje gyvenęs, para
šyti paskutinius atsisveikinimo laiš
kus. 2 skautai bent kelius popiečius 
lipino pašto ženklus ant vokų, kurie 
geradariams turėjo pranešti pasku
tiniąją skrendančio valią. Laiškų 
priverčiau kambario kampą ir pa
likau. Išsiųsti apsiėmė gerieji bi
čiuliai...

Ne tik reiškiau paskutinius savo 
pageidavimus, bet ir stropiai stu
dijavau specialinę literatūrą, kokią 
galėjau gauti. Už vis labiausiai iš- 
semiančios medžiagos radau p. 
Pivošos straipsnyje „žvilgsnis į gy
venimą pro mirties kilpą“. Jį beveik 
mintinai mokėjau. Išvažiuodamas at
sargai, jei kartais lėktuvą ištiktų ava
rija ir reikėtųmoderniškomis priemo
nėmis gelbėtis, pasiėmiau net kelias 
to straipsnio kopijas, ir prisikaišio- 
jau į įvairius kišenius, kad kokioj 
pozoj bebūdamas galėčiau greit 
rasti reikalingų nurodymų.

Tris dienas telefonas ardė ner
vus vyr. sktn. kap. Šenbergui. Kiek
vieną kartą vis naujų skridimo ap
saugai reikalingų dalykų klausda
vau, pav., ką valgyti, kiek ko gerti, 
kaip apsvilkti, ką mislyti, kada 

kaip užsimerkti, ir t.t. Klausinėji
mams nebuvo galo.

Mažas įvykis iš pamatų sukrėtė 
visą mano aviatorišką mokslą. 
Autorius to straipsnio, iš kurio 
sėmiau tą mokslą, skraidęs, tur būt 
prieš kelius metus, aprašo, kad, 
girdi, avarijai ištikus iššokęs iš 
lėktuvo, norėdamas parašiutu išsi
gelbėti, dar kokias dvi minutes nu
kritęs ant žemės turėtum traukyti 
ir tampyti įvairius prietaisus, kad 
issiskleistų parašiutas. Gi kap. 
Šenbergas, su visokiomis spynomis 
ir raktais pritvirtinęs prie lėktuvo, 

Startas Kauno aerodrome — vyr. Įeit. Vilius (lėktuve), sk. Saulaitis, sk. Jurgutis, 
vyr. sktn. kap. Šenbergas, vyr. sktn. puik. Šarauskas, psktn. B. Mantvila. Aukštai — 
1) sktn. A. Saulaitis, 2) vyr. sk. kap. Šenbergas duoda paskutinius nurodymus ir 

3) vyr. įeit. Vilius—šio skridimo pilotas.

į mano panašaus 
turinio klausimą 
aiškiai atsakė: „Ne
reikia nė traukyti 
nė tampyti!“ Apmi
riau, reiškia, baigta 
Į žemę smeigsis Am
bo III, su juo smigs 
ir Saulaitis, „Ne, sa
kau, noriu gelbėtis, 
mirti, ir dar taip 
tragingai, paspėsiu 
vėliau“. Po griežtų 
mano pareiškimų, 
su didele ironija pa
rodė grandinėlę, ku' 
rią pamygęs pasi
kabinčiau ore. Ap
siraminau. Bet pir
masis mokslas iš
blyško. Pagerėjo ir 
mano nuotaika — 

vadinas, skraidyti orlaiviu nebė
ra jokio pavojaus.

Ir jau lėktuvo motoras dūzgia, 
slenkam prieš vėją pirmyn, namai 
ir trobos pasilieka žemai žemai .. 
Motoras kurtina ausis, o vėjas švil
pia. Mes 1 klm. aukštumoje. 
Pranyko Kaunas, dingo jo gra
žiosios apylinkės ir besigėrėdamas 
puikiu topografiniu darbu, kokiu 
atrodė žemės paviršius, padengtas 
baltu krištoliniu sniegu, išvydau 
Kėdainius. Lyg aro sparnais žavin
gai nusiteikę skridom greitumu apie 
250 klm. į valandą.
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Tokis gražus vaizdas, vis naujas, 
vis kitas! O siela džiūgauja dėl 
technikos tobulumo ir žmogaus 
proto galios. Žmonės amžius vaikš
čiojo žemėje ir niekad negalėjo 
iškilti taip aukštai, kaip kad iškyla 
mūsų kiemų margieji gandrai arba 
didingieji paukščių karaliai arai. 
Aro troškimai vilioja mus. Kas gi 
nėra deginamas noro pasiekti debe
sų viršūnes, ko nevilioja žydrosios 
dangaus spalvos! Ir iš ten matyti 
žemę ir žmonių sodybas. Matyti 
visą tą, kas tvirtai meilės ir kan
čios siūlais riša prie žemės maitin
tojos! Jausmas ir įspūdis žodžiais 
nereiškiamas. Pakilk į padanges, ir 
jau grįžęs žemėn to neišreikši žo
džiais ką ten jautei.

Už 45 min. Biržuose kilo triukš
minga panika. Iš trobų pasipylė 
žmonės, jie grūdosi gatvėmis, kaip 
kraujas gįslomis, į ežerą, kur tu
rėjo nutūpti Ambo III. Apsukę porą 
ratų Biržų padangėje, laimingai nu 
tūpėm ant ežero. Kūlvarčia tirštėjo 
žiūrėtojų skaičius. Kitas nespėjęs 
ir kepurės pasiimti — spokso vien
plaukis, Žiūri — ten apavą rankose 
nešas, o pats pusbasis pučia artyn. 
Karštoji moksleivija, apleidusi mo
kyklos suolą dar mokytojams 
bedirbant klasėse, ir mokiniai, kas 
užsivilkęs ką šiltesnio, kas ne, skrė- 
ja pažiūrėti žmogaus rankomis pa
daryto paukščio.

Išlipam. Susitinka skautai/ Pasi- 
matom su įžymiausiais biržiečiais 
ir neilgai trukus, tur būt, geriausias 

Sktn. Petras Jurgelevičius,
Lietuvos skautų kūrėjas ir daugelio skautiškų 
knygų autorius š. m. saus'o m. 24 d., kaip J. Ame
rikos Valst. pilietis, su savo šeima išvyko Ame
rikon. P. Jurgelevičius pasižadėjo ir toliau 

bendradarbiauti „Sk. Aide“.

—^Ne! brolyčiai. Užsiprenumeravau už 6 litus 1931 metams «Skautiį 
Aidą» ir laimėjau kelionę orlaiviu . Dabar jūsų eilėj!

— Ė! budėk!... Į Biržus?!

Biržuose žir
gas mus neša 
rogėmis pas 
p. Rozmaną, 
tenykščių 
skautų vyriau
sią vadą, pie
tauti.

Ambo Illpa- 
siliko. Iš pra
džių neveikė 
„starteris“, pa 
skum sustrei 
kavo „žva
kės“. Vyr. Įeit. 
Vilius ir visas 
štabas biržie
čių bent 2 
dienas links
niavo „kon- 
takt“, „iš“, 
„pasukit 
„pumpuokit 
ir vedė dery
bas su lėktu
vu, kol jis pagaliau pirmadie
nį (saus. m- 26 d.) 11 vai.
sutiko apleisti malonius Biržus.
Tūlas pilietis, širdingai norėdamas 
suteikti nepavaduojamos pagalbos 
mūsų lėktuvui, taip energingai 
ėmėsi tą pagalbą teikti, kad net 
nutriuškino propelerio kampą. Per 
tas dienas iš visų pusių pėsti, raiti 
ir važiuoti traukdavo žiūrėti reto 
svečio.

Dar šeštadienį su p. Rozmanu 
aplankėme Biržų įžymenybes. Mane 
labiausias domino pilies griuvėsiai, 

ir Biržų muziejus. Slepingi di
dingi pilies rūmai, laiko ir 
audrų silpninami, beliko tik 
imponuojančiais liudininkais 
garsios Biržų praeities. Dar 
ryškiai užsilikusiu savo didin
gumu teikia aktingumo jauna
jai kartai. Muziejuje skautai-ės 
turėsią savo kampelį.

Vakare buvom pakviesti 
piliečių kluban, kur nuvykę 
ypatingai malonioje aukštosios 
biržiečių inteligentijos draugi
joje pabaigėm šeštadienį.

Sekmadienį— Biržų rajono 
tunto įkurtuvės. 9 v. 30 min. 
dalyvaujam pamaldose, 13v. 
— iškilmingas aktas ir įžodis 
ir 18 v. — vakaras. Visa pro
grama buvo atlikta sklan
džiai. Jaučiamas širdingumas 
ir noras dirbti. Skaitlingas bū
relis inteligentų, svariausių 
skautų-čių prietelių, dalyva
vo iškilmėse. P. Rozmanas, 
naujojo tunto tuntininkas, ir 
gimn. direkt. p. dr. A. Ju
ška, vienos dr-vės globė
jas, iškilmių proga pasakė 

gražias kalbas. Ten skautai turi 
rimtą pedagoginę paramą.

• Naujasis, nors dar neskaitlingas, 
tuntas turi daug sumanymų ir entu
ziazmo skautiškai dirbti. Skautais 
domisi ir platesnioji visuomenė.

Pirmadienį turim būtinai grįžti. 
Iš ryto sninga. Skridimui oras ne
palankus. Aparatas jau puikiai 
veikia. 11 vai. 5 m. širdingai atsi
sveikinę pakilome. Greit vėl nutū- 
pėm—motoras blogai dirba. Atsi
kvėpė ir jau iš antro sykio lėktuvas 
mus išnešė aukštyn. Pro debesis 
narstėm 1 vai. 15 min., kovojom 
su vėju ir pūgomis. 12 v. 20 m. 
Ambo III grįžo į savo sodybą ir 
suteikęs tiek daug malonumų, vėl 
kuklus ir ramus tupi angare.

Sktn. Ant. Saulaitis.

Gerbiamai skaučių vadei skautinin- 
kei p. S. Čiurlionienei, vyriausiam 
skautų štabui, sktn. D. Kesiūnaitei, 
sktn. E. BarŠČiauskaitei, vyr. štabo 
skaučių skyriui, Telšių skautams remti 
draugijai, Telšių I Živilės draugovei 
ir mieloms paukštytėms Kregždutėms, 
pareiškusioms man užuojautos mirus 
mano mylimam tėveliui a. a. Juozui 
Kupstui, tariu skautiškos padėkos žodį.

Paskautn. A. Kupstaitė.
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M. Gilson.

„Kaktus-Ket“.
'(Tąsa).

Dabar tik ji pati turės ieškoti mū
sų draugystės.

Peggi buvo susimąsčiusi. Ji atsi
minė, kaip Ket buvo jai meili ir 
lipšni, kada ji buvo nuėjusi su tė
veliu pas juos. Ji atsiminė, kaip 
Ket pakito, kada pamatė Dennj. Vi
sų blogumų priežastis, tur būt, bus 
jos brolis.

— Jis, matyt, mano, kad mes 
norime globoti jo seserį. Jam tas 
yra skaudu.

Ji atsiminė, kaip pažiūrėjo į ją 
tada Dennis, — ir ji iš pykčio pa
raudo.

— Tu esi žąsytė, Peggi, jei taip 
rūpinies tais Charvudais, — tarė 
sau Peggi.

Kaktus—Ket buvo mergaitė, apie 
kurią galvodavo net prieš savo 
norą.

Sekantį šeštadienį ji nuėjo į 
mišką ir žiūrėjo į kalną, kur gy
veno Charvudai, tikėdamasi pama
tyti Ket, išėjusią pasivaikščioti į 
mišką.

— Kaip būtų gera, kad aš galė
čiau sugalvoti kokią priežastį nu
eiti pas ją. Aš nebijočiau net su
pykusio Dennio, — galvojo Peggi.

Staiga ji sugalvojo. Puikiausia 
mintis! Ji nueis ir paprašys Ket 
kartu su ja perskaityti eiles, pa
skirtas išmokti pirmadieniui. Eilės 
reikia skaityti įspūdingai, o taip 
skaityti Peggi visai nemokėjo. Tuo 
tarpu Ket buvo geriausia deklamuo- 
toja klasėje.

— Gal jie nepamanys, kad aš 
noriu globoti Ket, eidama prašyti 
jos pagalbos, — mąstė Peggi.

Sugalvotą dalyką ji ryžosi tuojau 
išpildyti. Ji nubėgusi namo, pasiėmė 
knygą ir, pasišaukusi savo šunį 
Doną, pradėjo lipti į kalną. Po 
paskutinio lietaus kelias į kalną 
buvo išplautas. Todėl Peggi pasi
rinko sau kitą kelią pro krūmus 
ir paskum per miškelį. Eiti buvo 
sunku ir todėl, kiek paėjėjusi, ji 
atsisėdo pailsėti. Sėdėdama ji skaitė 
balsu iš knygos eiles.

Staiga Donas garsiai sulojo ir 
pradėjo cypti. Peggi suprato, kad 

su jos šunimi bus kažkas atsitikę. 
Ji puolė į tą šalį, kur girdėjo šuns 
cypimą, bet Dono ten nebuvo ma
tyti. Nors ji garsiai šaukė šunį, bet 
jis nesirodė, tik buvo girdėti jo 
kaukimas ir cypimas, lyg būtų atė
jusi paskutinė jo gyvenimo valanda. 
Peggi pradžioje manė, kad barš
kuolė gyvatė bus pagavusi jos šunį. 
Ji labai susirūpino juo. Pagaliau 
Peggi pamatė savo šunį. Jis gulėjo 
kalno šlaite, galva žemyn; jo kai
rioji paskutinė letena buvo įkliuvusi 
į spąstus. Pamatęs Peggi, šuo nu
stojo cypti ir mėgino pamosuoti 
uodega.

— Vargšas mano šuneli! — su
šuko Peggi. — Gulėk ramiai, aš 
skubu pas tave.

Išlaisvinti Dono ji vis tik nepa
jėgė, nes spąstai buvo labai sunkūs 
ir Peggi negalėjo jų pakelti. Ji

padarė visa, ką tada tik galėjo 
padaryti: paguldė šunį truputį aukš
čiau, kad apsaugojus jo koją nuo 
išsukimo bei perlūžimo.

Be lazdos ar kito kokio įnagio 
nebuvo galima išlaisvinti šunį iš 
spąstų, ir todėl mergaitė nubėgo 
ieškoti kokio įrankio.

Tuo tarpu saulė nusileido ir pra
dėjo temti.
| ^Pagaliau Peggi pamatė seną 
grandinę. Nudžiugusi puolė prie 
jos, bet staiga suklupo, baisiai 
surikdama. Jos koja pakliuvo į 
antruosius spąstus. Jai buvo labai 
labai skaudu. Bet dar skaudžiau 
jai buvo beviltiška jos padėtis.

Tuo tarpu temo vis labiau ir labiau. 
Peggi, pagalvojusi, kad jai teks 
išbūti iki ryto, taip išsigando, jog 
pirmą kartą savo gyvenime nustojo 
sąmonės. Atsipeikėjus, ji pamatė 
išsigandusią Kaktus-Ket, — Mano 
koja... spąstai... — tegalėjo ištarti 
Peggi.

— Dieve mano, — pasigirdo 
Dennio balsas iš tamsumos, — 

ji pakliuvo į spąstus! Di, palaikyk 
žibintą, kol aš atidarysiu spąstus.

Peggi tuojau pasidarė geriau, kai 
jos koją išlaisvino iš spąstų. Den
nis padėjo jai atsisėsti.

— Aš labai gailiuos,—tarė jis.— 
Aš maniau, kad čia niekas nie
kuomet nevaikšto.

Po to jis paleido iš spąstų ir 
šunį.

— Di, kaip koja? — paklausė 
jis sesers.

— Labai smarkiai užgauta, — 
atsakė Ket, švelniai glostydama 
Peggi koją.

— Dabar man daug geriau. Kaip 
kvaila buvo, kad aš apalpau. Aš 
manau, kad tas atsitiko ne iš skaus
mo, bet nuo baisaus jausmo būti 
pagauta. Pasakykit, kodėl taip 
žmonės daro? — paklausė drebė
dama Peggi.

— Šeškai. daug sugauna mūsų 
vištų ir viščiukų, todėl aš ir pri
stačiau spąstų, — pasakė Dennis. 
Reikėjo juk kaip nors su jais ko
voti. Taip darydami, jūs leidžiate 
ir šeškams labai kankintis — su
šuko Peggi.

Ji manė, kad Dennis labai supyks, 
bet jo akys staiga nušvito.

— Aš visai apie tą nepagalvojau, 
— tyliai ištarė jis.

— Jis nėra žiaurus, — gynė 
brolį Ket. — Mes ateidavome 
keletą kartų į dieną pasižiūrėti, 
ar pakliuvo į spąstus šeškai. Todėl 
jiems visai nebūtų tekę kankintis. 
Bet taip pat yra baisu girdėti 
šauksmus vištų ir viščiukų, kuriuos 
neša šeškai.

— Taip, aš tą suprantu, — atsakė 
Peggi. — Aš ir Donas patys kalti, 
kad mes pakliuvom. Jei būtumėm 
ėję keliu, kaip visi, joki nelaimė 
nebūtų atsitikusi. Dabar aš manau 
jau galėčiau eiti, jei tu, Ket, pa
dėtum man atsikelti.

Bet eiti su skaudama koja ji 
negalėjo.

— Prašom leisti, mes tamstą 
nunešim, — pasakė Dennis.

Dennis ir Ket, sukryžiavę rankas, nešė ję.
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Lietuvos Skautų Sąjungos Šefo Įsakymai
Nr. 10.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Brolijos Statutu § 39 
ir Lietuvos Skautams Remti Draugijos Centro Valdybos 
Pirmininko tarpininkavimu, Vyriausio Skautų Štabo 
užsienio dalies vedėją ir laikinai ėjusį mokslo ir propa
gandos dalies vedėjo pareigas skautininką Viktorą Če- 
Četą atleidžiu nuo laikinai einamų mokslo ir propagan
dos dalies vedėjo pareigų. ' i •

Vyriausio Skautų Štabo mokslo ir propagandos 
dalies vedėju paskiriu skautininką Matą Martinaitį.

Kaunas, 1931 m. sausio mėn. 22 d.
A. Smetona

Respublikos Prezidentas 
Lietuvos Skautų Šefas.

Dr. J. Alekna
Lietuvos Skautams Remti

Draugijos Centro Vaidybos Pirmininkas.

Nr. 11.
Lietuvos Skautams Remti Draugijos Centro Valdy

bos Pirmininkui, einančiam Lietuvos Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmininko šefo Pavaduotojo pareigas, dr. 
Jurgiui Aleknai pavedu pasirašinėti tuos Lietuvos 
Skautų Sąjungos Šefo įsakymus, kurie apima Sąjungos 
vidaus administravimą ir kurie nėra reikalingi mano parašo.

Kaunas, 1931 m. sausio mėn. 22 d.
A. Smetona

Respublikos Prezidentas 
Lietuvos Skautų Šefas.

Dr. J. Alekna
Lietuvos Skautams Remti 

Draugijos Centro Valdybos Pirmininkas.
Pulk. vyr. sktn. J. Barauskas 

Vyriausias Skautininkas.

Jis ir Ket sukryžiavo raukės ir 
pasodino ant jų Peggi, nežiūrėdami 
jos priešinimusi, ir tokiu būdu pra
dėjo nešti ją.

Išėjus į kelią, Dennis ką tik ne
parpuolė žemėn, suklupęs į kažkokį 
daiktą.

— Knyga! — nustebęs sušuko jis.
— O. čia mano knyga, — pa

sakė Peggi. — Ji, tur būt, iškrito 
man tada, kai aš bėgau gelbėti 
Doną. Aš, mat. norėjau prašyti 
tavęs, Ket, pamokyti mane dekla
muoti.

— Mielu noru būčiau padėjusi! 
— širdingai atsakė Ket.

Peggi širdis pradėjo smarkiau 
plakti: pagaliau jiedvi taps drau
gėmis.

Degančios lempos šviesoje Char- 
vudų namas atrodė labai jaukiai. 
Senas kilimas ir šeškų kailiai dengė 
aslą. Abipus židinio buvo lentynos 
su knygomis; ant sienų kabėjo 
medžioklės paveikslai.

Ponia CnarVudienė, sėdėdama 
prie stalo su lempa, siuvo. Jos vy
ras skaitė laikraštį ir rūkė.

— Kas atsitiko? — sušuko jis 
nusigandęs, kada sūnus ir duktė 
įėjo trobon ,su savąja našta.

Tėvas tylėdamas išklausė sūnaus 
pasakojimą. Visa šeimyna pradėjo 
rūpintis Peggi.

— Pakinkyk arklį į didįjį veži
mą, — pasakė tėvas Denniui, — 
ir kartu su Di nuveši panelę Aus- 
tinaitę į namus. Man labai nema
lonu, kad tamsta per mūsų kaltę 
patekote į tokią nelaimę. Prašau 
atleisti mums, — kreipėsi ponas 
Charvudas į Peggį.

— Aš pati visame kalta. At
leiskit man už visus mano padary
tus tamstoms rūpesčius.

Vėliau Peggi niekuomet negalėjo 
pamiršti tos nakties kelionės į namus.

Dennis tylėjo, bet Ket visą kelią 
kalbėjo.

— Kodėl tu npįstoji į mūsų skau
čių draugovę? — išdrįsusi pagaliau 
paklausė Peggi. — Mes gražiau
siai kartu linksmintumės.

Po tų žodžių Ket vėl virto „Kak- 
tus—Ket".

— Aš negaliu to padaryti, — 
atsakė ji trumpai. Bet pamačius, 
kad tie jos žodžiai užgavo Peggi, 
ji tęsė švelniau.

— Neturėdama lėšų, aš negaliu 
daryti to, ką darote jūs, o skolin
tis aš nenoriu.

Peggi tylėjo. Bet staiga ji gy
vai pasakė:

— Prašau išleisti mane čia!
— Čia? — nustebęs paklausė 

Dennis. — Nieku būdu neleisim! 
Mes tamstą į namus nuvešim.

— Ne, — atšovė Peggi, — ame
rikietės mergaitės taip pat yra iš
didžios. Aš taip pat nieko neno
riu skolintis. Ačiū ir už tą, ką 
jūs padarėte man. Išleiski! mane 
čia. Aš jau tiek daug rūpesčių 
esu jums suteikusi.

— Aš nesuprantu... — pasakė 
Ket.

Bet Dennis linksmai juokėsi.
— Ir tą tamsta vadini rūpesčiais, 

skolinimusi? Mes tamstą sugavom 
savo spąstais, kuone mirtinai iš- 
gąsdinom. — Jis pradėjo kalbėti 
pašiepiančiu balsu: — Mes savo 
seserį vadiname Di, sutrumpintas 
Dijanos vardas. Jūs gi jai turite 
kitą vardą!

— Tamsta nori pasakyti — Ket 
— tyliai ištarė Peggi.

— Kaktus—Ket, — juokdamasis 
pasakė Dennis, — neišsigąskit: Di 
senai jau tą žino.

— Mes nenorėjom būti piktos,
— pradėjo teisintis Peggi. — Ne
gražu yra taip vadinti ją. Bet kiek
vieną kartą, kada aš norėjau susi
draugauti su ja, ji visada įdiegda
vo mane savo žvilgsniu.

— Aš suprantu, — pasakė Ket:
— aš ir Dennis buvome kvaili- 
Mūsų gyvenimas buvo toks sunkus. 
Mes manėme, kad geriausiai mums 
laikytis nuošaliai nuo kitų. Bet da
bar mes pakeitėme savo nuomonę. 
Aš manau, tu užmirši, Peggi, kokie 
mes anksčiau buvome?

— Ir ar būsi mūsų drauge? — 
pasakė Dennis.

— Būsiu, jei jūs vadinsite mane 
Peggi

— Gerai. Aš Dennis, o ji... Di.
— Jei aš kartais parodysiu vėl 

savo dyglius, tad tuojau vadink 
mane Kaktus—Ket, kad aš galė
čiau prisiminti, — juokėsi Di.

Jie atvežė Peggi namo ir čia at
sargiai perdavė ją jos tėvams.

Nuo tos nakties Kaktus—Ket ne
bebuvo. Di Charvudaitė tapov ge
riausia Peggi draugė. „J. C.“

O
Dėmesio! Prašome visus vienetus 

kurie dar nėra atsilyginę už I D. L. K. 
Kęstučio dr-vės leidinį „Skautų šven
tės“, kuo greičiausiai atsilyginti. Kurie 
vienetai neatsilygins iki š. m. kovo mėn. 
1 dienos—jų vardai bus paskelbti.

Pinigus ir neišplatintus egzempliorius 
siųsti šiuo antrašu: pskilt A. Perekšlis, 
Respublikos g. 66a, Panevėžys.
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„Kada nenori keltis anksti rytą, pasakyk 
sau tokią trumpą prakalbą: turiu dabar keltis 
ir imtis žmogaus verto darbo; o man trūksta 
noro atsikelti tam, kam esu siųstas j pasaulį! 
Argi jau nesu daugiau nieko vertas kaip tik 
šildytis pošilta antklode?“—Marcus Aurelius.

Taip atsitinka keliantis rytą. Tuoj 
ateina mintis: „ką aš šiandien dary
siu? — Tas pats kasdieninis nuo
bodus šabloniškas darbas'“

„Kasdien tas pat: darbą, darbai, 
atgrįsę kiekvienam senai!“

„Va—au!“ nusižiovauji. „Ė, dar 
pamiegosiu!“

Antra vertus, kartais atsitinka, kad 
keliantis prisimeni, jog ši die
na tai yra kaip tik ta, kurią 
bus atlikti senai numatyti 
darbai.

Padarai iš lovos tokį šuolį, 
kurio pavydėtų ir rats geriau
sias šokikas į tolį, iššoki iš 
plunksninių ir uoliai džiaugs
mingai skubinies, rengiesi nuo
tykiams.

Pirmadienio rytas, po visiško 
poilsio dienos ir nutolimo nuo 
darbo atmosferos, pritraukia 
atgal prie darbo girnų, apie 
kurias reikia trūstis iki seka
mo šeštadienio vakaro, kuris 
suteikia poilsio Taip velkama 
našta, skaičiuojami velkami 
žingsniai.

Kitam, tačiau, pirmadienis 
tai reiškia pasinerti į darbą su 
atnaujintomis jėgomis ir skais
čiomis viltimis; džiaugsmingai 
pasinerti j atbėgančias darbo 
vilnis.

„Saulėtekis turi mums reikšti, kaip ir grai
kams, kasdieninį atgimimą didžiausiam džiaugs
mui ir tobulesniam gyvenimui; nauja jėga 
atsiranda kiekvienam mūsą sąnary, mumyse 
viešpatauja geresnė ramybė negu kad'[buvo 
naktį,Ttamsos ’glėby.“"— Ruskin

Mažoji^mano dukrelė kartą buvo 
numesta nuo savo arklio. Jos žir
gelis pora dienų buvo stovėjęs ark
lidėj, gerai šertas avižų ir be jokio 
darbo.

Tą įvykį aš aiškinau vadinama 
„pirmadienio ryto liga“, kuri užeina, 
kada arklys dvi dienas ilsisi ir pas
kui išeina į lauką kupinas jėgų ir 
džiaugsmo, kad gavo imtis savo 
darbo.

Arklys mus pamoko, kokis mūsų 
ūpas turi būti pirmadienio rytą.

Darbas mums atrodo lengvas, ka
da mes į jį žiūrim kaip į žaidimą, 
kuriame mes dalyvaujam, kaipo sa
vo būrio komandos nariai, kiekvie
nas žaisdamas savo vietoj, visi žais
dami savo būrio labui; ir kada mus 
visiškai apima žaidimo dvasia, mums 
rodosi, kad tai ne žaidimas, kad 
tai ne paprastas žaidimas, o didis 
uždavinys.

Ir kasgi mūsų darbą padaro žai
dimu, o ne našta?

Nagi štai kas. Jei mes savo dar

Pirmadienio nuotaika. Piešė Rob. Baden-Powell

bą dirbam tam, kad ką nors iš jo 
pelnytumėm ir dirbam tik dėl to, 
kad tai būtina, mes dažnai žvalgo- 
mės į laikrodį ir skaičiuojame savo 
velkamus žingsnius, ir visą laiką 
mus slegia mintis, kad esame vergai.

Bet vos tik mes sugebame kitaip 
pažvelgti į tai ir pasirūpinti apie tai, 
ko mes patys galim darban įdėti, 
mums jis pasidaro džiugus ir užuot 
buvęs būtinas jis mums yra nori
mas.

Imkimės darbo džiaugsmingai šyp
sodamies. O kada darbo imiesi šyp
sodamasis—visoms kliūtims galas; 
jos išnyksta. Tada darbas sudaro 
malonumą — visai kaip žaidimas. 
Kad sektųsi reikaluose, jaunam žmo
gui patariam, tad jo pasisekimo są

lyga turi būti: pasidaryti darbe ne
pamainomu. Taip sakoma ir to žmo
gus siekia, jei tik jis sumanus. Jis 
turi būti pasiruošęs apimti bet kokį 
darbą ir pavaduoti bet kokį pirm- 
takūną jam susirgus ar suklydus, 

is imasi savo karjeros rimtai Kar
jera jam reiškia paimti iš darbo tai, 
kas jam pačiam naudinga. Bet šitai 
nepadaro jam jo darbą malonų arba 
lygų žaidimui. Jis negauna tikro 
džiaugsmo. Jis vis vergauja savo 
ambicijai, geriausiu atveju.

Laisvė sau pačiam pasireikšti yra 
geriausias kelias į pasisekimą. 
Pažvelk plačiau už savo darbo 
ribų ir numatyk, kokių vaisių 
jis duos kitiems žmonėms. 
Atlik savo darbą gerai kitų nau
dai. Tarnavimas kitiems didelis 
dalykas ir suteikia didelį at
lyginimą. Pasitenkinimas ir 
yra pasisekimas. Dean Inge 
yra pasakęs: ..Tai ne darbas 
ir ne jo rūšis, bet jo atlikimo 
ūpas ir dvasia daro jį laisvą 
ar vergišką, kilnų ar negar
bingą“.

Sumanus amatininkas teisin
gai didžiuojasi savo darbo atli
kimo kokybe, vis vien, ar jo 
darbas būtų proto ar rankų. 
Ir mašininkė ir mažiausias val
dininkas gali, įdėdamas su- 
manumoiroriginalumo įtą dar
bą.kuris gah atrodyti tik šablo- 

is. niškas, pasižymėti tarp kitų ir 
pelnyti savo įstaigai.

Atsimenu vieną jauną inžinierių, 
kuris, gavęs iš savo vyresnybės pa
liepimą baigti darbą, pasakė: „Kaip
gi aš galiu pamesti darbą, jeigu jis 
dar tik įpusėtas.“ Jis buvo pavydė
tiname, bet kiekvienam pasiekiama
me, savo darbą įsimylėjusio padė
jime.

Pats aš, būdamas karininkas, pa
žinau nuobodaus darbo nemalonu
mą. kada ištisomis valandomis, die
na iš dienos tekdavo mankštinti es
kadroną jaunų, nemokšų naujokų, 
kad iš jų padaryčiau kiek galima 
vienas į kitą panašius automatus. 
Tai buvo be galo nemalonus ir ne
patenkinamas, šabloniškas užsiėmi
mas iki tos laimingos dienos, kada 
man atsivėrė akys ir pamačiau, kad
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Ka veikia Klaipėdos Jurų Budžiai?
Klaipėdos jūros skautai, Lietuvos 

moterų tautiniam laivynui remti są
jungos dėka, turi motorbūrinj laivą 
„Budys“. Tas laivas, turėjęs vardą 
„Malaja“, buvo sugautas Bal ijos 
jūroje su kontrabanda ir iš varžy
tynių parduotas, apleistas ir reika
lingas kapitalinio remonto Dalis 
tam remontui pinigų atliko nuo 
asignuotos moterų sąjungos sumos 
laivo pirkimui, kitą dalį sudėjo pa
tys skautai. Po remonto laivu drą
siai buvo galima pasirodyti ne tik 
Klaipėdoje, bet ir užsieny.

Kelis kartus daromos kelionės 
užsienin susipažinti su užsienio skau
tais. „Budys“ aplankė Latviją, Švedi
ją, Daniją ir kt Švedija aplankyta tris 
kartus. Atlikta daug praktikos pa
mokų jūroje ir įlankoje, vadovau
jant jūrininkams specialistams. Klai
pėdos jūrų skautai turi tikslą būti 
ge ais skautais ir su laiku tapti ge
rais jūrininkais. Toli nuo jūros gy
venančiam, gal atrodo, kad tokios 
kelionės yra malonumas. Anaiptol 
Tik laivo užlaikymas, kad ir nenau
dojant reikalauja daug darbo. O 
plaukiant svetur laivas turi žibė i. 
Svetimtaučiai jūrų skautai apie jūrų 
skautų darbštumą, tvarkingumą ir 
išsilavinimą sprendžia ne iš pačių 
skautų, bet iš jų laivo, kaip jis yra 
užlaikomas, kokia jame tvarka O

kiekvienas iš tų kaimiečių buvo ver
tingas vyras, kad paėmęs kiekvieną 
atskirai ir jį pažinęs tikriausiai ras- 
davai bent penkis procentus jame 
ko nors gera ir kad tos geros ypa
tybės, suprastos ir išplėtotos, gali 
visiškai išnaikinti bloga, ir, užuot iš 
kiekvieno atskiro naujoko padaręs 
menką mašinos krumplelį, gali pa
daryti iš jo individą, vyrą, karį ir, 
kas svarbiausia, savo šalies pilietį.

Išnyko darbo kvailas šablonišku- 
mas ir vietoj to apėmė intereso ir 
sporto dvasia atrasti tuos penkis 
procentus gero, išmankštinti žmo
gaus protą ir išlavinti individo cha
rakterį Visa tai suteikė malonų pa
sitenkinimo jausmą, kad savo ran
komis esi atlikęs naudingą darbą, 
naudingą pačiam žmogui ir naudingą 
kraštui.

Didis žaidimas ir triūso vertas.
Tas pats kelias ir jums atviras: 

pamedžioti ir surasti tuos penkis 
sportiškuosius°/o jūsų darbe; išnai
kinti šabloniškumą iš savo įstaigos, 
savo krautuvės, savo ūkio, savo mo
kyk los ir padaryti savo darbavietę žai
dimo aikšte, mylėti savo darbą, įde
dant į savo užsiėmimą visa, ką gali ki

tuo tvarkingumu Klaipėdos jūrų 
skautai kaip tik gali pasigirti. Lai 
vas plaukiant užsienin g rai apžiū
rimas, viskas sutvarkoma taip, kad 
užsienio skautai tik stebėtis turėjo. 
Laive atsilankę skautu vadovai ir 
skautai buvo vaišinami lietuviškais 
valgiais. Pasikalbėjimuose jie tiesiog 
pavydi, kad lietuviai turi tokį laivą 
ir taip gražiai jį užlaiko. Jie reiškia

Šiuo laivu — «Budžiu» — Klaipėdos jurų skautai daro 
tolimas keliones.

tiems, užuot stengusis išgauti išjotai, 
ką tik sau gali.

Kas gi padaro arklį pirmadienio 
rytą taip kupiną jėgų? Tai nėra jė
gų likučiai nuo sekmadienio, bet tai 
yra sekmadienio vaisius. Pagalvoki: 
tai ne likučiai kūi.o irdvasios jėgų, ku
rios palieka nuo šventadienio ir pa
skatina tave įdarbą pirmadienį. Bet tai 
labiau dvasios akstinas, kuris atsi 
randa, šventadienį savo sielą atgai
vinus. To gali atsiekti, jei tik pano
rėsi; ir tai padės tvirtai ir linksmai 
žygiuoti savaitės darbe su platesniu 
horizontu; tai padarys darbą džiaugs
mingu žaidimu, kuriame visą save 
pareikši, užuot tą darbą vilkus sun 
kia našta, užversta ant pasigailė
jimo verto vergo.

Imki žaisti ir žaiski žaidimą! Žais
ki savo vietoj, ne sau, bet savo 
būriui, savo šaliai, žmonijai. Tada 
pažvelgsi į pirmadienio rytą ne nuo
bodžiai, bet su dideliu uolumu ir 
noru pasitikti visus savaitės nuoty
kius. Verte Čečeta.

Lietuvos skautams didelės pagarbos, 
kad Lietuvoje yra žmonių, kurie 
skautams prijaučia ir juos remia, 
nes jie gerai žino, kad tokio laivo 
užlaikymas ir naudojimas labai daug 
kainuoja. Klaipėdos jūrų skautai iš 
uosto adm cijos lėšų gauna tam 
tikrą sumą laivui užlaikyti, bet tai 
tik nedidelė dalis iš tikrųjų reikalin
gų lėšų. Kelionė jūroj, tai ne sau
sumoje. Laive tai ne traukinyje ir 
ne automobilyje. Laive reikalinga 

dirbti ir dirbti, kartais 
labai varginantį darbą 
Laivą aptarnauja patys 
skautai, todėl nepasislėpsi 
kajutėje nuo šalčio, van
dens ar vėjo. Kelionėse 
tenka sušlapti ir sušalti, o 
kartais ir pavalgyti nėra 
kada Tačiau darbo skau
tai nebijo, ypač kada va
žiuodami svetur, gali pa
tarnauti visai Lietuvos 
skautijai ir lietuvių vardui. 
Kur Klaipėdos jūrų skau
tai pasirodė, visur buvo 
širdingai vietinių skautų 
sutikti, priimti' ir visą 
ten buvimo laiką buvo 
jų geriausi draugai. O 
jiems išvykus dar ir da
bar, jau po kelių metų 
kviečiami vėl apsilankyti 
pas juos. Tas rodo, kad 
Klaipėdos jūrų skautai, 

atstovaudami visą Lietuvos jūrų skau- 
tiją gerai ir tinkamai visur pasirodė, 
tuo įgijo ne tik skautų tarpe,bet ir šiaip 
vietos žymių žmonių sau draugų. Sa 
vo atsilankymais garsina ne tik skautų 
vardą, bet ir Lietuvos moterų. Sveti
mieji sužinoję, kad laivas yra moterų 
dr-jos pinigais nupirktas, tą aukštai 
įvertina.

Draugovė turi visokiu rūpesčių 
rūpestėlių. Be abejo, klaidų ne
daro tas, kas nieko nedirba. Viena 
bėda, kad nėra nuolatinio draugi
ninko. Buvęs draugininkas dabar 
studijuoja užsienyje. Pažymėtina, 
kad Klaipėdos jūrų skautų draugo
vėje draugininkas turi būti ne tik 
geras skautas, bet ir nusimanąs jū- 
reivybės dalykuose. 1930 metais 
kelionių nebuvo, nes lai-vas buvo 
reikalingas remonto. Dabar laivas 
atremontuotas, ir šiais metais, tur 
būt bus galima padaryti kokią di
desnę kelionę. Vis dėl to didžiausia 
kliūtis darbui yri pinigų s^oka, kuri 
labai jaučiama Dėl tos prieža ties 
norį būti Klaipėdos jūros skautais 
turi nemaža ir savo pinigų įdėti, o 
tas jau uždaro kelią į draugovę 
mažiau pasiturintiems. Gal kiek 
pagerėtų padėtis, jei bendromis jė
gomis dirbdami jūros ir sausumos 
skautai suruoštų didelį vakarą. Kur 
du stos visados daugiau padarys. U.
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Samas.
Samas Raftenas pasirodė meilesnis, kaip atrodė. 

Jo lėta, tęsiama kalba buvo suteikusi klaidinantį ne-
gudrumo įspūdį. Ponui Raftenui aprodžius namus, įie 
buvo kaip reikiant apžiūrėti Šamo vadovybėje. „Štai
šičia svetainė“, prakošė jis, atrakinęs nelygų rūsį
viršuj žemės ir nusigrabaliojęs atidaryti kažko, kas

paskiau pasirodė esąs negyvas, 
palaidotas ir beveik užmirštas 
langas. Sangerio naujakurių 
ūkiuose svetainė nėra kambarys, 
bet įstaiga. Jis yra laikomas už
daras kiaurą savaitę, nebent 
pastorius atvyksta. Raftenų sve-. 
tainė buvo labai charakteringa.

Jos baldai susidėjo iš šešių dažytų kėdžių (po 50 centų), 
dviejų supamų kėdžių (už vieną dolerį 49 centus), 
vieno melodeono (už 32 bušelius kviečių — agentas 
buvo užprašęs 40), indaujos, namie padirbtos iš dėžės, 
kurioje melodeonas buvo atvežtas, vieno skudurinio
namų darbo kilimo, vieno lakieruoto stalo (už 9 dole
rius gyvais pinigais, nors kataloge buvo pažymėta, 
kad jis kaštuoja 11 dolerių). Ant šio stalo buvo 
albumas, Biblija ir kelios didelės knygos svečiams 
pasigėrėti. Nors visą tą literatūrą ir dulkino kas 
savaitę, jos niekad nepajudindavo, ir, tik daugeliui 
metų praėjus, buvo patirta kad ji neatskiriamai pri
lipo prie stalo lako. Labai nebrangiuose rėmuose 
ant sienos buvo mirusiųjų šeimos narių grabinės 
lentelės su vardais. Mat, Sangeryje buvo priimta 
pagerbti mirusiuosius, parnešant iš laidotuvių lenteles 
nuo grabų su mirusiųjų vardais ir įdedant jas į rėmus 
juodu dugnu, su tinkama ištrauka iš Šventojo Rašto.

Bendrai, tame kambaryje oras buvo sutroškęs, 
dulkėtas, kadangi jis buvo atidaromas tik sekmadie
niais arba kada atvykdavo pastorius, kas irgi sudary
davo savotišką sekmadienį. Šiaip kambario abudu 
langiukai buvo laikomi aklinai uždaryti ir užlaidyti 
žaliomis popierinėmis užuolaidomis ir medvilninėmis 
antlangėmis. Tai buvo griežtai nuo likusiosios namų 
dalies atskirta vieta — tikras šeimyninis šmėklų arba 
pabaisų kamdarys, matomas tik vieną kartą per savaitę.

Bet jame buvo vienas tikrai įdomus dalykas, 
kuris tučtuojau suartino Šamą ir Yaną. Tai buvo 
keliasdešimt paukščių kiaušinių rinkinys. Jie visi 
buvo suversti į krūvą senoje dėžėje su stikliniu vir
šumi, iki pusės pripiltoje sėlenų. Rinkėjas į ją nebū
tų antrą kartą pažiūrėjęs, bet tas rinkinys suvaidino 
svarbų vaidmenį. Tai buvo, lyg du New Yorko 
gyventojai, vienas persirengęs kiniečiu, o antras negru, 
būtų atsitiktinai susidūrę Grenlandijoje ir būtų lyg 
netyčia padarę ženklą tos slaptos brolijos, prie kurios 
priklausė.

— Ar tau patinka tokie dalykai? — paklausė 
Yanas, staiga susidomėdamas ir įkaisdamas, nors ta 
aplinka jį ir slėgė.

— Labai, — atsakė Samas. — Ir aš jau būčiau 
dveja tiek turėjęs, jei tėtukas nebūtų pasakęs, kad 
tai kenkia ūkiui ir kad paukščiai yra naudingi.

— Na, o jų vardus žinai?

— Na, žinoma, žinau. Aš pažįstu beveik kiekvie
ną paukštį, kuris skraido, arba maždaug, — prakošė 
Samas su nepaprastu pasigyrimu sau, nes šiaip jis 
nemėgdavo girtis.

— Aš labai norėčiau žinoti. Ar aš negalėčiau 
gauti kiaušinių namo parsivežti?

— Ne, tėtukas sakė, kad jei aš daugiau jų neim
siu, tai jis man paskolins savo šautuvą zuikių 
pamedžioti.

— Ką? Čia yra zuikių?
— Ir^dar kiek! Praėjusią žiemą aš čielus tris 

nušoviau.’.
— Bet dabar ar jų yra?—paklausė Yanas su re

gimu nusivylimu.
— Dabar ne taip lengva prie jų prisigauti, bet 

galėtume pamėginti. Kurią dieną, kada apsidirbsime 
anksčiau, aš paprašysiu tėtuką šautuvo.

„Kada apsidirbsime“ buvo mėgiamas Raftenų po
sakis kokiam sumanymui neribotam laikui atidėti. 
Jis skambėjo taip priimtinai ir buvo toks galutinis.

Samas atidarė žemutines indaujos dureles ir iš
ėmė kelias titnagines strėlių galvutes, kurios buvo 
rastos ariant, bebraus dantis, siekiančius pirmųjų nau
jokyno dienų, ir labai blogai iškimštą pelėdą. Pa
matęs šias brangenybes, Yanas degte užsidegė. „Ai!“ 
buvo viskas, ką jis galėjo pasakyti. Šamui labai pa
tiko, kad jo draugui tokio įspūdžio padarė šeimos 
turtai, ir jis paaiškino: „Tėtukas pelėdą nušovė prie 
daržinės ir samdinys ją iškimšo“.

Vaikai visai susibičiuliavo. Visą dieną jie keitės 
savo paslaptimis, susitikdami prie darbų. Nežiūrint 
ilgesnių pertraukų tarp susitikimų, jie taip susidrau
gavo, kad Samas po vakarienės tarė: „Klausyk, Ya

nai. Aš tau parodysiu vieną dalyką, 
tik tu man prižadėk, kad niekam 
nepasakysi“. Žinoma, Yanas prižadėjo.

— Nueikime abudu į daržinę, — 
tarė Samas.

Kada jiedu buvo pusę kelio nu
ėję, jis tarė: „Dabar aš apsimesiu, kad 
grįžtu ko nors. O tu eik aplinkui ir 
aš tave sutiksiu sode po obele“. Ka 
da jie vėl susitiko po obele, Samas 
užmerkė vieną iš savo liūdnų akių 
ir nereikalingai tyliu balsu tarė: „Sek 
paskui mane“. Jis nuvedė į kitą sodo 
galą. Ten stovėjo senas rąstinis na
mas, kuriame gyveno Raftenai, prieš 
pastatydami mūrinius namus. Dabar 
jis buvo vartojamas įrankiams sudėti. 
Samas užlipo kopėčiomis į aukštą (tai 
buvo visai puiku!). Ten, tolimajame 
gale, prie pat langiuko, jis vėl papra
šė Yaną laikyti paslaptį ir, kada Ya
nas vėl pasižadėjo, jis pasigriozdė

nešvarioje senoje dėžėje ir ištraukė lanką, kelias 
strėles, surūdijusius plieninius spąstus, seną mėsininko 
peilį, kelis meškerinius kriukelius, skiltuvus su titnagu, 
dėžę degtukų ir kažkokios nešvarios taukuotos me
džiagos, kurią jis pavadino džiovinta mėsa. „Matai", 
paaiškino jis, „aš visados norėjau būti medžiotoju, o 
tėtukas užsispyrė, kad būčiau dantų gydytoju. Tėtu-
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kas sakė, kad medžioklė ne pelninga, o vieną dieną 
jam teko nueiti pas dantų gydytoją, ir jam tai atsi
ėjo keturis dolerius, nors gydytojas ir pusės dienos 
jo neišlaikė. Todėl jis ir panorėjo, kad aš būčiau 
dantų gydytoju, nors aš norėjau būti medžiotoju. Vieną
dieną jis man ir Budui gerai įpylė į kailį (Budas, tai 
mano brolis, kuris mirė prieš metus. Jei išgirstum 
mano motutę kalbant apie jį, pamanytum, kad jis 
buvo angeliukas, bet aš visados žinojau, kas jis per

galiau atvėsau ir ėmiau 
Budai“, pasakiau jam,

diegas—bent mokykloje jis 
buvo pats blogiausias vai
kas). Na, tėtukas mudviem 
baisiai įpylė, kad nepa- 
šėrėme kiaulių, todėl Bu
das nutarė pabėgti iš namų. 
Ir pradžių aš jaučiaus, kaip 
ir jis, ir sakiau, kad irgi 
bėgsiu ir kad mudu prisi
dėsime prie indijonų. Aš ir 
būčiau pabėgęs, jei būčiau 
gavęs dar kartą lupti, ir 
šitą viską mudu susitiekė- 
me kelionei. Budas norėjo 
pavogti tėtuko šautuvą, bet 
aš neleidau. Tada aš bu
vau baisiai perpykęs, o 
Budas dar labiau, bet pa
kalbėti Budui. „Klausyk, 

reikėtų kokio mėnesio lauko,
kol pasiektume Vakarus, o jei indijonai musų norėtų 
tik skalpėms, tai būtų visai menkas malonumas. Tė
tukas juk nėra toks jau blogas, ir mudu iš tikrųjų 
neturėjome teisės badu šlapinti kiaules — viena juk 
ir padvėsė". Man rodos, kad mudu visai nupelnėme; 
ką buvome gavę pylos. Ar šiaip ar taip, pabėgti iš 
namų pasirodė nelabai gudrus dalykas, nors aš ir 
labai norėjau tapti medžiotoju. Na, tą žiemą Budas 
numirė. Matei tą didžkę grabo lentelę ant sienos? 
Na, tai jo. Ąną dieną mačiau motutę žiūrint į ją ir 
verkiant. Tėtukas sako, kad leis mane į universitetą, 
jei būsiu dantų gydytoju ar advokatu — advokatai 
daug uždirba: tėtukas vieną kartą turėjo bylą — ir 
jis sako, kad jei aš nenorėsiu, tai galėsiu... žinai ką?

Čia buvo vaikas, kokį Yanas seniai troško su
tikti, ir jis jam atvėrė savo širdį. Jis papasakojo jam 
apie savo trobelę miške, kaip dirbo, kol ją pastatė, 
ir kaip ją mylėjo. Jis buvo pilnas užsidegimo, kaip 
ir seniau, virė jėga ir energija. Jis pamatė, kad Sa
mas turi du dalykus, kurių jis neturėjo — moka apsi
eiti su įrankiais ir turi šaltą protą. Tai buvo, lyg 
geriausios jo brolio Rado pusės būtų sudėtos į tikrą 
žmogišką būtybę. Ir prisiminęs savo klonio džiaugs
mus, Yanas pasiūlė:

— Pasistatykime trobelę miške prie upelio. Tavo 
tėvas juk nepyks, ar ne?

— Žinoma, ne, jei atliksime savo darbą laiku.

III.
Vigvamas.

Kitą dieną jiedu būtinai turėjo pradėti. Kaip tik 
atliko visus darbus, jiedu nuėjo į mišką vietos pasi
rinkti.

Upelis iš pradžių tekėjo per pievą, paskui pa
suko pro tvorą į mišką. Miškas iš pradžių buvo 
atviras ir žolėtas, bet toliau paliai upelį prie jo pri
sijungė tankus kedrinis raistas. Pro šį raistą nebuvo 
jokio tako, bet Samas pasakė, kad už jo yra graži 
aukšta vieta. Ta aukšta vieta atrodė labai toli, einant 
dro mišką, nors į j.ą buvo tik koks šimtas sieksnių 

pro raistą, bet tai buvo pati tinkamiausia vieta sto
vyklai—aukštas, sausas ir atviras kietų medžių miš
kas su upeliu priešais ir kedriniu raistu aplinkui. Ya- 
nui ji labai patiko. Samas irgi užsikrėtė Yano entu
ziazmu ir, kadangi buvo atsinešęs kirvį, jau rengės 
pradėti statyti trobelę. Bet Yanas visą rytmetį buvo 
atsidėjęs išgalvojęs ir dabar tarė: „Šamai, juk mudu 
nenorime būti balti medžiotojai. Jie nieko neverti; 
geriau būkime indijonai.

— Na, čia kaip tik ir apsigauni,—atsakė Samas.
— Tėtė sako, kad nėra nieko, ko baltasis žmogus 
geriau nepadarytų to, ką indijonas daro.

— Ką gi tu šneki? — tarė Yanas karštai. — 
Baltasis medžiotojas negali nusekti mokasinuotos ko
jos per kietą granito akmenį. Baltasis medžiotojas 
negali įeiti į girią tik su peiliu ir pasidaryti viską, 
kas reikalinga. Baltasis medžiotojas negali medžioti 
su lanku ir strėlėmis ir gaudyti žvėris ir paukščius 
kilpomis. Antra vertus, dar nebuvo balto žmogaus, 
kuris būtų sugebėjęs pasidirbti beržinį luotą. — Pas
kui, pakeisdamas balsą, Yanas tęsė toliau: — Klau
syk, Šamai: mes norime būti geriausi medžiotojai, 
kokie tik gali būti, kad būtume prisiiengę išvykti į 
Vakarus. Būkime indijonai ir darykime viską kaip 
indijonai.

Galų gale būti indijonais buvo romantiška ir 
vaizdinga, ir Samas sutiko „bent kuriam laikui pa
bandyti". O dabar atėjo pats Yano išvadžiojimų svar
biausias punktas. „Indijonai negyvena trobose, bet 
palapinėse. Kodėl nepadaryti palapinės"?

— Tai būtų puiku, — sutiko Sa
mas, kuris buvo užtektinai matęs in
dijonų palapinių atvaizdų, kad bū
tų reikalinga jam plačiau jas apraši
nėti, — bet £ ko mes ją pasidirb
sime?

— Na, — tuoj atsakė Yanas, pa
siimdamas vadovybę ir džiaugda
masis, kad gali kalbėti kaip žinovas,
— lygumų indijonai dirbąs palapines iš odos, bet gi
riniai indijonai paprastai vartoja tošį.

— Na, galiu kirsti lažybų, kad šitame miške ne
rasi užtektinai odų ir tošies ir čipmunkui*) palapinei 
padaryti, kad joje galėtų kramtyti riešutus.

— Galime vartoti žievę.
— Tai būtų daug lengviau, — atsakė Samas, — 

jei žievė tiktų, nes mes turime daug prisikirtę vinkšnų 
iš pernykščių metų, ir dabar jų žievė kaip tik tiks 
lupti. Bet pirma pasidarykime planą.

Tai buvo neblogas sumanymas, kurį Yanas būtų 
pražvelgęs. Jis greičiausiai būtų susitiekęs daug me
džiagos, o paskui tik susidaręs planą, bet Samas bu
vo iš mažumės pripratintas imtis darbo su metodu.

Yanas nupiešė ant lygaus rąsto tą, ką jis prisi
minė indijonų palapinės. — Man rodos, kad jos maž
daug šitaip atrodo: lazdos šitaip kyšo, čia paliekama 
viena skylė dūmams, o čia kita angai.

— Atrodo, lyg niekad nebūtum matęs indijonų 
palapinės, — pastebėjo Samas su didesniu teisingumu, 
kaip mandagumu, — bet galėsime pamėginti. Na, ko-

Jiedu nutarė, kad 
užteks, jei palapinė bus 
aštuonių pėdų aukščio ir 
aštuonių pėdų skersmens. 
Už kelių minučių buvo 
nukirsti keturi liekni

kio didumo ją statytimės?

Gjoks^Amerikos žvėrelis
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medeliai po dešimt pėdų aukščio, o paskui Yano su
nešti į lygią vietą aukščiau upelio.

— Na, su kuo mes juos susirišime? — paklausė 
Yanas.

— Su kuo susirišime?
— Taigi, tik mes viską turime pasitiekti miške; 

tikros virvės nevalia vartoti.
— Tą aš galiu sutvarkyti, — tarė Samas. — Ka

da tėtė taisė sodo tvorą, jis suraišiojo stulpus vytimis.
— Tiesa — apie tai buvau visai užmiršęs, — 

tarė Yanas. Bematant jie dirbo išsijuosę, mėgindami 
surišti tas keturias lazdas slidžiomis stangiomis vyte
lėmis, bet tai nebuvo lengvas dalykas. Jos turėjo 
būti kaip reikiant suveržtos, nes kitaip paimdavo nu
smukdavo krūvele kiekvieną kartą, kada jie iškelda
vo lazdas. Galų gale 
pasirodė vaikams, kad 
teks nepadorumas pa
vartoti viela, kai jiedu 
išgirdo kažką pusbal
siu suurzgiant ir, apsi
sukę, pamatė’Williamą 
Rafleną stovint sunė- 
rusį rankas užpakaly
je, tarsi jis būtų juos 
ištisas valandas sekęs.

Vaikai gerokai iš
sigando. Raftenas tu
rėjo papratimą prisi
statyti visur, kur tik 
kas nors buvo daro
ma, kaip reikiant su
sipažinti su padėtimi 
ir paskui, jei jam ne
patiko, išreikšti savo 
nuomonę keliais tvil
komais pasityčioja- 
mais žodžiais. Kaip 
jis pažiūrės į jų žai
dimą, vaikai neturėjo 
supratimo ir laukė ne
ramūs. Jei jiedu būtų 
gaišinę laiką, neatlikę 
darbų, nėra abejojimo, kad juodu su gėda jis būtų pasiun
tęs naudingesnių darbų dirbti. Bet jie kaip tik žaidė 
savo teisėtomis pramogos valandomis, ir Raftenas, 
tiriamai į juos pasižiūrėjęs, iš palengvo tarė: „Vai
kai! Kam gi gaišinti laiką? (Yanui širdis taip ir nu
smuko). Jūs niekad nesurišite lazdų su vytelėmis, 
kad laikytų. Kodėl nepasiimate vielos ar virvės iš 
daržinės?

Vaikams po to pasidarė lengviau, bet vis dėlto 
ši draugiška pradžia galėjo būti tik klasta didesniam 
smūgiui smogti. Samas tylėjo. Tada Yanas atsiliepė: 
„Mums nevalia nieko vartoti, ko indijonai nebūtų ra
dę ar nebūtų galėję

— O kas jums
— Taisyklės.
— A, — tarė 

Šitaip!
Jis nuėjo į mišką, šen ir ten žvalgydamasis, ir 

netrukus pasilenkė ties žemų krūmų kuokštu.
— Ar žinai, kas čia, Yanai?
— Ne.
— Pažiūrėkime, ar esi užtektinai vyras šakutei 

nuplėšti.
Yanas pamėgino. Medis buvo gana trapus, bet 

plona, lygi ir lanksti žievė buvo tokia pat tampri,

kada

...bet dūmai tuoj išvijo juodu laukan.

rasti miške, 
neleidžia?

Williamas, lyg prajuokintas. —

tėtė yra visai geras, 
neužmirštas, — tarė 
globojamai. — Kažin 
man neatėjo j galvą 

Aš ne

kaip oda, ir Yanas negalėjo nuplėšti 
jos ir šiauriausio pluoštelio.

— Tai odmedis,—tarė Raftenas. 
— Jį indijonai ir vartodavo; jį varto
davome ir mes pirmose šio naujokyno 
dienose.

Vaikai buvo laukę subarimo, o 
čia buvo jiems ištiesta padedanti ran
ka. Mat, visą skirtumą sudarė tai, 
kad buvo pramogos valandos. Rafte
nas nuėjo sau, atsisveikinimui pridū
ręs: „Už pusvalandžio reikės kiaules 
pašerti“.

— Matai, 
darbas 
Samas 
kodėl 
pavartoti odmedžio. 
kartą girdėjau, kad jį varto
davo maišams rišti, kada se
naisiais laikais virvių buvo maža. Be to, jį 
vartodavo indijonai ir imtiniams rišti, Ar jis 
netinka, a?

Dabar keli pluoštai buvo pavartoti ketu
rioms lazdoms prie viršaus surišti, paskui jos 
buvo iškeltos ir išskėstos prie apačios, kad 
sudąrytų palapinės arba, tiksliau, vigvamo 
griaučius, kadangi ji turėjo būti padaryta iš 
žievės.

Pasitarę, jie dabar gavo ilgą, valkią colio 
storumo vytį ir, sulenkę ją lanku, pririšo prie 
kievienos lazdos keturias pėdas nuo žemės. 
Paskui jie išpiovė keturis trumpus stulpelius, 
kad siektų nuo žemės iki to lanko. Šie stul
peliai buvo pririšti viršuje prie vytinio lanko, 
ir dabar jie jau galėjo dėti žieves. Jie du 
nuėjo į vinkšninius rąstus, ir čia jiems labai 
pravertė Šamo sugebėjimas naudotis kirviu. 
Jis prakirto žievę pagal vieno rąsto viršų. 
Vartodami kirvio krašfą ir, medinius pleištus, 
jie nulupo didelį aštonių pėdų ilgio ir keturių 
pėdų pločio žievės rutulį. Buvo jiems malo

nus siurprizas pamatyti, kokį platų žievės gabalą 
jiems tas mažas rąstas suteikė. (B. d.)

Vertė Vikt. Kamantauskas.

Ei, pasveikink žiemos rytą 
Balto sniego gražumu!
Pirmoms snaigėms nubarstytą, 
Ei, pasveikink žiemos rytą.
Eik į snaigių baltą šalį 
Džiaukis jųjų baltumu, 
Užsimiršk vargelio dalį 
Eidamas į snaigių šalį.
Kur tik eini — visur balta!
Nėra pėdsako nė tako.
— Eik, pas mus, — sniegulės sako, 
Bet kur eini — nėra tako.
— Šian keliauki, — šaukia vėjai
— Veidą snaigės glamonės — 
Ar tylėjai, ar liūdėjai,
— Šian keliauki, — šaukia vėjai.
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Ir štai, pagaliau, Jonukas pasida
rė skautu! Senai laukta diena atė
jo ir dabar’Jonukas vaikščiojo ku
pinas pasiryžimų ištikimai tarnauti 
Dievui ir Tėvynei, teikti pagalbos 
artimiesiems ir vykdyti skautų 
įstatus.

Jonuko energija tiesiog virte virė, 
nerasdama kur pasireikšti. Jis 
vaikščiojo, slankiojo iš vieno kam
bario į kitą, visur painiojosi na
miškiam po kųų visur visiem truk
dė, ieškodamas sau darbo.

— Skautas yra naudingas ir pa
deda artimiesiems,—neišėjo ta min
tis iš Jono galvos.

— Taip. . Skautas yra naudin
gas.. Jis padeda artimiesiems...— 
mąstė jis. — Gerai! Aš būsiu skau- 
tas kaip reikiant, aš darysiu, ką pri
valau!

Sulig tais žodžiais Jonas pribėgo 
prie motinos, verdančios pietus, 
griebė samtį iš jos rankų, ir ėmė 
maišyt' sriubą, nė žodžio netar
damas.

— O, Jėzus Marija! — išsigando 
motina. — Bene apkvaišo vaikas!..

— Jonei',— prakalbino ji. -—Ką 
tu čia, vaikeli, maišai? Leisk man .. 
Eitum verčiau paskaityt ką ..

— Skautas yra naudingas ir pa
deda artimiesiems, — tiek teatsakė 
Jonas, toliau maišydamas sriubą.

— Taip., taip... Nelaimė su vai
ku,—lingavo galvą motina. — Ir iš 
ko, kažin? Ar galvą susitrenkė, ar 
išsigando ko nors?

— Taip... taip... nelaimė su vaiku,—linga
vo galvą motina.

— Joneli,- dar sykį pabandė ji 
atimt iš Jono samtį,—leisk man. 
Juk tu visvien pietų neišvirsi! O 
jei pietų laiku nebus, tėtė pyks!

— Mama! — iškilmingai prabilo 
tada Jonas. — Skautas yra naudin

gas ir padeda artimiesiems. Ne
trukdyk, mama, man būti naud ngu! 
Eik sau ramiai kur nori, o pietūs 
savo laiku bus! Gali nesirūpint.

Motina, vis taip pat beviltiškai 
linguodama ga’vą; nuėjo pasiskųsti 
kaimynei atsitikusia jų namuose 
nelaime

Tuo laiku Jonukas patenkintas 
maišė sriubą, jausdamas save nau
dingu žmogumi.

Pagaliau maišyt jam nusibodo ir 
jis ėmė ieškot kito darbo. Jis ži
nojo. kad į sriubą dedami įvairūs 
prie-koniai. Todėl, pasikrapštęs 
kiek lentynose ir radęs ten ką rei
kėjo. jis sukrovė i sriubą: pipirus, 
vanilį, druską, cukrų, garstvyčių 
milteliu < šafraną ir kitokius daiktus.

Užvirė Jonuko skautiškas kraujas.

— Visi liežuvius prarys bevalgy
dami! — džiūgavo Jonas, patenkin
tas savo darbu

Srii ba ėmė kilti ir bėgti iš puodo
Mūsų virėjas griebė nuo stalo 

lėkštę, norėdama uždengti puodą 
ir nebeleisti riubai bėgt. Bet lėkštė 
buvo per maža ir įgriuvo sriubon 
su v sais, ant jos buvusiais, pusry
čių likučiais.

Tada Jonas, lyg gaisrininkas, 
ėmė lieti šaltą vandeni į sriubą. 
Tiesa, tas jo žygis pasisekė: sriuba 
nutilo, nurimo, ir per kraštus ne
bebėgo.

Dar buvo tik pirma valanda.
— Matote! — džiūgavo toliau 

Jonas. — Dar tik pirma o pietūs 
jau paruošti! Anksčiau negu reikia! 
Reiškia, iki pietų dar galiu kam 
nors ką nors padėti dirbti!

Ir vėl Jonas ėjo-ieškoti sau dar
bo, kartodamas: — Skautas yra nau
dingas ir padeda artimiesems

levas — batsiuvys sėdėjo savo 
dirbtuvėj ir susilenkęs kažką dirbo. 
Jonukas priėjo, tyliai atsisėdo šalia 
jo ir — griebėsi darbo Užvirė Jo
nuko skautiškas kraujas!

Skoniu ideologijos pagrindai.
I. Obalsis.

Dievui, tėvynei ir artimui.
II. Įstatai.

1. Skautas(ė) tiesus(i) ir takosi savo žodžio.
2. Skautas(ė) ištikimas(a) Dievui ir tėvynei.
3. Skautas(ė) naudingas(a) ir padeda arti

miesiems.
4. Skautas(ė) draugas(ė) savo artimui 

ir brolis (sesuo) kitam(ai) skautui(ei).
5. Skautas(ė i mandagus(i)irriteriškas(kukli).
6. Skautas(ė) gamtos draugas(ė).
7. Skautas(ė) paklusnus(i) savo tėvams 

ir vyresnybei.
8- Skautas(ė) linksmas(a), susivaldo ir 

nenustoja vilties.
9. Skautas(ė) taupus(i)

10 Skautas(ė) blaivus!i) ir skaistus(i) 
savo mintyse, žodžiuose ir veiksmuose.

III. Geležinis įstatas.
Skautas sąžiningai atlieka visas savo pareigas.

IV. Įžodis.
Brangindamas(a) savo garbę aš pasižadu 

visomis jėgomis tarnauti Dievui ir tėvynei, 
padėti artimui ir vykdyti skautų įstatus.

V. Šūkis.
Budėk.

Tėvas nekreipė į jį domės, ma
nydamas, kad jis taip sau ką nors 
čia krapštosi.

Betkai už valandos tėvas pakėlėgal- 
vą ir pažiūrėjo,—jei jis jau nebūtbu- 
vęs ž i 1 as, tai a k i m i r ks n i u bū tų p ra ži lęs!

Krūva Jonuko, pataisytų“ batų žiū
rėjo į jį savo didžiuliais kreivais lopais, 
kaž kaip fantastiškai prisiūvinėtais. Iš 
padų kyšojo metrinės vinys, o nauji 
vienos panelės baliniai batukai, 
kuriuos reikėjo tik truputį susiūt, 
buvo su didžiausiais puspadžiais.

— Jonai!—tiek tesušuko tėvas.
O Jonukas patenkintas šypsojo 

si, jausdamas atlikęs savo pareigą: 
būti naudingu ir padėti artimiesiems

Aš manau, kad nereikia nė pa
sakot, kas pasidarė, kai grįžo mo 
tina, kai alkanas tėvas sėdo prie 
stalo ir kai motina atnešė jam Jo
nuko virtos sriubos .

Už kelių minučių Jonukas bėgo gal- 
vatrūkčiom vaistinėn atnešti ricinos. .

Tą dieną Jonukas jau daugiau 
nebebuvo naudingas ir nebepadėjo 
artimiems Jis tuoj nuėjo gult.

O sapne jis matė, kad jį draugi
ninkas viešai pagyrė ir Įteikė tortą, 
kažkodėl aplietą, vietoj kremo — 
ricina, tardamas: i ■

— Taip, Joni! Skautas yra nau
dingas ir padeda artimiesiems

II
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JUMS, SKILTOIMIINIKAIL

Skiltininkas

Skiltis—mūsų organizacijos 
pagrindas. Skiltininkų reikalai ir 
skiltininkų paruošimas yra opiau
sias mūsų organizacijos klausi
mas. „Sk. Aidas" stengsis tam 
patarnauti, užleisdamas kartais 
truputį vietos skiltininkus liečian- 
tiems klausimams.

10 skiltininko 
uždavinių.

1. Būti vadas, kuris tikrai 
vadovauja.

lo žinoti skautų užsiėmimų, kad 
galėtų mokyti skautystės savo skautus, tačiau jis pri
valo irgi vadovauti. Skiltis turi būti maža grupė, ku
rios skiltininkas yra tikras vadas. Joje privalo viešpa
tauti didžiausios vienybės jausmas. Vienoje skiltyje 
skautai dirba vienam tikslui; jie turi vieną šūkį; jiems 
reikia jungti savo pastangas, kad stiprintų savo skiltį. 
Visa tai daroma skiltininkui vadovaujant.

2. Pažinti savo skiltį.
Kad galėtų gerai vesti skiltį reikia pažinti skautus, 

iš kurių ji susideda. Pirmas dalykas—gerai sutvarkyti 
skilties knygutę, kurioje būtų užrašyta: skautų vardai, 
pavardės, adresai, amžius, užsiėm mas ir t. t. Pirm 
visko reikia žinoti savo skautų išsilavinimą: kas kiek 
baigė mokyklos klasių, ar buvo kokioje specialioje 
mokykloje; taip pat jų norą dirbti kokioje nors spe
cialybėje.

3. Parinkti specialybę.
Kada skiltininkas gerai pažino medžiagą, kurią jis 

turi—skautus, jam reikia nustatyti savo skilties darbo 
planą. „Ką mes skiltyje veiks.ime?" Nepriklausomai 
nuo pasiruošimo į patyrimo laipsn ų egzaminus, skil
čiai reikia parinkti kokią specialybę Tai jai netrukdys 
užsiiminėti kitais dalykais, bet tai bus viena šaka, ku
rioje skiltis dirbs labiausia, kurioje dirbs visi kar
tu. Kada skiltis pasirinko specialybę, visi jos skautai, 
skiltininkas pirmoje eilėje, skuba įsigyti šią specialybę. 
Kai kuriose draugovėse skilties specialybės ženklai yra 
nešiojami ant jos gairelės Reikia stengtis, kad pa- 
rinkta s p e c i a 1 y b ė atatiktų skilties gyvuliui ir 
skilties devizui. Šie dalykai turėtų rištis.

4. Stengtis, kad viskas eitų gerai.
Skiltininkas privalo rūpintis bendra skilties gero

ve, skilties išvaizda. Reikia duoti skautams suprasti, 
kad jie yra skilties garbės saugotojai. Reikia reikalauti 
iš jų pilnos disciplinos ir nuolatinio gero noro. Reikia 
norėti, kad jūsų skiltis būtų tvarkingiausia, aktyviau
sia, geriausia.

5. Rūpintis nesančiais.
Kiekvienoje skilties sueigoje ar iškiloje skiltinims 

kas patikrina ar visi skautai yra. Neturėtų būti į su
eigą neatėjusių. Kartais, tačiau, svarbios priežastys 
neleidžia skautui atvykti į užsiėmimą: liga, laikinas iš
vykimas iš savo miesto ir p. Skiltininkas privalo ži
noti, dėlko skautas neatėjo į sueigą, kur jis yra, ką 
veikia. Būtinai reikalauti, kad skiltininkas būtų 
įspėtas ar atsiprašytas neatvykusio į sueigą skauto.

Jei koks skautas serga, ar namie ar ligoninėje, 
skiltininkui reikia juo rūpintis: nueiti jį aplankyti, rast* 
jam kokių pramogų, parašyti jam. jei pas jį nuvykt 
negalima. Jei skautas tam tikram laikui persiskiria (iš-i 
važiuoja) su skiltimi, skiltininko pareiga pasilikti surištu 
su juo korespondencija. Jei skautas atrodo „apsnū
dęs“, nesiįdomauja skilties užsiėmimais, skiltininkas 
tuoj privalo rasti to priežastį ir duoti tam vaistų. Rei
kia padaryti viską, kad vėl įtrauktų į darbą tokį skautą. 
Negalima leisti, kad skiltyje būtų pasyvių skautų, kurie 
tik arsunkina jos darbą. Skautų, kurie yra tik tiek skau
tais, kad jie įrašyti į skiltininko knygutę, tačiau skil
čiai jokios naudos nesudaro, nei jos darbu nesiįdo
mauja, skilčiai nereikia!

6. Tartis su savo skiltimi.
Yra gera, jei skiltininkas žino viską, kas dedasi jo 

skiltyje, žino kiekvieno skauto patraukimus, norus ir 
projektus. Tam reikia tartis su skautais per sueigas, 
bendrai apsvarstyti svarbesnius klausimus. 
Tokie pasitarimai yra vadui nepaprasta proga suįdo
minti skautus bendrai skilties darbu, įduoti jiems en
tuziazmo savo sumanymams įgyvendinti.

7. Mokėti priversti savęs klausyti.
Rolė, kurią lošia skiltininkas skautų organizacijoje 

ir draugovėje, yra labai svarbi. Skiltininkas privalo 
suprasti savo pareigos rimtumą. Jam yra pavesti skil
ties skautai, jis privalo būti, pilna to žodžio prasme, 
vadas. Draugininkas juo pasitiki. Skiltininkas negali 
apgauti pasitikėjimo, jis privalo būti energingas vadas, 
rimtai naudotis savo autoritetu ir priversti skautą, 
kad jo klausytų Jei kas nors skiltyje nesiseka, reikia 
tuoj pranešti draugininkui.

Norint priversti kitus, kad tavęs klausytų, privalai 
žinoti daugiau negu kiti, mokėti viską padaryti ge
riau ne kaip tavo skilties skautai. Skiltininkui reikia 
mokėti viską. Buvau pastebėjęs, kad fizinė jėga padaro 
didelio įspūdžio į berniukus. Pataiu skiltininkams la
vinti savo muskulus

Skiltininkas privalo būti sumaningiausias daugiau
sia nusimanąs skautystėje ir geriausias savo skilties 
skautas Jis nesako, kai duoda įsakymą .Padaryk 
tai...!“, j's sako „padarykim tai..!“ ir jis pats dirba 
sykiu su kitais skautais. Skiltininkas nenurodo žodžiu 
kaip reikia kas nors padaryti, ne tik duoda įsakymų 
nekontroliuoja kitų atliktą darbą, bet viską daro ir 
pats sykiu su skautais, veda darbą, duoda pavyzdį, 
imasi viso ko pats pirmas ir patraukia paskui save 
kitus.

8. įgyvendinti įstatus.
Nuo to, kaip skiltininkas vadovauja, pareina skil

ties ateitis. Kaip gali jis iš Savo skautų padaryti gerus, 
tikrus skautus? Jis gali pasiekti šių rezultatų, jei inte- 
resuosis visu tuo, kas dedas jo skiltyje Jei jis sudarys 
aplink save gryno draugiškumo ir broliškumo nuo
taiką. Visada,, skautas yra kitų skautų brolis“, bet vie
nos skilties skautų tarpe broliškumas turėtų pereiti 
visas ribas. Reikia pilno pasitikėjimo ir susigyvenimo 
—a bsoliutiškos vienybės.

Skiltininkas stengias iš savo skautų padaryti ge
rus skautus. Jis žiūri pats ir verčia kitus rimtai žiū
rėti į visus skautų papročius. Jis turi būti griežtas vi
same. kas liečia skautiškas taisykles ir reikalauti, kad 
viskas, ko reikalauja mūsų statutas ir įstatai, būtų vi-
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Pasimokykim Jiu—Jitsu (džiu—džitsu).
Nuo seno japonai turi įdomią gynimosi sistemą, kurią ži

nant yra lengva įveikti stipresnį užpuoliką Šis kovos metodas 
japonų vadinamas jiu—ji su (skaityk — džiu—džitsu). Iš japo
nų jo pramoko europieč ai, pas mus jo, rodos, mokosi polici
ja, o šią vasarą skautų vyčių stovykloje Panery keletą jiu— 
jitsu veiksmų skautams vyčiams parodė tą stovyklą aplankęs 
anglas žurnalistas p. Karlsonas. Ir tikrai, skautams, ypač 
vyresniems, jiu—jitsu reikėtų pramokti. Nemanykime, kad 
mokysimės peštinių — mes jiu—jitsu mokysimės th tam, tad 
žinotume, kas veikti, kada būtumėm užpulti ar gintumėm silp
nesnį.

Jiu—jitsu reikalingas ne tiek fizinės jėgos — kuri, žinoma, 
ir yra būtina — kiek ramumo, susiv Idymo, greito - usivokimo, 
akylumo Jiu—jitsu gynimosi Veiksmai yra paremti -- pirma 
— tuo patyrimu, kad kai kurios žmogaus kūno vie os, p v., 
alkūnė' ir peties sąnariai, gerklė ir k. yra labai jautrios, ir tą 
vietą uždavus jaučiamas didelis skausmas, kartais nustojama 
sąmonės ir net m rštama Antra — 'trešo kojos ar rankos 
panaudojama kaip s v e r t a s persukant jas sunėrimų vietose 
ir suimam taip, kad priešas mažiausiu pasijudinimu pa's labai 
padidina skausmą ir nebegali priešintis.

Žinoma, jiu—jitsu veiksmų tikroji jėga gali būti panau
dota tik esant būtinam reikalui, pav., nuo užpuoliko apsiginti-. 
Kitais atveja s a siminkime — tiek tevartoti jėgos, kad treni
ruotės partneris prisipažintų įveiktas, ir tuoj paleisti, jei part
neris pajunta skausmą

Kaip mokytis jiu—jitsu.
Mokytis pasirenkama partneris maždaug tokio pat ūgio ir 

jėgos. Kiekvieno veiksmo mokantis iš anksto susitariama, ku
ris bus užpuolikas ir kuris užpultasis. Aišku, besimokantieji

siškai išlaikyta. Pirmoje vietoje skautų įžodis ir įstatai- 
Jokių išimčių bei prasilenkimų su įstatais skiltyje 
Griežtai laikytis įstatų, nuolat visur būti skautais. Kiek
vienas skautų yra pasižadėjęs laikytis įstatų: visa skil
tis privalo laikytis to, ką pasižadėjo kiekvienas jos 
narių ir geriausioji skiltis yra toji skiltis, kurioje ab
soliučiai prisilaikoma įstatų, kurioje jie yra geriau 
Įgyvendinti. Skiltininkas tai prižiūri. Jis kontroliuoja 
laikas nuo laiko ar kiekvienas jo skautų reguliariai 
daro gerą darbelį—šventą skautų tradiciją

9. Rasti gerą darbelį visai skilčiai.
Skiltininkas irgi privalo rasti kokį gerą darbelį, 

kurį galėtų atlikti visa skiltis kaipo tokia, 
t. y darbelį, kurį visi skilties skautai galėtų atlikti kar
tu. Pavyzdžiui; suruošti mažą šventę prieglaudoje ar 
ligoninėje, eglaitę neturtingiems vaikams ir t. p.

Tai iš šių gerų darbelių, kuriuos atlieka skiltis, 
sprendžiama apie šios skilties skiltininką.

10. Būti skautu—pavyzdžiu
Klausimas: kuo gi turi būti skiltininkas? Jei jis gali 

taip daug reikalauti iš skautų, ko jam re kia reika
lauti iš savęs? Atsakymas paprastas; reikia tik sąži
ningai laikytis skautų įstatų, juos dažnai laikyti ir rea
lizuoti. paklausti savęs laikas nuo laiko; ,ar aš tik
rai gerai pildau ir praktiškai atlieku tai, ką pažadėjau 
atlikti duodamas įžodį?“

Skiltininkas turi būti geras vaikas, teisingas vyras. 
Tai ko jis reikalauja iš skilties, turi reikalauti ir iš savęs? 
Jei yra sunkumų, reikia prašyti Dievo pagalbos, jėgų 
ir drąsos. Jei nori turėti pasisekimo, melskis, pasi
melsk ir už savo skiltį, paprašyk Dievo, kad iš tavo 
skilties Jis padarytų gerą skiltį. Jei tu radai džiaugsmo 
ir malonumo skautiškame gyvenime, pasistenk per
duoti šį džiaugsmą ir savo skautams. Skiltininko as 
meniškose pastangose ir jo visų skautų pastangose 
yra draugovės viltis ir geroji skilties ateitis.

Iš C. N. G aėr in-Desjardins'o.

užpuoliku ir užpultuoju būna pakaitomis. Grindis teikia užklo
ti minkštu patiesalu, nes jiu—jitsu veiksmai kartais gana smar
kia parbloškia priešininką žemėn. Lauke geriausiai yra mo
kytis pievoje ar smėlyje.

Svarbiausios jiu—jitsu taisyklės.
Visados būk ramus ir turėk šalto kraujo! Nesikarščiuok. 

Buk akylus ir pastebėk kiekvieną, kad ir mažiausį, priešo ju
desį. Ir pagaliau — visą savo energiją sutelk gynimosi veiks
mui, kad kiekvieną padėtį, nors atrodytų labai nepalanki, žai
bo greitumu išnaudotum. Jei tuos dėsnius gerai įsidėsi į gal
vą — kartok juos prieš kiekvienas pratybas — tai galėsime 
eiti į pačių jiu—jitsu gynimosi veiksmų mokymąsi.

Kaip gintis, jei užpuolikas nutveria už kaklo, 
pečių ar rankų.

Tikrasis užpuolikas, dažniausiai, stengiasi nutverti kaklą, 
kad galėtų smaugti, arba sugriebti už ranku. Kaip gintis — 
pareina nuo to, ar užpuolikas nutvėrė iš priekio ar iš užpaka
lio, viena ar abiem rankom.

Gynimosi padėtis, paprastai, tokia: kojos kiek į šalis, per 
kelius suleiktos, kairė truputį priekyn. Ir, jei tik priešas gali 
pasiekti kaklą — įtempti visus kaklo raumenis, kad apsaugoti, 
priešui smaugiant, kvėpuo.amuosius takus.

Užpuolikas nutvėrė iš priekio viena ranka.

1 pieš. Užpuolikas nutvėrė užpultąjį kaire ranka už kaklo. Apsi
ginama taip.

Užpuolikas ištiesė vieną ranką, pav., kairę, ir nori griebti 
už kaklo ar peties.

Gynimasis. Tuoj įtempk kaklo raumenis. Dešine ranka 
gčiebk ištiestą užpuoliko ranką už alkūnės sunėrimo kauliuko, 
o kaire ranka tuo pat metu tavo kaklą spaudžiančius pirštų 
galus (ne nykštį) ir mėgink juos atlenkdamas atplėšti nuo kak
lo. Dabar panaudojamas sverto dėsnis: dešine ranka pasuk 
užpuoliko ranką kiek žemyn (nuo tavęs žiūr nt — į ka>rę) ir 
versk užpuoliką lenktis žemy -, panaudodamas jo alkūnę kaipo 
atspirties tašką ir išsukdamas petyje jo ranką atgal. (1 pieš.) 
Jei užpuolikas buvo ištiesęs dešinę ranką — gynimasis toks 
pat, tik rankos pas’keičia.

Užpuolikas nutvėrė iš priekio abiem rankom.
Paimkime tą nuotykį, kada užpuoliko rankos yra visai iš

tiestos į priekį.
Gynimasis. įtempti kaklo raumenis! Žaibo greitumu pra

kišti savo dešinę ranką iš viršaus, prie pit smakro, tarp prie
šo rankų, kita ranka nutverti savo dešinę ranką ir išsivaduoti 
iš užpuoliko staiga smarkiai pasukant rankas (2 pieš.) Užpuo
liko rankos sukryžiuojamos ir smarkiai užgaunamos alkūnėse.

Jei užpuoliko rankos kiek praskėstos j šalis, pavartotinas 
šis paprastas veiksmas.

2 pieš. Jei' užpuolikas nutvėrė iš priekio abiem rankom, tai reikia 
taip gintis.
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Ikaitiii! visame pasaulyje.
Tarptautinė skautų konferencija Vienoje

įvyks š. m. liepos 23—29 d.’ Kiekviena šalis kviečiama siųsti 
po 6 delegatus. Lietuvos Skautų Sąjunga savo lėšomis nusi
stačiusi siųsti 3 delegatus. Jei būtų norinčių, kiti trys galėtų va
žiuoti sa o lėšomis. Tuo reikalu iš anksto ir ne vėliau kaip 
ki kovo mėn. 1 d. reikia pranešti vyriausiam štabui.

Pasaulinė skautų vyčių sueiga Kandersteg’e
įvyks š. m. liepos m., tuojau po tarptautinės skautų vadų kon
ferencijos Vienoje. Iš Lietuvos skautų vyčių draugovė nebus 
siųsta (reikia sudaryti mažiausiai 20 dalyvių), o sueigos pasi
žiūrėti nuvyks kas iš delegatų konferencijai Vienoje pasibaigus.

Baden Powell’io kelionė.
Lordas'Baden-Powell su žmona šiemet sausio 16 d. išvyko 

į didesnę kelionę, pe- kurią aplafikys Naujosios Zelandijos, 
Australijos ir Afrikos skautus. Kelionė truks 6 mėnesius. Savo 
gimimo sukaktuvių dieną (vasario m. 22 d.) Baden-Powell bus 
Naujoj Zelandijoj.

Du broliuku ...

Gilwell kursai
— plačiai išgarsėję skautų vadų kursai—stovykla Anglijoje, ku
rią yra išėję daugel s ir užs.enio skautu vadų, šiemet turi to
kią programą:
14- toji stovykla vyresniems skautų

vadams (tuntininkai ir vyresnieji) kovo 9 — kovo 12
15- toji stovykla vyresniems skautų
vadams....................................... kovo 12 — kovo 15

11- toji stovykla skautų vyčių va
dams (dviejų savaičių pabaigos)

12- toji stovyk. skaut. vyčių vadams
81- moji stovykla skautų vadams
82- roji stovykla skautų vadams

kovo 21 ir 22
kovo22 ir29 balandžio?—11 
balandžio 20 — gegužės 1 
gegužės 4—15

34- toji stovykla vilkų bei paukšty
čių vadams (moterims)

35- toji stovykla vilkų bei paukštyčių 
vadams (vyrams)

83- ji stovykla skautų vadams
84- toji stovykla skautų vadams
85- toji stovykla skautų vadams
36- toji stovykla vilkų bei paukšty

čių vadams (moterims)
37- toji stovykla vilkų bei paukšty

čių vadams (vyrams)
8 -toji stovykla skautų vadams 
87-toji stovykla skautų vadams

gegužės 25—30

birželio 1—6
birželio 8 — 19
birželio 29 — liepos 10
liepos 13—24

rugpjūčio 3—8

rugpjūčio 10—14
rugpiūčio 17—28
rugpjūčio 31 — rugsėjo 11

Gynimasis. Kumščiai su
kryžiuojami prie krūtinės ir 
smarkiai mušamos pri . so ran
kos iš apačios į šalis. Tas 
p įverčia jį tuoj paleisti kaklą 
(3 pieš.) Išsivadavimas pa eng- 
vinamas dar tuo, kad smūgio 
metu galva staiga atmetama 
į užpakalį.

Jei priešo rankos yra 
labai praskėstos ir jo krūtinė 
yra prie pat užpultojo krūti
nės, tada pavartojamas kiek 
sunkesnis gynimosi veiksmas, 
kuris, jei pavyksta, visiškai nu
ginkluoja užpuoliką.

3 pieš. Jei užpuoliko rankos 
per alkūnes kiek sulenktos, tai 

ginamasi šitaip.

Gynimasis. Kaire ranka st priai nutveriamas užpuoliko 
dešinysis petis ir smarkiai patrauk'ama jis į save. Tuo pat laiku 
dešinė ranka įremiama iš apačios į jo smakrą ir jo galva sukama, 
kiek tik galima, į užpakalį per kairįjį petį. Dėl didelio skaus
mo užpuolikas tuoj paleidžia savo rankas Dabar iš gynimosi 
pereinama į puolimą. Užpuolikas vis daugiau pasiduoda smak
ro spaudimui ir stovi labai atsilošęs, jo kojos įlenktos per 
kelius. Belieka pasisukti kiek kairėn ir savo dešinės kojos 
kulną įremti iš užpakalio į jo kelią (atsargiai pratybose!1. Šis 
tuoiau atsiklaupia, krenta su sulenktomis per kelius kojomis 
atsilošdamas į užpakalį ir atsiduria visai nugalėtojo malonėje. 
Jis nebegali atsikelti ar priešintis, nes už enka truputį pasp us- 
ti sma\rą, kad skausmas jį suvaldytų.

pieš. Jei užpuoliko rankos per alkūnes labai sulenktos — apsigi
nama taip.
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Vyriaus o Štabo užsienio dalies vedėjo tarpininkavimu ga
lime išrūpinti priėmimą ir Lietuvos skautų vadams. Kelionei 
ir pragyven mui stovykloj reikia turėti apie 1000 litų. Susiinte- 
resavusieji tais kursais prašomi kreiptis tikslesnių informacijų 
į. už ienio dalies vedėją.

Musų broliai dirba ir Švenčionyse.
Šiemet atsisakius buvusiam Švenčionių lietuvių skautų 

Vytauto dr-vės draugininkui K Umbražūnui, draugovei’va- 
d( nauja Br. Kačinskas, dalyvavęs Vilniaus lietuvių skautų eks
kursijoj į Lietuvą '928 m. Draugovėje yra 3 berniukų ir 1 mer
gaičių skiltys. Dabar daromi žygiai draugovę legilizuoti, kas 
veikimui turėtų nemaža reikšmės. Nor. draugovė turi daug 
gerų norų, bet jai yra sunku veikti, ypač, kad neturi savo 
būstinės, kur galėtų įruošti savo klubą, įsitaisyti radio, skais
tyklą, patalpinti inventorių. Dvi skiltys dabar ruošiasi laikyti į 
II-jį skautų patyrimo laipsnį, kurias kvos lenkų skautų kvo
timų komisija

Pr. m. gruodžio m. 13 d. draugove suruošė iškilmingą su
eigą Vytautui Didžiajam p minėti, kurskauta g'ažiai pasirodė, 
pastate kelis gyvus p įveikslus iš Vytauto Did. gyvenimo, pa
dainavo. Visi svečiai buvo visai patenki >ti ir per iėmę ma onia 
skautiška nuotaika. Šventės metu skautai surušė skautiškų 
darbelių loteriją, turėjusią kiek mokinių, tiek ir mokytojų 
ta pe gero pasisekimo.

Draugovė reguliariai gaun i iš Lietuvos „Skautų Aidą", už 
ką „Sk. A'dui“ siunč a kuo širdingiausią padėką. Draugovės 
skautai labai norėtų susirašinėti su savo broliais-skautais Ne
priklausomoje Lietuvoje. Susirašinėti galim i per Skautų Vyčių 
Atstovą Berlyne sktn. K. Avižonį šiuo .antra-u: Berlin,*rChbg. 
I, Kaišei-Friedrichstr. 87 IV. K A.

„Jamboree“.
Tarptautinis skautų žurnalas, leidžiamas ketu is kart rer 

metus prancūzų ir anglų kalbomis su iliustruotu priedu, galima 
užsisakyti per Vyriausią Štabą. Ka na metams 6 litai 25 centai. 
Tin a ypačiai vyresniems skautų vad ms.

Čekoslovakija.
Čekoslavakijos Respublikos prezidentas sutiko būti 

rengiamos 1931 m. vasarą didelės slavų skautų-čių stvyklos 
globėju. Stovykla įvyks netoli Prahos miesto, į ją yra kviečia
mi ir Lietuvos skautai-tės. Manoma stovykloje turėti 12.000 
dalyvių.
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Pirmieji vilkiukų—paukštyčių egzaminai.
Jeigu vilkiukai—paukštytės išbu

vo šešis mėnesius gaujoje—pulke
lyje ir per tą laiką „neužsitarnavo“ 
daugiau 15 minusų, senas vilkas arba 
lakštingala privalo susirūpinti egzami
nais. Egzaminų komisijos sudėtj nu
stato pats senas vilkas — lakštingala. 
Pati egzaminų ceremonija atlieka
ma šiaip: susirinkus vaikams su sa
vo tėvais (j egzaminus vilkiukai — 
paukštytės gali atsivesti ir savo tė
vus) adjutantas visus kandidatus su
stato pusračiu, o tėvai su svečiais 
susodinami. Kada įėjus egzaminų 
komisija sušunka: „Budėki“, rate 
stovintieji saliutuoja didžiuoju sa
liutu ir choru atsako: „Vis budžiu!“ 
Po pasisveikinimo vilkas — lakštin
gala klausia ar susirinkusieji nori 
laikyti egzaminus ir ar yra jiems 
pasiruošę. Gavus teigiamą atsakymą 
komisija užima vietą prie atskiro 
stalo, ant kurio guli vilkiukų — 
paukštyčių sąrašas, įstatai, ženkle
liai ir egzaminų programos Prie 
šio stalo yra šaukiami kandidatai iš 
eilės po vieną ir klausiami daly
kų, pažymėtų egzaminų programos 
1, 2 6, 7. 8, 9 ir 10 punktuose. 
Čia ištisai patiekiu visą pirmųjų 
egzaminų programą, kuri vis dėlto 
seno vilko ar lakštingalos nuožiūra 
gali būti keičiama. Taigi egzaminus 
išlaiko ir Įgyja teisę nešioti kakla
raištį tie vilkiukai—paukštytės, kurie:

1) moka savo įstatus, šūkį ir įžo Jį,
2) sugeba paaiškin’i kodėl nori būti 

vilkiuku—paukštyte,
3) naudingi ir paklusnūs stengias pa

dėti savo tėveliams ar kitiems namiškiams,
4) niekada neverkia, o visados links- 

mūs ir vikrūs,
5) neužmiršta rytą ir vakare poterių,
6) pildo savo papročius ir savo svei- 

kin'mąsi,
7) žino šventes: motinos iršv. Jurgio,
8) moka tautos himną ir aprašo savo 

ir tautinę vėliavą,
9) pa'ako savo adresą,
10) moka paaiškinti, kodėl reikal nga 

kvėpuot rer nosį, o ne per burną, va
lyti dantis, nagus ir praustis kaklą ir 
ausis,

[žymus „Skautų Aido“ platintojai.
1. Paskilt. Balys Chaleckas, Alytaus tunto Margio dr-vės Gai
džių skilties skiltininkas, surinkęs 58 pren. 2. Leonardas 
Musteikis iš Zarasų, surinkęs 5 pren. 3. Igaunis, surinkęs 

20 pren.

11) moka rišti ir žino dar pritaikinti 
šiuos mazgus: gerąjį, piemenų ir slankioja- 
mą kilpą,

12) moka žengti r rie djinos,
13) sugauna 10 kartų mestą į viršų, ir 

tiek kvtų atšokusį nuo sienos, sviedinį,
14) moka peršokti griovį (paukštytės 

šokinėti ier virvelę), žaisti 3 žaidimus ir 
dainuot 5 tautiškas daineles,

15) įsiuva sagą (paukštytė sulopo rūbą 
ir užado kojinę) ir*

16) neužmi šta žiemos metu palesint 
paukščiukus.

Kaip matyti iš programos, didesnę 
jos dalį reikia atlikti veiksmu, O ne 
atsakyti žodžiu, todėl egzaminų dar
bo sutrumpinimui ir palengvinimui 
daugelis iš išvardintuose punktuose 
dalykų atliekami bendrai, pav.: mė
tymas sviedinio, šokinėjimas per 
virvelę ir kiti. Be to šiokiu būdu 
egzaminavimas turi didesnio pasi
sekimo, nes vaikai, stengdamiesi 
bendrai kokį nors dalyką atlikti, lais
viau jaučiasi. Būdamas laisvas, vai
kas visados geriau atliks užduotį, 
negu darydamas tai su intensija. 
Geriausia, jeigu vadas sugeba iš įvai
rių programoje reikalaujamų užda
vinių suorganizuoti žaidimus, ar 
konkursus, kurie egzaminų metu 
labai pageidaujami dėl to, kad su- 
trumpma laiką ir, kad patenkina 
žiūrovų (tėvų, svečių) akį. Taip pav. 
šokinėti per virvelę duodama visoms 
paukštytėms kartu sukant aplink, ant 
virvelės galo prikabintą, smėlio mai
šelį. Kai maišelis slenka po paukš
tyčių kojomis, jos turi pašokti, kad 
maišelis kojų nepaliestų ir nesustotų. 
Tos, kurias maišelis užgavo išeina 
iš rato. Ir linksma ir naudinga. Vil
kiukų patikrinimas ar moka peršokt 
griovį, galima taip pat apvilkt žai
dimo rūbais: užbrėžti dvi linijas, 
vilkiukus pavadinti avelėmis, kurios 
turi peršokt upelį, kad nepagautų 
vilkas Rikiuotė ir dainos patikri
nama taip pat bendrai. Grupėmis at
liekamas adymas ir guzikų siuvi
mas yra vienas iš linksmesnių pro
gramos punktų. Tokiu būdu yra at

sekami egzami
nai žiemos metu 
kambary, bet vi
suomet yra ge
riau atlikti egza
minus tyrameore 
— iškiloj. Nors 
gal būt ten ne
matys jų atsaki
nėjant ir žaidžiant 
jų motučių akys, 
bet vis tik yra 
įdomiau peršokt 
tikrą griovį už 
vaizduojamą 2 
užbrėžtoms lini
joms, bet apie tai

1. D. Simanavičius—Biržų tunto Vytau
to D. laivas. 2. V. Aleksandravičius — 

Šakių Vytauto dr-vė, 17 pren.

pakalbėsim kitą kart, kai ateis pa- 
vasaris*

Egzaminai baigti. Senas vilkas— 
lakštingala skaito išlaikiusiųjų pa
vardes, komisija sveikina juos, po 
ko jie puola į mamyčių glėbius ir 
atsisveikinę linksmi drožia namo.

Atydžiai perskaitęs programą kiek
vienas pamatys, kad visuose punk
tuose išvardytų dalykų jokiu būdu 
negalima patikrint egzaminų metu. 
Senas vilkas arba lakštingala, po 
kurių akimis vaiko gyvenimas vyks
ta, visados turi atydžiai sekti visus 
jų darbus, judesius, net minas. Jis pri
valo kiekvieną savo auklėtinį ne tik iš 
apsivilkimo atskirti, bet juo labiau 
pažinti jo psichinį gyvenimą, ar bu
vimas pulkelyje, gaujoje veikia į ji 
teigiamai, o gal atbulai, t. y. ar 
vaikas klauso gerų pamokymų, ar 
stengias būti vis geresnis. Kartais 
atsitinka, kad sueigose vaikai ir 
darbštūs ir punktualūs, švarūs ir pa
klusnūs išrodą, namie šiaušiasi, 
tingi ir susiraukę vaikščioja. Tikrai 
ištyręs jo elgimąsi namie, va
das turi elgtis labai atsargiai. Gali 
neprileisti jų prie egzaminų, arba, 
ir išlaikius juos, neduoti kaklaraiš
čio, bet tai dar nereiškia, kad ir vi
sai pašalinti nepaklusniuosius gali
ma. Priešingai, senas vilkas — lakš
tingala stengiasi tas ydas iš jų iš
rauti, žadinant gerąsias būdo sa
vybes, pažadant kaklaraištį už pa
sitaisymą ir t.t. Ypač jei vado vaikui 
neduodama kaklaraiščio, nors jis 
egzaminus išlaikė, dalyką reikia taip 
švelniai pravesti, kad vaikas nepa
sijustų nuskriaustu ir jam netektų 
nuo savo draugų, ypač ne vilkiukų, 
pajuokimo, kas dažnai vaiką kiton 
kryptin pastumia. Geras vadas dar 
neegzaminavęs .žino, kurie jo vil
kiukų—paukštyčių egzaminus išlai
kys.

Po egzaminų senas vilkas—lakš
tingala pirmon galvon turi rūpintis 
įžodžio davimo iškilmėms, kurios 
geriausia ruošti sąryšy su kokia nors 
skautiška švente ar panašiai, bet apie 
tai kitą kartą.

Sktn. A. Goberienė.
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RANCHMEN IR C O W-B O Y S.
Kiekvienas skaitytojų nesykį di

deliu susidomėjimu žiūrėjo kinuose 
filmus su cow-boy’ais (kovbojais). 
Ne vienas berniukų jaučia didelės 
simpatijos šiems drąsiems raiteliams 
plačiomis skrybėlėmis, margomis 
bliūzėmis ir odinėm kelnėm. Že
miau noriu duoti truputi žinių apie 
tikrus amerikoniškus cow-boy’us, 
kurių profesija, deja, pradeda nykti.

Be galo, be krašto didelėse Ame
rikos neapgyvendintose teritorijose

jie naujai at- 
kasdien jodi- 
jį, žiūrint jo 
vienus griežtai 

net žiauriai.

Curley Johnson iš Dewis’o parodo, kad jis yra nepa
prastas raitelis.

botagais ir varydami prieš save 
išsigandusius arklius. Kai jie 
pasirenka pratusia akimi 
iš bėgančių arklių sau tin
kamą. jie įgudusia ranka 
meta lasso. I agauna arklį ir 
jį traukia paskui save į horse- 
ranch’ą (užtvarą laukiniams 
arkliams) Čia 
vestąjį pratina, 
nėja; dresuoja 
temperamento: 

ir
kitus, priešingai, 
dideliu minkštu
mu ir kantrumu. 
Branco-buster’iai 
gauna gerą atly
ginimą už kiek
vieną prijaukintą 
arklį o prijaukinti 
laukinį žirgą žmogui, 
kuris žino savo pro
fesiją, užima neper- 
daugiausia laiko.

Tačiau, daugelis jų, 
norėdami gauti grei
čiau atlyginimą, tik 
paviršutiniai, nepilnai 
prijaukina.laukinį arklį 
ir cow-boy’ai yra pri
versti jų pradėtąjį darbą 
baigti Dabar apie 

cow-boy’us: tai, tiksliai kalbant, yra 
tik piemens, galvijų sargai 
pareiga yra ženklinti, prižiūrėti 
surinkti, kai 
tai reikalinga, 
gyvulius, p r i- 
klausančius 
ranchmen’ ui, 
kuriam cow- 
boy’ai tarnau
ja ir kuris 
juos apmoka.

Arklys su temperamentu.

kurių 
ir

kaip, pavyzdžiui, Far-West ir Wild- 
West, toli vienas nuo kito stovi 
ranch’ai (sodybos). Jų savininkai 
(ranchmen) laiko galvijų ir arklių 
nepaprastai dideles bandas, kurios 
gyvena visai laisvai, galima pasakyti, 
laukiniame stovyje, be galo plačiose 
ganyklose Kai kurie ranch’ai sie
kia 200 kv. kilometrų ir turi tūks
tančius raguočių ir arklių (kapito 
nas Cody, sako, žinojęs ranch’ių, 
kurių bandos siekdavo 300.000 galvų).
Ranchmen’ai gyvena 
atskirose sodybo
se,kurios paprastai 
esti tolokai - kelios 
dienos jojimo —
viena nuo kitos Jie turi 
daugybę tarnautojų ku
rie prižiūri jų tas didžiu
les bandas. Šie tarnautojai 
dalijasi į dvi svarbesnes gru
pes: bronco busters ir cow-boys.

Bronco-buster’iai — puikus rai
teliai. Jų pareiga prijaukinti lauki
nius arklius, kurie laksto po preri- 
j is. Tai sunki profesija. Nelaimingi 
atsitikimai būna dažnai. Reikia daug 
šalto kraujo, vikrumo, stiprumo ir 
drąsos. Kaip pririšti jie laikos bal
nuose ant savo nedidelių, nesenai 
dar prijaukintų, žirgų. Jie leidžias 
j aukštas prerijų žoles, pliekdami

lack
Quait,icow- 
boy iš Mar- 
land'o (Oklaho
ma) antlaukinio 
jaučio („Rodeo“ 
Detroitė 1930 m.).

Nors jų vardas ir nėra per puikus, 
tačiau jų patarnavimas ir jų priva
lumai daro juos nepaprastai reika
lingais jų ponams. Atsikėlę, prieš 
saulės tekėjimą jie nedidelėmis gru
pėmis po lengvų pusryčių iškeliauja 
— vieni raiti, kiti lengvais ir grei
tais vežimėliais. Saulei pasirodžius, 
jie jau skirstos, kiekvienas būrelis 
imdamas savo kryptį, kad geriau 
suvarytų galvijus. Jie stovyklauja 
slėniuose arti upių, nuolat pasi
ruošę muštis su paskutiniais indė
nais, kurie yra nepaprasti arklių ir 
jaučių vagys. Vidurdieny cow-boy’ai 
jau beveik visi susirenka vieno
je iš anksto nustatytoje vietoje, 
sudarydami vieną didelį ratą.Gyvuliai, 
kuriuos jie varė visą priešpietį, da
bar yra sukoncentruoti šio rato 
viduryje ir cow-boy’ai imasi reika
lingo darbo 
siruoti

Nežiūrint 
cow-boy’ai 
ranch’ams, jie dirba bendrai. ___
vieno savininko gyvuliai, kurie be
veik visad vaikščioja palaidi, yra pa
ženklinti tam tikrais, visų esančių 
žinomais, ženklais ir, gyvuliams su-

juos jaukinti ir dre-

į tai. kad susirinkę 
priklauso įvairiems 

Kiek-

simaišius, juos nėra 
labai sunku atskirti.

Šių bandų Įsargai 
gan broliškai susigy
vena tarpusavy. Jie 
turi savo vadus, 
kuriuos pasirenka, 
aišku, iš geriausių 
šaulių ir vikriausių 
raitelių. Šiems va-

dams duodami karngi ir aukšti 
vardai: kapitonas, pulkininkas, 
Wyo-ming’o^ar Far-West’o kara 
liūs ir pan.

Daug< yra/pavojų, Kurie nuolat 
gresia cow-boy’ui.^Be’ne’aimingu
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Lesinkime žiemą 
paukščius.

Kiekvienas skautas žino, kad 
skautai yra gamtos, gyvulių bei 
paukščių draugai. Tačiau, jei ką 
nors iš skautų paklausi: ką kon
kretaus jis padaro šiems savo drau
gams, dažnai negauni tikslaus atsa
kymo į šį klausimą.

Skautuose neturėtų nieko būti 
vien tik žodžiuose. Viskas įvykdyta 
praktikoje.

Mūsų malonūs ir naudingi drau
gai — paukščiai, Padėkim jiems. 
Ypač jiems reikia pagalbos žiemos 
metu. Gal būti kam ir atrodys keis
ta, bet paukščiai žiemą retai miršta 
nuo šalčio. Tačiau jie dažnai mirš
ta badu. Kai medžių šakos yra 
aptemptos ledo sluoksniu, paukš
čiams, kurie maitinas įvairiais va
balėliais, esančiais po medžių žie
ve, tenka badauti ir daugelis jų 
badu miršta. Tas pat atsitinka ir 
per stiprias ir ilgas pūgas ir aud
ras, Žiemą, kai viskas padengta 
ledo ir sniego sluoksniu, sunku yra 
mažiems paukšteliams rasti maisto.
Kiekvieno skauto pareiga yra ateiti 
pagalbon savo sparnuotiems priete-

Kasmet cow-boy‘ai susirenka ir padaro viešus pasirodymus, vadina
mus „Rodeos“, per kuriuos parodo savo nepaprastus gabumus.Rodeos 
įvyksta Texas‘e ar Michigan‘e ir patraukia daug publikos- Štai Bert 

Weems, žinomas cow-boy iš Amarilio, stabdo už ragų jautį.

atsitikimų, kurie būna gyvuliams 
dresiruojant ir ženklinant, be nuo
latinių indėnų užpuolimų, jie susi
tinka kiekviename žingsny įvai
riausių, kliūčių beveik nenugalimų 
paprastam žmogui.

Tai yra. pirmiausia, tos duobės, 
kurias Amerikos prerijų šunys — 
laukiniai šunys, kurie renkas kelių 
tūkstančių būriais — iškasa žemėje 
ieškodami vandens, kai jie yra toli 
nuo upių. Tos duobės labai gilios,

Vadės ir skaučių bičiulės!
Kad organizacija tinkamai plėtotųsi, reikia turėt gerai paruoštų 

vadovių.
Š. m, vasario m. 15, 16 ir 17 d. d (per Užgavėnes) vyriausio 

štabo skaučių skyrius šaukia iš visos Lietuvos skaučių, vyrėsi ių 
skaučių ir paukštyčių-vilkiukų vadoves ir visas tas (neskautes), ku
rios suinteresuotos skaučių auklėjimo darbu į vadovių kursus.

Kursų tikslas supažindinti su vadovavimo darbu skaučių bičiu
les, norinčias prie šio darbo prisidėti, ir duoti progos mūsų esamoms 
vadovėms pagilinti savo žinias.

Kursuose bus žymių visuomenės veikėjų ir prityrusių skauti- 
ninkių paskaitos, bus demonstruojami skaučių, vyresnių skaučių ir 
paukštyčių vilkiukų užsiėmimai.

Kursai baigsis prie visų skaučių mėgiamo laužo, kurio pro
grama bus labai įdomi.

Kursų dalyvėms butai bus parūpinti nemokamai. Apie da
lyvavimą kursuose reikia pranešti vyriausio štabo skaučių skyriui 
(Laisvės Al. 20) ligi vasario m. 9 d.

Atvykusios Į kursus registruojasi vyriausiam skautų štabe (Lais
vės Al. 20) vasario 15 d. nuo 14—16 vai. Kursų pradžia vasario 
15 d. 16 vai.

Lai nelieka nei vienos vadovės ir nei vienos moters, kurią skau
tiškas darbas įdomauja, kad nedalyvautų šiuose mūsų organizacijai 
reikšminguose vadovių kursuose.

Vyriausio štabo skaučių skyrius.

liams — lesinti juos šiomis sun
kiomis dienomis.

p as 1ėptos 
aukštoje žo
lėje prarija 
kartais ir at
sargiausi rai
telį.

Tai yra 
judąs smė
lis, purvo 
ežerai, kurie 
atlydžio me
tu pastoja 
kelią. Tai yra 
taip pat kal
nai ir uolos, 
kurios slepia 
greitas upes 
ir bedugnes 
ir kurias, vis 
dėl to, reikia 
pereiti kara
vanui.

Tai yra, pagaliau, vienumos bai
senybės ar baisių grislybears (pilkų 
meškų) vizitai tiems, kurie paklysta. 
Nors cow-boy‘ai yra aktyvūs, blaivūs, 
atviri, fiziniai ir moraliai ištvermingi 
ir teisūs, jie turi ir didelių aistrų 
bei ydų. Jų pyktis yra žiaurus. Jų 
pavydas ar neapykanta baisi. Dau
guma jų tarpusavyj ginčydamies 
— barnių dėl moterų ar kortų — 
baigias dvikovomis, kurių galas yra 
visada kruvinas ir dažnai tragingas

Jeigu jūs žiemos pradžioje regu
liariai toje pat vietoje pradėsit le
sinti paukštelius, jie įpras jus lan
kyti ir ypač šaltomis dienomis jūs 
turėsite daugybę svečių.

Pristiprinus po savo langu len
telę, ant kurios dėsit paukščiams 
maisto, turėsit puikų observacijos 
punktą. Sėdėdami savo šiltame 
kambaryje, galėsit padaryti tūks
tantį įvairiausių įdomių observacijų, 
stebėjimų — arčiau pažinti savo 
mažus paukštelius.

Kuo lesinti paukštelius? Galit jiems 
duoti sausų duonos trupinėlių, grū
dų, avižų, sėmenų, spaustų kana
pių, džiovintų kadagio ir šermukš
nių uogų, liepos, klevo, beržo vaisių 
ir panašiai.

Būtinai pamėginkit pradėti lesinti 
paukščius. Neabejoju, kad tai jums 
bus įdomu ir naudinga. Bus ma
lonu jaustis atlikus savo paukš
čių draugo pareigą. S.

Buvusiems kęstutiečiams.
1-osios D. L. K. Kęstučio dr-vės 10 vei

kimo metų sukaktuvių proga yra ruošia
ma draugovės istorija ir albumas. Visus 
buvusius draugininkus, vadus ir šiaip tos 
dr-vės skautus prašome prisiųsti iki š. m. 
kovo m. 15 d. savo atvaizdus (geriau iš 
anų laikų), autobiografijas ir atsiminimus.

Jei kas turi fotografijų iš dr-vės gy
venimo — maloniai prašome atliekamas 
prisiųsti.

I-oji D.L.K.. Kęstučio dr-vė.
Adresas: skiltn. K- Venslovas, Ramy

galos g-vė 28 n r. Panevėžys.
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Mūsų brangiai draugininke!

Tosei Popickaitei
dėl jos mylimos sesutės mirties reiš
kiame gilią užuojautą.

Utenos skautės.

Utenos skaučių Mildos dr-vės 
diaugininkei skilt.

Antaninai Popickaitei
ir jos broliukui

Kaziui,
dėl ankstyvos jų sesutės mirties, reiš
kiame giliausios užuojautos

Utenos ra j. tunto štabas.

KaunoZraj.Stunto*1930^m. stovykla’A. Panemunėje."

Skautui
Popickui Kaziui

ir jo sesutei Mildos dr-vės dr-kei skilt.
Antaninai,

mirus jų mylimajai sesutei, reiškiame 
skautiškos užuojautos

Utenos skautų 
Dr. Basanavičiaus dr-vė.

Tauragės skautų Vytauto Di
džiojo dr-vės draugininkui paskilt.

Bajorniui Mečiui 
dėl jo mylimos motutės mirties reiš
kiame giliausią užuojautą.

Tauragės Gražinos dr-vės skautės.

Skautų radio.
Kiekvieną sekmadienį 16 v. 30 m. 

Kauno radiofone įvyksta skautų sueiga, 
kuri transliuojama per radio.

Taip pat kiekvieną pirmadienį 16 v.
40 m. per radio skaito p. S. Čiurlio
nienė paskaitas „tautos auklėjimas“.

Įdomu visiems skautams-ėms, o ypač 
jų vadams.

Naujosios žinios.
(Žiūr. viršelio 2 puslapį).

Ukmergės r. tunte.
Tuntas vasario 8 d. rengia vaikučiams 

linksmą kaukių balių. Tikimasi ir šiemet 
turėti tokio pasisekimo, kaip pernai.

— Amatų mokykloj įsteigta skautų 
dr-vė. Draugininkas vyr skilt. C. Žibalas. 
Naujoji dr-vė pasiryžusi pralenkti net se
nąsias.

— Sausio 23 d. buvo skiltininkų kursų 
atidarymas, kur 40 skaučių-tų klausys 
skautiškojo mokslo paskaitas. Kursus ve
da įeit, psktn. J. Puknys, jam padeda 
pskltn. Ant. Umbrasas Bus ne tik teoretiš
kos pamokos, bet ir pavyzdingos skilčių 
sueigos.

Tuntas rimtai susirūpinęs vilk.—paukš
tyčių organizavimu ir skautų vyčių eilių 
didinimu.
- Vilkiukai dažnai daro iškilas į snie
guotas miesto apylinkes ir ten taiko per 
sueigas įgytas žinias, pažaidžia, pėdsakus 
mokosi sek i, pakvėpuoja grynu lauko 
oru ir grįžta linksmi namo.

Paukštytės, vadovaujamos psklt. Br. 
Balžekaitės, ir šaltą žiemą nenuleidžia

M t Ilgesy ’s.

z Laužui degant.

Mes sukūrę saulių laužą 
Ant Nevėžio žalio kranto 
Apipinsim jį daina.
Draug su sutemų vainikais 
Kils padangėn mūsų goda 
Nepasenus, amžina.

Mūsų širdys dega meile, 
Jaunos jėgos tiesia kelią 
Prie gyvybės žiburių.
Veidai šypsos saulės juoku, 
Svajos supasi erdvėje,

Mazgelio galia.
gf

Piešiniai J. Martinaičio.

1. Labą rytąl Užsimegsiu mazgelį, kad 
padaryčiau gerą darbelį...

2. Ėjo senutė, Dievo bobutė....

Ten, kur tūkstančiai žvaigždžių.
*

Mūsų laužas čia sukurtas 
Degs negesęs ilgus amžius 
Ir juodus takus nušvies.
Laužui degant mes triumfuosim 
Su jaunystės triumfo žirgu 
Į pasaulį paslapties!

sparniukų. Sueigos linksmos, gyvos ir 
gausingai lankomos. Visos ruošiasi savo 
metinei šventei. Apue.\\

Kaunas.
• IV-oji L. K. Mindaugo dr-vė sausio 

26 d., psktn. Stankūnui atsisakius iš pa
reigų, perduota naujam draugininkui. 
Dr-vę globoti sutiko II vidurinės mo
kyklos direktorius p. Eidukas.

Sausio 25 d. pradėjo ve kti Kauno 
tunto skiltininkų kursai. Atidaryme da
lyvavo vyr. štabo ir tunto štabo nariai ir 
skautų globėjas mok. Mašiotas. Kursus 
lanko 70 skautų—skaučių.

Vasario 7 ir 8 d. Kauno tuntas rengia 
didelį skautišką koncertą—vakarą.

Kauno tunte suorganizuotas skautų 
orkestras — stygų ir simfoninis. Vado
vauja psktn. V. Pečiūra. Orkestras pirmą 
kartą koncertuos vasario mėn. tunto 
ruošiamame koncerte. V. V.

4. Skautelis senutės nelaimę išvydo ir
prikėlė senutę, Dievo bobutę...

5. Labanakt! Ramiai miegosiu—man nerū
pės mazgelis, nes padarytas geras darbelis-
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Dėl ko kiekvienam vadui yra būti
na turėti visus, nuo pat jo ėjimo 
pradžios, „Skautų Aido“ numerius.

Dėl to, kad »Sk. Aidas« nesensta. Dau
guma jo straipsnių yra nuolat aktualūs. »Sk. 
Aido« numeriuose kiekvienas skautų vadas, 
ar šiaip skautas, ras sau naudingos medžia
gos daugiau, kaip kur kitur.

Kas nusiskundžia skautiškos literatūros 
stoka, kas skiltininkų sako neginąs, kaip pa
įvairinti skilties sueigas, kas per mažai žino 
apie vilkiukus-paukštytes ar skautus vyčius, 
kas, bendrai, menkai pažįsta mūsų organiza
cijų ir jos istorijų — teskaito senus »Sk. 
Aido« numerius. »Sk. Aide« kiekvienas ras 
tai, ko jam reikia.

»Sk. Aido« komplektų privalo turėti kiek
vienas Lietuvos Skautų Sųjungos narių, ir 
nuolat jį skaityti. Kiekviename »Skautų Aido» 
numeryje yra daug gerų minčių.

»Sk. Aido« administracija, norėdama pa
tarnauti skautams ir jų vadams, papigino iki 
minimumo kainas, taip vertingų turiniu, senų 
»Skautų Aido« numerių. Atskiras Nr. kaš
tuoja tik 30 centų.

1924 m. galima gauti tik Nr. 5 (13) ir 
Nr. 10 (18), 1925 metų—Nr. 20, 21—22 ir 
Nr. 23, 1926 metų—visus Nr. (1—2, 3, 4 ir 
5—6), 1927 metų — Nr. (1—2, 3, 4 ir 5), 
1928 metų — Nr. (1, 2, 3, 4 ir 5), 1929 
metų — Nr. (1, 2, 3, 4 ir 5—6).

Kas perka visų 1926»-1929 metų 
komplektą moka tik 5 litus.

1930 metų galima gauti Nr. 1, 2, 3, 4 
ir 5—6. Pastaba 1927 m. Nr. 3 atskirai 
neparduodamas.

Pasinaudokit reta proga pigiai 
pirkti geros skautiškos literatūros-

«Sk. Aido» administracijoje galima gauti 
senų «Sk. Aido» komplektų ir atskirų nu
merių. Siunčiama tik prisiuntus pini
gus arba, prašant, apdėtu mokesčiu. 
Siunčiant apdėtu mokesčiu priskaitoma iš
perkamojo mokesčio 55 centai.

„Sk. Aido“ administr.

^Tinginys. :
(Ir žiemą grybų kiek tik nori!). 

Karikatūra ir žodžiai J. Martinaičio.

Žaidimai.

— Oooo . .. uuuu .. , aiaai 
Žiovaujant!

am! Veršimės'ant^kito šono — 
Tai malonuj!

Ar akyse man taip rodos, — Taip tikrai: kazlėkų, lepšių
Ar tikrai tai grybų sodas? Bus desėtkas kitas krepšių.

Valio miegaliai! Valio grybų pramonė!
............................. ......... .................... . ................................................................ .............................................

Mano pusbrolio vardas..
Žaidėjai susėdę ratu. Vadas pasako, 

pavyzdžiui, „Mano pusbrolio vardas Jo
nas“ ir duoda kam nors iš žaidėjų įvairių 
klausimų, į kuriuos reikia atsakyti žo
džiais, kurie prasideda raide „J“. Pavyz
džiui^ „kur jis gimęs?“ „Jonavoje;“ „koks 
jo būdas?“ „Juokdarys;“ „mėgiamiau
sias kino artistas?“ „Janingsas“ ir panas.

Žaidimą galima pravesti ir kaipo 2 
skilčių konkursą. Tada į draugininko 
klausimą kartu atsako 2 žaidėjai (vienas 
vienos, kitas kitos skilties). Tas žaidėjas, 
kuris greičiau duoda tinkamą atsakymą, 
la m i savo skilčiai 1 tašką.

Golas.
Žaidėjų skaičius: 4—10 žm.
Vieta: kambarys su dideliu stalu, 
įrankiai: ping-pongo sviedinėlis. 
Žaidėjai, pasidaliję 2 lygiom komando

mis, užima 2 priešingus stalo šonus. Ant 
stalo padėtas mažas ping-pongo sviedi
nėlis, kurį kiekviena partija stengias 
išvaryti pro priešininkų saugojamą 
stalo šoną pučiant į jį. Jei sviedinėlis 
kremta per stalo nesaugojamus 2 kraštus, 
tai nesiskaito ir jis vėl padedamas 
stalo vidury.

Žaidimas reikalauja ne tik stipraus 
pūtimo, bit ir šalto kraujo. Geriausiu 
žaidėju yra tas, kas pučia tik kada reikia 
ir nesijuokia; Žaidimą galima kiek kom

binuoti, pavyzdžiui: pažymėti „vartus“ ir 
jei žaidžia komandos po 5, pasiskirstyti
1 „gynėjus“ ir „puolėjus“ panašiai kaip 
kad futbolą.

Kas greičiau?
Žaidėjų skaičius: 10—20 žm.
Amžius: virš 12 metų.
Vieta: ledas, žaidžiama ant pačiūžų. 

50—100 žingsnių nuotolyje viena nuo ki
tos pažymimos ant ledo dvi linijos, nuo 
kurių pradedama bėgti. Tarp linijų lygia
me atstume nuo vienos ir kitos j ledą 
yra įsmeigtos dvi vėliavaitės (arba padė
tas koks nors daiktas), tarp kurių yra 1-
2 žingsnių tarpas.

Žaidėjai padalinti į dvi skiltis. Jų nariai 
išsiskaičiuoja paeiliui ir sustoja vieni 
vienoje, kiti, priešais, kitoje linijoje. Da
vus ženklą abiejų skilčių NN pirmi bėga 
ir stengias greičiau už priešininką pasiek
ti savo vėliavą ir ją paimti. Tas, kas 
pirmas pasiekia vėliavą, laimi savo skil
čiai 2 taškus. Jei du žaidėjai vienu laiku 
paima vėliavas, abiem skiltims priskai
toma po 1 tašką. Kai visų žaidėjų eilė 
baigias, yra skaitomi laimėti taškai. Jų 
daugiau turinti partija laimi.

Keliautojo pėdsakais.
Naujam sniegui iškritus, kai jūs turite 

sekmadienį kiek daugiau laiko žaidimams 
pašvęsti, išėję į užmiestį, galite žaisti šį 
žaidimą. »

Vadas paaiškina skautams, kad gauta 
žinia, kad keliautojas, išvykęs iš žinomos 
vietos prieš kai kurį laiką yra dingęs be 
žinios. Reikia jį rasti. Einama jo pėd
sakais.

Skautas, kuriam buvo vado pavesta 
kiek anksčiau, mažiausia prieš valandą, 
padaryti dingusio keliautojo pėdsakus, 
stengias palikti sniege kuo daugiausia 
įvairiausių ženklų, iš kurių galima būtų 
spręsti jo elgesį: sustojimus pailsėti, pa
valgyti, laužavietę, stovyklavimo vietą, 
vietas, kur jis buvo paslydęs ar pavirtęs 

-ir pan. Ieškotojai turi tikslą išskaityti iš 
paliktų ženklų kuo daugiausia keliautojo 
nuotykių. Žaidimas įdomus ir skautams 
naudingas.

Kas padarys daugiau ir greičiau.
Žaidžia: 6—18 vilkiukai.
Amžius: 9—12 met.
Vieta: aikštė, kie nas su tinkamu, 

drėgnu, kuris klijuojąs, sniegu.
Žaidėjai dalijasi į 2—3 grupes. Jiems 

duodamas uždavinys: per tam tikrą laiką 
(5—10 min.) suristi, kiek galima, didesnį 
sniego kamuolį. Davus ženklą, koman
dos pradeda darbą. Laikui pasibaigus, 
duodama komanda „sustok“! ar švilpu
kas. Laimi partija, suritusi didesnį ka
muolį. Pastaba: trukdyti kitai komandai 
jos darbe draudžiama.
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Dovanos.
Šiam sezonui už užda

vinių sprendimus paskirtos 
šios dovanos:

Foto aparatas, kupri
nės, skautiški peiliukai, 
diržai, kirvukai, „Skautų 
Aido“ komplektai ir daug 
įvairių knygų.

Užd. Nr. 27.
Atsiuntė P. Markaitis iš Utenos.

Šarada.

Šachmatų žirgo ėjimu perskaityt: vie
ną, tilpusių Vaitkaus eilių „S. A.“ strofą. 
Nurodyti kelią.

Užd. vert. 5 tašk.

Uždavinius sprendžia visi: skau
tai ir neskautai.

Na, vyručiai gerbiamieji, 
Pagalvokit ir vėlei. 
Jei atspėsit, kas esu — 
Gausit puskapį taškų. 
Šiaip esu vikrus pilietis, 
Iš darbščios pasaulio vietos, 
Bet jei raidę prie pradžios 
Tu pridėsi — visados 
Gausi vardą tikro miesto 
Dykumų šaly ištiesto. 
O jei raidę pirmutinę 
Kas nubraukti pamėgina, 
Tai tas gauna daiktą gerą, 
Kuris laivui gera daro.
Bet jei raidę dar kas menką 
Čia pakeičia — tam užtenka: 
Gauna vardą paprastai, 
kuo vadinasi šimtai, 
Šimtai, tūkstančiai pipirų, 
O ir jie tuoj bus juk vyrail 
Pagaliau, jei netingėsi, 
Kitą daiktą gaut galėsi, 
Jei tik raidę štai nutrinsi 
Ir kitokią prikabinsi, 
O tada tai jau tikriausiai 
Tu bespalvį daiktą gausi 
lr nematomą, kaip dūmą, 
Greit pranykstantį ir ūmą. 
Tad vyručiai pagalvokit 
Ir atsakymą tuoj duokit.

Užd. vert. 3 tašk.

Užd. Nr. 28.
Atsiuntė H. Žilėnas iš Panevėžio.

Iš šios figūros 
išpiauti 6 didžiąsias 
raides taip, kad ne
liktų liekanų ir su
dėję gautumėt ru
dens gamtos reiš
kinį.

Atsakymuose pa
rodyti kaip supjaus
tyta figūra.

Užd. vert. 4 tašk.

Užd. Nr. 29.
Atsiuntė Žalvarnis iš Marijampolės.
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Užd. Nr. 30.
Atsiuntė K. Grigaitis iš Vilkaviškio.

Šarada.

Gyvybės aš esu šaltinis.
Be manęs nėr jos niekados.
Su „V“ dažnai kampuos matysis,
Su „Ch“ patieka aš klausos.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. Nr. 31.
Atsiuntė A. Mensonas iš Kėdainių.
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Papildyti trūkstamas raides ir gauti 
vieno žinomo poeto posakį, kuris buvo 
atspausdintas „S. A.“ 8 Nr.

Užd. vert. 3 tašk.

Užd. Nr. 32.
Atsiuntė J. Pauliukas iš Panevėžio.

Perstatyti raides, kad gautųsis skaitant 
iš kairės į deš. ir iš viršaus į apačią, tie 
patys žodžiai.

1) Europos pusiasalis, 2) reikalingiau
sias žmogui daiktas, 3) Vidur. Azijos 
tautos šventikas, 4) Senovės Romėnų 
pinigas.

Užd. vert. 3 tašk.

Uždavinių sprendimai.
Užd. Nr. 22.

1) Sktn. VI. Kviklio, 2) P. S. Čiurlio
nienės, 3) Vyr. įeit. Jonaičio, 4) Pasktn. 
Vyt- Jurgučio, 5) P. V. Rozmano,6) Sktn. 
VI. Kviklio, 7) Sktn. EI. Barščiauskaitės, 
8) Vyr. Įeit. Jonaičio, 9) P. V. Rozmano.

Visos iškarpos paimtos iš „S. A.“ 8nr.

Užd. Nr. 23.
Stačiai: 1) Leningradas, 2) Jugoslavija, 

7) Pelėda, 8) Reinas, 11) Pranas, 12) Var
gas, 16) Asla, 18) Vėlė, 20) Iki, 21) Per.

Gulsčiai: 3) Kongas, 4) Griova, 5) Ava
las, 6) Medinė. 9) Kelias, 10) Atėnai, 
13) Sparta, 14) Rungas, 15) Laisvė, 17) 
Salė, 19) Klaipėda, 22) Ir.

Užd. Nr. 24.
Iš naujų žodžių pirmų raidžių gaunam 

sakinį: Lietuvos sostinė Vilnius.

Užd. Nr. 25.
Berlynas, lynas, blynas.

Užd. Nr. 25.
36 71 20 53

19 54 35 70

72 37 52 21

55 18 69 34

40 57 2 73 38 13 22 51 68 33 10 49

3 74 39 56 1 6 17 14 11 50 67 32

58 41 76 5 16 23 12 7 30 65 48 9

75 4 59 42 77 28 15 64 47 8 31 66

60 43 24 29

27 78 63 46

44 61 80 25

79 26 45 62

129 109 94 105 124 111 96 81 126 113 98 83

93 90 123 110 95 104 125 112* 97 82 127 114

108 121 88 91 106 119 86 103’116 129 1 84 99

89 92 107 120 87 102 117 130 85 100 115 128

118 131 138 101

139 142 135 132

134 137 140 143

141 ’144 133 136

Perskaitę gaunam: Skaute, remk savo 
spaudą, pirkdamas ir kitiems siūlydamas 
visus skautų leidinius! Visus nepasiseki
mus sutik šypsodamasis ir dar didesniu 
pasiryžimu tęsk pradėtąjį darbą!

Taškų gavo:
Už Nr. 26.

28 tašk.: B. Chaleckas.
25,5 tašk.: E. Treigys.
24 tašk.: J. Vilčinskas, J. Klimavičius 

(Vk.), A. Sušinskas, J. Kačiulis, J. Kli
mavičius (M.), J. Miliūnaitė, V. Miliūnas, 
V- Remišauskas, J. Grajauskas, J. Ma- 
maitis, P. Noreikevičius, J. Vaičiuška, V. 
Sirmenis, V. Skibniauskas, P. Maselskis, 
A. Grušnys, K. Grigaitis, J. Daniliauskas, 
A. Gustaitis, E. Neimanas, K. Kraujalis, 
G. Gailius, V. Sviderskas, H.Sviderskas, 
J. Sviderskaitė, A. Skyrius, S. Straševičius.
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22 task.: T. Krūminis.
19 tašk.: T. Savickas, A. Šimkus, H. 

Ribačauskas, V. Kemeža, K. Bradūnas, 
A. Voldemaras, G. Vaitiekavičius, J. Pa
kalniškis, A. Parejgis, J. Fridmanaitė, S. 
Pilipavičius, H. Žilėnas, K. Buišas, A. 
Mažeika, A. Mensonas, A. Gedaitis, V. 
Rudminas, J. Mačiulis, J. Petraškevičius, 
V. Varnas.

18 tašk.: R. Cibulskas, V. Stankūnas,
16 tašk.: K. Kisielius, B. Preisaitė, J. 

Spertalis, L. Musteikis, J. Obukevičius,
A. Vagelis, J. Vendauskas.

11 tašk.: J. Sodaitis, B. Mūrinas, J. 
Šimelfenigis, J. Tvarijonavičius, P. Kuš- 
likis, V. ir A. Vaitkevičiai, K. Sapašnikas,
B. Avižonytė (K.), B. Burba, S. Butkai- 
tytė, G. Burbaitė, S. Abrasonis, S. Kairys, 
K. Čhmieliauskaitė, V. Šeštakauskas, P. 
Macejauskas, K. Čepulis. A. Piešinas, J. 
Kleinas, Ą. Rumbaitis, V. Grybinas, J. 
Orintas, Č. Juzinas, P. Kušlikis, J. Pe
liukas, V. Dambrauskas, V. Samochva- 
lovas, T. Sodaitytė, E- Jakaitis, J. Šle
kaitis, J. Palukaitis, K. Lapinskas, Z. 
Tvaronavičius, V. Valiukas, j. Rutkaus
kas, B. Tijūnaitytė, A. Bliūdžiutė, H.

Vilkiukams ir paukštytėms.
Uždaviniai.

Užd. Nr. 11.
Atsiuntė T. Krūminis iš Biržų.

Ko šie vaikučiai išsigando? Atitinkamai sudėję šiuos juodus gabalėlius v’ską 
sužinosit. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. Nr. 12.

Perskaitykit tam tikra tvarka, prade
dant nuo viršaus, vieną sakinį. Perskai
tę sužinosit, kuri paukštytė atsiuntė š 
uždavinį.

Užd. vert. 3 tašk.

Kochanauskas, S. Kleinas, R. Rutkauskas, 
V. Gilys, V. Snieškus, J. Mažumas, F. 
Grinius, E. Valiukas, M. Urbutis, L. Tri- 
lupaitis, J. Noreika, L. Serafinas, J. Va
liukas, V. Vaškelis, B Kvedaravičiūtė, A- 
Miškinytė, V. Masiulis, L. Ringaila, B. 
Stačiokas, A Glažys, J. Pozingys, E. 
Karalius, P-Jucys, V. Lalys, S. Kaspe
ravičius, A. Žiška, J. Valakas, A. Vaiva
da, L. Dobkevičius, L. Puzinauskas.

12 tašk.: L. Michevičius.
8 tašk.: E. Vasauskaitė, V. Mickevičius, 

(Kyb.), J. Vaupša, J. Deksnys, J. Vieno- 
žinskaitė, O. Grenerlas, J Babkauskaitė, 
K. Prapiestvtė, B. Černeckaitė, B. Koles- 
nikovaitė, A. Idika, E. Gimehs, K- Vil
kas, V. Simanavič ūtė, P. Martinaitytė, 
Namikas, S. Gina, B. Sadunis, V. Stui- 
gaitis, V. Zatautas, B- Francas, J. Nas- 
vytis, Z. Dabriiaitė, D. Žukauskaitė, V. 
Kazlauskaitė, F. Petravičius.

6 tašk: J. Rašinskas, P. Stirbys, Z. Poz- 
neckaitė, V. Tamulevičius, E. Urbonaitė, 
E. Vilutis-

5 tašk: A. Piešinas.
2 tašk.: J. Sakalauskas, E. Smilgis, Č. 

Bohužas, H. Ragenas, V. Šeflieras.

Užd. Nr. 13.
Atsiuntė J. Vilčinskas i:Vilkaviškio.

Šarada.
Negalvojęs kokią dieną, 
Paimk moters vardą vieną. 
Prieš jį skaičių pastatyk, 
Naudingą daiktą tu matyk.

Užd. vert. 3 tašk.

Vilkiukai ir paukštytės 
už sprendimus

Nr. Nr. 8 — 10 gavo:
6 tašk.: G. Budrevičiūtė, V. Pušinskas,

A. Vaičiulis, R. Bake\ičutė, J. Marcijo- 
nas, G. Vaitkevičius, S. Valickis, J. Skin
kys, V. Žaldaris, K. Budrevičius, A. Pu- 
širskas, V. Juzinas, B. Černeckaitė, B. 
Kelesnikovaitė, R. Rutkauskas, V. Jūras,
B. Petronis, A. Kaziūnas, L. Grušnytė, 
M. Svolskėnas, L. Dabriiaitė. K Vieno- 
žinskas, R. Vienožinskas, A. Smilgytė, 
S. Sutkaitytė, V. Vijeikis, E. Chazbijevi-

Knygų lentynėlė.
— Kazys Inčiūra. Ant ežerėlio rymo

jau. (Baltųjų rankų likimas). Romanas. 
. Saka'o“ B-ves leidinys. Kaunas, 19 U.— 
V. D — m. Kaina 4 lit.

— Vilniaus padavimai Sekdamas 
dr. Zahorskiu paraše P. Vingis. Išleido 
„Aitra" Kaunas, 1931 m Kaina 3 L 50 et.

— Elena Mnišek. Ordinates Micha- 
rauskas. Apysaka. Vertė S. Zareckas. 
„Sakalo“ B-vės leidinys. Kaunas, 1930— 
V. D. — m. Kaina 3 I 50 et.

V— V. Mykolaitis — Putinas. Valdovas. 
5 veiks. 0 pav. drama „Sakalo“ B-vės 
leidinys. Kaunas, 1930 — V. D. — m. 
Kaina 4 lit.

— Julės Verne- Už 20.000 metų ir ki
tų autorių apysakos. Vertė S. Zareckas. 
Sukrauta J,Sakalo“ B-vėj. Kaunas, 1930 
— V. D. — m. Kaina 3 lit:

— Kalba. Bendrinės kalbos žurnalas 
I tomas 1,-2 ir 3 sąs. Redaguoja Pr. 
Skardžius. Leidžia „Sakalo“ B-vė. Kau
nas, 1930 — V. D. — m.

— Mayne Reid Kalnas Atsiskyrėlis. 
Romanas. Išvertė S. Z. Sukrauta „Sa
kalo“ B-vėj. Kaunas, 1930 — V. D. — 
m. kaina 3 lit.

— Z. Kuzmickis. Lietuvių kalbos 
sintaksė. Vadovėlis vidurinėms ir aukš
tesnėms mokykloms. „Sakalo“ B-vės 
leidinys. Kaunas, 1930 — V- D. — m. 
Kaina 4 lit.

— Visuotinės literatūros chrestoma
tija. Sudarė J. Talmantas. l-ji dalis. 
Graikai ir lomėnai. „Sakalo“ B-vės lei
dinys. Kaunas, 1930—V. D-—m. Kaina 
4 lit.

— J. Gvildys. Aritmetikos Uždavi- 
nynas. Pradžios mokyklai III ir IV sky
riui. II d d is. „Sakalo“ B-vės leidinys. 
Kaunas. 1930—V. D.—m. Kaina 2 Irt.

— Juozas Ambrazevičius. Literatūros 
teorija. Poetika. „Sakalo“ B-vės leidi
nys. Kaunas, 1930 —V. D. — m. Kaina 
4 lit.

— Maronas. Jaunasis Libano didvyris. 
Apysaka iš paskutinių krikščionių perse
kiojimų Turkijoje. Vertė K. Zajančkaus
kas. Marijampolė, 1930—V. D.—m. Kai
na 80 cent.

čiūtė, A. Gilvydis, B. Jurgutytė, S. Petraus
kas, Č. Bohužas, V. Puzinauskas.

4 tašk: A. Šilaikis, A. Rudminas, A- 
Sereika, E. Vaitkevičius, E. Hermanas, 
U- Barzdaitytė, Z. Medekšaitė, S. Zairys, 
V- Krūminis, L. GruJnytė, M. Osinskai- 
tė, A. Grigonis.

3 tašk-: L. Lavickas-
1 tašk.. M. Sučyla.

Atsakymai.
Visiems: Paaiškėjo, kad „Suk gal

vą“ skyr. konkursas baigsis kartu su „Sk 
A-“ platinimo konkursu. Gražios dova
nos teks tiems, kas surinks daugiausia 
taškų.

Dėl vietos stokos pavardės bus skel
biamos tik surinkus tam tikrą skaičių 
taškų, pav., 15. Surinkę mažiau bus 
paskelbti kitam numery, kai senų ir nau
jų taškų surinks nemažiau 15.

Gaunam daug primokamų laiškų. Jų 
redakcija neišpirkinėja. Kad pigiau at
šertų galit, paprastam neužhpintam voke 
su 30 cent, ženkliuku (reikalu raštai), 
<s'ųsn keli susidėję.

Atsakymus siųsti iki vasario m. 8 d.
B. C h a 1 e c k u i: Pasistenk suršC'j 

400-iuj tinkamesnį, sklandesnį turinį.
V- Š i r m e n i u i: Tokios rūšies už

davinius talpinčiau. Atsiųsk kitą, tik be 
klaidų.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga. Ats. Redaktorius Ant. Saulaitis.
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Atskiro nr. kaina 30 cnt

Ei, skauicli, jeigu nori 
Paskraidyt kaip paukštis ore 
Siusk tuoiau prenumeratų 
„Skautų Aidui” visiems metams.

Kol nevelu—nauilokis proga.
„Sk. Aidas“ I v3l m. eina reguliariai kas dvi savaitės. 

Jis yra pigiausias dvisavaitinis laikraštis metams kaštuoja 
tik 6 litai, pusmečiui — 3 lit. 50 et. Atskiro numerio 
kaina 30 et Pradžios mokyklų mokiniams per jų 
mokytojus - metinė prenumerata tik 4 litai.

Kas Iki 1931 m. balandžio mėn. 20 d. užsipre- 
nume*iios metams „Skautų Aldą“ — galės lo
terijos biidu išlošti:

1. „Sk. Aido“ redakcijos lėšomis, kad ir 
iŠ tolimos provincijos, atvykti j Ka mą, apturėti 
visas Kauno jž mybes ir paskraidyti tarp 
debesų orlaiviu.

2. Didele gražią rašalinę.
3. Už l<>0 litų įvairių, pagal prenumeratoriaus 

norą, knygų arba gauti ši t sumą grynais pinigais

Rinkite prenumeratą-Didžiausios dovanos:
(Rinkėjams prašant konkursas pratęsiamas)
A. Konkure surmkę daugiausia „Sk. Aido“ pre

numeratų ir iki 1931 m. kovo mėn. 23 d. atsiuntę 
pinigus gauna:

I- a$: moderniškiausj pirmos rūšies patefoną
su plokštelėmis.

II- as: geriausią fotografijos aparatą su visais
priedais.

B. Konkurse gali dalyvauti ir kolektyvai (kelių 
asmerų būrelis, skaulųčių draugovė, atsk. skiltis ir p.) 
Tas kolektyvas, kuris surinks daugiausia prenumeratų, 
bet ne mažiau kaip 100 pr. ir iki 1931 m. balandžio 
mėn. 23 d atsiųs pinigus, gaus brangia ir di
delę sportiėkę palapinę.

C. Visų kitų „Sk. A " prenumeratos rinkijų. kurie 
surinks ne mažiau kaip po 5 pren. ir iki 1931 m. 
kovo mėn. 20 d. prisius pinigus, fotografijos (jei jie 
jas įteiks) bus įdėtos j specialioj „Sk. Aido“ skyrių, 
skiriamą „Sk Aido“ platintojams pagerbti.

Pastabos L čia visur kalbama apie metines prenu
meratai Ori pusmetines prenumeratos prilygsta vienai met. 
It Prenumeratos, ui kurias kuriame viename skyriuje (pav. A.) 
r.u!, premija —* nebejskaitomos j sekančius skyrius. III Pla
tintoju ir prenumeratorių pavardes ir adresus „Sk. A.’* admi
nistracijai rašyti aiškiai ir tiksliai.

„Skautų Aido** redak. Ir administr. Kaunas, Laisvės ai. 20. 

Gitaros, mandolinos, balalaikos, gramafonai, 
(čemodanai) geriausių mašinų ir pigiausio
mis kainomis gaunami muzikos namuose

C. SCHUTZE
Kaunas, Laisvės ai. 25 nr.

Elektrotechnikoj C I 4 p 3“ 
dirbtuve ir parduotuve »>*— • * • ®

Š-nčijI, JuosapnviČ*aus pr. 68

Atlieka Ii įvairius cWlttWNI ir radn* techniko* darbus. 
2) sidabravimą nikei-,a vienį oksidavimų 

h poltravm^ metafishl daiktų.

į J.B. Valfas-EnoBlnian
A k c. B-vė Kaune

Pilzeno alus, stiprus 
alus „Double*. Lie

tuviškas Porteris, 
vaisvandeniai.

Tei 51. 400 ir 21-49 nr. nr. ::

1931 m. vasario 3 d,

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
XVIII LOTERIJOS 

3-čios klasės lošimas, 
ktovlche laiku biliptitc*

„VILNIAUS* sp Kaune. Nepriklausomybės aikštė 2. Karo cenzūros leista.

&3. W-
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