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Iš musų gyvenimo.
— Vyriausias skautų štabas ir «Skautų 

Aido» redakcija persikėlė j naują vietą — 
dabar adresas toks— Kaunas, Nepriklau
somybės aikštė 2 Tuo adresu prašome 
kreiptis visais reikalais j štabą ir red.

— Vyriausias skautininkas pulk. v. sktn. 
J. Šarauskas, vyriausiojo štabo narių lydimas, 
išvyko lankyti Kėdainių ir Panevėžio tuntus, 

ji .. — Š. m. I. 30. pravažiuojančiam pro 
.Kauną j Paryžių tęsti studijų sktn. Vyt. 
Ehjoriui vyriausias skautininkas, štabo nariams 
dalyvaujant, įteikė Lelijos ordeną, kuriuo sktn. 
Ęinoris apdovanotas 1928 m. Sktn. Einoris 
dirba Prancūzijos katalikų skautų «Scouts de 
Francę» organizacijoje.

— Užsienių dalies vedėjas sktn. Čečeta 
skautų reikalais galima sutikti iš anksto te
lefonu .susitarus (telef. tarnyboje — per Užs. 
Reikalų M-ją, namie—29-87).

— Netrukus išeina senai bematęs dienos 
šviesą; skaučių vadovių laikraštis «Vadovė».

— Ūkio dalis gavo iš dirbtuvės antrą (di
desnę) skautų ženklelių partiją. Nedideli už
sakymai išpildomi gavus pinigus arba apdėtu 
mokesčiu'(persiuntimas 55 c.). Tuntininkams 
prašant, didesnis skaičius siunčiamas ir bargan. 
Ženklelio karna — 1 lit. št.Kaunas

1 Kauno sk. vyčių dr-vės Vileišio būrelis, 
II. 8, susikvietęs aukšt. technikos mokyklos 
mokytojus ir mokinius, pademonstravo jiems 
būrelių, sueigą. Vileišiečiams tikrai pavyko 
supąžhidinti mokytojus ir kolegas su būrelio 
veikimu.;

— Š m. vasario mėn. 7 d. nesenai įsi
steigusi Jonavos skautų-čių dr-vė surengė pir
mąjį vakarą, į kurį atsilankė daug svečių. 
Buvo vaidinama du veikaliuku, kurių vienas 
sukėlė gardaus juoko. Be to, programą pa
įvairino plastika, piramidėmis ir skautiško
mis dainelėmis. 30 skautų-čių davė įžodį. M. 
dir. p. J. Kartanas ir Kauno t. atstovas sktn. 
M. Martinaitis pasakė gražias prakalbėles.

Skautai-tės dėkingi mokyt, p. J. Šlapšiui, 
kuris daug padėjo Jonavos dr-vėms įsisteigti 
ir mokyt, p. p. V. Aniūlytei, A. Kojeliui ir 
J. Vaičiūnui. J. Bučinskas.Šiaulių r. tuntas.

— Daromi žygiai, kad visose liaudies mo
kyklose būtų įkurti paukštyčių lizdeliai. Ne
atsilieka ir vilkiukų organizatoriai.

— Paskilt. J. Šlepetytės vedamas paukš
tyčių būrelis jau taip subrendo, kad bus pri
skirtas prie Mirgos dr-vės.

— Už gautąjį pelną iš vakaro — baliaus 
miesto vyčiai įsigys vėliavą ir antspaudas. 
Vėliava bus užsakyta Kaune.

— Lapinų dr-vė leidžia «Lapiną» nr. 3. 
Leidinys šapirografuotas. Pirmieji darbai vis 
nevykdavo, bet dabar, įgyjus daugiau prakti
kos «Lapinas» pasirodo gražioje aplinkumoje.

— Atgaivintas Lapinų dr-vės seniau lei
džiamas juokų ir satyros laikrašt. «Gaidys», 
kuris eis drauge su «Lapinu» kaipo priedas.

— Šiauliuose buvo moterų čiuožimo rung
tynės (prizinės) II rą vietą laimėjo Mirgos 
dr-vės skautė Gabr. Stanelytė.

K.az. Sa.Šiaulių skautai ir šiemet stovyklaus.
Šiais metais kaip ir visuomet, žada įvykti 

S. r. tunto VIII skautų stovykla. Tikimasi 
turėti svečių iš kitų tuntų ir užsienio. Sto
vykla įvyks apie Klaipėdą. Geriausio pasise
kimo! Ind.

Plungė. I Duonelaičio dr-vė po vasaros 
buvo truputį apsnūdusi, tačiau dabar veikia 
gyvai. Vadovauja dr-kas Cieška. Visu smar
kumu rengiamasi stovyklai ir renkami taškai, 
kad Burto skydas «neišslystų». S. m. sausio 
mėn. 24 d. surengė vakarą. Vaidinta p. S. 
Čiurlionienės komedija «Gegužis» ir kiti 
skautiški dalykėliai. Ypatingai gerai vaidino 
senelė (Abenigaitė) ir Daratutė (Šniukštaitė).

Skautai labai dėkingi gerb. savo globėjui 
inspektoriui Turskiui, kuris visada juos su
šelpia. Briedis.

Linkuva. Sparčiai čia veikia skautai, 
vadovaujami skiltininko Adolfo Tuomo. Yra 
dvi skiltys: Sakalų ir Kiškių. Abiejose 
skiltyse yra apie 20 skautų. Sueigos atlieka
mos įdomiai ir gyvai. ĄžuolėlisUkmergės r. tuntas.

— Sausio m. .25 d. Vytauto Didžiojo 
dr-vė, kartu su ja ir visi Ukmergės skautai, 
minėjo savo skautiškojo veikimo šešerių metų 
sukaktuves. Rytąį nuvyko į bažnyčią, vakare 
gimnazijoje buvo iškilminga sueiga. Dabar 
dr-vei vadovauja skilt. B. Židonis, jam pa
deda pskilt. Br. Gritis, skilt Ant. Plėnys, 
skilt. K. Rindzevičius ir pskilt. Ant. Bulota.

— Kaukių balius. Vasario m. 8 d. skautai 
surengė vaikučiams linksmą kaukių balių- 
Ukmergiškiai tokius balius daro kasmet ir 
jie turi didelio pasisekimo. Vaikučiai links
mai pažaidė, pasilinksmino, pašoko, o skau
tės pavaišino skaniais pyragaičiais. Visų nuo
taiką pakėlė «Laįmės šulinys», kur visi ga
lėjo išmėginti savo laimę. Keturias valandas 
vaikučiai pasilinksmino. Gale kaukių balių 
surengęs p. tuntininkas palinkėjo laimin
gai namo pareiti ir kitais metais pažadėjo 
dar linksmesnį balių. Vaikučiai išsiskirstė iš
sinešdami gražų atsiminimą apie skautus.

— Živilės dr-vė, vadovaujama skilt. M. 
Jakaitės, smarkiausiai veikia gimnazijoj, ženg
dama per šeštuosius metus ir savo veikimu 
yra pralenkusi kitas draugove?. Apue.Panevėžys.

Panevėžio jūrų skautai'visu entuziaz
mu š. m. vasario m. 8 d. minėjo savo smar
kaus ir triukšmingo veikimo 6-šių metų su
kaktuves. Malonūs mūsų skautai — jūreiviai 
užkvietė ir visus Panevėžio tunto didelius ir 
mažus skautukus ir skaučiukes, o prigriuvo 
gi jų—devynios galybės! Puikiausioje nuotai
koje išrikiuota įgula ir visi svečiai išklausė 
eiles sveikinimų ir gražių kalbų, su malonu
mu tėmpėsi skaitant įsakymą tuntui, kuriuo 
keletas iš jūrų skautų buvo atžymėti vyres
niškumo laipsniais. Labai nuoširdžiai, rimtai 
ir jausmingai tarė savo žodį gimn. direkto
rius senas literatas ir žinomas kritikas kun. 
Lindė-Dobilas. Na, O paskui, kai atsidengė 
scenos uždanga ir pasirodė vienas pilietis su 
monologu—salė sprogo juoku Po to broliai 
jūrų skautai pademonstravo savo tvirtus rau
menis gražia gimhastika ir piramidėm. O 
galų gale — fain, fain šokiai! Kad pylėm į 
padą, tai net rašant malonu prisimint. Trum
pai tariant, sukaktuvės praėjo puikiai ir paliko 
įspūdžio ne tik iš prigimties smarkiems tipams, 
bet ir... kelmams, kurie buvo išjudinti tiek, kad 
nesusilaikė be smarkios polkutės

Vienas iš kelmų.
Naujos jėgos. Panevėžio skautininkų 

būrelis didėja ir tas ypač malotiu. Štai į Pa
nevėžį atsikėlė žinomas skautininkas Grigai
tis ir panevėžiečiai jį tuoj "“sugriebė ir, įtraukę 
į savo tarpą, nežada išleist. Po pirmo pasi
kalbėjimo skautų vadovų kursuos panevėžie
čiams naujasis skautininkas patiko iki... įsi

mylėjimo. į tunto darbą aktyviai įsitraukė 
žinomas senas mūsų jaunosios kartos—vilkiu
kų organizatorius mokyt, pasktn. Daukas. Ir 
šiam, jei panevėžiečiai iš entuziazmo kailio 
nenulups, tai išnaudos jau savo seną priete- 
lių tiek, kiek tik galės. Bendrai, naujųjų skau
tininkų padėtis ne kokia, ypač prie tokios 
triukšmingos ir minios psichologija gyvenan
čių skautų nuotaikos. Panevėžiečiai, kartais, 
iš didelio gerumo gali turinčius energijos 
žmones skautiško darbo katargon iki gyvos 
galvos įtraukt. Tipas.

Kursai veikia pasiutusiai smarkiai. Va
dovybė be pasigailėjimo tikrina skautų—va
dovų lankymąsi ir krato kišenes, ieškodama 
jose peiliukų, adatų, siūlų ir dažnai suranda 
net meilės laiškelių, bet tas laikoma paslapty, 
žinoma tik vienam kursų vedėjui arba kokiai 
nors Danutei. Vedėjas prisilaiko geležinės 
drausmės ir nesukelia jam pasigailėjimo ar 
«uvažonės» nei balti akselbantai nei raudonas 
pagurklis. Tai bent «načelstva», ir veikimas 
eina gerai! Kinkadrebis..

Laimingi panevėžiečiai turėdami savo 
kaimynystėje s-gos garbės gynėją, savo neuž
mirštamą vadą, vyr. sktn. kap. Žukaitį. kuris 
net dabar, stovėdamas s-gos viršūnėje, akty
viai dirba su panevėžiečiais. Myli jį panevė
žiečiai, kaip savo tikrą tėvą, ir džiaugiasi, 
kad turi savo tarpe tokį žmogų, kurio pavy
dėtų kiekvienas tuntas...

I. 25 jį aplankė visi skiltininkų kursų klau
sytojai. , s * ■ Sūnus.

Panevėžio skautai vyčiai savo skai
čium auga ir auga iki begalybės... Dabar tu
rim dvidesetkį vyrų, kaip ąžuolų, o keletas 
jų stambūs kelmai! Figūros ir fizionomijos, 
neperdedant galima pasakyt, vertos susido
mėjimo... Vyčiai dabar daro daug pašneke
sių, tarp kurių žymią vietą užima, pav., 
«meilė ir šeima», ir nieko stebėtina, nes apie 
12 vyčių šiemet baigia gimnaziją, o tokiems 
jau daug kas svarbu. Gerai, jei baigęs droš 
į univerką, tai studijuos ir tiek, o jei neteks 
studentiško gyvenimo paragaut, tada kas? — 
gyvenimas, rūpesčiai, o po metų, kitų ir že- 
natvė, tad pravartu pasirūpint iš anksto vi
sais gyvenimo klausimais.

Kandidatas i ženatvę.
Atsistatydino dr-kė- Seminarijos dr-vė 

pagaliau neteko paskutinės Marytės Taip 
Maryčių dinastija ir baigėsi... Dabar semina
rijos skaučių respublikoj jaučia „a nauja at
mosfera ir nauja diktatoriška figūra atsistojo 
dr-vės priešaky (kaip ta figūra vadinas, pa
sakysiu kitą kartą). O paskutiniąją ir, berods, 
trečiąją Maryte tuntininko padėka ir pagy
rimas palydėjo prie knygų ir zubrijimo, po 
ko seks paskutinis teismas—egzaminai bran
dos atestatui.

Blatnas abiturentas.
Šeduvoje yra du skaulų vienetai—mo

kyklos ir miesto. Mokykloje veikia Kęstučio 
dr-vė, o mieste atsk. «Sakalų» skiltis

Gerai dirba «Sakalų» skiltis, kurią veda 
J. Šereiva. Nors sąlygos sunkios, bet vei
kimas gali lygintis su kitomis dr-vėmis- Daro 
iškilas, pašnekesius. Tik vienas trūkumas — 
maža tėra išlaikiusių egz. į 111-jį p. 1. ir skau
tai nėra davę įžodžio. Bet tas pataisoma.

Kęstučio dr-vė, girdėti, veikia kiek silp
niau, bet žada susitvarkyti.

Sklt. Martinėnas.

Zarasuose. Vytenio dr-vėje smarkiai 
veikia «lapinai». Du tos skilties lapinai ne
senai išėjo vadovauti kitoms skiltims, o likę 
žada nenusiminti ir greit vėl padidėti skai
čiumi.

Redakcinė komisija — sktn. Ant. Saulaitis, pskt. Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir už skel- 
Barniškaitė, sktn. Vyt. Jurgutis, sktn. M. Martinaitis, bimų turinį neatsako.
pasktn. B. Mantvila, vyr. sklt H. Rudzinskas. Red. ir adm.: Kaunas, Nepriklausomybės a. 2, tel. 40-71.

Viršelį piešė dail. T. Kulakauskas.
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3 (60) nr. Kaunas, 1931 m. vasario mėn. 15 d. IX metai

osacio 16 diena ic Jaunimas.
Apie kiekvieną brangų ir kilnų 

dalyką galime daug ir gražiai kalbėti. 
Taip kalbėdami sudarome sau ir
kitiems puikios nuo
taikos, gauname ir 
suteikiame džiaugs
mo. Kokį laiką gy
vename tąja nuotai
ka, tuo džiaugsmu, 
paskui šiokiadienė 
pilkuma, maži var
geliai, darbeliai iš
blaško aną džiaugs
mą, žmogus su
smunka, pasiryžimas 
išblanksta, pilkuma 
paima viršų. Pažvel
gia žmogus į save, 
į gyvenimą ir jau pa
čiam biauru, kad jis 
nebe sakalas skra

Prieš ketverius metus... 1927 m. vasario mėn. 16 d- Vilniuje 
mirė dr» Jonas Basanavičius, kuris 1918 m. vasario mėn. 16 d. 
pirmasis pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo aktą. 
Vilniaus lietuvių skautų gedulos sargyba budi prie Patriarcho 

karsto.

jūnas, bet aptemęs 
pastumdėlis.

Vasario 16 die- 
na! Tryliktą kartą
Lietuva švenčia savo naujosios ne- 
ariklausomybės metines. Tryliktą 
ortą tą dieną skambės kilnios, gra
žios kalbos, jaudinsis širdys, džiaugs
mu spindės akys. O kaip bus rytoj, 
poryt ir toliau?

Ir štai ką noriu pasakyti Lietu- it; 
vos skautėms ir skautams.

Vasario 16 dieną, kai visų pirma 
melsimės, o paskui kalbėsim, klausy
simi, dainuosim, turime kiekvienas sa- 

vo širdyje susikaupę 
klaust savęs: Ką aš 
per šiuos metus pa
siryžtu ir pasižadu 
padovanot savo Tė
vynei? Padovanot 
tai, kas sustiprintų 
Jos nepriklausomy
bę, ugdytų jos kultū
rą, laimingus darytų 
Jos vaikus.

Giliausioje širdies 
paslaptyje turime pa
siryžti, pasižadėti ir... 
ištesėti.

Turiu čia galvo
je ne kokius nepa
prastus žygdarbius,
bet paprasčiausią sa
vęs nugalėjimą, atsi
kratymą kuria yda, 
mokslą, darbu įrodytą 

artimo meilę. Tokį darbą, kuris tau
resnį padarys mūsų būdą. O juo mes 
būsim tauresni, juo tikresnė mūsų 
krašto nepriklausomybė. Štai ką turi 
vasario 16 dieną susikaupęs galvoti 
Lietuvos jaunimas.

(Sofija Giuctionieoė-CKyniaafaitė.
t
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PRO TRYLIKTUS VARTUS. Matas Martinaitis.

Skubame didžiuoju gyvenimo vieš
keliu, vejamės laimės šešėlius, viską 
norime pasiekti ir užvaldyti, šiandien 
sustojom prie tryliktųjų laisvės vartų. 
Apsidairysim aplinkui ir lyg sapnas 
prabėgs pro mūsų akis jau senokai 
palydėtų užmiršimo kraštan dienų 
paveikslai.

Klaidžioja mūsų mintys šiurpios 
nakties tylumoje, kuri supė samano
tas pirkutes ilgus šimtmečius. Senos 
kančios virto pasaka, kurią seka anų 
laikų liekanos ir kiekviename žings
nyje primena mums, ką laimėjo tie, 
kurie žiaurios nakties tylumoje ieškojo 
saulės, kūrė laužus nušviesti ūkano
tam rytojui. Iš tų beginklių karžy
gių dauguma jau ilsisi žemėje, ap
laistytoj krauju ir ašaromis, kitus už
migdė šaltojo Sibiro baltieji pusnynai. 
Didžiosios saulės ieškoti juos vedė 
širdies troškimai, nes juodoji naktis 
jiems buvo nepakenčiama ir baisi.

Pabūgo žiaurioji naktis šviesių 
laužų, o šventų aukurų liepsnos pra
našavo saulės užtekėjimą. Duslus 
pirmojo trimito balsas suvirpino jau
nąsias širdis, šimtai jaunųjų paliko 
našlaites pirkutes, verkiančias moti
nas takelių kryžkeliuose, arklus ne
baigtose varyt vagose, pasiėmė krep
šelius duonai, o lazdas nuovargiui ir 
išėjo tais pat keliais, kuriais prieš 

šimtmečius jojo garsieji Vytauto pul
kai. Juos viliojo patekančios saulės 
žydrieji spinduliai. Jie savo rankose 
turėjo gyvenimą ir mirtį, bet daugu
ma iŠ jų pasirinko mirtį, kad kiti 
galėtų džiaugtis laisvo ir saulėto ry
tojaus laime. Ilgos eilės baltųjų kry-

(Snaigėms fccirifariL

Lygus kelias, šypsos snaigės, 
£įemė ie Jangus, 

Skcenda, puola oėjui supant, 
'Dengia užmirštus takus.

Laksto, skraido, džiaugtis moja, 
Lyg drugeliai tarp ^iedų.
Šoka šokį sutartinį 
Ylnf iškalusių laukų.

Snaigės linksmos, saulėj jika, 
Puošia nuogus medelius. 
CJš kuriuo ja, kai pamato 
Ullūsų rausous oeidelius.

Šokime kartu su snaigėms, 
^uk jaunystė supa mus. 
oBlūsų mintys klaioios, tyros, 
^Čuci sakalo sparnus.

O. Lftumpyfė.

žiu papuošė jų kapus. Susikaupkime 
nors trumpai valandėlei praeidami pro 
jų šventus kapus. Atiduokime pagar
bą maldos žodžiais tiems, kurie iš
pildė savo pašaukimą: mirė, kad ki
ti būtų laisvi.

Nepraeikime nepastebėję ir tų 
milžinkapių, kuriuose ils'si kūnai tų 
didžiadvasių žmonių, kurie ne plienu, 
bet kilniomis idėjomis ir didžiais dar
bais mokėjo mus paruošti didžiam 
žygiui ir užtikrintam laimėjimui.

Kiekviena sukaktuvių šventė turi 
savo reikšmę, savo didingumą. Šios 
tryliktos sukaktuvės amžiais bus 
mums reikšmingos ir brangios, nes 
jos visada primins mūsų tautai pir
mąjį laisvės saulėtekį.

Kas mūsų laukia užveriant trylik
tus laisvojo gyvenimo metų vartus ir 
žengiant tolyn prie savo didžio pa
šaukimo. Kiekvienas darbas turi be
gales klaidų. Mes dirbam vieną iš 
sunkiausių darbų, taigi klaidų esame 
padarę nemaža. Atitaisykime klai
das, kurias padarėme. Taisydami 
senas klaidas kursime naują gyveni
mą, nes juk ir klaidų chaose dažnai 
slepiasi pasisekimas ir laimėjimas.

Mus telydi rimtas susikaupimas 
darbui, gilus supratimas savo siekių, 
stipri valia, tikras nuoširdumas, pa
garba kitiems ir tyras kuklumas.

Drąsiai užverkim tryliktuosius var
tus ir ženkime su saule tiesiuoju ke
liu. Mūsų vadovu bus jaunų krūti
nių ugnis, kurią užžiebė aukščiausių 
idealų aukuro liepsnos!
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t&as, kuris įkūrė 
skautystę.

(/Dasacio mėn. 22 dienos proga).

Tas, kuris įkūrė skautystę, šių 
metų vasario mėn. 22 dieną šven
čia savo 74 metų sukaktuves. 
Skautystė yra mūsų laiku paplitusi 
visame /pasaulyje didelė, galinga, 
kelių milijonų narių, jaunimo orga
nizacija. Yra įdomus asmuo, kuris 
šią organizaciją įkūrė ir kurios 
priešakyje dabar stovi. Įdomus jo 
gyvenimas.

Baden-Powell’is gimė Anglijoje 
neturtingoje šeimynoje 1857 m. 
vasario mėn. 22 d. 1860 m. nustojo 
tėvo. 1876 m. baigęs mokyklą, 
mėgina stoti į universitetą, tačiau 
neišlaiko stojamųjų egzaminų. Įstoja 
į kavalerijos mokyklą. 1878 m. 
išvyksta į Indiją 13-me gusarų pulke.
1883 m. pakeltas į kapitonus, siun
čiamas į Natalį. 1888 m. generolo 
Smitho adjutantu vyksta į Pietų 
Afriką. 1891 m. su „ypatinga mi
sija" siunčiamas į Albaniją, Grai
kiją, Turkiją, Tunisą, Alžirą ir t.t. 
Dalyvauja ekspedicijoje prieš Ma- 
tabelus pietų Afrikoje. 1899 m. 
pakeltas į pulkininkus vadovauja 
5-jam gusarų pulkui Indijoje. Perke
liamas į Afriką kovai su Būrais; 
apgina Mafeking'ą. Mafeking'e pra
dėjo organizuoti berniukų — žvalgų 
būrelius, duodamas jiems gan atsa
kingus uždavinius. Išleidžia knygą 
apie karo žvalgybą „Aids to Scou
ting." Ši knygą skirta kareiviams. 
1900 m. pakeltas į generolus—ma
jorus, vadovauja anglų kariuomenei 
kovoje prieš Būrus Transvalyje. 
1903 m. paskirtas anglų karo kava
lerijos inspektorium. Pradeda kelio-
nę aplink pasaulį.

Panevėžio skaučių Živilės dr-vės kanklininkių būrelis. AO kada Šefu. 1921 m. 
turėsime skautų — skudutininkų? tarpt a U t i n ė’j 6

1907 m., 
pastebėjęs 
didelį ber
niukų susi- 
įdomavimą 
žvalgyba, 
organizuo
ja pirmą 
ber niūkų 
bandomąj ą 
stovyklą 
Brownsea 
Island'e,tai 
laikoma 
skautų or
ganizacijos 
pradžia, 
M a t y d a- 
mas didelį 
tos stovyk
los pasise
kimą ir 
ber n i u k ų 
susiįdoma -

Lordas Baden-Povvel’is su šeima.

vimą stovyklomis ir gyvenimu 
po atviru dangum, išleidžia 
(1908 m.) knygą „Scouting for 
Boys" ir pradeda leisti laikraštį 
„The Scout “ (eina ir dabar).
1909 m. įvyksta pirmas anglų skau
tų „Rally" (suvažiavimas); jame da
lyvauja 11.000 berniukų. Skautų 
organizacija pradeda smarkiai augti.
1910 m. Baden-Powell apleidžia 
karo tarnybą, kad pilnai atsiduotų 
skautų judėjimo organizacijai. 1912 
m. savo kelionėje į Indiją B. Po- 
well'is ant laivo „Arcadian" susi
pažino su panele Olave Soames, 
įsimylėjo į ją ir, dar kelionei ne
pasibaigus, vedė ją. Baden-Powell'io 
žmona (dabartinė pasaulio skaučių 
vadė) tapo didelė jo pagelbininkė 
skautų-čių organizacijos darbe. 1913 
m. B. P. išleidžia knygą „Skautų 
žaidimai" ir susilaukia sūnaus Pet-
ro. 1914 m., karui prasidėjus, or

ganizuoja skau
tus tėvynės tar
nybai. Nustoja 
motinos. 1916 m. 
įkuria vilkiukus 
ir išleidžia „vil
kiukų knygą". 
1917 m. išlei
džia „Skautų 
knygą“. 1918 m. 
apsigyvena Pax 
Hill’e. 1919 m. 
išleidžia „Aids 
to” Scoutmaster
ship". 1920 m. 
per tarptautinį 
„Jamboree"Lon- 
done išrinktas 
viso pasaulio 
skautų vadu — 

skautų konferencijoje Paryžiuje ap
dovanotas Prancūzijos „Garbės legi- 
jos“ ordenu. Per 1929 metų tarptauti
nę stovykląAwow Park'e(Anglijoje), 
kurioje dalyvavo apie 60.000 visti 
tautų skautų, B. Powell'is galėjo 
džiaugtis savo nusisekusiu darbu. 
Stovyklos proga jam suteiktas lor
do titulas.

Baden-Powell'is, nežiūrint į tai, 
kad turi jau 74 metus, veda aktyvų 
gyvenimą. Daug dirba, gyvendamas 
savo kaimo namuose Pax-Hill (Tai
kos kalva). Pasaulio skautų šefas 
atsikelia kasryt 6 vai., pats paklo
ja savo lovą. Miega jis ištisus me
tus atviroje savo namų verandoje. 
Daug vaikščioja, jodinėja, rašo 
knygas, paišo. Visus darbus atlieka 
lygiai dešine, lygiai kaire ranka. 
Užsiiminėja bitininkyste ir darži
ninkyste, mėgsta žuvis. Bendradar
biauja dideliame Londono dienraš
tyje, kur kas savaitę rašo apie mo
kėjimą gyventi. Rašo ir anglų skau
tų laikraščiuose („The Scout", pa
vyzdžiui). Daug skaito. Turi nepa
prastai didelę biblioteką. Niekad 
nedėvi kitų rūbų, kaip tik skau
tiškų trumpom kelnaitėmis. Visada 
yra gerai nusiteikęs, į nieką ne
žiūri tragiškai, nuolat šypsosi, kas
dien daro gerą darbelį. Taip gyve
na tas, kuris įkūrė skautystę.

Su>.

ytcgi jėga ga(i auoeillti 

tiesą?
<31. ^Cagoce.
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Mt. Ilgesys.

^Netilsianti daina.
— Jei nemoki, tai nelabai malo

nu, nes man senam bus sunku.
— Sėsk, senuti, plauksim.
Balti irklai maudėsi vandeny ir 

saulėj. Žalias laivelis skrodė ra
mų ežero paviršių ir lankstė žy
dinčias lelijas. Senutis žiūrėjo į

Jaunutės liepos snaudė alėjose. 
Saulė juokėsi ir krėtė šaltą rasą 
nuo medžių ir žiedų. Visur skam
bėjo ryto džiaugsmas. Nuaidėjo 
virš miesto bažnyčios varpų gau
dimas. Prie šventoriaus juokavo 
miklieji „žirgai“.

— Ar jau visi?— sušuko atsku
bėjęs skiltininkas.

— Visi.
- — Na, tai eikim į bažnyčią pa

prašyt Aukščiausio palaimos.
Širdyse gyveno tyras džiaugs

mas. Sielos guodėsi nesibaigian
čios laimės malda.

Po pamaldų skiltis išžygiavo už 
miesto. Visų veiduose šalia saulėto 
džiaugsmo kaupėsi nerimo šešėliai. 
Jie turėjo laikyti topografijos egza
minus.

Koks bus uždavinys? Kažin ar 
pavyks padaryti? — mąstė jaunie
ji „žirgai“, o malonus pietų vėjas gla
monėjo jų veidus švelniu ramumu.

— Na, kaip, vyrai, visi gerai 
pasiruošę — paklausė draugininkas.

— Kur čia nebūsim pasiruošę— 
atkirto mažiausias „žirgas“. Vadai 
paskirstė uždavinius, paaiškino 
vykdymo būdus ir liepė pradėti 
darbą. Į visas puses išsisklaidė 
žirgai.

Baliui paskyrė padaryti Žvainių 
kaimo topografinę nuotrauką.

— Nuotrauka padaryti tai maž
možis, bet parašyt legendą visai 
negalimas uždavinys — mąstė Ba
lys eidamas Zvainių kaimo pusėn.

Po poros valandų nuotrauka bu
vo baigta. Balys ilgai galvojo, bet 
legendos sugalvoti nepavyko. Supy
kęs ir nusivylęs nepasisekimu ėjo 
ežero pakrante. Pakrantėj nusvy- 
rusių gluosnių pavėsy sėdėjo senu
tė ir meldėsi.

— Gal ji žino kokią pasakaitę— 
dingtelėjo Baliui mintis.

— Sveika, motin! — priėjęs už
kalbino.

— Sveikas.
— Gal, motin, žinai kokių nors 

pasakų ar padavimų apie šią vietą.
— Iš kur aš jų žinosiu. Senai 

visas pasakas užmiršau.
— Še tau ir legenda — sumur

mėjo Balys. Truputį toliau žilas 
senutis taisė valtį plaukti į salą.

— Gal ir mane pavėžėsi, senuti, 
— paklausė Balys.

— Kodėl ne. Jei moki irtis, tai 
sėsk laivelin ir plaukim.

— Na, o jei nemoku.

Balio paraudusį veidą ir šypsojos.
— Iš kur, sūneli, atklydai į mū

sų pakrantę?
— Iš miesto. Atėjau pasidžiaugti 

jūsų gražiais kalneliais ir tyliomis 
lygumomis. Gal, seneli, žinai kokią 
nors pasaką apie šias vietas, — at
siminęs savo uždavinį paklausė 
Balys.

— Kur čia nežinosi. Daug jau jų 
pamiršau, bet dar daug ir atsimenu.

— Tai papasakok.
Priplaukė salą. Senutis iškėlė iš 

laivelio piemenims maistą, kurį 
atvežė ir nuėjo su Baliu salos pa
krantėmis. Iš rytų pusės į ežerą 
įtekėjo gilus stačiais krantais upe
lis. Ežere sukėsi didelis verpetas. 
Aplink verpetą skleidėsi tūkstan
čiai baltutėlių lelijų.

— Iš kur tiek daug žiedų — pa
klausė Balys.

— Šiemet jų mažiau. Kitais me
tais, tai visą ežero paviršių prideng
davo savo baltomis galvutėmis. 
Ten, kur sukasi smarkus verpetas 
yra paskandinta žvejo duktė.

— Kas ją paskandino?
— Tai, sūneli, ilga istorija.
— Bet, senuti, papasakok man ją.
— Jei netingi klausyti — galiu 

papasakot.
—Senovėje ant šios salos stovėjo 

puikūs bajoro Ziaurio rūmai. Ba
joro sūnus Giedrys buvo didis pa
laidūnas. Jis dar vaikas būdamas 
pradėjo priešintis tėvų valiai. Pa
augęs aikvojo tėvų turtą, kankino 
nekaltus tėvo tarnus, o vieną kartą 
jis padarė baisią žudynę.

Vieną vakarą dvare buvo puota. 
Visur bangavo džiaugsmas. Ap
svaigęs nuo vyno Giedrys nakties 
metu kvietė svečius medžioklėn. 
Svečiai juokėsi iš jo keisto suma
nymo, o tėvas supykęs barė sūnų, 
bet sūnus užsispyręs laikėsi savo 
siekimo. Išbėgęs iš rūmų liepė tar
nui pabalnoti arklius. Tarnas nu
bėgo paklausti pono. Tėvas supy
kęs, lydimas svečių, išbėgo nura
minti sūnaus, bet šis lyg pašėlęs 
dviem kardo kirčiais nužudė tarną 
ir tėvą, o pats ant nebalnoto žirgo 
perplaukė ežerą ir pabėgo. Gedulo 
vainikais pasipuošė baltieji dvaro 
rūmai. Naujas kapas priglaudė 
Žiaurio lavoną. Senutė Žiaurienė 

kankinosi skausme, laistė ašaromis 
vyro kapą, su šiurpumu laukė su
grįžtant sūnaus.

Vieną rytmetį, kada senutė mel
dėsi prie vyro kapo, sugrįžo sūnus. 
Degdamas nežinomo keršto ugnimi 
senutę motiną įmetė į šaltą akme
ninį rūsį, padegė žavingus dvaro 
rūmus ir vėl pabėgo iš salos. Pui
kų dvarą prarijo ugnis. Senutę mo
tiną išgelbėjo dvaro tarnai. Motina 
po sunkių vargų atstatė rūmus, bet 
jie buvo tik menkutis šešėlis prieš 
buvusius. Metai slinko be džiaugs
mo, be laimės. Sūnus negrįžo.

— Laikas nusinešė į amžių tolius 
šiurpius vaizdus, apgesino motinos 
širdyje skausmą. Ji vėl laukė, 
ilgėjosi sūnaus, kuris jai padarė 
didžiausių žaizdų. Laimingas buvo 
saulėtas pavakarys, kada į nusku
rusio dvaro kiemą įėjo ne tai el
geta ne tai pakeleivis. Pasigirdo 
džiaugsmingas motinos verksmas, 
o po jos kojų klūpojo žado netekęs 
sūnus. Grįžo jis iš tolimų kraštų 
praradęs ten savo jaunystės žy
dinčią laimę, kankinamas nenutils
iančio sąžinės balso. Jis sugrįžimo 
valandą jautėsi vėl laimingu, nes 
klūpojo po motinos kojų, kuri jam 
dovanojo jo didžius nusikaltimus. 
Jos širdis vėl buvo pilna tyros 
meilės sugrįžusiam nusikaltėliui 
sūnui, --

— Ten, kur dabar banguoja lau
kai, o jų lygumomis rangosi upe
lis, seniau stovėjo didelis vargšų 
žvejų kaimas. Žvejys Gražūnas tu
rėjo gražią dukrelę Dainą. Šimtai 
bernaičių, it sakalų, skraidė apie 
ją. Visi iš jų troško Dainos meilės, 
bet nė vienam iš jų ji nepažadėjo. 
Gražutė Daina kiekvienam jauni
kaičiui, kuris piršosi jai, duodavo 
klausimą: „Kuriuos vaikus motinos 
labiausia myli?" Šimtai jaunuolių 
suko galvas, -bet tikro atsakymo 
nė vienas nedavė. Daina žiūrėjo 
į susirūpinusių jaunuolių veidus ir 
su šypsena sutiko jų netinkamus 
atsakymus. Jaunuoliai pyko ir kei
kė keistą Dainos klausimą. Ji jų 
keršto nebojo. Jos netilstanti daina 
džiugino seną tėvą ir pakrypusią 
vargo lūšnelę.

— Kartą liepos mėnesio vakarą 
bajoras Giedrys pasibeldė į vargšo 
žvejo lūšnelę. Šypsodamasi Daina 
sutiko bajorą.

— Tyliųjų vakarų netilstanti tavo 
daina pavergė mano neramią širdį 
ir aš šiandien drįsau pasibelsti į tavo 
lūšnelės duris. Atėjau pas tave kla
jūnu ir trokštu, kad dovanotum man 
laimę ir grąžintum kūdikystės dienų 
džiaugsmą.
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Skautininko
Pėdsakai vedė į kopas. Nebuvo 

jokių abejonių, kad čia esama tikrų 
pėdsakų.

Ačiū Dievui, Jonas jau ne nau
jokas, kad nemokėtų atskirti tvir
tos skautininko pėdos, daug visa 
ko mačiusios savo amžiuje, nuo 
pėdos atsitiktinio praeivio, kuris, 
be to, tiek retas šioje apylinkėje, 
lyg žuvis miške. Ne be reikalo po
ilsio metu, Jonas pasirinko vietą 
priešais skautininką! Gulėdamas ant 
pilvo, jis gudriai stebėjo draugovės 
vado padus. Jis iš anksto žinojo, 
kad, poilsiui pasibaigus, prasidės 
didelis žaidimas, pėdsakų sekimas.

Išsiėmęs iš kišenės centimetrinę 
juostelę, Jonas tiksliai išmatavo pėd
saką.

— Hm... Truputį perilgas... taip 
pat ir perplatus. Bet tai yra menk
niekis, jei atsižvelgti, kad tas pėd
sakas yra smiltingoje dirvoje.

Ką tik lijo, ir drėgname smėlio 
paviršiuje, lyg fotografijos nuotrau
koje, pasiliko apnešiotų padų žy
mės. Štai, dešiniojo bato pade, ne
toli mažojo piršto, apsitrynęs skri
tulėlis, o kairiojo bato—nunešiotas 
užkulnis.

Svarbu nepavėluoti! Tik neleisti 
aplenkti save kitiems pėdsakiams!

Jonas puolė pirmyn ir pradėjo 
lipti į stačią aukštą kalvą. įsiriog
linęs į viršų apsižvalgė.

Žemai matyti lygus švininis nu
rimusios įlankos paviršius. Pajūry 
nė dvasios; gretimose kalvose taip 
pat nieko nėra. Nuo kalvos krašto

— Sutinku, bajore, padaryt tave 
laimingą, bet prieš tai turėsi duoti 
tikrą atsakymą į mano jums už
duotą klausimą.

— Koks klausimas ? — paklausė 
bajoras.

— Kuriuos vaikus motinos la
biausia myli? Nepaprasta tyla už
viešpatavo lūšnelėj. Daina šypso
damos žiūrėjo į užsimąsčiusį bajo
rą. Netrukus dvi didelės ašaros nu
riedėjo per bajoro veidą ir jis atsi
stojęs pasakė Dainai:

— Motinos myli labiausia tuos 
vaikus, kurie joms yra suteikę di
džiausių skausmų! Suvirpo Daina ir 
puolė į bajoro glėbį. Didžioji mįslė 
buvo atspėta. Netikėta žinia sujau
dino jaunuolius ir uždegė jų širdyse 
baisaus keršto ugnį.

— Saulutė slinko į vakarus. Dai
na mažuoju laiveliu irėsi į salos 
krantą susitikti Giedrio. Ties ta 
vieta, kur sukasi verpetas, ji sustojo

Priselkov.

apsiaustas.
į jūrą veda basų kojų pramintas take
lis. Čia pėdsakai grįžta, treps i vietoje, 
eina dešinėn ir kairėn ir vėl grįžta...

Jonukas juos skaito, tartum tai 
būtų koki knyga.

— Štai sumindžiota žolė, 
jis čia sėdėjo, nusirengė ir 
nuėjo maudytis. Paskum grį
žo, kažko ieškojo ir nuėjo. 
Bet kur nuėjo? Aišku, į tą 
pačią kalvą.

Daugiau pėdsakų smėlyj ne
matyti. Gal būt, dar tie? Ne, 
jie trepsi tik vienoje vietoje, 
kur jis nusirengė, ir grįžta į 
kopas. Keista! Čia kieno nors 
dar būta. .. Argi galėjo kas 
Joną pralenkti?

Skauto žvilgsnis, atidžiai 
slinkęs aplinkui, staiga paste
bėjo kažką juodą, tartum ko 
išsigandus, puolusį į šalį ir 
tuojau pasislėpusį krūmuose.

— Štai jis! — džiaugdama
sis laimėjimu tyliai ištarė skau
tas ir, momentaliai nušliaužęs 
smėliu nuo kalvos žemyn, 
pradėjo bėgti krantu.

Jis bėgo pastebėtų krūmų 
pusėn, bambėdamas sau po 
nosim paskirus pastebėjimus.

— Išėjo be apsiausto . . . 
Dabarsu apsiaustu... Cha, cha!.. 
Neapgausi!

Tačiau, atidžiai apžiūrėjęs 
krūmus, rado tik naujų pėdsakų žy
mes ir neturinčių Ipėdsakų sekimui 
reikšmės porą naminių šliurių.

Bet pėdsakai buvo, jis jų nepa-

pasiskinti baltųjų lelijų. Staiga iš 
po žilvyčiu pasipylė akmenys. Lai
velis apvirto ir gražioji Daina 
praskynus lelijas paskendo. Jau
nuolių kerštas pražudė Giedriui 
sužadėtinę, o žvejui dukterį.

Dėlto dabar toj vietoj sukasi 
verpetas ir aplink žydi tūkstančiai 
lelijų. Kas metai tą pat dieną, kada 
ją nuskandino, ji vėl iškyla ežero pa
viršiun ir dainuoja netilstančią dainą.

— Tai tokia šios vietos pasaka, 
— baigė senutis. Balys padėkojo 
ir vėl abu grįžo iš salos į krantą.

Balys džiaugdamasis laimėtu 
žygiu grįžo į miestą vėlų vakarą.

Gėrėdamasis legenda nubraižė 
nuotrauką ir parašė gražią pasaką.

Kada komisija tikrino darbus 
Balys laimėjo pirmą vietą, nes jo 
legenda pavergė visų širdis.

Ieškokime gražiųjų dainų, nes jos 
savy slepia mūsų praeities paslap
čių pasakas.

metė, o tai svarbiausias dalykas. 
Uolus skautas vėl puolė vytis.

Pėdsakai dingo. Jonas atsargiai 
slinko nuo vieno medžio prie kito. 
Taip prislinko jis vieną duobę, žvilg
terėjo j ją ir akimirksniu pašoko 
ant kojų.

Panevėžio I D. L K. Kęstučio dr-vės vėliava, su 
ordeno «Už nuopelnus» kaspinais. Šiuo ordenu 
toji dr-vė Vyriausiojo Skautininko apdovanota š. 
m. I. 3. Vasario mėn. 13 d. Vyriausias Skautinin
kas nuvyko j Panevėžį įteikti dr-vei ordeno «Už 

nuopelnus» medalį.

— Valio! Radau! — suriko pilnu 
balsu Jonas ir, nutraukęs gerai žino
mą juodą apsiaustą su metaline skau
tų lelijos formos sagtimi, jau buvo 
benorįs pradėti laukinių šokį, tik stai
ga sustingo. Iš duobės žiūrėjo į jį bai
sus, išsišiepęs veidas.

— Beprotis, — pamanė skautas ir 
leidosi bėgti.

Tą pat akimirksnį jis išgirdo už
pakaly savęs sunkų šuolį ir riksmą, 
tikriau sakant, staugimą, kuriame 
nieko nebuvo žmogiško.

Jonas lėkė, visą laiką virpėdamas 
nuo dvelkiamo šalčio besiartinančios 
užpakaly mirties.

Kitą dieną laikraščiuose buvo įdė
ta tokia žinutė: „Iš psichiatrinės li
goninės pabėgo Jonaitis, įsivaizduo
jąs save nuolat sekamu. Atsidūręs 
apie 30 kilometrų nuo miesto ir 
netikėtai pamanęs, kad nuo juodos 
spalvos jis taps neregimu, Jonaitis 
pavogė besimaudančio jūroje skau
tų draugovės vado apsiaustą ir ba
tus. Ėjęs skautininko pėdomis skau
tas buvo bepročio užpultas. Ta
čiau subėgusiems į draugo riksmą 
skautams pasisekė nelaimingąjį su
rišti ir nugabenti į nuovadą.

Vertė psk. V. Kas.
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IJVAUTAS m SAVO JUTIMO MĄį
(Iš tolimesnių Jonuko nepasisekimų).

Tiesa, pirmos Jonuko skautiškos 
dienos mažas lyg ir nepasisekimas 
truputį jam pagadino nuotaiką. Bet 
tai tęsėsi neilgai. Ne be reikalo gi 
Jonas b ivo skautas. Jis nesileido 
už nosies pakabinama-. „Skautas 
linksmas, susivaldo ir nenustoja 
vilties". — prisiminė jis.

Ir jis tuoj pasidarė linksmas, susi
valdė ir nenustojo vilties.

— Viskas bus gerai, — mąstė 
Jonukas švilpaudamas.—Pirmas ma
žas suklupimas dar nieko nereiškia' 
Ar ne? — Žinoma, kad taip! Rei
kia tik toliau taip pat tęsti ir vis
kas gali būti net per daug gerai!

Vieną dieną sutikau Jonuką.
— Tai kaip, drauge, gyvuoji? — 

klausiu.
— Tai nieko sau, — atsako šis. 

— Dabar štai vis noriu įrodyti, kad 
skautas yra savo artimo draugas. 
Mano nuomone, nereikia griebtis 
išsyk už visų įstatų. Verčiau po 
truputį, sakysim, kas dieną vis po 
vieną įstatą išpildyti Ar ne?

Aš visiškai sutikau su jo nuo
mone

O Jonukas nužingsniavo tolyn, 
žvalgydamasis į visas puses. Jis 
ieškojo savo artimų, kuriems no
rėjo parodyti, jog jis tikrai yra jų 
draugas

Šalia vienos „mažalkoholinių 
gėrimų ^parduotuvės“ jis pamatė 
žmogų. Žmogus stengėsi atsiremti į 
stulpą, bet tai jam ne labai tesi- 
sekė. Jam atrodė, jog stulpas

Tai še, gerk, jei tujfmano draugas! Lak!

drauge su juo linguoja į visas pu
ses. Todėl žmogus irgi svyravo, lyg 
berželis vėjo linguojamas. Šitas ber
želis — svyrūnėlis laikė rankose 
butelį ir iš jo gėrė.

— Štai mano artimas, mano

LIUHĖ JANUŠYTĖ;

draugas, — pamąstė Jonas. — Gal 
būt, aš galiu jam būti kuo nors 
naudingas.

— Klausykit, — pradėjo jis, pri
ėjęs, — aš jūsų draugas ir todėl...

— Tu mano draugas?! — pa
žiūrėjo į Jonuką pabalusiom akim 
berželis svyrūnėlis. — Koks tu man 
po velnių, draugas?!

— Taip, — tęsė Jonukas, — aš 
jūsų draugas ir gal būt.

Bet berželis — svyrūnėlis neleido 
jam baigt.

— Tai še, gerk jei tu mano 
draugas! — suriko jis — Mano 
visi draugai geria! Taip! O jeigu tu 
mano draugas tai, įrodyk... tai... 
Lak!

Berželis-svyrūnėlis kišo Jonukui 
butelį į rankas.
- Aš negeriu,—atsakė Jonukas. 

— Aš skautas.
— „Skautas"... — pamėgdžioda

mas nutęsė berželis. — Spiaut man 
ant to. knd tu skautas! Jeigu nori 
būti mano draugas, tai gerk! O jei 
ne, tai eik po šimts pypkių!

— Bet gal aš tamstai galiu būti 
kuo nors naudingas? — vėl pa
klausė Jonas.

— Aha! Ot kaip! Tai taip ir kal
bėk iš pat pradžių!.. O tai prisikal
bino: „draugas esu, draugas, girdi"... 
Koks tu man draugas, kad jokios 
naudos iš to?! O dabar tai kas kita. 
Aišku, kad gali būti mano draugas, 
gali būti man naudingas.. Taip... 
Žinai, drauguži, paskolink man de
šimt litų.

— Kad aš neturiu pinigų...
— Kaip?! Neturi pinigų?!—įniršo 

berželis-svyrūnėlis — Tai kotu, po 
šimts perkūnų, prie manęs prisika
binai?! Eik po velnių, jei taip!!

Ir koliodamas jį, berželis-svyrū
nėlis šiaip taip atsirėmė, paga
liau, į svyruojantį stulpą.

— Nu, ką aš kaltas, kad neturiu 
pinigų? — liūdnai mąstė Jonas, ei
damas toliau. — Žinoma, aš galė
čiau jam paskolint. Bet, kad nėra...

— Ponaiti, pasigailėkit koliekos, 
aklo pavargėlio!... — išgirdo Jonu
kas.

Ant vieno namo laiptų sėdėjo 
aklas pavargėlis. Jonukas sustojo 
ties juo.

— Drauge! — prabilof.jis. — Aš 
pinigų neturiu. Aš jums nieko7ne

galiu duot. Bet aš esu jūsų drau
gas ir, gal būt, galiu kuo patar
nauti.

— Tu mano draugas? — nuste
bo pavargėlis. — Ach, šitaip... Ma
no, reiškia, draugas... — Jis kažko 
pamąstė.

— Tai gerai, jei jau sakai, kad 
mano draugas esi, tai še mano ke
purė. Pasėdėk čia už mane. Ką, 
gerai?

— Gerai, — sutiko Jonas, nu
džiugęs, kad jis pagaliau, rado sa
vo artimą, kuriam įrodys, jog tik
rai yra jo draugas.

— Štai kepurė, — įdavė jam ak
las pavargėlis.—O aš eisiu pasižiū
rėt, kas šiandien kinuose eina.

Štai kepurė ! O aš eisiu pažiūrėti, kas 
kinuose eina.

Ir „aklasis" pavargėlis, didžiau
siam Jonuko nustebimui, nužings
niavo gatve, laisvai prasilenkdamas 
su praeiviais.

Tupi Jonukas ant laiptų su ke
pure rankoj, o praeiviai visi žiūri į 
jį ir piktinasi.

— Žiūrėkit, žiūrėkit! Tai vaikų 
pasileidimas! Išmaldos prašo! Toks 
jaunas, sveikas, galėtų eiti dirbti ką 
nors. O jis — tinginiauja, ubagais 
eina! Oi, lupt tokius!

Vienas net prie Jonuko priėjo.
— Kaip tau, vaike, negėda? Dirbt 

galėtum eit, o ne išmaldos praši
nėti!

— Aš už kitą sėdžiu... Už aklą 
senuką, — paaiškino Jonas.

— Žinom 
kus! — dar
— Išgalvo
jo kažkokį 
„aklą senu
ką“! Ach, 
tų vaikų pa
sileidimas!
Duot jums 
gerai už tai!

Ir nė vie
nas praeivis 
nieko Jo
nukui ne
davė.

mes tuos aklus senu- 
labiau užpyko praeivis.
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'll- <Di( nijos laisoQ
(Iš trijų veiksmų vaidinimo trečias veiksmas.)

Laukiškio kalėjimas, kur lenkai kalina oku
puotos Lietuvos lietuvius- Tamsi, drėgna ir 
nešvari to kalėjimo kamera. Aukštai mažas 
langelis. Ant grindų, kampe supelėjusių šiau
dų ryšelis, kuris kaliniui atstoja lovą. Ant jų 
sėdi, grandiniais sukaustytas žilas senelis.

Uždangai pakilus nejauki tyla. Senelis, lyg 
suakmenėjęs, žiūri į vieną tašką ir nejuda. 
Pagaliau, pamažu pakelia supančiotas rankas, 
mėgina judinti pirštus. Trumpai nusipurto, 
lyg vydamas nuo savęs baisias mintis.

Senelis. — Nejaugi niekados 
daugiau nebeteks išvysti man lais
vės, brangiosios gimtinės^.. Ir už 
ką aš čia kenčiu? (pauza) Žinau, už 
tai, kad neišsižadėjau savo tėvų 
kalbos, kad negalėjau pakęsti atė
jūnų ir amžinųjų mūs priešų...

Dieve, kuo mes taip nusikaltom, 
kad mus taip baudi? Ar mes blo
gesni už mūsų laisvuosius brolius, 
laisvąją mūsų numylėtą Lietuvą?...

Kaip skaudu senam mirti, palie
kant savo vaikus vergauti (Užsimąs- 
to. Kaž kur toli pasigirsta dainos 
balsai, kurie kaskart artėja. Paga
liau, jau aiškiai girdėti ir žodžiai). 
„Nors vėtros ūžtų aplink mus, 
Lietuviai nepražus,
Nors daugel mes kentėtumėm, 
Vilnija laisva bus.

Tiktai drąsiau draugai 1 _ ,
Jau blaivosi rytai" J ar ’ 

Senelis. (Pasigirdus dainai). 
Kas tai? — Lietuviška daina. Ar 
gali būti? (klausosi). Bet kas dabar 
ją galėtų dainuoti? (neramiai ima 
judėti, atsistoja). O, gal mano gys
lose ima smarkiau tekėti kraujas. 
Gal tatai tikrosios laisvės ugnelė! 
Bet kas?... (neramiai klauso). Vėl 
tyla... (pauza).

Sugrįžo aklas pavargėlis kinus 
apžiūrėjęs.

— Na, kaip? Daug uždirbai? — 
paklausė jis Jono.

— Kad niekas nieko nedavė...— 
liūdnai pranešė šis.

— Ką?! Kaip?! Tai ko čia tūpi, 
kaip beždžionė! — įsikarščiavo pa
vargėlis. — Tiek nuostolių tu man 
padarei!. Eik sau, iš kur atsivilkai!..

Jonukas liūdnas nuslinko tolyn. 
Net ir be skautiškos šypsenos ant 
veido.

— Ir kodėl tokie nepasisekimai? 
— graužėsi jis. — Kažin, ar pasi
suks kada nors laimė veidu į ma
ne? O dabar, tai tik jos nugarą te
matau...

— Ne, tai ne daina, tai man, gal 
būt, tik pasigirdo. Gal mano begęs
tanti siela girdi tuos garsus. (Pasi
girsta už durų žingsniai). Tarytum 
kas ateina... Gal vėl ką praneš, vėl 
temps, varinės, tardys, kankins... Ne 
duoda nei ramiai numirti.(Girdėti pan 
čių žvanginimas ir durų rakinimas).

— 0, kad aš rankas... (mėgina 
traukti pančius) 'laisvas turėčiau, 
(sėdasi ant šiaudų).

Lenkų kareivis. (Įstumia 
surakintą skautininko uniformoj jau
nuolį). Ir tu greit paliksi, kaip tas 
senis, tada žinosi, ką reiškia prie

Alytaus tunto artistų trupė su tuntininku p. K. Dineika priešaky.

šintis didžiosios Lenkijos galybei. 
(Smarkiai užtrenkia duris ir išeina).

Jaunuolis. (Kurį laiką stovi 
lyg stabo ištiktas. Pamažu peržvel
gia kameros sienas, kol susitinka 
su senelio žvilgsniu. Vienas į kitą 
įtemptai žiūri).

Senelis. Sakyk, sūnau, kas 
esi? Rodos, tu lietuvis, vilnietis...

Jaunuolis. Taip, aš lietuvis...
Senelis. Ar tai tu nesenai dai

navai?
Jaunuolis. Taip, aš dainavau.
Senelis. Eini kalėjiman ir dai

nuoji?
J a u n u o 1 i s. Taip dabar visi 

lietuviai daro.
Senelis. (Susigraudina, mėgina 

keltis, bet nepajėgia ir tik tiesia 
pirmyn rankas, lyg kviesdamas 
artyn jaunuolį).

Jaunuolis. (Eidamas artyn). 

Seneli, aš jau matau, kad nesi len
kų perrengtas šnipas, o tikras lietu
vis. (Klaupiasi prie senelio ir svei
kinasi).

Senelis. (Pro ašaras). Sveikas, 
sveikas... Taip, aš tikras lietuvis. 
Štai baigiu jau čia dienas už mūsų 
krašto laisvę, už gimtąją kalbą. 
O džiaugsme neregėtas, paskutinį 
kartą galiu lietuviškai pasikalbėti, 
turiu kam pasiguosti...

O, tie lenkai, lenkai!... (pasvyra 
į jaunuolio glėbį).

Jaunuolis. Nešauk taip, sene
li. Čia ir sienos girdi. Tegul žino, 
kad lietuviai nebijo kentėti, kad 
mes nemokam verkšlenti...

Senelis. (Lyg pabudęs). Ar 
tikitės laimėti? Ar ilgai dar mūsų 
kraštelį terios ir naikins tie atėjūnai?..

Jaunuolis. Lietuviai amžiais 
turėjo kovoti su visokiais atėjūnais 
ir mūsų krašto priešais, kovojo ir lai
mėjo. Dabar negi galim mes pralai
mėti, kai mūsų pusėje tiesa. Kur tie

sa ir pasiryžimas 
—ten pergalė. Visi 
tikisi, taip ir bus!

Senelis. (Dar 
ką nori sakyti, bet 
ima blaškytis, kla
joti).

Och... man sun
ku. Tur būt, jau 
galas... Dar... no
rėčiau...

Jaunuolis (Pa
deda senelio galvą 
sau ant kelių, trina 
smilkinius ir ran
kas.)

Senelis. (Kiek 
atsigaivėjęs). Aš 
maniau, kai numir
siu, paliks čia tuš
čia, bet dabar... tu 
palieki, kad, gal

būt, liksi toks, koks aš dabar... be
jėgis, ligonis.

Jaunuolis. Nusiramink, seneli. 
Vietoje mūsų stosis ir kiti, tikėkim, 
Vilnijos kraštui patekės skaistesnė 
saulutė.

Senelis. O sūnau, sūnau... Jei 
tu išeisi iš čia, pajusi laisvę—nulėk 
sakalu į Laisvąją Lietuvą ir nunešk 
jiems žinią, kaip kentėjome ir ken
čiame dėl laisvės, dėl brangiosios 
tėvynės... Sūnau,... laisvės ..Ak, man 
taip gera, ramu, saldu... Laisvės... 
Mirštu... Sudiev... lais-vės... (suglem
ba Jaunuolio glėby).

Jaunuolis. (Labai kentėdamas 
žiūri į senelį. Tyla) Kas gi man 
dabar daryti?,.. Gal .. (Lyg ieško ko 
akimis. Nusipurtęs). Bet ne... aš 
dar turiu gyventi, turiu kentėti, bet 
savo pasiryžimą įvykdyti. Juk aš 
Vilnijos skautas! VI. Kviklys,
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žA-Ti ! f • /LThompsonSetonIki maži laukinukai
Trys rąstai davė tris didelis gražius gabalus, o 

kiti — įvairaus didumo gabalų. Didieji buvo pritai
syti prie rėmų taip, kad būtų pilniausiai išnaudoti. 
Žinoma, jie buvo perdaug dideli viršui ir kur kas 
per siauri apačiai; bet su mažaisiais būtų galima juos 
sudurstyti, jei tik pavyktų surasti būdą jiems prie 
rėmų pritaisyti.

Samas pasiūlė juos prisegti prie lazdų vinimis, 
bet Yanas pasibaisėjo mintimi, kad 
teks vartoti vinis. „Joks indijonas 
neturi vinių“.

— Na, tai ką jie vartotų?
— Jie vartodavo šikšneles, 

o gal... gal ... ir vagelius. Aš 
nežinau, bet man rodos, kad ir 
mes galėtume vagelius vartoti.

— Bet šios lazdos yra kie
to medžio, — pasipriešino prak
tiškasis Samas. Gali įkalti ąžuo
linių vagelių į pušį, bet negali 
įkalti medinių vagelių į kietą me
dį, neišgręžęs skylių prieš tai. 
Gal reikėtų atnešti grąžtelį?

— Na, Šamai, tada galėtum 
pasisamdyti ir stalių — juk tai 
būtų visai neindijoniška. Zaiski- 
me, kaip pridera. Rasime kokį 
nors būdą. Man rodos, kad ga
lėsime juos pririšti su odmedžiu.

Samas su savo kirviu pa
darė aštrią ąžuolinę peikenėlę.j 
o Yanas su ja prikneibė skylučių) 
kiekviename žievės gabale, pa
skui lyg apsiuvo vigvamą, taip 
kad jis atrodė gražiai apdengtas.

Jų svajonė išsisklaidė.

Bet, kada įėjo į vidų, jie buvo nemaloniai nustebinti, pa
matę, kiek dar yra skylių. Nebuvo galima užtaisyti jas 
visas, nes žievė buvo per daug susproginėjusi. 
Jie užtaisė didžiausias skyles ir paskui ėmė rengtis 
didžiajai iškilmei — ugnies sukūrimui vigvamo vi
duryje.

Jie prisirinko daug sauso kuro, paskui Yanas iš
sitraukė degtuką.

— Tai man neatrodo labai indijoniška, — kritiš
kai pastebėjo Samas. — Aš nežinojau, kad indijonai 
turėjo degtukų.

— Na, ir neturi, — nusižemintai pripažino Yanas. 
— Bet aš neturiu skiltuvų ir titnago, o naudotis tri
namais pagaliukais nemoku. Todėl turime vartoti 
degtukus, jei norime sukurti ugnį.

— Na, žinoma, turime turėti ugnį. Aš nieko 
prieš neturiu, — atsakė Samas. — Na, brėžk savo 
degtuką. Stovykla be ugnies būtų panaši į išskristą 
lizdą arba namą be stogo.

Yanas įbrėžė degtuką ir pridėjo prie malkų. Deg
tukas užgeso. Jis įbrėžė antrą — antras degtukas 
taip pat užgeso. Paskui dar vienas užgeso.

Šamas paėmė kirvį ir prikapojo sausų pušų šak
nų. Paskui su savo peiliu jis pridrožė ilgų, raitan
čius! druožlių, kuriuos paliko kyšant puokšte prie 
kiekvienos šaknies galo.

O, aš mačiau paveikslą, kur indijonas taip 
drožia. Jie vadino tokias šaknis „maldos pagaliu
kai“, — pastebėjo Yanas.

— Na, „maldos pagaliukai“ yra puikūs prakurai, 
— atsiliepė Samas. Jis įbrėžė degtuką, ir už minu
tės vigvame degė puiki ugnis.

' Senė de Neuville, — ji ragana, — viską žino 
apie girią, ir pusprotis Jimmy viską sueiliuoja, ką 
ji pasako. Jis sako, kad ji tvirtina, jog, norėdamas 

sukurti ugnį girioje, paimi „visų 
pirma kuo sausiausios tošies ga
balėlį, paskui kelias minkšto me
džio šakutes, nudžiūvusias, bet 
dar nenukritusias nuo medžio, 
pagaliau smalokų, kad užplepėtų 
katilas, — turėdamas tokią ugnį, 
manysi, kad sėdi namie".

— Kas yra senė de Neuville?
— Tai ta sena ragana, kuri 

gyvena prie upelio užsisukimo.
— Ką? Gal ji turi anūkę, 

vardu Biddy? — tarė Yanas, stai
ga prisimindamas, kad jo sena 
bičiulė, jo tėvų buvusi tarnaitė, 
buvo kilusi iš Sangerio.

— 0 kaip gi ? Ar Biddy 
ne diegas — geria kaip žuvis ir 
kiekvienam jau galvą išūžė, pa
sakodama apie tai, kaip gyveno 
Bonnertone. Ji su kiekvienu pa
štu, girdi, gauna laišką, kuriame 
ją maldauja, kad sugrįžtų atgal 
ir dar pagyventų pas savo bu
vusius ponus,

— Ar ne puiku? — paklau-
sė Yanas, sėdėdamas ant krūvos pušų šaknų vigvame.

— Atrodo visai indijoniška, — atsakė Samas iš 
savo sėdynės kitoje ugnies pusėje. — Bet klausyk, 
Yanai, nekurstyk daugiau ugnies; čia ir taip jau šilta, 
o tas kaminas netraukia, matyti, reikia iššluoti — juk 
jis jau kažin kiek laiko nešluotas.

Ugnis įsidegė ir dūmų padaugėjo. Labai maža 
jų išėjo pro dūmams paliktą skylę prie vigvamo vir
šūnės. Paskui dūmai nusprendė, kad čia būta kokio 
apsirikimo, ir griežtai atsisakė naudotis skyle. Dalis 
jų išėjo pro plyšius, gana didelė srovė — pro duris, 
bet didesnioji dalis, rodės, neturi nieko prieš pasilikti 
ir vigvame, taip kad už kelių minučių abudu berniu
kai galvotrūkčiais išlėkė laukan. Jų akys sruvo 
ašaromis nuo dūmų. Jie buvo visiškai įveikti.

— Man rodos, — pastebėjo Samas, — kad mes 
sumaišėme skyles. Durys turėjo būti prie viršaus, 
kadangi dūmams, matyti, tinka pro ten eiti, ir tada 
mes būtume turėję šiokių tokių šansų išbūti vigvame.

— Indijonams dūmai išeidavo ir pro viršų,—tarė 
Samas. — Baltasis medžiotojas turėtų žinoti, kaip 
juos ten nukreipti.

— Gal būt, — sutiko Samas. — Gal reikia už
daromų durų, tada dūmai turėtų pro viršų išeiti.

Jie pamėgino, ir, žinoma, dalis dūmų buvo paša
linta, bet prieš tai berniukai iš vigvamo pasišalino.
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— Rodos, — tarė Samas, — kad dūmus, kurie 
išeina pro plyšius, atgal sutraukia pro duris ir 
skylę.

Tai buvo labai nemalonu. Abudu berniuku labai 
viliojo sėdėti prie ugnies savo vigvame, bet dūmai 
padarydavo tai nepakeliama. Jų svajonė išsisklaidė, 
ir Samas pasiūlė, kad gal būtų geriau pamėginti pa
statyti trobelę.

— Ne, — tarė Yanas su savo įprastu atkaklumu.
— Aš žinau, kad tai galima padaryti, nes indijonai 
tai padaro. Mes išmoksime su laiku.

Bet visos jų pastangos buvo tuščios. Vigvamas 
buvo visiškai .nenusisekęs, bent ugnies atžvilgiu. Be 
to, jis buvo labai mažas ir nepatogus. Vėjas švilpė 
pro šimtus plyšių, kurie ėjo didyn ir didyn, žievei 
džiūvant ir sproginėjant. Kartą užėjo smarkus lietaus 
būrys, ir berniukai apsidžiaugė, kad turi, kur prisi
glausti. Bet lietus pro dūmtraukį ir sienas gausiai 
pylė ir į vidų, taip kad jie mažai pasinaudojo savo 
prieglauda.

— Man rodos, kad čia yra truputį šlapiau, 
kaip lauke, — tarė Samas, dumdamas pirmas namo.

Tą naktį užėjo smarki audra, ir kitą dieną ber
niukai rado savo vigvamą visiškai subliuškusį
— tikrą griuvėsių krūvą.

Kiek vėliau Raftenas paklausė savo charakte
ringai rūsčiu būdu. — Vaikai, kas girdėti jūsų sto
vykloje? Ar jūsų vigvamas pabaigtas?

— Niekas neišėjo, — tarė Samas. — Vėjas 
nupūtė.

— Kaip tai?
— Nežinau. Be to, jis rūko, kaip nežinau kas. 

Mes negalėjome viduje išbūti.
— Tur būt, negerai padarėte, — tarė Raftenas. 

Paskui su staigiu susidomėjimu, kuris parodė, kaip 
mielai jis būtų prisidėjęs prie jų prieš keturiasdešimt 
metų, jis paklausė: — Kodėl nepasidarote tikro 
vigvamo?

— Nemokame ir nežinome, iš kur gauti medžiagą.
— Na, judu buvote gana geri ir nevengėte dar

bo, galite paimti seną vežimo apdangalą. Pusbrolis 
Bertas galėtų jus pamokyti, kaip vigvamą padaryti, 
jei būtų čia. Gal Calebas Clarkas žino,—pridūrė jis, 
reikšmingai blyktelėdamas akimis. — Galite paklausti jį.
— Paskui jis atsisuko ir ėmė duoti įsakymus samdinin
kui, kuris, aiškus dalykas, valgė už vieno stalo su 
šeimininkais.

— Tėte, ar nepyksi, jei nueisime pas Calebą?
— Man bus vis tiek, — atsakė jis.
Raftenas nemėgo tuščiai kalbėti, ir Samas žinojo 

tai. Todėl, atlikus darbus, jis su Yanu išsiėmė seną 
vežimo apdangalą. Jiems rodės, kad ten yra visas 
akeris drobės, kada jie apdangalą išskleidė. Paėmę 
į savo valdžią, jie vėl jį paslėpė karvidėje, savo 
karalijoje, ir Samas tarė: — Aš labai norėčiau tuč
tuojau nueiti pas Calebą; jis tikrai daugiau nusimano 
apie vigvamus už bet kurį kitą žmogų čia.

— Kas tas Calebas?
— Jis tas žmogus, kuris šovė į tėtę vieną kartą,

kada jis geriau išsivertė, arklius 
sumainius, už jį. Jis paskui šau
kė, kad tai buvo apsirikimas: 
ir tai tikrai buvo apsirikimas, 
kaip jis patyrė, nes tėtė supir
ko kelis jo senus vekselius, 
gavo juos pigiai, ir paskui ge- 

, rai jį paspaudė, kol išpirko. Nuo 
to laiko jam ėmė nesisekti.

— Keistas paukštis tas Ca

lebas. Jis be galo daug žino apie girią, nes kitą 
kartą buvo medžiotojas ir spąstų spendėjas. Oje! 
kaip jis užsiustų, jei žinotų, kas mano tėtė! Bet nė
ra reikalo jam sužinoti.

IV.

Sangerio ragana.
Berniukai leidos į Calebo trobelę. Į ją reikėjo 

eiti pagal upelį, aukštyn nuo jų stovyklos. Prisiartinę 
prie užsisukimo, jie pamatė mažą iš rąstų suręstą 
trobelę, prieš kurios duris vaikščiojo kelios vištos ir 
kiaulė.

— Tai čia ragana gyvena, — tarė Samas.
— Kas — senė de Neuville?
— Taigi, ir ji mane myli. Taip, maždaug taip 

myli, kaip sena višta vištvanagį. Man rodos, kad ji 
naktimis nemiega iš meilės man.

— Kodėl?
— O, tai prasidėjo nuo kiau

lių. Ne, palauk: pirma reikia pa
sakyti apie medžius. Tėtė nukir
to keletą vinkšnų, kurios labai 
gražiai atrodė iš jos lango. Ji yra 
labai keista medžių atžvilgiu. Ji 

baisiai nemėgsta matyti, kaip juos kerta, ir ji dėl jų 
tiek prisisielojo, lyg jie būtų jos buvę. Paskui pri
sidėjo kiaulės. Matai, vieną žiemą jai buvo labai 
riesta, o ji turėjo dvi kiaules, kurios gal ir buvo 
vertos dešimties dolerių. Bent ji taip sakė, ir ji 
turėjo žinoti, nes jos gyveno trobelėje drauge su ja. 
Ji atėjo pas tėtę (ji, matyti, jau buvo apvaikščiojusi 
visus kaimynus), ir tėtė nuderėjo ir už abi kiaules 
jai užmokėjo septynis dolerius. Jis visados taip daro. 
Paskui jis parėjo namo ir sako mamai: „Man rodos, 
kad senei sunkiai einas. Kitą šeštadienį nunešk jai 
du maišus miltų, lašinių ir bulvių ir šiaip ko jai gali 
trūkti“. Tėtė ir tokius dalykus nuolat paslapčiomis 
daro. Taigi, mama ir nugabeno valgomų^ daiktų už 
kokius penkiolika dolerių. Sena ragana pūtės, nieko 
nesakė. Mama irgi varžės, nežinodama, ar dovanai 
atiduoti tuos daiktus ar pasakyti jai, kad galės ati
dirbti už juos kitais metais ar šiaip kada, kada ries
tainiais snigs, ar kada nors, kada visas darbas jau 
bus atliktas. Na, sena ragana mažai ką pasakė, kol 
viskas nebuvo sudėta į rūsį. Tada ji pagriebė didelę 
lazdą ir riktelėjo mamai: „Išsinėšink iš mano namų, 
tu biauri pasipūtėle. Aš ma
lonių nepriimu iš tokių, kaip 
tu. Tas daiktas, kurį vadini 
savo vyru, pavogė iš manęs 
mano kiaules, ir dabar mes 
tik atsiskaitėme. Nėšinkis kuo 
greičiausiai ir nedrįsk dau
giau kada į mano namus ko
ją įkelti“.

— Na, ji siuto ant mūsų, 
kada tėtė nupirko kiaules, bet 
ji penkis kartus daugiau siu
to, kada ji pačiupo tuos val
gomus daiktus. Jie, rodos, 
ją visiškai suraugino.

— Kokia begėdė ta se
nė! — sušuko Yanas, tuoj už
jausdamas Raftenus.

— Ne, — atsakė Samas, 
— ji tik keista. Daug žmo
nių palaiko jos pusę. Bet ji 
visgi labai keista. Ji ne-
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j duos medžio nukirsti, jei
7 tik galės, o kada pavasarį

V pasirodo gėlės, ji išeina į
girią, atsisėda prie jų ir

• ištisomis valandomis jas
~vadina savo gražuolėmis.

Paukščius ji taip pat be 
’ galo myli, Kada vaikai nori 

paerzinti ją, jie"pasiima laidynes ir ima šaudyti paukš
čius jos sodelyje. Ji ko iš proto neišeina. Kas 
žiemą ji save badu marina, kad galėtų palesinti 
paukščius, kurie susirenka. Daugelį ji lesina tiesiog 
iš savo rankų. Tėtė sako, kad paukščiai mano, jog 
tai sena pušinė šaknis, bet ji vis dėlto baisiai moka 
paukščius prisivilioti. Salčiausiame ore ji išėjusi 
stovi ir šaukia juos: „Mano gražuoliai — mano gra
žuoliai!"

— Matai aną galinį langiuką? — Samas paklausė, 
jiems prisiartinus prie raganos lūšnelės. — Na, tai 
jos aukštas, ir jis kimšte prikimštas visokių žolių ir 
šaknų.

— Kam?
— Vaistams. , Ji nepaprasta žolių žinovė.
— A, taip, dabar prisimenu, kad Biddy sakė, 

jog jos motina yra gydytoja.
— Gydytoja? Ji jokia gydytoja, bet galiu 

galvą dėti, kad ji pažįsta kiekvieną augalą, kuris 
auga girioje, o jie tikrai įstiprėja, metus išbuvę 
aukšte ir katei prisimiegojus ant jų.

— Aš norėčiau ją pamatyti.
— Man rodos, kad galėtume ją aplankyti, 

— atsakė Samas.
— Ar ji tavęs nepažįsta?
— Pažįsta, bet palauk, aš ją apgausiu, — 

pratęsė Samas. Ji nieko taip nemėgsta, kaip 
ligonis.

Čia Samas sustojo, pasiraitojo rankoves ir apžiū
rėjo abi rankas, bet, matyti, nerado, ko ieškojo. Tada 
jis atsegė petnešas, nuleido kelnes ir ėmė žiūrinėti 
savo kojas. Žinoma, kaip ir visi vaikai, jis buvo 
mažiau ar daugiau susibraižęs ir susipiaustęs. Samas 
išsirinko savo geriausią „žaizdą", žemiau kelio, — 
įbrėžimą nuo vinies tvoroje. Pirmą jis į tą įbrėžimą 
ir dėmesio nebuvo atkreipęs, bet dabar jis pareiškė, 
kad jis tiks. Pasiskolinęs pieštuką iš Yano, jis api
paišė jį, paskui dar su vieno augalo sutrintais lapais 
nudažė. Išėjo baisiausia žaizda. Pakramtęs kažkokių 
žolių, jis pasidarė gelsvai žalių dažų, jais apspjaudė 
savo nosinę, ir ja aprišo „žaizdą". Paskui jis išsipio- 
vė lazdą ir, ja pasiramsčiodamas, ėmė skausmingai 
šlubuoti į trobelę. Jiems prisiartinus, praviros durys 
reikšmingai užsitrenkė. Šamas, visai nenusiminęs, 
žvilgtelėjo į Yaną ir mirktelėjo akimis, paskui pa
barškino. Sulojo mažas šuniukas, bet daugiau niekas 
neatsiliepė. Tada jis dar kartą pabarškino. Šį kartą 
kažkas trobelėje sujudėjo, bet vėl niekas neatsiliepė, 
Jis dar trečią kartą pabarškino, ir tada skardus bal
sas sušuko: „Nėšinkitės iš čia. Nėšinkitės iš mano 
kiemo, jūs jauni ištvirkėliai“.

Samas išsišiepė Yanui. Paskui, tęsdamas labiau, 
kaip paprastai, jis tarė:

— Tai vargšas vaikas, senele. Daktarai nieko 
jam negali padėti. — Ir šis paskutinis pasakymas bu
vo visai teisingas.

Į tai nieko neatsakė, todėl Samas paėmė ir ati
darė duris. Trobelėje sėdėjo senė, žaižaruodama pik
tomis raudonomis akimis per krosnį. Jos sterblėje 
tupėjo katė, burnoje rūko pypkė, o prie kojų urzgė šuo.

— Ar tu ne Samas Raftenukas? — paklausė ji 
piktai.

— Taip. Aš susižeidžiau į vinį tvoroje. Sako, 
kad tokiu būdu galima užsikrėsti kraują, — tarė Sa
mas, truputį sudejuodamas ir stengdamasis atrodyti 
kaip tikras ligonis. Įsakymas „išsinėšinti“ nutilo ra
ganos lūpose. Jos gera, sena airiška širdis susigrau
dino, pamačius „kentėtoją“. Antra vertus, buvo ma
lonu susilaukti priešo taip nužemintai prašant jos pa
galbos, ir ji pratarė:

— Parodyk žaizdą.
Samas, gausiai dejuodamas, mėgino atidengti tą 

biaurų mutinį, kurį jis buvo padaręs apie savo kelią, 
kai lauke pasigirdo žingsnis. Durys atsidarė, ir įėjo 
Biddy.

Ji ir Yanas tučtuojau pažino vienas antrą. Ji 
buvo išty&usi, o jis išplatėjęs nuo to laiko, kaip pa
skutinį kartą susitiko, bet jiedu pasisveikino kaip du 
žmonės, kurie apsidžiaugia dar kartą pasimatę.

— Ir kaip tavo tėvelis, tavo mamytė ir visa šei
ma gyvuoja? Ak, ar prisimeni tą vyšninį balsamą 
plaučiams, kurį mudu darėme? Na ir buvome neišma
nėliai tada! Atsimeni, apie ką aš tau pasakodavau, 
senele? Na, tai jis ir yra čia. Tai Yanas. Mudu abu
du daug valandų linksmai praleidome, kada aš gyve
nau pas jo mamą, ar ne, Yanai? Na, senelė kaip tik 
galės tau viską pasakyti apie augalus.

Ilgai sudejavęs, Šamas atkreipė dėmesį į save.
— Na, ar tai tik ne Samas Raftenukas — šaltai 

pastebėjo Biddy.
— Taip, ir jis mirtinai susirgęs, — pridūrė se

nelė. — Daktarai atsisakė jį gydyti ir pasakė, kad 
joks mirtingas žmogus jo jau neišgelbės. Todėl jis ir 
atėjo pas mane.

Dar kartą sudejavęs, Samas lyg patvirtino tai.
— Parodyk žaizdą. Paduok man mano žirkles, 

Biddy; man reikės apkirpti kelnes aplink kojas.
— Ne, ne, — su staigiu smarkumu prabilo Sa

mas, bijodamas pasėkų namie.—Aš galiu jas užraitoti.
— Na, gerai. Žiūrėkite tiktai, — tarė ragana. 

— Taip, — tikrai jau priaugo mėsų. Aš galėčiau jas 
nupiauti, — tarė ji, čiupinėdamas! kišenėse (pei
lio, kaip Samas pamanė ir prisirengė galvotrūkčiais 
pulti pro duris), — bet palaukite, taip padarytų koks 
kvailas daktaras. Aš galiu ir be to apsieiti.

— Žinoma, — tarė Samas, kabindamasis už tos 
minties,—tą kaip tik koks kvailas daktaras ir padarytų, 
bet tamsta gali man duoti ko nors priimti, kas bus 
kur kas geriau.

— Na, žinoma, galiu, — ir Yanas su Samu ėmė 
lengviau kvėpuoti.

— Praryk štai šiuos vaistus, — ir ji jam pakišo 
skardinį puodelį vandens, į kurį įbėrė kažkokių sau
sų lapų miltelių. Samas prarijo. — O šį ryšulį pa
siimk su savimi ir išvirink dviejuose galionuose van
dens. Gerk kas valandą po stiklinę. Be to, pasa

kyk, kad perskeltų gyvą viščiuką 
pusiau ir dėk po karštą pusę prie 
tos vietos du kartu per dieną, kol 

. mėsos išnyks, ir tada būsi visai pa- 
sveikęs, — tik atsimink, po šviežią 
viščiuką kasdien.

— Ar kalakutai ne geriau tiktų? 
J — silpnai prastenėjo Samas. — Aš 

%. esu mamytės mylimasis vaikas, sene
le, ir išlaidos nieko nereikš. — Ir 

A čia jis sušvirkštė, kas galėjo reikšti 
ir mirštamą kančią.
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— Nieko, nieko. Dabar nekalbėsime apie tavo 
tėvus. Dieve apsaugok, kad jie ir tavęs netektų už 
savo nuodėmes. Aš jiems blogo nelinkiu.

Ilgas sudejavimas nutraukė jos žodžius, kurie 
grėsė pavirsti ilgu pamokslu.

— Koks tai augalas, senele? — paklausė Yanas, 
rūpestingai vengdamas susitikti akimis su Samu.

— Girinis augalas.
— Taip, bet aš noriu žinoti, kas jis toks ir kaip 

vadinas.
— Na, jis nepanašus j nieką kitą, o tik į save 

patį ir vadinas raganos lazdynu. Jo žiedai tinka slo
goms ir drugiams gydyti.

— Aš parodysiu jį tau kada nors,—tarė Biddy.
— Ar iš jo galima padaryti balsąmo plaučiams? 

— paklausė Yanas šelmiškai.
— Tur būt eisime,—silpnai įterpė Samas. — Aš 

jaučiuos daug geriau. Kur mano lazda? Štai, Yanai, 
panėšėk mano vaistus ir žiūrėk, būk atsargus.

Yanas paėmė ryšulį, nedrįsdamas pažiūrėti Šamui 
į veidą.

Senelė paprašė juodu abudu vėl užeiti ir nuly
dėjo juodu iki durų, kur širdingai atsisveikino. Tuo 
pačiu laiku ji tarė:

— Palaukite! — Paskui ji nuėjo į vienintelę lovą 
kambaryje, iš kurio susidėjo ir visas namas, atvertė 
patalinę ir atidengė visą krūvą rausvų obuolių. Ji 
išrinko du geriausius ir po vieną davė berniukams.

— Turiu juos ten slėpti nuo kiaulės, nes tai ge
riausi obuoliai, kuriuos man pavyko išauginti.

—■ Aš žinau, kad jie yra geriausi, — kuštelėjo 
Samas, nušlubavęs nuo namo, kur ji jau negirdėjo,— 
nes jos sūnus Larry pavogė juos iš mūsų sodo pernai 
rudenį. Jie vieni išsilaiko per žiemą. Tai geriausi, 
kurie auga, bet dabar yra truputį per šilti.

— Sudievu ir labai ačiū, — tarė Yanas.
— Aš jau geriau jaučiuos, — pratęsė Samas. — 

Jau nebejaučiu to nuovargio, — bet Yanui pridūrė:— 
Norėčiau kuo greičiausiai nusikratyti tuo šlamštu, 

kol nenusinuodijau. — Ir, numatydamas visą tokio 
gesto įspūdingumą, jis norėjo mesti lazdą šalin ir 
lėkte nulėkti į mišką.

Yanas vargais negalais jį prikalbino bent kiek 
prisilaikyti padorumo ir dar truputį pašlubuoti, bent 
kol jie išnyktų iš akivaizdos. Bet ir taip, permaina 
buvo gana ryški, ir geraširdė ragana garsiai šūktelė
jo Biddy, kad pati savo akimis pamatytų, kaip grei
tai ji padėjo jaunajam Raftenui „po to, kai visi dak
tarai krašte atsisakė jį gydyti".

— O dabar pas poną Calebą Clarką.
— Kaipo apluošęs vaikas, kurį daktarai atsisakė 

gydyti, tu nuostabiai našiai žingsniuoji, — pastebėjo 
Yanas.

— Taigi, tai mėsos mano dešinėje kojoje man 
padeda taip našiai žengti. Kairė koja yra tik pa
prasta koja.

— Paslėpkime žoles kur nors, iki sugrįšime, — 
ir Yanas iškėlė raganos įduotus vaistus.

— Aš paslėpsiu jas, — tarė Samas ir sviedė 
ryšulį toli į upelį.

— Ak, Šamai, tai negražu. Gal jų jai pačiai 
reikėjo.

— Et, tie stagarai tik tamirtiko. Aš atlikau savo 
pareigą, kada išgėriau jos jovalą. Jis trenkte trenkė 
kate.

— Ką pasakysi jai kitą kartą?
— Na, pasakysiu, kad tuos žagarus pavietojau 

ten, kur jie daugiausia naudos atneš. Sumerkiau 
juos vandenyje ir skystimo pasiėmiau tiek, kiek man 
reikėjo.

— Ji pati pamatys, kad išsikirlinau, ir bus kur kas 
laimingesnė, kaip būtų, jei išgerčiau jos nuodingus 
žolpąlaikius ir prireiktų kviestis tikrą daktarą.

Yanas buvo nutildytas, bet ne patenkintas. Jam 
rodės nemandagu sviesti žoles šalin, bent taip greitai; 
be to, jam buvo įdomu sužinoti, kokios jos buvo ir 
kaip veikė. Išvertė Vikt. Kamantauskas.

(B. d.)

Pasimokykim Jiu—Jitsu (džiu—džitsu).
(Tęsinys).

Jei užpuolikas nutvėrė iš užpakalio abiem 
rankom.

Pav., užpuolikas, ištiesęs rankas, nori nut erti iš užpaka
lio už pečių ar kaklo.

Gynimasis. Tvirtai suimti priešo rankų mažuosius pirš
tus, juos atlenkti į lauką ir tuo paliuosuoti kaklą. Dabar stai
ga energingai apsisukti, tebelaikant jo pirštus ir, kad apsisukti

5 pieš. Nutverusį iš užpakalio užpuoliką taip įveikiama.

būtų lengviau, pakeliant jo rankas viršum galvos (5 pieš.) Da
bar stovime veidas į veidą — ir pr e as įveiktas, nes jo ran
kos yra sukryžiuotos ir spaudžiant viršutinę ranką žemyn, o 
žemutinę į viršų galima jam suteikti didelį skausmą.

Kaip gintis, jei užpuolikas nutvėrė už rankų 
žemiau alkūnės.

Pav., priešas abiem rankom nutvėrė užpultojo rankąlže- 
miaų alkūnės (6 pieš-).

6 pieš. Taip apsiginama, jei užpuolikas nutvėrė už dešinės rankos.

Gynimasis. Laisva kairė ranka prakišama tarp užpuoliko 
rankų ir nutveriamas vienas jo kumštis, kuris energingai plė
šiamas į viršų. Jei tas veiksmas bus staigus, tai tikrai pavyks

7 pieš. Jei užpuolikas laiko abi 
raukas — ginamasi taip.

išsivaduoti.

Jei užpuolikas nutvėrė 
už abiejų rankų žemiau al
kūnės (pieš. 7), tai išvaduoti 
laikomai rankai reikalinga ją 
sukti į tą pusę, kur užpuo 
liko pirštai susieina. Jei, 
pav., jo nykštis yra prie lai
komos rankos delno, tai ran
ką sukti reikia irgi į vidų. 
Šis veiksmas pasiseks tik 
atliktas staiga ir energin
gai.
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Kaip išsivaduoti,
jei užpuolikui pavyko suspausti užpultojo galvą iš užpakalio 
po pažastim (8 pieš.). Šituo atveju tinka toks veiksmas.

8 pieš. Štai kaip išsivaduojama iš šios nemalonios nelaisvės.

Gynimasis. Pav., užpultasis priešo laikomas prie deši
niojo šono. Norėdamas išsivaduoti, užpultasis, pirmiausia, 
pastato savo kairę koją prieš užpuoliko dešiniąją, mėgina nu
tverti jo dešinę koją abiem rankom kiek tik gali žemiau kelių 
ir greitai smarkiai patraukia jo koją į viršų. Netekęs lygsvaros 
priešas paleidžia užpultojo kaklą ir yra perbloškiamas žemėn.Kritimas žemėn.

Blogiausiai būna, jei užpuolikui pavyksta perblokšti už
pultąjį žemėn. To reikia, kiek tik galima, saugotis. Jei vis 
dėl to dėl staigaus ir stipraus smūgio netekta lygsvaros, tai 
reikia nuriedėti kiek į šalį ir ten greit pašokti, atsispirus nuo 
žemės rankomis. Bet atsistoti ne visados pavyksta. Jei už
pultasis dėl kurių nors nepalankių sąlygų atsidūrė begulįs že
mėje, tai ir toje padėtyje galima pavartoti kai kuriuos apsigy
nimo veiksmus, nors situacija paprastai laikoma be vilties. 
Pirmiausia reikalinga atsigulti ant nugaros, kad geriau stebėti 
priešo judesius. Gynimasis priklauso nuo to, kurioje vietoje 
ir kokioje nadėtyje yra priešas!

Užpuolikas, pav., stovi veidu į gulintį užpultąjį, prie jo 
kojų (9 pieš.).

9 pieš. Ir žemėje gulint dar galima pasekmingai gintis.

Gynimasis. Užpultasis stengiasi savo kojomis nutverti 
kurią nors priešo koją prie kelio. Jei tas pavyksta, tai vers
damasis tan šonan, kur yra užpuoliko laisvoji koja, išveda 
jį iš lygsvaros ir net perbloškia žemėn. Dabar priešas guli 
atsirėmęs rankomis, jo koja sulenkta per kelią į užpakalį ir 
tarp jos įsprausta užpultojo koja. Spaudžiant užpuoliko koją 
žemyn jam padaromas didelis skausmas (atsargumo per pra
tybas!).

Jei priešas savo kūnu spaudžia užpultąjį prie žemės, o 
rankomis nori nutverti jo kaklą, vartojamas toks pat gynima
sis, kaip tada, kada priešas nutvėrė abiem rankom iš priekio. 
Būtent, viena ranka uždedama priešui ant peties, o kita įre- 
miama į jo smakrą ir jo galva sukama į užpakalį.Gynimasis nuo ginkluoto užpuoliko.

Tokiuose užpuolimuose paprastai vartojamas peilis, todėl 
pakaks išmokti gintis nuo dažniausiai pasitaikančių peilio 
smūgių — iš viršaus ar iš apačios — žiūrint to, kaip laikomas 
rankoje peilis. Savaime suprantama, kad gintis nuo tokio už-

Skaulai-ės visame pasaulyje.Jugoslavija.
Finansų Ministerija atleido nuo žyminio mokesnio visus 

skautiškus prašymus, paduodamus į valdžios įstaigas.Slavų skautų stovykla ties Praha.
Čekų skautų organizacija kviečia Lietuvos skautus-tes į 

1931 m. „Prahos slavų skautų stovyklą“. Stovykla įvyks birže
lio mėn. 27 d. — liepos mėn. 4 d. netoli Prahos, Čekoslova
kijos sostinės. Dalyvauja skautai ir skautės (šios paskutinės 
miega dvitvaruose). Pragyvenimas kaštuoja apie 5 litus per 
dieną. Kelionė ten ir atgal iš Kauno apsieis apie 600 litų. 
Norintieji vykti į šią stovyklą savo lėšomis tepraneša vyr. 
skautų štabui. Į vyr. skautų štabą irgi tesikreipia tie, kurie 
nori gauti platesnių informacijų, liečiančių šią stovyklą.

Vidaus reikalų ministeris apie skautus. Čekoslovakijos 
vidaus reikalų ministeris dr. J. Slavik — Prahos skautų „sta- 
rosta“ (tuntininkas) — vienoje viešoje kalboje į skautus pasa
kė.... „ką aš daugiausia branginu, tai jūsų tylus, kuklus, o 
tuo tarpu toks milž'mškas ir atsakomingas darbas fiziniai ir 
moraliai pakelti svarbiausi tautos elementą—jaunimą“.

Skautų klubai. Rim. Soboto (Slovakijoje) pirmoji dr-vė 
gavo realios gimnazijos patalpose vieną kambarį savo klubui. 
Tame pat mieste viena draugija, pastačiusi sau naujus namus, 
nepamiršo ir skautų, jiems užleisdama vieną naujųjų patalpų 
kambarį, kuriame irgi yra įrengtas skautų klubas. Lietuvoje 
skautiškų klubų stoka yra ypač jaučiama. Tenka pavydėti mū
sų Slovakijos broliams.Amerikos skautai.

1931 metų vasario mėn. 8—14 d. Amerikos skautai iškil
mingai švenčia savo organizacijos 21 metų sukaktuves. Skau
tai Amerikoje įsikūrė 1910 m. Šiandien ji tapo „pilnametė“. 
Amerikiečių skautų organizacija turi arti milijono narių.

puolimo daugiausia reikalingas ramumas, o mažiausias susi
nervavimas yra pražūtingas. Kaip gintis nuo peilio smūgio 
iš apačios?

Gynimasis — kreipiamas tik į ginklą laikančią ranką, sten
giantis ją nuginkluoti. Nutveriama ištiesta — paprastai, dešinė 
— priešo ranka žemiau alkūnės savo kairiąja ranka taip, kad 
abi rankos susikryžiuotų. Tuo pat metu dešine ranka nutve
riama priešo ranka aukščiau alkūnės (10 pieš.), patraukiamas 
jis į save, o jo kumštis atstumiamas nuo savęs persukant jo 
ranką per alkūnę (žiūr. piešinį). Tuo būdu po sulenkta ranka 
atlenkiama prie nugaros, o kumštis, kuriame laikomas peilis, 
atsiduria beveik tarp menčių. Pakanka nedidelio paspaudimo 
į ranką, kad skausmas priverstų paleisti peilį.

Jei smūgis taikomas iš viršaus, vartojamas panašus 
veiksmas.

11 pieš. Ir smūgį iš viršaus jiu-jitsu pagalba galima atremti.

10 pieš. Apsiginti nuo ginkluoto užpuoliko pavartojamas toks veiksmas.

Gynimasis. Nutveriama priešo ranka žemiau alkūnės, 
prakišame savo dešinę ranką, delnu žemyn, po jo pažasties ir 
stengiamės tąja ranka nutverti jo ginkluotą ranką prie kumš
čio (11- pieš.). Tai atlikę, sukame savo dešinę ranką nuo 
savęs — prieš laikrodžio rodyklę — ir tuo priverčiame priešą 
peilį išleisti.

Tų dviejų veiksmų mokantis, peilį atstoja medis. Tokie 
pat veiksmai panaudotini, jei užpuolikas yra apsiginklavęs 
lazda.

Gerai pramokęs — sistematingai pratindamasis — šių 
kelių paprastų jiu — jitsu veiksmų yra pasiruošęs kiekvieną 
užpuolimą lengvai atremti. Čempionas
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Kai jau baigtos stiprios rogės, 
Marš, vyručiai iš pastogės!

Ūžia vėjas ten po šlaitus — 
Taip tos rogės bėga greitos.

Rjr. valt. V. Gedgaudas.

Jūrininkystė senovėje.
Pats pirmasis žmogus, kada jam reikė

davo persikelti per upę ar pasiekti salą, 
vartojo plaukimo įrankį, rąstą ar kelią, 
padarytą iš šakų. Vis dažniau juo naudo
josi, jį tobulino. Iš piešinių, kurie 
yra užsilikę piramidėse, aiškiai matome, 
kad aigipt ečiai atlikdavo įvairias keliones. 
Jų valtys buvo iš rąstų išskuoptos. Bet 
istorijoje patys pirmieji jūrininkai skai
tomi finikiečiai.

Tai yra semitų rasės tauta, gyvenusi 
dabartinėje Palestinoje, Viduržemio jūros 
pakraštyje. Būdami drąsūs, jie leisda
vosi toli į jurą. Laivus šutydavo Libano 
kalnuose, kur augo dideli kedro medžiai. 
Keliaudami po įvairius kraštus, jie su vie
tos žmonėmis prekiaudavo Yra žinių, 
kad finikiečiai buvo atvežę dovanų Ai- 
gipto faraono žmonai gintaro karolius iš 
Pabaltijos kraštų. Ar jie buvo atplaukę 
į Baltijos jurą, ar gavo maino keliu iš 
germanų tautų, to mes nežinome.

Nedideliais laivais jie plaukdavo į da
bartinę Britaniją, kur gaudavo alaus.

Visus Viduržemio juros pakraščius, ty. 
geresnes vietas laivams priplaukti ir pre
kėms parduoti, buvo jie užėmę, kaip šių 
dienų anglai Tikrų žinių, kokiais laikais 
finikiečių jūrininkystė yra užsimezgusi, 
nėra, bet spėjama, kad 1500 m. prieš 
Kristaus gimimą jau buvo finikiečių ko
lonijų.

H e r o d o t a s, garsus graikų keliau
tojas, pasakoja, kad finikiečiai faraono 
H e c h o II įsakyti, yra apiplaukę aplink 
Afriką. Savo kelionę jie yra aprašę obe

Ir per sniegą baltą, švelnų 
Drąsiai leiskitės nuo kalno.

Lai gyvuoja Lietuva — 
Aukštai skautų vėliava!

liske, kurį pastatė maldyklos kieme. Kaipo 
įrodymui buvo pakabinę dviejų gorilų 
kailius, kuriuos jie laikę laukinių žmo
nių kailiais.

Po finikiečių yra žinomi garsūs jūri
ninkai kartaginiečiai. Jie 
buvo taip galingi ir išsilavinę, kad tapo 
Romos užkariautojai.

Vėliau romėnai, įsižiūrėję į kartagi
niečių laivyną, sau pasistatė dar galin
gesnį ir tvirtesnį, kuris nugalėjo kartagi
niečių laivyną (234—241 m. prieš Kristų).

Tų laikų laivai plaukiodavo irklų pa
galba, bet turėjo ir stiebą, prie kurio riš
davo būrę tinkamam vėjui esant.

Romėną' be lengvų (navigias specu- 
liatoria) turėjo dar kitas tris laivų rūšis: 
karo laivai (naves longae), lengvi (naves 
liburnae) ir keleiviniai (naves onevaniae). 
Be to, šie skirdavosi ir skaičium irklų: 
quadriremus, quinquaremus, t y. su ke
turiom, penkiom ir t.t. eilėmis irklų. C e- 
z a r i s, rengdamasis į karą su Britanija, 
išskaičiavo, kad perkėlimui dviejų legijo- 
nų (legijonas=40(J0 kareivių) užtenka 80 
keleivinių laivų (naves onefariae). Laivų 
priešakiai (bakas) buvo apšarvuojami ge
ležiniais ragais (rostrum), jais pramuš- 
davo priešų laivus. Vairas buvo pritvir
tintas prie šono, bet ne prie kontr. štabos-

Cezaris savo raštuose rašo, kad vene- 
cijiečių laivynas buvo tiek stiprus, kad 
jų, romėnų, laivai nieko negalėdavę jiems 
padaryti. Jie buvo daug aukštesni už ro
mėnų laivus ir kariai lengvai galėjo svai

dyti ietis į romėnų laivus. Tik vėliau 
romėnai susiprato. Pasidarę aštrius ko
binio pavidalo dalgius, pritaisytus ant ilgų 
karčių, priplaukę prie priešų laivų rėjų 
virves paplaudavo ir burės nukrisdavo, ir 
tada priešai negalėdavo būrių pagalba 
pabėgti iš mūšio.

Viduramžyje garsus Venecijos laivynas 
plaukiojo po š v- M_o r k a u s vėliava 
po visą Viduržemio jūrą.

Baigiantis viduramžiams, jūrininkystė 
vis stiprėjo. Prie laivų buvo pritaisytos 
būrės, su kuriom s galėdavo plaukti ir 
prieš vėją.

Turiu dar paminėti, kad savo laiku 
buvo garsūs ir Baltijos vikingai, kurie 
buvo drąsūs kariautojai ir jūrininkai.

* ‘ *
Pridedu terminų, vartojamų jūrininkys

tėj, lentelę, kurią kiekvienas skautas ga
lėtų žinoti:

b o r t a s — laivo kraštas, 
b a k a s — laivo riešakis, 
jutas — laivo užpakalis, 
f o r š t e v n i s—laivo priešakis (iš oro), 
ac h t e rš t e v n i s — laivo užpakal s 

(kur yra vairas),
v a t e r linija — vieta, kur vanduo 

siekia laivo kraštus,
d i a m e t r a I ė plokštuma — 

ilgiausia valties linija (skaitant nuo 
bako iki juto),

midelio plokštuma — pla
čiausia valties vieta,

kili u s — apat nis blukis, į kurį su
remti visi laivo špangotai,

š p a n g o t a i — laivo šonkauliai,
š t r i n g e r i a i — išilginiai špangotai, 
p I a u š i r i u s — viršutinis blukis apie 

visą laivą.
Dėmesio!

Jūrų skautų įgulų vadus prašyčiau pra
nešti man savo antrašus ir skaičių, kiek 
yra jūrų skautų. Šias žinias prašau pri
siųsti iki kovo m. 1 d.

Vyr. valt Gedgaudas 
Vytauto Didžiojo Laivo škiperis 

Mažeikiai, gimnazija.

Pigus šapirografas.
Visoms draugovėms būtinai reikalingas 

šapirografas. Kas gi nespaudina įvairių pa
reiškimų, savo laikraštuko ir kt. Tiesa, 
kitos draugovės turi nusipirkusios iš už
sienių įvežtus šapirografus, bet tuo jos 
padaro draugovės kasai didelių išlaidų. 
Kam be reikalo mėtyti pinigus, jei galima 
patiems pasidaryti už kelius litus gerą 
Šapirografą. Čia kaip tiktai ir noriu duoti 
vieną būdą.

Geri dailydžių klijai (500 grm.) merkia
mi vandenin ir leidžiama jiems pavirsti 
drebučiais. Dar imamas techniškasis gli
cerinas (1000 grm.), pilamas į švarų indą 
ir šildomas ligi pradeda garuoti. Į Šildo
mą gliceriną dedami drebučiais pavirtę 
klijai ir vėl šildoma kol klijai sutirps. 
Šildant reikia maišyti ir saugoti, kad ne
atsirastų pūslių. Kada skystimas pasidaro 
gelsvas, jis pilamas į kartoninę dėžutę 
(jos platumas maždaug 25 cm., ilgumas— 
35 ir aukštumas apie 1 cm.) ir duodama 
ataušti. Jei beaušant mišinio paviršiuje 
atsiranda pūslių, jas galima panaikinti pa
laikius virš jų degančią balanėlę. Gerai 
ataušęs skystimas tinka šapirografuoti, 
bet jei jo paviršius kietas ir (specialaus 
šapirografo) rašalo neįtraukia, tada reikia 
dar pridėti (50 — 60 grm.) glicerino ir 
šildyti.

Techniškasis glicerinas yra daug piges
nis už šiaip vartojamąjį.

Psklt. L. Kepalas.
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Daug gražių tradicijų skautai turi. Štai Radviliš
kio skautai ir skautės iškilmingai duoda įžodį, 
pasižadėdami ištikimybę Dievui, tėvynei, skautų 

įstatams ir pagalbų artimiems.

Tarnauti artimui!
Stovyklavimo laikas pasibaigė. 

Nemažas skaičius skautų ir skautų 
vyčių turėjo malonumo praleisti ke
letą dienų ar savaičių stovyklose ar
ba ekskursijose Šią vasarą, kiek 
girdėti, mūsų skautai pasiekė ne
blogų rezultatų ir praktikoje paro
dė dar pereitą žiemą įgytas žinias. 
O kai kas skautų vyčių turėjo lai
mės padėti tame darbe kaip skautų 
stovyklų vadai ir instruktoriai. Da
bar po stovyklų jūs, be abejo, gal
vosite apie rudens ir žiemos dar 
bą. Neužm rškime mūsų darbo pro 
gramoje mūsų obalsio. Vykdyda
mi jį mes galėsime gauti visuome
nės prijautimo mūsų organizacijai 
ir patys įprasime pildyti pareigas 
visuomenei Kiekvieno žmogaus 
tikslas yra tarnauti visuomenei Tai 
mūsų laikų idealas Pr e to tarna
vimo reikia įprasti, pasiruošti. To
dėl mums reikia atkreipti dėmesį į 
tą dalyką ir jį tinkamai sutvarkyti.

Darbą galima suskirstyti į dvi da
lis: a) mūsų sąjungoje ir b) visuo
menėje. Paskutinėje srityje mes 
galime labiau prisižiūrėti kaip rei
kia dirbti, bet užtat pirmutinėje ga
lime laisvai pasireikšti. Skautybė 
reikalinga vadų. Galima surinkti 
didžiausias draugoves, bet neturint 
skiltininkų ir draug ninku negalima 
dirbti. Ar gali būti kas kitas ge
resniais vadais, kaip seni skautai, 
jau tame darbe prityrę. Drauginin
kai privalėtų pakviesti skautus vy
čius savo padėjėjais. Tą patį ga
lėtų daryti tuntininkai, pavesdami 
skautams vyčiams įvairius tunte 
darbus. Kur yra stiprus skautų vy
čių būrelis, ten skautų draugovėj 
neturi trūkti darbininkų. Tik rei
kalinga iš abiejų pusių gerų norų. 
Yra vengtinų klaidų: norint sustip
rinti skautų vyčių draugovę į ją 
imama stipresni skautai ir tuo 
silpninama skautų draugovės. Rei

kia padaryti taip, kad augant skau
tų vyčių dr vei stiprėtų ir skautų 
dr-vė. Kartais vyresni skautai tuo 
pat laiku gali būti ir skautais vy
čiais ir skautų dr-vių darbininkais. 
Neabejojam, kad su laiku visi paau
gę skautai taps skautais vyčiais, 
bet „s u 1 a i k u“, o n e d i r b t i n a i.

Nereikia užsikrėsti „roveriška“ 
dvasia ar neigti skautus, ar stengtis 
nuo jų šalintis, bet kaip tik prie
šingai — reikia palaikyti su jais 
kaip galima tampresnius ryšius. 
Atminkime principą: skautai vyčiai 
yra tie pat\s skautai. Vadovavimas 
dr-vėj. skiltyje arba bent vedimas 
pašnekesių, žaidimų — tai yra tik
rai skautų vyčių darbas. Yra tra
dicija, kurios laikytis labai pataria
ma, kad skautai vyčiai paraduose, 
iškilmėse, sueigose patys, kaip tų 
pačių skautų vadovai, rungtynėse 
nedalyvauja, bet tik tą viską rengia 
ir tvarko. Jei skautas vytis turi 
pareigų skautų draugovėje, tai jis 
turi būti atleidžiamas parado ar iš
kilmių metu iš skautų vyčių dr-vės. 
Nesvarbu, kad skautai vyčiai pilna
me sąstate- praeis iškilmės maršu, 
tas tik juos mokins tvarkos jude
sių, o neduos nieko ypatingo. Šis 
gražus skautų draugovės pasirody
mas tos draugovės skautams turi 
didelės auklėjamosios reikšmės.

Kiek leidžia mūsų jėgos, mes ga
lime dalyvauti truputį ir visuome
nės gyvenime. Yra nemažai drau
gijų, kurios yra reikalingos jaunuo
menės pagalbos. Tokia yra, pav., 
„Vilniui Vaduoti Sąjunga“. Mes, 
skautai, juk gerai suprantame, kad 
ne visuomet ir neviską galima lai
mėti ginklu; ypatingai didelės svar
bos turi kultūrinė kova ir toji ko
va kaip tik atit nka mūsų idealus. 
Minėtos sąjungos tikslas gerai ži
nomas visiems lietuviams ir Lietu
vos gyventojams, o dėl tos sąjun

gos remtinumo nebetenka abejoti. 
Skautų vyčių draugovė gali susira
šyti su sąjungos sekretorium (Kau
nas, Daukanto g 3 nr.) ir iš jo 
gauti reikalingų instrukcijų įkurti 
savo draugovėje Vilniaus vadavimo 
propagandos sekciją. Darbas ne
sudėtingas: surengti paskaitų Vil
niaus klausimu, platinti Vilniaus 
idėją, rinkti vadovėlius Vilnijos 
moksleiviams ir pan.

Yra ir kitos organizacijos, k t: 
Lietuvai pagražinti dr-ja, Kalinių 
globos, Gyvulių globos, kra-toty- 
ros dr-jos ir t. t. Lietuvoje yra ne
maža miestukų, kur nėra tinkamai 
sutvarkytas ugniagesių dar as. Štai 
kur mums plati dirva. Tikėkim, ang
lų roveriai neleistų, kad ten, kur yra 
jų draugovė, nebūtų tinkamai su
tvarkytos gaisrininkų komandos. 
Tas darbas įdomus, naudingas ir, 
be abejo, bus visiomenės remia
mas. Tik nereikia iš karto nėr 
plačiai užsimoti, imkite dirbti tik 
su kuria viena organizacija. Pride
du čia Baden Powell‘io siūlomą 
darbo schemą, lavinantis visuomenės 
pareigose. Yra dalykų, kuriuos 
mes galime tik tyrinėti, bet nerei
kia ir jų užmiršti.

Draugininkai turi tinkamai su
tvarkyti darbą. Kiekvienas skautas 
vytis turi gauti tik tokį darbą, ku
rį jis iš tiesų galės atlikti ir kuris 
kartu jam bus įdomus. Tarnavi
mas privalo būti:

1. Nuolatinis. 2. Planingas.
3. Vispusiškas.

Baden Powell'is rašo: „Aš norė
čiau, kad skautai vyčiai būtų bro
lija savarankiškai save auklėjančiųjų 
jaunuolių, kurių tikslas — Tėvy 
nės gerovė. Bet jokiu būdu tai 
neprivalo būti nauja draugija, ku
rios tikslas būtų kuo smagiausiai 
praleisti laiką ir išleisti pinigų“. 
Mums reikia išpildyti tą šefo norą. 
Anglų roverių obalsis jau prieš 
kelius metus sako: „Prie kiekvienos 
roverių (skautų vyčių) skilties įkur
ti skautų dr-vę“, o mūsų tuo tarpu 
tebūnie: „Kur yra skautų vyčių, 
skautų draugovė veikia kuo 
stipriausiai“.

Užgavėnės.
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A. G.

Vilkiukų — paukštyčių įžodis.
Pats įžodis tai nėra priesaika, ku

rios sulaužymas net įstatymais bau
džiamas, o tik laisvas, paremtas sa
vo garbe, pasižadėjimas. Bet tai ne
reiškia, kad įžodis duodamas tik 
taip sau—dėl įvairumo. Anaiptol. 
Jžodžio davimas yra labai svarbus 
vilkiuko—paukštytės gyvenime įvy
kis, kuris neužsimiršta susilaukus net 
žilų plaukų. Ne tik neužmirštamos 
yra tos įžodžio davimo iškilmės, 
bet kaip dažnai, jau beeinantį kreivu 
keliu, įžodžio prisiminimas sustab
do ir grąžina atgal. Tad štai ko
dėl taip svarbu gerai pravesti pati 
įžodžio davimo ceremonija.

Dar vilkiukai—paukštytės neišlai
kė egzaminų, o jau senas vilkas— 
lakštingala rūpinasi įžodžio iškilmė
mis. Jis iš anksto suka galvą kuo 
čia reiks pasirodyti tunto atstovams, 
tėvams, svečiams... Pirmiausia jis nu
stato programą, apsvarsto, kiek laiko

Ponas Redaktoriau!
Mūsų Paystrio mokykloje jau nuo 

seniau veikia didelė vilkiukų gauja. 
Ją Įkūrė mūsų mokytojas pasktn. 
P. Daukas. Mūsų gauja skirstosi 
į keturias olas. Kiekvienoje oloje 
yra po aštuonius vilkiukus. Mūsų 
gaujos vadas yra mūsų mokytojas. 
Mes jį vadiname seniu vilku. Mes 
senio vilko labai klausome ir labai 
jį mylime. Mus, vilkiukus, senis 
mūsų vilkas moko visokių dalykų, 
ką turi dvikojis vilkiukas žinoti. 
Mes gaujos sueigas darome per sa
vaitę du kartu. Be to dar kiek
vieną dieną žaidžiame, oi kaip mes 
mėgstame žaisti! Mes ne tik žai
džiame, bet ir rimtai dirbame. Vi- 
sumet gerai išmokstame pamokas, 
niekuomet negauname barti nuo 
senojo vilko. Visi mūsų gaujos 
vilkiukai išlaikė egzaminus į tretįjį 
vilkiukų laipsnį, išskyrus vieną Pra
nuką, kurs už mus visus mažiau
sias, bet ir jis greit išlaikys.

Dabar, per užgavėnes, mes ruošia
me didelį vaikų vakarą. Gausim 
pelno, o tą pelną paskirsim kelio
nei į Kauną, mat, mūsų gauja va
sarą važiuos į Kauną. Mes, vilkiu
kai, turime ir ekskursijos fondą, į 
kurį, kiek galėdami, dedame atlie
kamus centukus, kad tik tektų 
Kauną pamatyti. Taigi, sudiev, 
Ponas Redaktoriau, iki pasimatymo 
Kaune.

Būrelio vadas Misevičius Juozas 
adjutantas* Kriukas Rapolas 

Olų vyresnieji:
Kriukas Antanas, Kunčius Jonas, Jor as 

Storasta, Steponas GaspariūnasJ 

atima jos išpildymui prisiruošimas, ir 
tada numato datą, kada ruošti įžo
džio šventę. Jeigu tik galima suspė
ti, š'as iškilmes reikia daryti tuoj 
po egzaminų, artimiausioje šventėje, 
mat, visi išlaikę egzaminus tuojaus 
nori dėvėti kaklaraištį, o kol jį ne
gavo iš savo seno vilko—lakštinga
los rankų, patys negali užsidėti. Jei
gu išpuola netolimoj ateity kokia 
nors skautų arba vilkiukų—paukš
tyčių šventė, kaip tai: motinos, šv. 
Jurgio, šv. Kazimiero, tai reikia pa
laukti ir įžodžio iškilmes padaryti 
toje šventėje. Šventės ir įžodžio iš
kilmių sutapimas pakelia dvasią ir 
įdiegia tikrai šventišką nuotaiką, kas 
yra labai svarbu.

Štai artinasi jau ir nustatytoji 
švenčių diena. Vilkiukai jau paruošti 
suvaidinti mažą iš vilkiukų—-paukš
tyčių gyvenimo vaizdelį, pašokti ke
letą tautiškų šokių, atlikti keletą plas
tikos dalykėlių, piramidžių. Moka 
sudainuoti keletą dainelių, vienas 
kitas turi išmokęs padeklamuoti gra
žią, įdomią eilutę. Arba vietoj to 
jūs sumanėt suruošti rankdarbių 
parodą, o pasirodyti vien sportiniais 
dalykėliais, žaidimais ir dainomis. 
Ir tai gražu. Dabar rūpinatės, ką 
reikia pakviesti į šventę. Pirmiausia 
neužmirštat savo tunto. Galima 
kviesti visas tunto štabas ir juo dau
giau atvyks — juo geriau. Kviečia
ma keletą gretimų mokyklų moky
tojų, kunigas, šiaip žymesni visuo
menės bei skautų atstovai ir jūsų 
vilkiukų — paukštyčių tėvai.

Reikia atsiminti, kad įžodžio iš 
kilmės yra pati svarbiausia vilkiuko 
— paukštytės gyvenime šventė, ji 
turi būti kuo iškilmingiausia ir pa
daryti kuo didžiausio 
įspūdžio. Visur turi 
viešpatauti tikrai šven
tiška nuotaika, o pa
čios iškilmės turi būti 
atliekamos su didžiau
siu rimtumu.

Jau iš vakaro mo
kyklos salė, kur bus 
atliekamos tos ceremo
nijos, kiek leidžia ap
linkybės, išpuošiama. 
Joje paruošiama imi
tacija laužo arba au
kuro, ant kurio vir
šaus padėtas lapas po- 
pierio su vilkiukų — 
paukštyčių įžodžiu ir 
įstatais. Vietoj to ga
lima pagaminti didelę 
storą knygą, kurioj • 
reikia įrašyti vilkiu-

kų įstatai ir įžodis. Galima padaryti 
iš plastelino arba molio du vilkiu
ku — paukštytes, kurie laiko išvy-
nioję didelį lapą popierio su aukš
čiau minėtais užrašais. Tai paruošti 
paliekama vado fantazijai. Šalia au
kuro sudedama kaklaraiščiai. Iškil
mių d eną iš pat ryto visi vilkiukai 
—paukštytės su savo vėliava eina baž
nyčion. Parėję iš bažnyčios, kol su
sirenka svečiai ir tėvai, žaidžia, o 
kada jau visi susirenka, senas vil
kas—lakštingala įsako vilkukams su
stoti ramiai, atnešti vėliavą (nešant 
vėliavą vilk.—paukšt, saliutuoja di
džiuoju saliutu) ir taip prasideda iš
kilmės. Senas vilk.—lakšt. su tunto 
atstovais, skautais stovi prie aukuro, 
o svečiai, tėvai sėdi salėje. Adju
tantas skaito pavardes ir vardus. 
Išauktoji-asis prieina prie aukuro 
saliutuoja didžiuoju saliutu (visi sa
lėje dalyvaują stojasi ir skautai ir 
vilkiukai—paukštytės kartu saliutuo
ja) ir aiškiai sako įžodžio žodžius: 
„Aš pasižadu visomis jėgomis steng
tis pildyti vilkiukų (paukštyč.) įstatus 
ir kasdien padaryti gerą darbelį.*\J\s\ 
nuleidžia rankas, vadas užriša kakla
raištį ir pasveikina, davusieji įžodį 
grįžta į savo vietą.

Kai paskutinis vilkiukas sugrįžta 
į savo vietą iškilmingoji šventės 
dalis yra baigta. Dabar prasideda 
linksmoji dalis, kur vilkiukai—paukš
tytės parodo, ką yra išmokę: jie patys 
vaidina, dainuoja, šoka, deklamuoja... 
Išpildymu i šios programos dalies visai 
nėra būtina visus iki vieno vilkiukus 
—paukštytes pritraukti prie darbo, 
duoti pareigų, o parenkama tik ga
besni vaikai. Kai kas gali manyti, 
ar nepasijus nuskriaustais tie, ku
riems nebus duota jokių pareigų 
pasirodyme. Manau, kad ne, o be 
to, būtų negera, jei ir taip silpni

Latvijos paukštyčių įžodžio davimo iškilmės.
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mokiniai dar būtų apsunkinti išmo- 
kymu rolės, lankymusi į repeticijas, 
ir tada jie dar daugiau turėtų atsi
likti nuo gabesniųjų. Kiti vėl yra 
surišti su namais: jie turi tam tikrų 
pareigų: daboti mažesnius broliukus 
ar kita, tie būtų ištraukiami laiks 
nuo laiko iš namų nuo savo darbo 
repeticijoms. Ir ką tada manytų jų 
namiškiai? Paskui ir pačiam vadui 
būtų sunku kiekvienam duoti darbą. 
Tat, palikim silpnesniuosius be pa
reigų, dabar, kai pasibaigė įžodis, 
visi jie pereina žiūrovų pusėn ir sė
das ten prie savo namiškių, pažįs
tamų. Vaidilos nudrožia užkulisiu, 
arba į atskirą kambariuką.

Atsakyti į klausimą, kuo vilkiu
kai — paukštytės turi pasirodyti, 
yra gana sunku. Tas pareina nuo 
vado ir jo auklėtinių sugebėjimo, 
nuo laiko, koks liko pasiruošti, nuo 
aplinkumos ir nuo to, ar turtinga 
jūsų draugovė ar ne. Mat, juo tur
tingesnė bus gauja — pulkelis, juo 
prašmatnesnius kostiumus galės įsi
gyti, juo geriau sceną dekoruoti. 
Paskui, pasisekimas pareina iš dalies 
ir nuo veikalo parinkimo. O vai
kams veikalų kad ir nedaug pas 
mus, vis tik įvairių esama. Patarimo 
čia geriausia klausūs pas vyr. skau
tus, draugininkus. Vadui dar ir ki
tais atvejais patartina susižinoti su 
tunto štabu, kur draugininkai gali 
duoti labai gerų pasiūlymų, nes pas 
skautus-tes, kaip vyresnius, labai 
yra praktikuojamas skilčių teatras. 
Ten kartais galima gauti veikaliukas 
ir iš vilkiukų—paukštyčių gyvenimo, 

kokis, kaip tik labiausia šiam atsi
tikime tiktų. Deja, tokių veikalų 
lietuvių kalba nėra, todėl priseina 
kartais jų patiems pasigaminti. No
riu ta proga priminti, kad jei kam 
pasisektų tokį veikaliuką sugalvoti, 
neužmirštumėt prisiųsti jį „Skautų 
Aidui“, kad ir kiti galėtų juo pa
sinaudoti. Jeigu iš vilkiukų—paukš
tyčių gyvenimo veikaliuką negalima 
gauti, tai vis tik patartina jį pasi
rinkt trumpą ir linksmą. Nereikia 
vaikams rodyti nieko, kas atsiduo
da pesimizmu. Be veikaliuko, de
klamacijos ir kiti dalykėliai taip pat 
turi būt „suskautinti“, t. y., kad iš 
jų taip ir kyšotų kokis nors vilkiu
kų įstatas ar paprotys.

Visą vakaro programą labai pa
tartina atlikti apie dirbtinį laužą, jei 
veikalas iš vilkiukų — paukštyčių 
gyvenimo.

Anksčiau minėjau, kad gauja—pul
kelis gali būt turtingi ir neturtingi. 
Taigi tas jos turtas ir susidaro iš 
šitokių ar panašių pasirodymų. Ne- 
pamanykit, kad į savo šventes vil
kiukai—paukštytės reikalauja įėjimo 
bilietų. Ne. Kas daugiausia gali
ma, tai pereiti su lėkšte renkant 
aukas, arba pardavinėjant pačių vil
kiukų—paukštyčių padarytus daik
tus: siuvinius, mezginius, stovylėles 
iš gipso, kašeles ir 1.1.

Pasibaigus programai suolai iš 
vidurio salės išgabenami ar susta
tomi pasieniais, o vidury prasideda 
šokiai ir žaidimai.

Šiuo ir baigiasi vilkiukų—paukš
tyčių įžodžio davimo iškilmės.

I Užuojautos.

Ponui Alytaus rajono tunto tuntin.
Karoliui Dineikai, 

skausmo valandoje reiškiame jausmin
gą skautišką užuojautą

Vyriausias Skautų Štabas.

Alytaus rajono tunto tuntininkui
Karoliui Dineikai, 

kai beširdė mirtis pasirinko Tamstos 
dukrelę ir Tamstą palietė didis skaus
mas, priimki ir mūsų liūdesio užuojautą 

„Sk. Aido'1 red. ir adm.

Alytaus raj. tuntininkui
Karoliui Dineikai 

dėl jo mylimos dukrelės mirties reiš
kiame gilios užuojautos

A lytaus raj. tuntas ir štabas.

Gerajam tuntininkui
p. K. Dineikai, 

jo brangiai dukrelei mirus, reiškiame 
skautišką užuojautą

/ Mirgos dr-vė Alytuje.

Musų mylimajam draugininkui 
p. Karoliui Dineikai, 

mirus jo dukrelei, reiškiame gilią užuo
jautą į /\ĄargĮ0 dr-vė Alytuje.

Mūsų mylimajam tuntininkui
p. K. Dineikai, 

dėlei jo dukrelės mirties reiškiame gi
lios užuojautos

Alytaus tunto Laimutės ir 
Vytauto Didžiojo dr-vės.

Tuntininkui p. K. Dineikai 
liūdesio valandoj reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Alytaus raj. tunto sk. vyčių 
Valančiaus būrelis.

Mintys iš pageltusių lapų ...
Jau iš pirmo akies žvilgsnio ma

tai, ar žmogus gerai nusiteikęs, ar 
nei šioks nei toks, kaip nedavirta 
bulvė. Veidas tuo atveju atstoja 
veidrodį,Jik veidrodį nepaprastą, o 
sielos! Žmogus tame veidrodyje 
leidžia atspindėti savo sielos nuo

taikai, parodo paslaptingiausią vie
tą — sielą. Tuo tarpu žmogus, 
kurio veide žaidžia šypsenos šešė
liai, lūpų kampučiuose slepiasi ne
išsemiamas linksmumas, yra taip 
paslaptingas, kaip jo paslaptingiau
sia vietelė — siela. Jis sielą tiek

i
Pirmosios skautų vyčių sueigos, buvusios Kaune per Kalėdas, vienos 

^draugovės sk. vyčiai pusryčiauja.

gerbia, tiek sau
goja, kad neke
lia jos kasdieni
nio gyvenimo 
aplinkumom kad 
ji nebūtų sužeis
ta, paniekinta... 
Jis moka savyje 
kilusią audrą nu
malšinti, arba 
duoti jai kelti to
kius chaosiškus 
sukūrius, kurie 
negali pasirodyti 
jo veide nei ma
žiausiu šešėliu... 
Tokius žmones 
aš gerbiu, nes jie

verti pagarbos ir juos gerbia visi 
tie, kurie žino šūkį „Budėk!“

Nereikia manyti, jog skausmo ir 
aimanavimo vainikais viskas vaini
kuojama. Ne! Šimtą kartų ne! Su 
šypsena veide, ne su ašaromis, ken
tėk visas gyvenimo kančias... Tau 
gyvenimas stato pinkles, bet jos 
tokios menkutės, nors paviršutiniai 
baisios, arčiau gi įžiūrėjus pasirodo 
pergalimos! Jos neįveikiamos verks
niams, jos nepergalimos tiems, ku
rie neužmiršo verkti ir aimanuoti, 
kurių akyse neišdžiūvo ašaros. Nė
ra kliūčių, nėra priemonių, kurios 
pastotų kelią žmogui, Kuris su šyp
sena lūpose, su tvirta valia žengia 
gyveniman, jam nebaisi gyvenimo 
kovos arena, jam nugalimi visi 
priešininkai, nes jo ginklas kiečiau
sio plieno, valdomas galingos ran
kos — tai šypsena ir tvirta valia... 
Jei tu esi tikras skautas, pas tave 
tie privalumai yra, tu eini gyveni
man tvirtais žingsniais, su šypsena 
veide ir daina lūpose.

Balys Šidlauskas.
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Mokytojų
Per pirmąjį dešimtmetį skautijos 

idėja pasiekė beveik visas Lietuvos 
vidurines ir aukštesniąsias mokyklas, 
bet į kaimą jai kelias nebuvo pra
skintas. Antrame dešimtmetyje rei
kėtų susirūpinti visos tautos skau- 
tinimu, pradedant iš pamatų, nuo 
mūsų vaikučių, nuo pradžios mo
kyklos.

Praktiškieji anglai sako: „Jei ko 
nori įvesti į gyvenimą, tai pirmiau
sia įvesk į mokyklą“. Jeigu mes 
norime įvesti skautiją į mūsų tautos 
gyvenimą, tai veskime ją per mo
kyklos duris. Veskime ne tik per 
viduriniosios ir aukštesniosios bet 
per pradžios mokyklos. į vidurinią- 
sias ir aukštesniąsias mokyklas pa
tenka tik nedidelė mūsų jaunimo 
dalis, o per pradžios mokyklą per
eina visas jaunimas. Iš to išeina, 
kad visuotinas skautinimas galimas 
tik per pradžios mokyklą.

Vokiečių priežodis sako: . Ką iš
moko Jonukas—tą ir Jonas mokės“. 
Šiame priežodyje glūdi labai gili 
pedagoginė tiesa. Vadinasi, jeigu 
norime ateityje turėti gerų skautų 
— turime dar Jonukus padaryti 
vilkiukais-paukštytėmis.

Jau praėjo tie laikai, kada į pra
džios mokyklą buvo žiūrima kaipo 
į įstaigą, kur mokoma tik rašyti ir 
skaityti. Šių dienų pradžios mokyk
lai statomi kitokį reikalavimai Ne
beužtenka teikti vien mokslo žinios,

0

-a

M t. Ilgesys.
Seklyčioj.

— Tavo seklyčioj ramu ir miela
Jaunystės gėlės lange jau žydi, saulutėj maudos.
Tai ko tu liūdi, kas gi širdį slegia?
Gal, kad už lango netilsta vėjų verksmingos raudos,
O gal šešėliai užtemdė sielą? —
— Netiesa, broli, nemoki spėti.
Kitokį gėla, kitokio skausmo nešioju naštą,
Man vėjo balsas ir anksti rytą
Ir vakarėli dainuoja dainą apie tą kraštą,
Kuris be saulės turi pelėti.
Jo kelias šiurpus, vargais išpintas,
Bet viltys didžios, kančioje gimę, širdyse plaka.
Jų šūkis — laisvės atplėštam kraštui!
Nes jie nuo amžių težino vieną — tik laisvės taką.
Ir jis jiems turi būti grąžintas!
Pažvelk į rytus—ten liūdi toliai,
O Nerio bangos mums šimtus skundų kasdien kartoja,
Kasdien atgyja žaizda krūtinėj,
Kasdieną žvilgiai su saule kėlę vieni klajoja, 
Jums tiesia rankas, nelaimės broliai!

LomnrJic Pradžios mokykla 
ir vilkiukai-paukštytės

bet reikia ir auklėti. Forsteris sako: 
„Vaikas gali mokėti bliurbėti visą 
eilę izraelitų karalių, ištisus istorijos 
skyrius, nesuskaitomas psalmes, visas 
gramatikos ir aritmetikos taisykles, 
ar rodyti kitų intelektualinių .štukų“, 
charakterizuojančių anksti subren
dusį mūsų laikų vaiką; bet jei ne
bus lavinamas jo būdas, valia, ini
ciatyva ir nebus mokomas gyveni
mo išminties, tai auklėjimo uždavi
nys liks neišspręstas“.

Pažiūrėkime, ar šių dienų mūsų 
„vargo mokykla“ išsprendžia šuodu 
uždaviniu? Pamatysime, kad ne! Ji 
dalinai išsprendžia tik pirmąjį o 
antrasis, pats svarbusis, pasilieka ne
išspręstas.

Jau visų amžių gyvenimo prakti
ka parodė, kad žmones iškelia į 
gyvenimo viršūnes ne knygų moks
las, nors jis ir labai vertingas, bet 
jų pačių būdas. O ką gi šių dienų 
mūsų pradžios mokykla nuveikia 
būdui sudaryti? Gi, iš tiesų, beveik 
nieko. Jie tik prikišamai rodo, kad 
reikia ieškoti būdų, kaip toji auk
lėjimo spraga užtaisyti.

Tais keliais rūpintis jau neberei
kia, jie jau surasti anglų pedagogo 
Baden-Powell‘io ir pavadinti skau 
tizmas. Ko gi s ekia skautizmas? 
J tą klausimą atsako pats Baden 
Powell'is: ..Mūsų sistemos tikslas 
yra tas, kad apimtume berniuko 
būdą tame laikotarpyje, kada dar 

nėra atšalęs jo įkarštis, ir nulieti ji 
taisyklinga forma, paraginti ir išla
vinti jo asmens gabumus ir savu
mus, taip kad jis galėtų tapti geru 
žmogum ir vertingu piliečiu tėvynei 
jos netolimoj ateity“.

„Kadangi šių dienų mokykla vi
sai nepatenkina to reikalo ir nesi
rūpina auklėjimu būdo, kurs susi
daro už mokyklos sienų, visai atsi
tiktinų gyvenimo sąlygų įtakoje, tai 
skautystės sistema turi tikslą papil
dyti tą šių dienų auklėjimo trūku
mą, statydama berniuką į palankias 
būdui sudaryti sąlygas*.

„Skautystės sistemos tikslai: būdo, 
gyvenime naudingų specialybių, ar
timų meilės ir patriotiškumo lavi
nimas“.

Prie šių visų dalykų skautystė 
eina artimiausiu, suprantamiausiu ir 
įdomiausiu vaikui keliu, per žali
mus.

Visos skautystės pagrindan deda
ma vaiko psichologi’a. Visi peda
gogai žino, kad vaiko gyvenimas 
visiškai skiriasi nuo suaugusių gy
venimo. Vaikas turi savo įstatymus, 
o tie įstatymai visiškai priešingi 
mokyklos ir mokytojo įsakymams. 
Vaikas laikosi tų savo įsakymų, 
geriau jis nukenčia nuo savo auk
lėtojų, negu prasižengia prieš savo 
įstatymus. Mokyklos įsakymas sako 
„sėdėk“, o vaiko: „dirbk, krutėk, 
triukšmauk“! Dažnai mūsų mokyk
la, nesuprasdama vaiko įsakymų, 
verčia jį būti suaugusiu. Nors vai
kas ir nusileidžia, bet tas pakenkia 
jo individualybei ir užmuša inicia
tyvą. Turėtų būti priešingai. Reikėtų 
tik vairuoti vaiko prigimtimi ir jo 
nepaprastą energją sunaudoti jo 
paties būdo auklėjimui. Šito kaip 
tik skautystė ir siekia.

Šiais laikais dažnai rašoma, kad 
gerus p liečius gali išauklėti tik pra 
džios mokykla. Taip, mokykla šį 
tą padaro, bet gerų piliečių išauk
lėjimas ne nuo jos vienos priklauso. 
Mokyklos globoj vaikas labai neil
gai teesti. Gabesnis vaikas pradžios 
mokyklą baigia per keturius metus. 
Kasmet lanko mokyklą po 690 va
landų. Taigi išviso per keturius me
tus lanko tik 3840 vai Per tokį 
trumpą laiką nors ir geriausias pe
dagogas vaiko neišauklės, nesufor 
muos jo charakterio.

Daugelis pasakys, kad nėra ko 
daug rūpintis tais vaikais, kurie bai
gia pradžios mokyklas, girdi, jais 
rūpinasi tėvai. Reikia atsiminti, kad 
mūsų kaimiečiai tėvai teturi labai 
mažą pedagoginį supratimą. Jie 
kartais daugiau žinių turi, kaip au
ginti kumeliuką, ar veršiuką, negu
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savo įpėdin j. Taigi tų, baigusių pra
džios mokyklą, vaikų likimas, ypač 
kaime, labai apgailėtinas.

Vaikas, nustojęs lankyti mokyklą, 
lieka be jokio auklėjimo. Svarbiau 
siu momentu, kada vaikas bręsta 
protiškai, fiziškai .ir lytiškai, kada 
turi susidaryti charakteris, kada di
džiausias pavojus nuslysti nuo do
ros kelio, vaikas paliekamas vienas. 
Kur gi jam dabar dėtis? Prie ma
žųjų kaimo vaikų, kurie dar nelan
ko mokyklos — per didelis, o prie 
suaugusiųjų — per mažas. Tada be
lieka dėtis prie pačių negarbingiau
sių kaimo atstovų, prie pusbernių. 
Šitoj draugijoj jis nieko gera neiš
moksta; priešingai — daug bloga. 
Liaudies patarlė sako: „Su kuo su
tapsi, toks ir pats patapsi“. Iš tik
rųjų, pastebėta, kad vaikai rūkyti, 
kortuoti ir panašių gudrybių iš
moksta ne nuo tėvų, bet nuo savo 
vyresnių draugų.

Sekmadieniais, neturėdami ko veik
ti, eina į kaimo suaugusio jaunimo 
pramogas, o tose prieštvaninio po
būdžio pramogose prisižiūri tokių 
dalykų, kurių vaikai neturėtų maty
ti. Jeigu vaikai turėtų gerų vaikiš
kų pramogų, tai į tokias nevaikščio
tų. Žodžiu, sunku ir besuminėti 
visos tos blogybės, kurios gresia 
vaikui dėl nesutvarkyto pomokykli- 
nio auklėjimo.

Reikia, kad vaikai nenutrauktų 
ryšio su mokykla, kad jie ir išėję

Sis tas skilčių vadams.
(Skiltininko balsas).

Kai kur tenka pastebėti, kad skilčių 
gyvavimas yra labai nuobodus, tartum 
apsnūdęs. Ir todėl nenuostabu, jei dažnai 
pasitaiko, kad daugumas skautų nusiskun
džia savo skilties sueigų neįvairumu O 
tas nuobodumas kaip tik ir išplaukia iš 
sueigos dienotvarkės, nes tose dienotvar
kėse dažniausiai kartojasi vis tie patys 
dalykai, būtent: narių ir reikalingų daiktų 
tikr nimas, programos aiškinimas ir klau
sinėjimas, pagaliau, kiek žaidimų ir viskas 
baigta. Tokia programa sausa. Čia visai 
ir nėra reikalo žymėti narių bei reika
lingų daiktų tikrinimas, nes tai aišku sa
vaime. Ypač reikalingi daiktai manau, ir 
šiaip sau kada panorėjus galima patik
rinti ir baigtas kriukis

Todėl vadams ir svarbu išgalvoti ko
kių nors vis naujų,įdomesnių dalykų, kad 
tos sueigos taptų įdomesnės, gy» esnės ir 
pats veikimas nors šiek tiek pagerėtų. 
Prie to darbo, žinoma, privalo prisidėti 
ir eiliniai skautai, kurie galėtų tinkamai 
užpildyti sueigos programos dalį. Pasitai
ko kartais ir tokių skautų, kurie, neno
rėdami bū'i perdaug aktyvūs, atsiduoda 
savo skiltininko valiai: „Ką nori—daryk“, 
tačiau to per maža. Juk skiltininkui daž
nai būna per daug sunku vienam atlikti 
pareigos, todėl į tą bendrą darbą galima 
įtraukti ir visi kiti skau‘ai, kurie jaustų 
turį atsakomybės. O tada ir sueigos bus 
daug įdomesnės, visų nuotaika bus la
biau pakilusi.

iš mokyklos jaus
tųsi jos globoje, 
tam ryšiui palai
kyti geriausia yra 
organizacija. Mo 
kytojų pareiga 
visus baigusius 
pradžios mokyk
lą kad jie ne- 
tvirktų ir neišeitų 
„šunims atolo 
piauti“, suorga 
nizuoti į vilkiu
kų gaujas. Jeigu 
šitaip musų mo
kytojai pasielgs, 
tai didžiai patar
naus savo tau
tai.

Savo mintis baigsiu garsaus ang
lų valstybės vyro lordo R o z b e- 
rio žodžiais: „Jei man reikėtų nu
statyti aukščiausią idealą mano tė
vynei, tai išreikščiau pageidavimą, 
kad visi vyrai būtų išėję skautų ei
les arba būtų išauklėti pagal jų 
teoriją Tokia tauta būtų žmonijos 
papuošalas ir reikštų tokią dvasios 
pajėgą, kurios pasaulis dar nėra 
matęs“.

Paskautininkas P. Daukas 
pradž. mok. mokytojas.

Kad tas darbas būtų nuoseklesnis, man 
rodos, reikia iš anksto kiekvienam skau
tui paskirstyti kokios nors pareigos, pav.: 
vieną išrinkti žaidimų vedėju, kuris rū
pintųsi visajs žaidimų reikalais; kitą paskirti 
dainomis rūpintis ir t.t. Be to, kiekvienam 
iš eilės liepti parašyti po tam tikrą trum
pą referatą. Temų rašiniams galima pa
rinkti iš skautų įstatų arba šiaip aktua
lių skautiškų klausimų. Paskui tuos re
feratus per skilties sueigas būtų galima 
pakritikuoti, pasiginčyti iškeltais straips
nelyje klausimais. Pagaliau ir pačiam 
skiltir.inkui būtų pravartu ką nors daugiau 
ir plačiau papasakoti iš skautų gyvenimo, 
jos tikslų ir t. t Žodžiu, reikėtų labiau 
supažindinti su skautyste. žinoma, atsižvel
giant į skauto amžių ir o išsilavin mą ir 
eiti palaipsniui pirmyn. Tokiu būdu skau
tai patys įpras įsigyti daugiau žinių ir 
taip pamažu bus priversti būti aktyvesni 
visose skilčių sueigose. O juk būtinai 
reikalinga.be išeinamos visų 3-jų patyri
mo laipsnių programos, giliau įsigilinti ir 
smulkiau išnagrinėti skautiškumo pagrin- 
bus ir jos tikslus.

O taip veikdami per skilčių sueigas, 
mes tapsime tikrais skautais pilna to žo
džio prasme. Juk mums svarbu ne skautų 
kiekybė, bet jų kokybė. Kas bus iš to, 
iei bus daug skautų, bet nė vieno gero? 
Ta;gi tik darbu, tik tokiu keliu galėsime 
mes atsiekti, ko trokštame, ką mes esa
me pasiryžę atsiekti. Tik tokiu būdu mes 
galėsime išaugti dorais, gerais žmonė
mis, jei mes jau iš mažens stengsimės, 
kaip gaiėdemi, sąžiningai pildyti savo pa
re gas, tarnauti Dievui, Tėvynei ir arti
mui. Tad prie darbo, broliai, nes —

Jaunos jėgos, blaivios širdys 
Nugalėti visa gali!
Blaiviu darbu, broliai, puoškim 
Amžiais skriaustą mūsų šalį!

Petras Markaitis.

Vasarą stovykloj.

Veskime dienoraščius!
(Jauno „dienoraštininko“ ba’sas).

Yra vedami skilčių, draugovių dieno
raščiai, bet labai pravartu, manau, net 
patartina, kiekvienam skautui-tei vesti 
savo asmeninį dienoraštį. Mes, skautai, 
negalime paneigti tiesos, kad iš praeities 
yra mokinamasi, kad praeities patyrimai 
ir klaidos nustato gaires ateičiai.

Greitai bėga laikas, nusinešdamas vis
ką praeitin, vienas būdas tėra apsaugoti 
praeities pėdsakus nuo negailestingo lai
ko, — tai užrašyti. Užrašyti dienoraštin, 
kuris vėliau bus tavo praeities veidrodžiu, 
kurį laikas apneš tik menkutėmis dul
kėmis ...

Koks malonumas po metų, ar ilgesnio 
laiko, pavartyti dienoraščio lapus! Kiek 
atminimų prakalba į tave, tarytum antrąjį 
kartą pergyveni prabėgusį laiką! Pasi
ryžimas vesti dienoraštį dvigubai padidėja 
ir vėl viską kruopščiai užrašinėji... Dabar 
keletas praktiškų patarimų naujiems die- 
noraštininkams.

Pirmiausia reikia įsigyti storoką są
siuvinį (geistina kietais apdarais, gerai 
įrištą).

Užrašinėti dienos įvykius neatidėlio
jant tos dienos vakare, ar kitos rytą.

Vesti dienyną tvarkingai, pažymint 
dieną, mėnesį...

Ilgiau tenka sustoti dėl pačio dienyno 
turinio, dėl jo plėtoties ir pan. Prade
dant vesti dienoraštį negalima save apsi- 
rubežiuoti, įdedant dienoraštį į tam tik
rus rėmus, tada nieko neišeis, dienoraš
tis bus suakmenėjęs, negyvas praeities 
veidrodis ir nuskurusių atsiminimų rinki
nys. Kad to išvengti, dienoraštin reikia 
užrašinėti viską, kas tau padarė įspūdžio, 
kas suteikė net daug nemalonumo. Kiek
vienas tavo blogas darbelis turi būti jame 
pažymėtas. Tada dienoraščio senieji la
pai parodys tau, kaip tavo buvo galvota, 
daryta ir blogąsias ir gerąsias puses vie
nodai pareikš. Dienoraščio vienpusišku
mo dauguma laikosi dėl to, kad jis, pa
tekęs į svetimas rankas, nepadarytų daug 
nemalonumo. Dienoraštis nebus vertas 
tol savo vardo, kol jam nepatikėsi visų 
savo paslapčių, kada jis bus rašomas su 
mintimi, kad davus pasiskaityti kitiems, 
jo neslepiant, tai toks darbas ir pats 
darbininkas vertas pasigailėjimo! Reiškia, 
dienorašti reikia slėpti, slėpti ne taip, 
kaip kokį gėdingą darbą, bet neduoti jam 
mėtytis po kampus, nekišti jį svetimosna 
akysna. Broliai skautai-ės, jei laikysitės, 
vesdami dienoraštį, paminėtų principėlių, 
busite tikri dienoraštininkai.

Balys Gendvilas.
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ŠAI01MA1.
Sniego tvirtovė.

Skiltis pastato sniego tvirtovę. Kai 
tvirtovės statyba yra baigta, kitos 
skiltys ją atakuoja, apsiginklavusios snie
go gniūžtėmis. Kiekvienas skautas, pa
liestas priešininko paleista gniūžte, pa
sitraukia iš žaidimo. Atakuojančių skautų 
skaičius privalo būti maždaug dusyk 
didesnis, kaip tvirtovės įgulos skaičius.

Pagaukit pabėgėlį.
Iš kalėjimo pabėgo kalinis. Sniege liko 

jo pėdsakų. Skautų skiltis vyksta jo 
ieškoti. Skautai nori jį pavyti kuo grei
čiau, tačiau reikia būti atsargiems, jei 
manoma, kad esama netoli vietos, kur 
pabėgėlis pasislėpė, nes kiekvienas skau
tas, paliestas pabėgėlio mesta sniego 
gniūžte, laikomas užmuštu ir privalo pa
sitraukti iš žaidimo.. Kalinis laikomas 
užmuštu tik tada, kai į jį pataiko 3 per
sekiotojų gniūžtės.

Tai mano nosis.
Žaidėjai sustoja ratu. Kas nors vienas 

yra rato vidury. Jis, kreipdamasis į ką 
nors iš sudarančių ratą, liesdamas savo 
koją sako: „Tai yra mano nosis“. Užkal
bintas žaidėjas privalo, rodydamas savo 
nosį pasakyti: „tai yra mano koja“ ir 
panaš. Jei jis apsirinka, keičiasi vieta 
su stovinčiu rate ir pats toliau kalbina 
rato žaidėjus, pavyzdžiui, rodydamas ausį 
sako: „Tai mano ranka“. Į ką užkalbintas 
atsako,_parodant ranką „tai mano ausis“ 
ir t. t. Žaidimas lavina dėmesį. Galima iš 
padariusių klaidas reikalauti fanto.

Skautiškoji literatūra 
lietuvių kalba.

P. Jurgelevičius, Piliečių auklėjimo 
mokykla — skautybė. „Švyturio“ b-vės 
leidinys. Kaunas, 1920 m. 100 psl.

P- 'Jurgelevičius, Pirmieji skauto 
žingsneliai. „Ateities“ leidinys. Kaunas, 
1920 m. 40 psl.

P. Jurgelevičius, Lietuvos ateitis. 
Lietuvos skautams remti d-jos leidinys- 
Kaunas, 1925 m. 32 pusi.

J. M. ir Jg. T., Skautų žaidimai. 1 
dalis. Liet, skautų brolijos vyr. štabo lei
dinys, Kaunas, 1926 m. 32 psl.

P. Jurgelevičius Skautystė. Vadovė
lis jaunuomenei auklėti pagal gen. R. 
Baden-Powellio sistemą. Knyga gausiai 
iliustruota. „Aušros“ knygyno leidinys. 
Kaunas, 1927 m. 278 psl.

P. Jurgelevičius, Skautų tarnavimas 
Tėvynei. Kaunas, 1927 m. 32 psl.

P. Jurgelevičius. Skautų vadovas. 
Praktiškas vadovėlis skautų vadovams. 
I dalis. Kaunas, 1929 m. 120 pusi. Kai
na 2 lt.

Prof. St. Šalkauskis, Skautai ir pa
saulėžiūra, I-os Kauno tunto skautų vy
čių draugovės leidinys. Kaunas, 1930 V. 
D. met. 24 pusi. Kaina 75 čt.

Kelias į Laimę. Gausiai iliustruotas 
įvairių autorių skautiškų straipsnių rin
kinys. Išleido I-oji Kauno tunto skautų 
vyčių dr-vė. Kaunas, 1930 V. D. m. Kai
na 2 lt. 50 et

Skautų šventės. Panevėžio I-os D. L. 
K. Kęstučio draugovės leidinys. 1930 V. 
D. m. 32 pusi. Kaina 30 centų.

Lietuvos skautų brolijos statutas. 
Vyr. sk. štabo leidinys. Kaunas, 1930 V. 
D. m. 90 psl. Kaina 1 lt.

Svambalas.
Žaidėjai padalyti į dvi dalis. Jie atsi

sėda prie stalo; viena grupė vienoje, kita 
— kitoje jo pusėje. Ant stalo pastatyta 
paprasta stiklinė. Iš anksto yra padary
tas svambalas iš siūlo apie 50 cnt. ilgio 
ir 50 gr. sunkumo-. ■

Pirmas vienos komandų žaidėjas pra
deda žaidimą. Jis laikydamas iškelta, iš
tiesta ranka svambalą nuleidžia jį į stik
linės vidų ir ten turi jį išlaikyti 12 sekun
džių (jas skaito žaidimo vedėjas) taip, 
kad jis nepaliestų stiklinės šonų. Jei 
svambalas, svyruodamas, paliečia stiklinės 
sieną, priskaitomas vienas minusas šio 
žaidėjo komandai. Paskui svambalą ima 
pirmas antros komandos žaidėjas ir t. t. 
Komanda, kuri pirmoji surenka 10 minu
sų, pralaimi. Priešininkai gali juokinti 
žaidėją, tačiau yra absoliučiai uždrausta 
jį liesti ar stumti.

Skautų žodynėlis.
Arklys — gražus sutvėrimas. 

Blogas be balno, geras su balnu. 
Skautai nė jokio neturi.

Baimė — reikšmingas dalykėlis. 
Kas jos turi -tegu sėdi namie; iš
kiloms ir stovyklai netinka.

Kokios bus skautiškos užgavėnes.
Karikatūros ir žodžiai /. Martinaičio.

Miltai, mielės ir petelnė 
Bus medalio nusipelnę!

Vai, tai blynų prisikepsme 
Ir riebiai taukais ištepsme!

Bintą s—daromas iŠ siūlų. Var
tojamas žaizdoms tvarstyti. Taip pat 
patogus pasiliuosuoti nuo paišybos 
pamokų.

Bananas — valgomas vaisius, 
bet Lietuvoje neauga. Bet jo žievių 
rasi ir ant mūsų šaligatvių.

B u k 1 a s — Kada skautų savastis 
(retai atsitinka! Red.)—geras dalykas. 
Jis turi vieną ypatybę — niekad 
nėra tvarkingas.

D a n t y s — kai skauda — sergi. 
Apskritai, dantys yra bailumo pa
vyzdys, nes nuolat bijos plytos.

Eilė s—paprasčiausias būdas pa
rodyti kvailumą, na, ir pažinti, kas 
įsimylėjęs. Eiles rašykit ant popierio

Kiekviena vadovė turi skaityti 
skaučių vadovių laikraštį

„VADOVĖ“.
Redakc. ir adm. adresas:

Kaunas, Nepriklausomybės a. 2.

Daug draugų—svečių prikviesme 
Ir užtrauksme blynų giesmę!

Taip gavėnią mums sutikus, 
Pasirodys ir Velykos!
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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.

Skynų veda v?i. imit, h. Rudzinskas
Užd. Nr. 33.

Atsiuntė K. Ch mieliau skaitė \į> Kauno.

1) Lietuvos boksininkas, 2) pramogos 
vieta, 3) stovi Jaukuose žmonių pastaty
ta, 4) ar 5) kūno dalis, 5) paukštis, 6) 
namų baldas, 7) laukiamas asmuo, 7) 
daiktas, apie kurį ūkininkai susirūpina 
nav sarį, 8) kova, 9) senovės ginklas, 10) 
Lietuvos rašytojas, 11) reikalingas daik
tas žiemos metu, 11) tėvynės gynėjas, 
12) žemynas, 13) musių siaubas, 14) laikas.

Didžiajam apskritime, kurį sudaro 
maži skrituliukai, turit gauti Lietuvos ra
šytojo pavardę.

Užd. vert. 4 tašk.

Užd. Nr. 34.
Atsiuntė A. Šeškevičius iš Biržų.

Šarada.
Ašen esu pilis senovės, 
Kurioj daug priešų kovės, 
Mane pastatė didysis kunigaikštis 
Vidur ežero salaitės;
Savo sostą čia atkėlė
Ir Lietuvos vėliavą iškėlė
Jei jūs vardo skiemens vietomis sukeisit 
Visai kitą žodį gausit;
Juo vadina tąjį laiką,
Kada saulė lab i kaitin.
Tai atspėkit, mano ponai, 
Ar tai tiesa ar tai monai.

Užd. vert. 1 tašk.

Užd. Nr. 35.
Atsiuntė B. Chileclas iš Alytaus-

Šachmatų .žirgo ėjimu perskaityti vie
ną patarimą.

Užd. vert. 3 tašk.

Užd. Nr. 36.
Atsiuntė K Paulauskas iš Klaipėdos.

_SKAUTĖ AKĖ
AKĖ UTKU

_ AOĖU
KSSS

= UKKT
— UĖTH

==AKĖ
AKĖ

Vietoj raidžių įstatyti skaičius ir gauti 
dJybos veiksmą. Vienodos raidės — 
vienodi skaičiai.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. Nr. 37.
Atsiuntė J. Vilčinskas iš Vilkaviškio.

A. A. Vauskrišauskas
I. Puskarininkis

Alytus

Kurio jums žinomo asmens yra ši vi
zitinė kortelė?

Užd. vert. 2 tašk.

Uždavinių sprendimai.
Užd. Nr. 27.

Airas, Kairas, vairas, vaikas, laikas.

Užd. Nr. 28.

Išpiaustę gaunam žodį LIETUS.

Užd. Nr. 29.
47 64 13 30 45 62 11 28 43 60

14 31 46 63 12 29

7J

44 61 10 27

65 48 83 94 77 85 | 96 59 42

32 15 76 9 84 Į 95

4D4U tĮĮ-dĮž

78 71 26 9

49 66 93 82 97

72

86 41 58

16 33 68 75 98 89 79 8 25

67 50 17

34

92 81 74 87 90 57 40

18

35

1 51 88 91 80 73 24 7

52 3 20 37 54 5 22 39 56

2 19 36 53 4 21 38 55 6 23

Perskaitę gaunam:
Keliolika metų praslinko, ir kas?
Baisi uždanga nepakilo,

Uždavinius sprendžia visi—skau
tai ir neskautai.

ir šiaurės šaltoji bekalbė sritis, 
kur dingo Andrėe, neprabilo.

Užd. Nr. 30.
Oras, voras, choras.

Užd. Nr. 31.
Siek ten, kur vyzdys nepasiekia, 
Laužk tai, ko protas nepajėgia...

A. Mickevičiaus žodžiai.

Užd. Nr. 32.
1) Kola, 2) oras, 3) lama, 4) asas.

Už sprendimus gavo.
20 tašk.: E. Neimanas, A. Sušinskas, 

V. Kemeža, V. Stankūnas, A. Šimkus, A. 
Mažeika, O. Hakas, P. Maselskis, A. 
Skirius, A. Gustaitis, Hi Žilėnas, J. Sper- 
talis, V. Šermenis, V. Žemaitis, P. Leo
nas, K. Grigaitis, V. Remišauskas, V. Sa- 
ladžius. J. Vaičiuškas, I. Fridmanaitė, P. 
Baronas, V. Kazlauskaitė, P. Jankauskas,
J. Miliūnaitė, R. Cibulskas, P. Stankevi
čius, V. Pauliukaitis, S. Kleinas, M. Pše- 
mieneckaitė, B. Preisaitė, V. Valiukas, H. 
Sviderskas, V. Naruševičius, T. Savickas, 
Z. Kožemauskaitė, P. Staugaitis, J. Sa
kalauskas, J. Sodaitis, V. Masiulis, K. Pal
tanavičius, A. Grušnys, V. Norkus, V. 
Kasiulevičius, J. Kačiulis, J- Mamaitis, B. 
Chaleckas, K. Chmieliauskaitė, E. Jakai
tis, V. Macijauskas, V. Miliūnas, S- Abra- 
sonis, A. Kačanauskas, V. Vaškelis, V. 
Šeštakauskas, L. Dobkevičius, P. <Dami- 
davičius, H. Ribačiauskas. A. Valiukas, V. 
Petrauskas, A, Reinikeris, M. Frankas, 
E. Augustaitis, J. Marcinkevičius, K. Za- 
pašnikas, K. Palionytė, B. Kinberytė, A. 
Matukonis, J. Klimavičius. J. Grajauskas,
K. Bradūnas, K. Kisielius, V. Varnas, S. 
Pilipavičius, S. Daumantaitė, G. Vaitie- 
kavičius, J. Noreika, V. Skibniauskas, A. 
Pareigis, J. Pakalniškis, P. Noreikevičius, 
A. Mensonas, A Bliūdžutė, B. Tijūnai- 
tytė, G. Užupys, B. Šachovcovas, F- Gri
nius, J. Juškevičius, E. Treigys, V. Sa- 
mochvalovas, J. Taukelis, V. Bielozaras, 
J. Šimelfenigis, B. Stačinskas, B. Albrech
tas, M. Urbutis, J. Paliukaitis, J. Klima
vičius (M.), K. Lapinskas, M. Koretka, G. 
Sadauskytė, G. Gailius, S. Pšemeneckas, 
V. Plavaitis J. Vilčinskas, J. Deniliaus- 
kas, A. Rumbaitis, J. Tvarijonavičius, J. 
Petraškevičius, J. Černiauskas, J. Požin- 
gys, J. Obukevičius, J. Stankus, K. But
kus, A. Bernotavičius, E. Valiukas, A. Va- 
gelis, J. Kriaučiūnas, A. Žiaušys, V. Ku- 
chalskis, B. Sadeckas, V. Dambrauskas,
L. Serafinas, J. Savukynas, D. Norkutė, 
P. Gaižauskas, V. Katįjavičius, K. Vens- 
lovas, K. Buišas, S. Čepėnas (Ryga), Č. 
Juzinas, S. Straševičius, V. Lalys, P. Ju- 
čys, L. Musteikis, J. Mažrimas, A. Vol
demaras, V. Vaicekauskas, V. Čepukaitis, 
P. Macejauskas, A. Griškevičius, A. Pie- 
šinas, J. Karosas, A. Gedaitis, V. Rudmi- 
nas, B. Petrauskas, J. Pauliukas, L. Mic
kevičius, T. Krūminis.

20
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Vilkiukams ir paukštytėms.
Uždaviniai.

Užd. Nr. 14.
Atsiuntė T. Savickas iš Mariampolės.

A A A
A A A

1 A A B B D D E
2 G G I 1 1 I K
3 K N N R R R S

S S S

to C
Zi T

Perstatyti langeliuose raides taip, kad 
skaitydami iš kairės į dešinę ir iš viršaus 
j apačią gautumėte: 1) naminio gyvulio 
vardą, 2) retą mūsų miškų gyvulį ir 3) 
Paukščio pavadinimą.

Užd. vert. 3 tašk.

Užd. Nr. 15.
Atsiuntė J. Daniliauskas iš Vilkaviškio.

Iš šių skiemenų: ko, kas, si so, sten, 
vii, ir, ras, gia, ti, kiu, no, vii, klau, se, 
ge, bū, sudėti kiekvienam vilkiukui gerai 
žinomą sakinį.

Užd. vert. 2 tašk.
Uždav. Nr. 16.

Atsiuntė J. Grajauskas iš Vilkaviškio.
Šarada.

Aš pats esu vabzdys, 
Kurį vasarą visi matys.
Su „K“ — paukščio papuošalas,
Su „J“ — spalva, 
Su „P“ — indas. 

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. sprendimai.
Užd. Nr. 11.

Vaikučiai pama
tė raganą.

Užd. Nr. 12.
Perskaitę gau

nam: „Aš esu Kau
no pirmos vilkiukų 
ir paukštyčių drau
govės skautė 
pempė“.

Užd. Nr. 13.
Ona, duona.

Vilkiukai ir paukštytės už užd. 
Nr. Nr. 11 — 13 gavo:

8 tašk.: V. Krūminis.
6 tašk.: B. Marcinkevičiūtė, R. Gadei- 

kytė, A. Kariūnas, A. Baltramieįūnas, V. 
Juzinas, R. Vienožinskas, A. Gilvydis, A. 
Sereika, V. Daniliauskas, T. Gailius, S. 
Kišunas, G. Budrevičiūtė, K. Budrevičius, 
N. Jacunskis, A Grigonis, J. Grigonytė, 
E- Šilaikis, E. Charbijavičiūtė, V. Puzi- 
nauskas, A. Smilgytė, J. Skinkys, M. Hą- 
kaitė, S. Valickįs, G. Vaitkevičius, Ž. 
Madekšaitė, V. Žaldaris.

3 tašk-: S. Zairys, V. Tamošiūnaitė, 
J. Butkevičiūtė, E. Zairytė.

Atsakymai.
Visiems. Šį kartą skelbiamos pavar

dės tik surinkusių nemažiau 20 taškų. 
Kas surinko mažiau, paskelbsiu vėliau.

Už atsiųstus uždavinius dėkoju, kas 
tiks sunaudosiu.

Atsakymus siųsti iki kovo 22 d.

Skaitykite ir platinkite 
esperantišką laikraštį

„Mfova Esperanto-Rm”!
Metams tik 2 lit. Už 60 et. p. ž. 

siunčiam 3 pav. Nr. Nr.
jdomu jaunimui ir skautams.
Adr.. Medišauskas E., Kaunas.

Aitvare
skautai gauna kuprines ir viską.

Aitvarui rašo:
Kaunas, Mickevičiaus g. 11 a.

V. Macijauskui.

EKONOMINĖ KARIŲ 
BENDROVĖ

Kaunas, Laisvės Alėja
29 Nr. Telef. 133.

Didelis pasirinkimas įvairių 
rūšių prekių:

Gastronomija, vietos ir užsienio 
vynai, konjakai ir kiti gėrimai. 
Galanterija, kosmetika, popierisir 
rašomoji medžiaga. Manufaktūra 

ir kariška avalinė.
Specialus kariškų reikmenų 

skyrius:
Revolveriai, šoviniai, parakas, me
džioklės reikmenys, kariški diržai, 
pentinai, kutai kardams, kariškos 
apikaklės, visų ordenų ir medalių 
kaspinai ir t. t. Be to, bendrovė 
turi rūbų siuvyklą Laisvės alėja 

34 N r. Telefonas 25-36.
Siuvami rūbai specialiai karinin

kams ir policijai.

Gripo pavojus
dabar labai didelis. Visur 
kur yra šitos ligos mikrobai. 
Nepamirškite, kad tikriausia 
priemonė apsisaugoti nuo to 
pavojaus yra pastilės

Salde - Sanitas.
Pastilės „Salde“ apsaugo 
taip pat nuo slogos, nušalimo 
ir gerklės ligų.

1931 m. kovo 3 d.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
XVIII Loterijos
4-os klasės lošimas.

Dzūkai skautai—ugniagesiai.
Alytus. L. S. S. pagrinduose yra įdėtos 

ir skautų pareigos artimui. Tas pareigas 
skautai atlieka įvairiais būdais patarnaudami 
ir padėdami artimui nelaimėse.

Tačiau gaisre yra reikalinga ypatinga pa
galba artimui. Gaisras yra didžiausias žmo
nijos priešas. Jis ir turtingiausias šeimas 
padaro nelaimingomis. Kovai su gaisrais 
yra steigiamos ugniagesių komandos. Ugnia
gesiai labai artimi skautams, nes ir pats 
ugniagesių obalsis: «Dievo garbei, žmonių 
apsaugai» yra artimas skautų obalsiui: «Die- 
vui, Tėvynei ir artimui».

Ir štai Alytaus tunte įsisteigė skautų ug
niagesių komanda. Komandų suorganizavo 
ir jai vadovauja Vytauto Didžiojo dr vės 
dr-kas skilt. Ben. Kančys

Skau tas—ugniagesys.
— Paruošti įstatai ir jau tvarkoma Aly

taus skautų savišalpos kasa.
— Pskt. A. Skėrys, p. tuntininko pave

damas, organizuoja skautų dr-vę Alytaus 
žem. žemės ūkio mokykloje.

— Alytaus tunte šiuo metu yra 185 
skautai-ės ir 80 vilk.—paukšt.

T. adj. A. Š. ir I. P.
Radviliškis. I. 1. «Žirgų» skiltis lai 

mėjo skelbtus tarp skilčių konkursus — di 
džiulę fotografiją ir geriausios—darbščiausio 
skilties vardą.

I. 18. «Žirgai» šventė 50-t'es sueigų su
kaktuves. Tą dieną «Žirgai» rikiuoti ir visi 
uniformuoti nuvyko bažnyčion. Gražiai pa
sirodė dr-vių sueigoje, kur suvaidino «Barz- 
daskutį», padeklamavo ir pagriežė savo dirb
tais instrumentais.

«Žirgų» skiltininkas yra J. Taločka.
II. 1. Radviliškio skautų vyčių skiltis gas

troliavo Šniuraičių kaime (7 klm. nuo Radvi
liškio), kur suvaidino «Garsus Gydytojas**, 
padainavo skautiškų dainelių, pastatė pira
midžių ir kt. Tai, rodos, pirmas atsitikimas, 
kad kaimas skautų lankomas. Skit. St. Mar- 
tinėnas laikė paskaitą. Atsilankė daug svečių 
ir labai suįdomino jaunimą. Pėdsakai palikti: 
pradž. mokykloje organizuojami vilkiukai.

J. Žurauskas.

1931 m.
^Policijos

balenclo eitis, 
įdomus, turiningas, 1000 pusi, kaš
tuoja 10 litų, polic. tarn. — 6 lit.

Knygų lentynėlė.
Mano Kalendorius 1931 m. „Vairo“ 

B-vės leidinys. Kaunas, 1930—V. D. — m. 
Iliustruotas 96 pusi. Kaina 1 lit.

Vasario 16-toji. Lietuvos nepriklauso
mybės 13-kos metų sukaktuvėms pami
nėti. Redagavo V. Daudzvardas. Lietuvos 
Šaulių S-gcs leidinys. Kaunas 1931 m. 
114 pusi. Gražiai iliustruota paveikslais 
iš 1930 — Vytauto Didžiojo—metų. Kai
na 2 lit. 

Redakcijos atsakymai.
Popšutis. Deja! „Likimo žaislu“ ir mes 

pasinaudoti negalime.
Ant. I-kas. Eilėraščiuose perdaug liūd

numo. Šlubuoja forma. Mažai apdirbti. 
Pamėginkit rašinėt proza.

Stasys Sagatas. Netinka.
A. Griškevičius. Netinka. Silpnutis.
Ant. Požėla. Pasinaudoti negalime. 

Silpni.
Jonas Jakštas. Skaitysime.
A. Žigintas. Gal pasinaudosim vėliau.
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Atskiro nr. kaina 30 cnt.

balan-Bet ir jums dar nevėlu patekti i jo vietą, nes loterija 
džio mėn. 23 d. Tik prieš tai užsipr^numeruokit met

Kol 
nevėlu —

naudokis 
proga.

„Sk. Aidas“ metams 
kaštuoja tik 6 lit, pus
mečiui — 3 lit. 50 cnt. 
Ats. num. kaina 30 et. 
Prad. mok. mokiniams 
per jų mokytojus — 
metinė prenumer. 4 lit.

Kas iki 1931 m. ba
landžio mėn. 23 d. už
siprenumeruos metams 
„Skautų Aidą“ — galės 
loterijos būdu išlošti:

1. „Sk. Aido“ re
dakcijos lėšomis, kad 
ir iš tolimos provinci
jos, atvykti j Kauną, 
apžiūrėti visas Kauno 
įžymybes ir paskrai
dyti tarp debesų 
orlaiviu.

2. Didelę gražią ra
šalinę.

3. Už 100 litų įvai
rių, pagal prenumera
toriaus norą, knygų 
arba gauti šią sumą
Rinkite prenumeratą — didžiausios dovanos

(Rinkėjams prašant konkursas pratęsiamas)
A. Konkurse surinkę daugiausia „Sk. Aido“ prenume

ratų ir iki 1931 m. kovo mėn. 20 d. atsiuntę pinigus gauna:

Štai laimingasis, .laimėjęs «Skautą .Aid°” tojams 
dymą orlaiviu!

grynais pinigais.

I- as: moderniškiau- 
sį pirmos rūšies pate
foną su^plokštelėmis.

II- as: geriausią foto
grafijos aparatą su vi
sais priedais.

B. Konkurse gali 
dalyvauti ir kolektyvai 
(kelių asmenų būrelis, 
skautų - čių draugovė, 
atsk. skiltis ir p) Tas 
kolektyvas, kuris su
rinks daugiausia pren., 
bet ne mažiau kaip 100 
pr. ir iki 1931 m. ba
landžio m. 23 d. atsiųs 
pinigus, gaus bran
gių ir didelę spor
tišką palapinę.

C. Visų kitų „Sk. 
A.“ prenumeratos rin
kėjų, 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 į specialinį „Sk. Aido“ skyrių, skiriamą „Sk. 
Aido“ platintojams pagerbti.

„Skautų Aido** radakcija ir administracija
Kaunas, Nepriklausomybės aik. 2.

IMBN MMHB

I

Lietuvos Žemės Okio 
Koperatyvų Sąjunga

Taupyk ir sutaupąs
laikyk banke.

Lietuvos

KAUNAS, Vytauto prosp. 33 Nr. 
Teiegr.: LIETŪKIS — Kaunas. 

Telef.: 723, 14-23, 31-8*.

Eksportuoja: javus, linus, sėmenis, 
sėklas, bulves, vaisius, linų pluoštą ir 
kitus žemės ūkio produktus.

Importuoja: jvairias trąšas, žemės ūkio 
mašinas, koncentruotus pašarus, pievų 
ir daržovių sėklas, cementą, cink. skar
dą, tolį, druską, silkes, cukrų ir visas 
kitas plataus vartojimo prekes.

Elevatoriai: Kaune ir Šiauliuose.

Linų Perdirbimo Fabrikai: Joniš
kyje, Biržuose ir Naumiesty (Šakių ap.),

Lietūkio skyriai: Šiauliuose, Dva
ro g-vė 83 nr., tel. 221. Telšiuose, 
Turgaus g-vė 28 nr., tel. 102.

*

Koperačijos
Bankas

Kaune, Laisvės alėja 62 nr., savi namai

Restoranas Restoranas

„METROPOLIS“
Pusryčiai, pietus ir vaka
rienė. Kainos normalios.

Laike pietų ir vakarienės griežia koncerti
nis orkestras :• aviniukas K. Baronas.

Kaunas, Laisvės ai 44 nr.

u ') cenzūros leista.
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