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Iš musų
Centre.

— Per Užgavėnes buvo skaučių vado
vių kursai, kurie labai gerai praėjo. Da
lyvavo aaie 150 klausytoių, kurių tarpe 
buvo keliasdešimt mokytojų.

— Variausias skautų štabas, norėda
mas paskatinti skautų tarpe tėvynės pa
žinimo idėją, ski s vertingas premijas už 
įdomiausias ekskursijas ir keliones po 
Lietuvą, Kurias atliks šiemet vasarą di
desnės ar mažesnės skautą grupės. 
Smulkmenas pranešime vėliau.

— Štabo Komisijoje svarstomi drau
govių ir tuntų vėliavų projektai. Yra 
nusistatymas paruošti vi oms vėliavoms 
vienodą tik vieną pusę, o kitą pusę iš
pildyti duoti iniciatyvos vienetams. Taip 
pat skubos keliu ruošiama skautų valiū
kės tipas. Darbui greit bus baigti.

-r Vyr. skautų štabas tyria sąlygas 
specialiniam vad i laikraščiui leisti. Šio 
laikraščio išeitų per metus 3-.-4 nume
riai, turinys butų skiriamas skautų vado
vavimo darbui.

Kauno r. tuntas.
Liet. Skau ų Sąjungos Šefo vasario 

10 d. įsakymu Kauno tunto tuntininku 
paskirtas, buvę^ vyrausiąs skautininkas, 
kap. vyr. sk. Vsevolodas Šenbergas. Nau
jasis tuniininkas š. m. vasasio 21 d. tun
to štabo posėdyje perėmė iš majoro Ar
dicko tuntą h pradėjo eiti pareigas.

Vasario 2 d. Kauno tunto skautai-ės, 
pagerodami pasaulio skautų Šefą R. Ba
den Powell’j jo gimimo dieną, prie vy
riausio skautų štabo iškėlė skautišką vė
liavą. Vėliavos pakėlime ir nuleidime, 
ne Kauno tunto skautų-čių, dalyvavo ir 
studentes skautės.

Kovo i d. Loji Kauno skautų vyčių 
draugove švenčia savo tradicinę šventę. 
Šventės proga skautai vyčiai išpildys 
skautų radio valandėlę.

V. V ė v e r s ė 1 i s.

Pirmas žingsnis keturioliktą 
laimės šalį. i

Pasakykite, kas nesidžiaugia kokį 
nors darbą pabaigęs? Kas nesušunka 
užsibrėžtą tikslą pasiekęs? Kas nesi
džiaugia visa tai atsiminęs? — Tik gyvi 
numirę nei darbo nedirba, nei tikslo ne
siekia, nei atsiminimais nes guodžia. To
kiems žmonėms visa juoda, tamsu ir 
gražusis pasaulio rūbas supurvintas.

Tačiau ne visiems tą pat Apvaizda 
nulėmė. Ne visus leido po purvą brai
dyti, nutremptas pasaulio gėles „purvi
nais savo batais“ mindžioti. Apvaizda, 
matyti, norėjo, kad būtų ir tokių žmonių, 
kurie kiekvieną vystantį žiedą gaivintų, 
sutremptą gėlę prikeltų. — Tai tų žmo
nių gerieji darbai.

Pagaliau, kas gi tie žmonės? Tai 
skautai: laimingos sesutės ir broliukai.

Tie laimingieji, Kauno skautai-ės, nu
tarė aktingai prisidėti prie bendro visos 
Lietuvos džiaugsmo.

16-os vasa'io nepapr. šio džiaugsmo ir 
pasiryžimošventės sulaukę.anksti rytais vi
sų Kauno pusių suskrido skautėsai į V \ tau
to kalną. Suėjo prie mūsų didvyrio, 
tautos vienytojo ir ugdytojo, Vytauto 
Didžiojo paviljono susitelkti ir pradėti 
d dėlę šventę. Pakėlę vytautmę vėliavą, 
jaunatvės nuotaikos ir linksmo gusąrų 
orkestro lydimi, įžygiuoja į Kauną. Ci t

gyvenimo.
prie vyr. skautų štabo pakelia skaučių- ų 
vėliavą. Pastebėtina, kad čia prie Kau
no skaučių-tų šeimos prisideda ir iš visos 
Lietuvos suvažiavusios skaučių kursų 
dalyvės, busimosios lakštingalos ir jaunų 
skaučių-tų mokytojos.

pakeliant vėliavą vyriausias sktn. pulk. 
J. Šarauskas pasakė kalbą, apibūdindamas 
skaučių-tų vėliavos ir šios šventės reikšmę 
ir ragino su džiaugsmu pasitikti keturiolik
tus laisvos Lietuvos metus.

Iš čia, tvarkingoj eisenoj apie 700 
skaučių-tų nužygiavo į „Metropolitaino“ 
salę į iškilmingą sueigą, kurioje rgi Kal
bėjo vyriausias skautininkas, džiaugda
masis gražiu skautų sugyvenimu ir ben
dradarbiavimu.

Lietuvos skautų Šefui sušukta tris 
kartus garsus „valio!“ ir laimingai L'e- 
tuvos ateičiai orkestras pagriežė tautos 
himną.

Sktn. M. Martinaitis padarė istorinę 
nepriklausomybės atgavimo apžvalgą. 
Mirubiems dėl mūsų šalies gerovės ir 
laisvės atsistojimu ir rimtimi išreikšta 
pagarba.

Po iškilmingos sueigos buvo parodyta 
filmą iš praėjusių Vytauto Didžiojo me
tų iškilmių.

Iš „Metropolitaino“ skautai nužygiavo 
į Įgulos bažnyčią pasimelsti, savo pasi
ryžimus sutvirtinti. Po pamaldų skau- 
tės-ai sustoję špalieria s, didžiuoju saliu
tu pagerbė išeinantį iš bažnyčios savo 
Šefą-

Po pietų, orkestro lydimi, .nuėjo į 
Karo Muziejų atiduoti pagarbą tiems, 
kurie, anot kan. Tumo, visa atidavė ir 
nieko negavo, tiems, kurie : atys išpildė 
ir mums pabrėžė reikalavimą, aukure 
įrašytą, „Redde quod debes“. Vadovių 
kur.-ų dalyvės ant paminklo žuvusiems 
uždėjo gyvų gėl ų pluoštą.

Iš Karo Muziejaus' nužygiavo nuleisti 
rytą pakeltą vėliavą.

Baigdami šventę visi skautai ir sve
čiai ’susirinko į Rotušės salę pasilinks
minti. Į šventės skautų laužą atvyko 
Dr. J. Alekna su ponia, vyriausias sktn. 
pulk. J. Šarauskas su ponia ir daug kitų.

Mieli skautai, telaimina Dievas jūsų 
žygius, o jūs patarnausit Tėvynei.

Mokyt. S- Dainora.

Algirdėnų šventė.
Vasario 16 d. „Aušros“ berniukų gim

nazijoje buvo 11 D. L. K. Algirdo dr-vės 
septynerių metų sukaktuvių šventė. Į 
šventę atvyko vyriausias skautininkas 
pulk. Šarauskas,, tunto štabas ir draugo
vių atstovai. Čia vyriausias skautinin
kas įteikė draugovei vėliavą ir palinkėjo 
Algirdėnams išaugti gerais skautais ir 
tautos sūnumis. Po v. s. kalbos visi drau
govės skautai ir svečiai sugiedojo tautos 
himną Įteikus vėliavą gražus skautų bū
relis davė įžodį. Šventės proga dr-vę 
sveikino tunto ir dr-vių atstovai ir Za
rasų skautų atstovas vyr- skilt. Namajū- 
nas. Dr-vės globėjas mok. J. Mašiotas 
sveikindamas palinkėjo augti, stiprėti ir 
suskautinti visą mokyklą. Po to, drau
giu nkas padarė istorinę dr-vės veikimo 
apžvalgą ir tuo šventė buvo baigta.

V - i s.
Vileišiečiai 16 vasario 24 vai.

Nors baigėsi suvažiavusių skaučių su
ruoštas pasilinksminimas, sukėlęs mumy

se puikiausią nuotaiką, nors visi iš salės 
skirstėsi namo ir ne vieno vileišiečio 
mintys nuskriejo su jais... bet mes atsi
skyrėm nuo visų, kad atliktume mūsų 
tradiciją, surištą su šia diena. Ji atlie
kama kas metai 16 vasario 24 vai. ant 
„Inž P. Vilešio“ tilto Kaune. Jos už
miršti negalėjome ir šiemet. Dalyvavo 
ir priminė apie ją mūsų abiturientas bro\« 
Jonas, parodydamas tuo mumus pavyzdy 
ir tvirtą vileKictiškumą. Salėj buvo su
tarta: pr.eš į at dvyliktą visi pavieniui su
sirenka ant uito, nes apie tai policijai 
juk nepranešta ir leidimo negauta .

23 vai. c5 min. pastabus p .licininkas 
galėtų pastebėt įtartinai vaikščn jant tuos 
pačius žmones. 2u vai. 59 m. galėtų pastebė
ti, kaip šie ' isi renkasi tilto viduryje iš pi
lies griuvėsių pusės. Motušės laikrodžiui 
mušant 24 valandą, visi stovėjo r tu, stip
riai suspaudę vien kiliems rankas.,. Čia 
pat girdėjosi besiartinančio policininko 
žingsniai.

...Vileišį! Slip ink mūsų dvasią, jė
gas, kad mes būtume verti tavo vardo!.. 
Suspaudė dar kartą vileišieč ai viens kito 
delną. Susiliejo širdies plakimo taktas.

— Ant tilto nieko jau nebeliko, tik 
vidury tilto iš pilies griuvėsių pusės, sto
vėjo policininkas. Stekas.

Didelis koncertas.
Vasario 7 d. Kauno tuntas suruošė 

didelį koncertą—vakarą. Į koncertą at
vyko L. S. S. Šefo pavaduotojas d-ras J, 
Alekna su žmona, Variausias Skautinin
kas su žmona, skaučių vadė sktn S. Čiur
lionienė ir vyriausio štabo nariai. Atvy
kusius aukštuosius svečius išstatyta skau
čių garbės sargyba pagerbė didžiuoju sa
liutu, o salėje, orkestrui grojant iškilmių 
maršą, sutiko tunto štabo nariai ir drau
govių globėjai su vy . sktn. kap. Šenber- 
gu priešaky.

Atvykus svečiams pradėta koncertas. 
Buvo išpildyta įvairūs muzikos dalykai 
smuikais, violenčele, klarnetu, fortepionu 
ir kanklėmis. Orkestro vedėjas pasktn. 
V. Pečiūra gražiai sugrojo smuiku Per- 
goleso — Siciliana ir Kalinikovo — Liū
desio daina ir buvo iššauktas keletą kar
tų pakar oti. Gražiai pasirodė visas or
kestras ir gražiai paskambino fortepionu 
B. Trainavičiūtė ir M. Rėklaitis. Kankli
ninkai J. Puskunigis ir t . Gečiauskas 
labai gražiai paskambino kelias daineles. 
Tenka pastebėti, kad programą paruošė 
ir išpildė vieni skautai vadovaujami psktn. 
V. Pečiūros. Dar 1-o* vyr. skaučių dr-vės 
skautės gražiai pašoko baletą „Čiuo
žykloje“.

Vasario,8 d. toks pat konce tas buvo 
suruoštas Šaulių S-gos salėje. Koncerte 
buvo vyriausias skautininkas pulk. J. Ša
rauskas, skautų rėmėjai ir pilnutėlė salė 
publikos. Čia koncertinė dalis buvo iš
pildyta dar su didesniu pasisekimu Po 
programos visi svečiai ligi 24 vai. pasi
linksmino. V. Vėversėlis.

Šakių skautai
Š. m. vasario m. 12 d . šventėme vie- 

nerių metų sukaktuves. Šia proga buvo- 
sušaukta bendra Vytauto Didž ir Birutės 
dr-vių sueiga, kurioj dalyvavo dauguma 
gimnazijos mokytojų, mokinių ir visi 
skautai-ės. Laikyta paskaita „Valios tvir
tinimas praktikoj“.

Keletas skaučių davė įžodį; kai k. rie už 
darbštumą pakelti į paskautinink laips į

Vasario 14 d suruoš as vakaras. Vai
dinta Gaigalo „Laisvės kovotojai“. Vakaru 
visi patenkinti ir manom ateityje turėti 
dar geresnių pasisekimų. P. L.-

Redakcinė komisija — skm. 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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iLnysirKU©ir^g skautų laioaItiiS'
4 (61) nr. Kaunas, 1931 m. kovo mėn. 1 d. IX metai

(Patrono cSoentė.
Kasmet kovo mėn. 4 d. mūsų skautai, kaip ir 

visa Lietuva, turi ypatingos laimės švęsti savo gar
bingo Patrono šv. Kazimiero šventę. Ta šventė 
yra viena trijų didžiųjų skautų švenčių (be tos yra 
dar šv. Jurgio ir Motinos §ventės).

Visi pasaulio skautai
balandžio mėn. 23 d. entu
ziastingai, su dideliausiomis 
iškilmėmis, specialinėmis 
programomis ir t. t., ap- 
vaikščioja didžiojo Globėjo 
šv. Jurgio dieną. Tai tarp
tautinis visų skautų triumfas.

Bet be viso to visuo
tinio džiaugsmo mes, Lie
tuvos skautai, nuo pat Lie
tuvos skautų įsikūrimo, pa
keltomis širdimis ir susi
kaupę dvasioje, atliekam 
kuklų mūsų, Lietuvos skautų, 
Patrono paminėjimą. Šv. 
Kazimieras, be visų kitų 
privalumų, kurie Jį puošia 
kaip šventąjį, mums 
labai reikšmingas dar tuo, 
kad yra lietuviško ki
limo, viena, ir antra — gy
vendamas tokioje aplinko
je, kur buvo įvairių pagundų 
klaidžioti gyvenimo takuose, 
Jis vis tik paliko labai pa- 
veikslingas silpnybių ir ydų 
nugalėtojas, kurio nugalė
jimų pasekti gali audrin
gajam amžiuje jaunuolis.

Mūsų Patronas gimė 1458 m. spalių mėn. 3 d. 
ir mirė 1484 m. kovo mėn. 4 d Jojo žemiškoji da
lis, kūnas, dėkingų žmonių gerbiamas ir garbinamas, 
jau keli šimtmečiai ilsisi mūsų sostinėje Vilniuje, kurį 
įkūrė šv. Kazimiero prosenelis didysis Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas.

Šv. Kazimiero tėvas buvo did. Lietuvos kuni
gaikštis, vėliau ir Lenkijos karalius—Kazimieras, o Jo 
motina buvo Elzbieta, Austrijos—Vengrijos - Čekijos im
peratoriaus Alberto Habsburgo duktė. Tuo būdu šis Jau
nikaitis kilo iš įžymiausių, Gedimino ir Habsburgų, 
giminių. Išnykus Vengrų ir Čekų sosto valdytojams, 
Kazimieras 1471 m. buvo karūnuotas šio sosto ka-

CKa^lmieco dienai

J
 (Šiandieną grasiausių gėlių iš kratinių 

oRles skinam, pagerbdami amžiną kapą,
\ O kilnus gaudimas oarpų rytmetinių 
\ yltskleidSia mums šoentą istorijos tapą...

f Ta angelas gimus šios paoėsy,
r olles džiaugsmo ieškojai, kur oargas 5 y dėjo.
f Laimingi mes būsim, Jei mus ois lydėsi
/ (Keliu be šešėlių, be juodojo oėjo.

) o)Tlalda Taoo širdį be jod^ių ramino,
) (Prieš Ją dugo sostai, prieš Ją tirpo plienas, 

geismus Jaunystės geriausiai gesino.

\ (Su ilgesio giesme, oiltim oainikuota,
\ oRuskrieJam prie kapo, kur džiaugės ne o ienas, 
\ (Kai sieloj oiešėjo nežemiška puota.

r Ollt. (Ilgesys. ..

ralium. Neilgai trukus, susidėjus aplinkybėms, pasi
traukė nuo šio sosto Ir toliau, Įžymių mokytojų pa
dedamas, Jis ypatingai stropiai ir rūpestingai mokslinosi. 
Nuo ankstyvos savo jaunystės, kaip gabiausias, stro- 
pįau§ias_Jr _išmjn.tiD^iausias sūnus, Jis turėjo būti savo 

tėvo artimas padėjėjas. To-
dėl dažnai Jis su savo tėvu 
dalyvaudavo Lietuvos ir 
Lenkijos valdyme. Karalius 
Kazimieras, matyt, norėjo 
jį paruošti sosto įpėdiniu. 
Tačiau karalaitis Kazimieras 
krypo kita linkme. •

Jokių moralės kom
promisų! Švarus, tyras, 
nuoširdus kratėsi viso, kas 
galėjo ištaiginguose kara
liškuose rūmuose pakenkti 
šio jaunuolio dorovei ir 
sąžinei. Be griežtų asketinių 
nuostatų, kuriuos tvirtai 
pildė, gilaus pamaldumo 
karalaitis Kazimieras darė 
daug .gerų darbų, Jętfe lab- 
jdaringą ir teisingą savo 
širdį. Visa tai į jį supančią 
aplinkumą darė nepapras
tai gero įspūdžio.

Ir kai ligos padedama 
beširdė mirtis nutraukė šios 
gėlės žemišką kelionę, visi 
artimieji, o ypač vargšai ir 
nelaimingieji, kuriais kara
laitis, gyvas būdamas, tiek 
daug rūpinosi, neapsako

mai gailėjosi ir liūdėjo.
Dar gyvendamas šventai vedė savo gyvenimą, o 

miręs ne kartą stebuklingu būdu padarydavęs žmonėms 
gera. Už keliasdešimt metų po Jo mirties šv. sostas 
Jį pripažino šventuoju.

Vėliau, kada rusai pavergė Lietuvą, jie uždraudė 
šv. Kazimiero gerbimą, nes per Jį pavergti žmonės 
kreipėsi į Aukščiausiąjį užtarimo. Ir tada Šv. Kazimie
ras padėjo godojantiems mūsų žmonėms išlaikyti 
lietuviškumą.

Jo trumpas gyvenimas, kovojantis už tiesą ir kilnumą, 
yra panašus į tą mūsų tautos gyvenimą, kur per kelis 
šimtus metų svetimųjų buvo ardoma lietuviška dvasia,
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Vyriausias Skautininkas š. m. II. 13 iškilmingai įteikia skautų ordenus įžymiausiems 
Panevėžio skautų veikėjams

Mt. Ilgesys.
* į • | • i£(.(VZ.r^ >iZv'Vėliava.

Mėlynoje prietemoje dangus žy
dėjo milijonais žvaigždžių. Išbalu
sias gatves dengė pajuodę šešėliai 
ir džiugino skardus minios klege
sys. Ba tieji gimnazijos rūmai slaps
tėsi už nuogų medžių, kurių vir
šūnės vakaris vėjas grojo šiurpu
lingą maršą. Ponai Ramūnai sku
bėjo į gimnaziją.

— Aš maniau, tėte, kad nebe- 
ateisit — sutiko juos sūnus Andrius 
tarpdury.

— Jei prižadėjom, tai ir ištesė- 
sim, tik, mat, truputį suvėlavom — 
turėjom svečių, o sueiga dar ne
prasidėjo?

— Dar ne, tėte. Mat, ir mes 
truputį užtrukom — nesulaukiam 
globėjo. Sugaudė maršas. Pasigir
do skardi komanda. Visi svečiai 
sugriuvo spindinčion salėn. Prieš 
svečių eiles išsilygiavo didžioji drau
govė jaunųjų vyrų. Visų veiduos’ 
žaidė maloni šypsena, o joj kaupė
si rimtumo žymės Prieš jų eiles 
stovėjo tik šiandien dovanota vė
liava. Džiūge?;o ty a apsupo salę 
ir iš trisdešimt jaunų krūtinių išsi- 
vervė didžiojo pasižadėjimo žodžiai, 
jų aidai himnu nuaidėjo į beribį 
plotį. Geltoni kaklaryšiai ir spin
dinčios lelijos papuošė krūtines. 
Šimtai sakinių ir linkėjimų pripildė 
jaunas širdis. Tėvai slapčia braukė 
džiaugsmo ašaras nuo raukšlėtų 
veidų. Kupinas saulėtos laimės 
Andrius išbučiavo tėvams rankas

— Mamyt, užrišk man pirmą 
mazgelį ant kaklaryšio, kurį gavau 
laimingiausią dieną. Tas mazgelis 
primins man, kad pirmą kartą man 
jį užrišo motina ir, kad aš visada 
turiu neužmiršt savo didžiausio pa
šaukimo: padėti artimui

— Būk ištikimas, vaikeli, ištar
tiems pasižadėjimo žodžiams, nes 
juose slepiasi didžiausia gyvenimo 
tiesa ir kiekvieno žmogaus laimė —

Sktn. M. Martinaitis, L. S. S. Šefo įsaky
mu paskirtas vyr. skautų štabo mokslo— 

propagandos dalies vedėju.

baigė motina ir su tyra meile pa
bučiavo vaikui skruostą. Andrius 
linksmas nubėgo savųjų būrin.

Vėlyvos nakties tyla palydėjo Ra
mūnus ir Andrių į namus. Andrius 
ilgai dar nemigo. Jo širdis džiau
gėsi tuo įvykiu, kuri> šiandien jį 
paskandino amžinai žydinčių gėlių 
kvapuos’. Pasiėmė dienoraštį ir ra
šė ilgai. v

— ... Šiandien pasižadėjau gyven 
ti didžiausiems siekimams. Manasis 
džiaugsmas nerado ribų, manoji 
šypsena padarė laimingus senuo
sius tėvelius Vėliava, kurią palie
čiau savo lūpomis, bus man vado
vu gyvenimo takais! — bake ra
šyti. Tai parašęs jis pasijuto lyg 
kažką įžeidęs, bet greit tirštas 
mintis išvaikė ir vėl pasinėrė 
džiaugsme.

Tai buvo prieš dešimtį metų.** *
Sustojo ilgą kelią viesulu lėkęs 

greitasis traukinys. Neskubėdamas 
išlipo iš traukinio Andrius Ramū
nas ir neskubėdamas nužingsniavo 

gimtojo miesto gatve. Bematant 
Andrių sutiko pasiilgę draugai.

— Sveikas, Andriau!
— Džiaugiamės sulaukę ... — 

skambėjo sakiniai ir visas būrys 
senų pažįstamų ir gerų draugų su
gužėjo prie taurės. Putojąs vynas 
ir švelni smuiko melodija džiugino 
jaunuosius. Griausmingas maršas 
sutrenkė gatvėj Langus apgulė 
žiūrovai. Ilga virtine žygiavo skau
tai. Prieš pirmą būrį nešė seną, 
saulutės nudegintą vėliavą. Sklaidė 
ją ramus vėjas, supo, liūliavo jos 
kaspinus. Baltutės sniegulės bučiavo 
ją, tarytum dukros senutę motiną. 
Sustingo Andrius prie lango. Prieš 
akis margais paveikslais sustojo 
užmirštos dienos.

— Juk ir aš kadaise gyvenau tuo 
džiaugsmu. Žengiau taip pat drą
siai kupinas giedrių minčių paskui 
tą vėliavą... — ištarė niekam ne
girdint, pasakė draugams sudiev ir 
išėjo.

Prie gimtųjų namų šnarėjo bela
piai beržai. Mažas šunytis sutiko 
Andrių prie vartų.

— Mamyt, Andrius parvažiavo— 
džiaugdamos sušuko sesuo Pranė.

— Labas, motin!
— Sveikas. Kur tu iki šiolei bu

vai, juk traukinys jau senai atėjo.
— Draugus buvau sutikęs.
— Tave tie draugai, sūneli, visur 

susitinka, tik man jie tai visai ne
patinka. Jie pakeitė tave, tu dabar 
atrodai lyg svetimas savųjų tarpe.

— Tiesą sakai motin... Na, bet 
kas buvo užmirškim, nes vistiek 
nesugrąžinsim.

— Kur tu, Pranyt, ruošies — pa
klausė motina.

Mok. J. Mičiulis, dekoruotas svastikos orde 
nu, įžymus skautų rėmėjas ir sk. remti dr-jos 

Panevėžio skyr. pirmininkas
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— Eisiu į iškilmingą sueigą, juk 
šiandien šv. Kazimiero diena.

— Tai kodėl, sesyt, manęs ne- 
kvieti—nedrąsiai paklausė Andrius.

— Atsibodo man tave ir kviesti, 
o tu, kai baigei gimnaziją, tai nuo 
to laiko ir pamiršai skautus. Dabar,

Gen. I. Tamašauskas, senas Panevėžio 
skautų rėmėjas, apdovanotas svastikos 

ordenu.

broli, iš seniau mylėtų siekimų 
dažnai pasijuoki...

— Tai buvo klaida, kurią šian
dien pasiryžau pataisyti. Jėgų nu
kauti ydai užteks, nes dar sielos 
gilumoje tebežėri meilės žarijos, 
kurias užžiebė vaikystės metuos 
skaisčių siekimų meilė. Šiandien 
toji ugnelė iš naujo pradės degti. 
— Susijaudinęs baigė Andrius. Mo 
tina abu su Prane išlydėjo pro kie
mo vartus.

Iš sueigos grižo vėlai. Andrius 
buvo linksmas ir patenkinias savo 
sumanymo įvykdymu.

Už langų švilpavo vėjas, sekda
mas vidurnakčio pasakas. Andrius 
sėdėjo prie rašomojo stalo ir vartė 
senai rašytą dienoraštį. Atvertęs 
paskutinį puslapį ilgai žiūrėjo ir 
skaitė. Staiga pakėlė knygą, pri
spaudė prie lūpų ir sukniubo ant 
stalo. Po valandos pakėlė akis, o 
iš akių riedėjo ašaros. Daug kas 
būtų labai nustebęs šiuo reginiu. 
Ne vienam būtų atrodę keistai, kad 
subrendęs jaunikaitis ašaroja lyg 
įvaža mergaitė Staiga Andrius 
nubraukė ašaras, perėjo porą kartų 
per kambarį ir atsisėdęs prie stalo 
po dešimties metų pertraukos pra 
dėjo rašyti dienoraštį.

— ... Laimingiausia diena mano 
gyvenime ■ — įžodžio diena. Šiur
pus lik'mas buvo mane iškreipęs 
iš didžiojo kelio, bet šiandien vėl 
pajutau po savo kojom kietąjį gra
nitą. Senutė vėliava priminė man,

Karžygiškumas.
„Ponas kapitone“, sušuko Jokū

bas Maksvelis, vairininkas, „ponas 
kapitone, man rodos, kažkur dega; 
bet kur, negaliu surasti“. Kapiton «s, 
nustojęs kvėpuoti, pradėjo uostyti, 
ir kartais jam rodėsi, lyg užuodžiąs 
dūmų kvapą, kartais, lyg nieko. Bet 
juo ilgiau, juo stipresnė darėsi ug
nis, ir, pagaliau, naktį, kai jau gar- 
laivisbuvopilnasdūmų,kapitonas su
šunka: „Maksveli, jau radau, lieps
na eina nuo ano rato“.

Tai aš suku laivą į krantą,—rik
telėjo Maksvelis, pasikasydamas pa
kaušį, nes gerai suprato artimą bai
sų pavojų.

Maksvelis, likęs vienas, atsiklaupė 
ir pradėjo melstis:

— O Tu, galingasis Dieve, su
teik man stiprumo ištikimai išpil
dyti savo pareigas, ir būk ramin
tojas mano žmonos, jei aš žūsiu, 
ir tėvas mano aštuonių vaikelių.

Pasimeldęs tuoj tvirtai stvėrė vairą.
Jūrininkai sukaupia visas savo jė

gas kovodami su ugnimi, bet lieps
na kiekvieną minutę didėja ir varo 
mašiną dideliausia jėga, taip, kad 
laivas šauna per bangas, kaip audros 
paukštis.

Visi keleiviai susispiečia priešakį 
nėj laivo dalyje. Tik vienas Maks-

Kėdainių gimn. direktorius prof. Jurgis Ele- 
sonas, didelis skautų prietelis i- Kėdainių 
tunto protektorius. Jam II. 12 Vyriausias 

Skautininkas įteikė svastikos ordenų.

kad ne tuo keliu aš einu. Ji pa 
budino mano sieloj užmigusią mei
lę. Aš iš naujo pradėsiu gyventi 
su sieloj pražydusiu pavasariu —

Vienas jautrių spalvų paveikslas 
užvaldė sielą ir prikėlė ją naujam 
gyvenimui.

Panevėžio valst. gimn direktorius kun. 
Lindė—Dobilas, rašytojas ir kritikas, ra
šęs ir skautų spaudoj. Jis yra nuoširdus 
skautų draugas ir panevėžiečių skautų glo
bėjas. 11.13 jam įteiktas svastikos ordenas.

velis stovi troškinančioje kaitroje 
prie vairo rato, lyg koks kankinys 
prie rūkstančio laužo. Nors kapito
nas ir jūreiviai daro visa, ką gali, 
kad apipiltų užpakalinę laivo dalį 
vandeniu ir užgesintų ugnį, bet tai 
neturi mažiausios reikšmės. Jau pra
deda degti grindys po Maksvelio kojų, 
bet jis nepalieka savo vietos, nes 
žino, kad jojo rankose glūdi 80 
žmonių gyvybė. Jis kreipia dažniau 
savo žvilgsnį į krantą, liepsna gi 
vis smarkiau varo laivą, vairo ratas 
vis stipriau spaudžiamas Maksvelio 
rankų.

Žmonės ant kranto mato degantį 
laivą ir daro ugnimi ženklus, kur 
nelaimingiesiems būtų geriau pri
plaukti prie kranto. Maksvelis tai 
supranta, bet jau pradeda degti jo 
kojos. Jis vis tik savo vietos nepa
lieka ir mato, kad jau už kelių mi
nučių turės laivas paskęsti, jei jis ne
spės pasiekti kranto. Laivas kaip 
audra ūžia pirmyn ir... ir jau... jis prie 
kranto.—jau sustojo smėly. VLi iš
gelbėti. Maksvelis išnešamas ant 
rankų į krantą. Bet kaip jis atrodo! 
Jo drabužiai, visai sudegę, puola nuo 
kūno, o kojos irgi gerokai apsvilu
sios. Bet Dievas palaimino gydytojo 
ranką, ir po keliolikos savaičių 
Maksvelis galėjo atsikelti. Bet dabar 
jis ne toks, koks anksčiau buvo. 
Jo ankšta stovyla palinkusi, plau
kai praž:lę, kojos silpnos,-tai turi 
jis visą savo gyvenimą kęsti. Jis— 
luošas jo šeima nustojusi savo vienin
telio maitintojo..., bet Aukščiausias 
sujudino žmonių širdis, jog tie vi
sur Maksvelį su jo šeima maloniai 
priima, pavaišina ir gausiai apdo
vanoja. Vertė V-kas.
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(Iš tolimesnių Jonuko nepasisekimų).

Visą savaitę Jonukas buvo užsi
gulęs ant knygų. Jis skaitė roma
nus, skaitė įvairias apysakas, kur 
buvo kalbama apie riterius.

— Ech, tie dabartiniai laikai!... 
Nebėra kilnių jaunuolių, nebėra ri
teriškumo... — girdėjo Jonas vieną 
sykį taip išsireiškus kažkokią pa
gyvenusią ponią.

Ta ponia laikė rankose šuniuką, 
žiūrėjo kažkur į beribę baisiai skaus
mingu žvilgsniu ir dejavo dėl sto
kos riteriškumo.

Jonukui labai pagailo tos ponios. 
— Aišku, — pamanė jis. — Sun
ku dabar, ypač moterims, kai rite
rio nei su elektros lempute nerasi! 
Kas per gyvenimas?... Niekas jų 
neužsistoja, niekas neapgina...

Ir todėl dabar jis studijavo ro
manus, bandydamas iš savęs pada
ryti riterį. Ypač tai jam buvo rei
kalinga, nes ir skautų įstatas kalba 
apie tai, jog skautas turi būti rite
riškas.

Romanuose buvo vaizdingai pa
mokinama, kaip, būtent, pasidaroma 
riteriu. Anot romanų svarbiausias 
riterio užsiėmimas — tai išsirinkti 
sau širdies damą ir dėl jos su vi
sais kovoti. Paskui, dar, reikia būti 
labai kilniam, ginti kiekvieną, kas 
tik atrodo kieno nors nuskriaustas, 
ir dėl kiekvieno dalyko įsižeisti. 
O jei prie to viso dar riteris kar
tais po langu sugieda serenadą da
mai ir išžudo visus savo priešus, 
—tai, reiškia, jis yra pirmos rūšies 
riteris.

. .. namiškai užsikišdavo ausis arba išlakstyda
vo iš namų.

Taip apsišvietęs, Jonukas ėmė 
veikti.

Pirmiausia jis pasiskolino nuo 
draugo smuiką ir visą laiką cypdė 
jį. Smuikas buvo didesnis, beveik, 
už patį Jonuką, bet tai nieko ne
kenkė. Aišku, Jonuko niekas ne
buvo mokinęs griežti smuiku ir to
dėl jis griežė tik savo nuosavas 
kompozicijas. Jo nemuzikalūs na
miškiai užsikimšdavo ausis arba iš

lakstydavo iš namų, kai jis grojo. 
O motina dar liūdniau, nei kada 
jis pietus virė, lingavo galva:

— Nebaigsis tas viskas geruoju... 
Oi, nebaigsis!... Ir iš kur man pi
nigų reikės ištraukti, jei teks vežti 
Joną Kalvarijon?...

Dejavo motina. Kaukė mažas 
broliukas, jo muzikos klausydamas, 
o Jonukas griežė ir griežė. Jis 
ruošėsi griežti kada nors kokiai 
nors damai serenadą.

— Nieko nepašvilpsi, — sakė jis.
— Aiškiai pasakyta: „skautas yra 
riteriškas“. Nori—nenori, betgi turi
— ir jis turi pasidaryti riterium !

Pagaliau svarbiausias riteriškumo 
pažymys — serenada, buvo kaip ir 
pasiektas. Jonukas paliko smuiką 
namie ir išėjo gatvėn ieškoti sau 
širdies damos.

Miesto sode, nors lijo ir buvo 
šalta, jis pamatė kažkokią damą. 
Dama su nuskriausta išvaizda vaikš
čiojo sode ten ir atgal, ir nuolat 
žiūrėjo laikrodėlin.

— Štai! — dingtelėjo Jonukui 
galvon. — Ji atrodo tokia nelai
minga ir tokia nuskriausta. O, aš 
ją apginsiu, aš nuraminsiu ją!

Jis priėjo prie damos ir tarė:
— Skaisčioji dama! — Jis atsi

minė, jog romanuose riteriai taip 
kreipdavosi į damas, — Pasakykit 
kas jums slegia širdį? Kas jus nu
skriaudė? Pasakykit jo vardą ir jis 
tuoj žus nuo mano rankos!

Romanuose, kuriuos skaitė Jo
nukas, damos paprastai čia imdavo 
verkti, guostis ir prašyti riterio 
pagalbos. Bet šita dama, kažkodėl, 
piktai pasižiūrėjo į Jonuką ir, nė 
žodžio netarusi, ėmė vėl vaikščioti 
sode,

— Aha! — suprato Jonukas. — 
Koks nors plėšikas, išnaudotojas 
liepė jai čia ateit! Jis paskyrė va
landą ir ji jo dabar laukia.,. Jis, 
matyt, užgynė pasakyt kam nors 
jo vardą... Taip, dabar aš suprantu.

— Gražioji dama! — vėl užkal
bino Jonukas nepažįstamąją. — Pa
sitikėki! manim ir...

— Vaike! Ko tu nori? — paga
liau paklausė lyg nustebusi, lyg su
pykusi dama.

Viskas kaip ant delno! — nu
džiugo Jonas. — Jis, šitas plėšikas, 
yra čia pat kur nors ir seka ją... 
Ji tą žino ir todėl bijo su manim 
kalbėt. Vargšė plėšiko auka!

Tuo momentu sodan įėjo plėši
kas. Jis piktu veidu ėjo prie da
mos, o ši, atkišusi laikrodžiuką, 
skubėjo jį pasitikti.

— Ach, jis nori atimti nuo jos 
laikrodžiuką! — švystelėjo Jono 
galvoj. — Jis liepė laikrodžiuką 
čia atnešti!

Ir Jonas, kaip liūtas, puolė tarp 
damos ir plėšiko.

— Šalin! — suriko jis. — Aš ži
nau jūsų planus! Aš apginsiu ją!

— Vaike, tu pirštinę pametei! — pastebėjo 
plėšikas.

— Kas čia? — nustebo plėšikas.
— Kas čia per vaikezas?

— Nesuprantu, ko tas vaikas 
prisikabino prie manęs! — susier
zino ir dama.

Jonukas prisiminė, jog čia ga
lima mesti pirštinę priešininkui po 
kojų ir tuo būdu iššaukti jį dviko
vom Jis nuėmė pirštinę ir numetė 
ją ant tako.

— Vaike, tu pirštinę pametei!— 
pastebėjo plėšikas.

— Aš šaukiu jus dvikovon! — 
suriko Jonas.

— Ach, Dieve, jis, tur būt, be
protis! — sucypė išsigandusi dama.
— Jis, matyt, įsivaizduoja esąs ri
teris! Jis pasimaišęs!...

— Nieko aš nepasimaišęs, bet 
noriu apginti jus, švelnioji dama,— 
vėl atsiminė Jonukas sakinį iš ro
mano.

— Kodėl tu taip pavėlavai? — 
klausė dama plėšiko. — Aš lau
kiau, laukiau... Pasiilgau labai...

Čia Jonukas nustebo. Jis roma
nuose nebuvo skaitęs, kad damos 
plėšikų pasiilgtų. Ir kažkoks juodas 
nujautimas ėmė kilti Jonuko vidu- 
duriuose. Jis išsigando, ar tik ir 
vėl jo žiaurusis likimas neiškirto 
jam kokio šposo?

O dama įsidėjo laikrodžiuką at
gal kišenėn.

— Keista... Kas tai per plėšikas...
— svarstė Jonas.

—Einam, Broniuk, į kiną—pasiūlė 
plėšikas, imdamas 
damą po rankos.

To jau buvo 
per daug! Nei vie 
name romane plė- 
šikai nevedžiojo
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Musų brangiajai globėjai mokytojai
p. F. Rogalskytei,

sunkioje valandoje, netekus brangiausio asmens—mylimo tėvelio, reiškiame 
širdingą skautišką užuojautą ir visa širdimi kartu liūdime atjausdamos 
Tamstos skausmus palydint mylimiausią žmogų į Amžinos Ramybės Karaliją.

Panevėžio Mirgos dr-vė.

{spūdžiai iš skaučių
Kaip elektros srovė aplėkė visas 

Lietuvos skautes žinia, kad per 
Užgavėnes rengiami skaučių vado
vių kursai! Ir vienų skaučių, o ne 
kokie bendri! Pagaliau ir mes vie
nos suvažiuosim,' pasitarsim, pasi
kalbėsim.

Panevėžy jau kelias dienas prieš 
išvažiavimą didžiausias sumišimas: 
visas tuzinas skaučių rengiasi va
žiuoti į Kauną. Visi stebisi, kaip 
čia važiuos vieųos, be jokios vy
riškos globos. Ne vienas kelmas 
suka galvą, kokie čia pasaulio ste
buklai darosi. Jūs čia sukit galvą,

Kap. vyr. sktn. V. Šenbergas, senas skau
tų darbuotojas,' buvęs Vyriausias Skauti
ninkas, apdovanotas aukštais Lietuvos ir 
užsienio skautų ordenais, nesenai paskir

tas Kauno r. tuntininku.

damų po kinus! Ir šita dama visai 
nesidraskė iš plėšiko rankų.

— O tu, kvailas varliūkšti, bėk 
namo, kol dar negavai beržų ko
šės, — pasakė jam plėšikas atsi
sveikindamas.

Jonukui nieko kito ir neliko da
ryt, kaip tik pakelti iš purvyno 
savo pirštinę ir eit namo.

O sekančią valandą jis jau nešė 
draugui atgal smuiką, taip ir neiš- 
pildęs niekur savo serenados.

— Užteks. — Pirmas riteriš
kumo žingsnis nepasisekė, tai nėra 
ko betęsti...

vadovių kursų Kaune.
o mes išvažiuojam ir tiek! Nepra- 
žūsim ir be jūsų globos.

Būrelis skautų susirenka išlydėti. 
Kiekvienas duoda savo patarimų, 
nurodymų, visai nežiūrėdami j tai, 
ar kas jais naudosis ar ne. Sesu
čių mintys jau Kaune ir jos tik lau
kia, kad greičiau važiuotų. Trauki
nys sujuda. Dingsta liūdni broliukų 
veidai, o mes važiuojam, važiuo
jam į Kauną, į suvažiavimą!... Ūž
imam tarnybinį skyrių, kad duot 
ramiems žmonėms miegoti. Kai ku
rios iš sesučių bando numigti, bet 
kitų linksmos dainos ir juokai ža
dina jas iš sapnų pasaulio.

Tas ir Kaunas, rodos, taip arti 
atsirado, nes jau tunelis ir stotis. 
Su didžiausiu triukšmu lipam iš 
vagono. Mus pasitinka kelios kau
nietės skautės ir veda į paskirtą 
atvykusioms skautėms „viešbutį“. 
O to „viešbučio" puikumėlis, tai 
pati moderniškiausia visoj Lietuvoj 
Kudirkos mokykla. Klasėse 
priruoštos patalinės. Jos visos to
kios viliojančios... Sako dar, kad 
jos esančios iš gusarų pulko. 0 gal 
ir prisisapnuos koks gusaras, ateina 
ne vienai į galvą mintis, ypač dar, 
kad per visą naktį neteko miegoti. 
Ir taip viena sesutė paskui kitą 
priglaudžia galvelę prie kareiviško 
pagalvėlio. Taip pasistiprinus paskui 
ir visas pasaulis atrodo daug gra
žesnių spalvų, ir per kursų atidarymą 
netenka be reikalo linguoti.

Kursai veikia visu smarkumu. 
Paskaitos tikrai labai įdomios. Ypač 
visas sužavi ponia Čiurlionienė, 
kuri savo kalbomis, patarimais pri
mena gerąją motutę. Drausmė vi
sur, o ypač tą drausmę labiausiai 
pajaučia „viešbuty" apsistojusios 
skautės: švilpukas keltis, švilpukas 
eit valgyt, gulti. Bet kas ten žinos 
visas paslaptis, kurios įvyksta po 
tylos signalo, kada įsakyta užge
sinti elektrą, o mėnulio šviesoj pra
sideda įvairūs baletai, dainos, die
nos įspūdžių pasakojimai...

Tenka kiek ir pademonstruoti 
Kauno visuomenei; tai 16 vasario 
Karo Muzėjuje ir 17 vasario vakare 
iškilminga skautų-čių eisena iš vyr. 
skautų štabo į Rotušę, kur eidami 
pro prezidentūrą skautai ir skautės 
pagerbė savo Šefą didžiuoju saliutu. 
Skautai-tės ėjo organizuotai, su 

orkestru. Mes, atvažiavusios, stebim 
kauniškius, kauniškiai — mus pro- 
vinciales.

Laimingesnės sesutės patenka į 
dramos spektaklį ir net į „Cąrmen"! 
Tai toms, tur būt, ir rojuj nebe
bus geriau... Kursų uždarymo 
proga surengiamas laužas — pasi
linksminimas, į kurį susirenka visas 
Kauno tuntas Vidury Rotušės sa
lės padaromas iš elektros lempučių 
ir eglės šakų laužas. P. Čiurlionie
nės pašnekesys, paskui skautiškos 
dainos, žaidimai, juokai. Tetrūksta, 
kad tas laužas suliepsnotų ir pa
justum tuos laužo dūmus, kurie 
vasarą tąip neša su savim aukštyn 
mūsų mintis, dainas, šūkius. Užsi
gavėjimui visi dar sušoka ne vieną 
lietuvišką klumpakojį, polkutę ir 
svajingą valsą.

Ir tos kelios dienos prabėga, 
kaip akimirksnis! Išvažiuojam pa- 
sisėmusios žinių, dėkingos kursų 
vadovybei, taip pat „ūkio mi- 
nisteriams", „viešbučio komen
dantui“. Vėl jaukus būrelis lydi į 
stotį. Sušvilpia. Traukinys 
vėl mus veža, tik nebe į Kauną, 
bet į Panevėžį prie darbo, prie tos 
kasdieninės prozos. Bet dabar taip 
pat skautiška nuotaika neapleidžia 
mūsų: dainos ir juokai skamba per 
visą kelionę!

Rūtelė.

Kas kam rūpi.
Karikatūra J. Martinaičio.

Gimnazistė Lili (svajodama): Jau tie 
mūsų mokytojai, tai tikri konservato
riai — jiems tik matematika ir mate

matika, o madų visai neseka . . .
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1 , Į Į . / E Thompson Seton

u maži laukinukai
V.

Calebas.
Dar mylią praėjus, buvo Calebo Clarko trobelė. 

Calebas dabar buvo tik įnamys ūkyje, kuris pirma 
jam vienam priklausė.

Vaikai, prisiartinę, pamatė aukštą vyriškį, sugu
rusiais pečiais ir ilga balta barzda, nešant glėbį mal
kų į trobelę.

— Ar matei ožį? — paklausė Samas.
Yanas patraukė nosimi, supratęs, kodėl senis bu

vo taip pravardžiuojamas.
— Geriau tu kalbėk; Calebui ne taip lengva 

apsukti galvą, kaip raganai. Be to, jis dar vis tebe
pyksta ant tėtuko.

Todėl Yanas gana atsargiai priėjo ir pabeldė į 
atdaras trobelės duris. Garsiai giliu balsu sulojo šuo, 
ilga barzda vėl pasirodė ir jos savininkas tarė: „Na?".

— Ar tamsta ponas Clark?
— Aš. — Paskui: „Gulkis, 

Turkai", pridūrė jis, kreipdamasis 
į didelį medžioklės šunį, kuris iš
ėjo urgzdamas.

— Aš atėjau... aš norėčiau... 
mes norėtume paklausti vieno ki
to dalyko... jei tamstai vis tiek.

— Kuo gi tu esi vardu?
— Yanas.
— O kas tas vaikas?
— Tai mano draugas Samas.
— Aš Samas Hornas, — tarė 

Samas, visai nemeluodamas, ka
dangi jis buvo Samas Hornas Raf- 
tenas, bet vis dėlto su užtektinai 
apgaulės, kad Yanui pasidarytų la
bai nemalonu ir nejauku.

— Ir iš kur esi?

yl. ^ggintas.

^Dafeaee.
CKuc miega joaigjdės nukarinęs 
Oe miškas snaudžia oien slapiai, 
3en skamba dainos iš krūtinių, 
Q?icšūnės' nyksta jų aidai.

‘jKieknieng įįaoi toj dainelė, 
eiles ji jaungsfės kupina. 
OCaitciai liepsnojanti ugnelė 
^Ujgesfa kariu su daina.

ylidai skrajoja tamsumoje.
§amta alsuoja patgliai, 
?7aip jie skrajos nakties ramgkėj 
CKol soeikins jemę spinduliai.

— Iš Bannertono,—tarė Yanas.
— Šiandien? — atsiliepė Calebas, abejodamas.
— Na, ne, — pradėjo Yanas. Bet Samas, kuris, 

bijodamas, kad jo nepažintų, laikės nuošaliau ir pa
matė, kad jo draugą greitai iškvos ir atpažins, dabar 
įsiterpė: „Matai, pone Clarkai, mudu stovyklojame 
miške ir norime pasidirbti palapinę, kurioje galėtume 
gyventi. Mes turime visą reikalingą medžiagą, ir 
mums pasakė, kad tamsta viską žinai apie palapinių 
darymą.

— Kas jums pasakė?
— Sena ragana prie upelio užsisukimo.
— Kur judu gyvenate dabar?
— Na, — tarė Samas, vėl skubindamasis aplenk

ti Yaną, kurio paprasto tiesumo jis bijojo, — mes 
buvome pasidarę vigvamą iš žievės miške ana ten, 
bet jis mums nepasisekė.

— Kieno miške?
— A, apie mylią žemiau nuo čia, prie upelio.
— Hm! Tai turėtų būti Rafteno ar Burnso že

mėje.
— Rodos, — tarė Samas.
— Ir tu atrodai nepaprastai panašus į Šamą 

Rafteną. Tu ištvirkėli, kaip tu drįsti čia ateiti ir 

man miglą pusti į akis? Nėšinkis iš čia, kol dar ne
kliuvo tau.

Yanas labai paraudo. Jis prisiminė Šventojo 
Rašto žodžius: „Būk tikras, kad tavo nuodėmė tave 
atseks“, ir žengė atgal. Samas kyštelėjo liežuvį ir 
nusekė paskui. Bet jis buvo savo tėvo sūnus. Jis 
atsigręžė ir tarė:

— Na, klausyk, pone Clarkai, trumpai ir drūtai 
pasakius, mudu atėjome čia vieno kito dalyko pa
klausti. Tamsta esi vienintelis žmogus, kuris čia 
nusimano apie tai. Jei būtų daugiau kas, kas žino
tų, mes tamstos būtume ir nevarginę. Aš žinojau, 
kad tamsta nesugyveni su tėtuku, todėl aš pamėginau 
tamstą apgauti, bet tai man nepavyko. Aš dabar 
matau, kad būtų buvę geriau, jei būčiau atėjęs ir 
tiesiog pasakęs: „Aš Samas Raftenas; gal tamsta 
būsi geras ir man pasakysi vieną dalyką, apie kurį 
noriu sužinoti". Aš nežinojau, kad tamsta esi nuii-

statęs prieš mane ir mano draugą, 
kuris su manimi stovykloja.

Yra didelis simpatijos ryšys 
tarp visų girios žmonių. - Jau tai, 
kad žmogus nori eiti savo keliu, 
daug sveria girios žmogui. Senis 
Calebas, nors apkartintas savo bė
dų įr veikus supykti, turėjo gerą 
širdį; jis priešines valandėlę pir
majam impulsui užtrenkti duris 
vaikams į veidą; bet, besiklausy
damas, jis pateko į gundytojo ža
bangus, nes jie buvo užtaisyti 
gudriausiu meilikavimu. Jis pa
klausė Yanas:

— Ar ir tu vadinies Raftenu?
— Ne. ’
— Ar tu jiems giminė?
— Ne.

— Aš nieko bendro nenoriu turėti su Raftenais, 
bet ką tu nori sužinoti ?

— Mes pasistatėme vigvamą iš žievės, bet jis 
niekam netinka. Dabar mes turime didelį apdangalą 
palapinei ir norėtume sužinoti, kaip reikia padirbti 
indijonišką palapinę.

— Indijonišką palapinę. H-m .... — tarė senis, 
susimąstydamas.

— Žmonės sako, kad tamsta esi gyvenęs jose,—iš
drįso Yanas pratarti.

— H-m... apie keturiasdešimt metų; bet viena ne
šioti eilę drabužių ir visai kita juos pasisiūti. Man 
rodos, kad jie maždaug šitaip darydavo. — ir jis pa
ėmė nuodėguliuką ir gabalėlį vyniojamo popieriaus. 
— Ne... palaukite. Taip, dabar prisimenu; mačiau 
kartą, kaip indijonės dirbo palapinę.

— Visų pirma jos susiuvo odas. Ne, visų pir
ma jos daug meldės; jūs galite melstis ar nesimelsti, 
kaip jums tinka — paskui jos susiuvo odas ir prise
gė jas prie prerijos kuoleliais (B D H I, paveikslėlis 
1 nr.), paskui jos įkalė kuoliuką vieno šono vidury
je (A.). Paskui su nuodėguliu ir virvute — taip, jos 
turėjo vartoti virvutę — jos isbrėžė pusratį, šitaip (B 
C D). Paskui jos jį iškirpo ir iš likučių padarė dvi 
paleles štai šitaip (H L M J ir K N 0 I). Jas jos
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Kaip surasta Homero Troja.
Štai ant stalo guli didelė, šviesi ir 

stora knyga, Homero 11 i j a d a — 
lietuvių kalba.

11 ij a d ą versti buvo pradėjęsdr. 
J. Ralys, dar pirmiau patiekęs 
mums Odisėjos vertimą. Bet jis 
mirė, nespėjęs to didelio darbo baig
ti. Versti pabaigė kun. J. Žadeikis. 
Vertimą dailinti, kalbą taisyti švieti
mo m-ja buvo pavedusi p. S Čiur 
lionienei (I-X1V giesmės) ir J. Tal- 
mantui (XV—XXIV giesmės). Visą 
vertimą redagavo prof. Šilkarskis. 
Šis kruopštus jų visų bendras dar
bas davė mums tikrai gražų 11 i j a- 
dos vertimą, kurį turėdami džiaug
tis tegalime.

11 i j a d a i (vertimui) įvadą pa
rašė prof. Šilkarskis, o p. Dumčius 
sustatė nemažą komentarą. Išleido 
švietimo ministerija.

Nesirengiam rašyti čia didžiojo 
graikų epo įvertinimą. Tik no
rim pažymėti, kad šios knygos 
pasirodymas yra didelis mūsų 
kultūrinis laimėjimas. Jaunesnie 
ji, mokydamiesi senovės istori
jos apie Trojos karą, girdėdami 
Prijamo ir Agamemnono, 
Parioir Men e laja u s, Hek
toro, Achilo ir gudriojo Odi- 
s ė j a u s vardus, o vėliau, vyresnė
se klasėse nagrinėdami Homero 
veikalus literatūros pamokose—įsi
tikins jų svarbumu. Vyresnių skau
tų, moksleivių — busimųjų inteli
gentų — pareiga yra tuos veikalus 

gerai pažinti, ne vieną, bet keletą 
kartų perskaityti, geriausiai — turėti 
nuosavus.

Bet čia norim ką kitą papasakoti, 
1 1 i j a d o s įvade, pačioje pradžioje, 

CJliJada.
(Iš // giesmės — Agamemnono kalba vyrijoje).

** *
Tuo pasiremdams skeptru, Agamemnonas vyrams kalbėjo:

110. „Vyrai, herojai Danajai, tarnai jūs narsieji Arėjo!
Dzeusas įpainiojo aiškiai mane i nelaimę sunkiausią: 
Jis, kietaširdis, pirma man tikrai pažadėjęs juk buvo, 
Kad llijoną galingą išgriovęs pagrįšiu tėvynėn.
Nūn, apgaulingą sumanęs gudrybę, j is liepia keliauti

115. Man be garbės į tėvynę, pražudžius kareivų daugybę. 
Tokia, matyt, visagalinčio Dzeuso Kronido valia bus, 
Jis jau sutrynė daugybės tvirtovių viršūnes galingas. 
Daug dar sutrins, nėsa Dzeuso galybė yra begalinė!
Taip! Bet ir gėda kokia bus ateinančiai kartai išgirsti,

120. Jog taip galinga kariuomenė mūsų drąsuolių Danajų 
Karo užbaigt negalėjo, kovodama priešais menkesni 
Skaičiumi būrį, vargų savo vaisiaus sulaukt negalėjo. 
Jeigu sutartum Achajai ir Trojos piliečiai savitarp, 
Santaiką tvirtą padarę, paskui suskaityti, kiek liko

125. Vyrų šalių abiejų, ir Trojėnai visi susirinktų,
Mes gi po dešimt sustoję, Achajai, pradėtume imti 
Dešimčiai vieną Trojėną mums vyną pripilstyt bevalgant, 
Daugelis mūs dešimčių tad vynu neaprūpintų liktų!
Tiek tatai kartų Achajų daugiau y r kaip jų ten Trojėnų.

130. Jie tiktai daug turi savo draugų iš kraštų tolimiausių, 
Vyrų stiprių ietininkų, kurie mane atmuš, kai noriu 
/Iš Ilijono turtingąją pilį užpuolęs išgriauti.
Jau devyni štai sueina pas Dzeusą galingąjį metai, 
Jau ir laivų mūsų sienos papuvo ir virvės sutrūko;

135. Mūs namuose mūsų žmonos ir mūsų vaikučiai brangiausi 
Laukia pastigę, o mes be vilties šičia vargstam ir vargstam, 
Savo dalyko, kurio dėl atvykę, užbaigti negalim.
Taigi, draugai, aš sakau, o visi jūs mane paklausykit:
Reikia mums bėgti laivais kuo&reičiausiai į brangią tėvynę.

140. Trojos platgatvės, matyt, niekuomet nepavyks mums išgriauti!'1

prof. Šilkarskis pamini vieno žmo
gaus vardą — archeologą Schlie
mann’ ą — kuris daug prisidėjo 
atskleidžiant graikų senovės kultū
ros liekanas. Kaip tik jam pavyko 
rasti Homero apdainuotosios T ro- 
jos griuvėsius. Jo gyvenimo isto
riją norime papasakoti.

prisiuvo prie P E ir G Q. Tai dūminės palelė, kad 
dūmus trauktų. Yra aukštyn kojom apversta kišenė 
viršutinėje šoninėje abiejų dūminių palelių kertėje — 
šitaip — kiekvienos kartės viršūnei, ir yra visa eilė 
skylučių žemyn — šitaip (M B ir N D, paveikslėlis 
2 nr.) abipus susegamiems vageliams. Paskui prie 
tos vietos viršūnės (A, paveikslėlis 1 nr.) atriši trum
pą virvę. Palaukite, duokite man prisiminti. Man 
rodos, kad reikia dešimt karčių dešimties pėdų pala
pinei su dar dviem kartimis viršaus dūminėms pa 
loms. Dabar, kada kelsite, suriškite tris kartis Į krū
vą — šitaip — ir pirma jas iškelsite, paskui apsta- 
tykite aplink jas kitas lazdas, išskyrus vieną, ir su- 
veržkite jas, aprišdami virve kelis kartus. Dabar 
pririškite aptraukalo viršų prie paskutinės karties vir
šūnės trumpąja pririšamąja virve, pastatykite kartį 
vietoje — ji iškels ir apdangalą į vietą, matote — 
apdangalą aptrauksite aplinkui su dūminėmis karti
mis ir susegsite abudu kraštus mediniais vageliais. 
Dvi ilgosios kartys, įtaisytos į dūmines palas, padės 
jums nustatyti dūmtraukį, vis tiek, iš kur pūstų vėjas.

Šitoje kalboje Calebas visiškai nesikreipė į Ša
mą ir kalbėjo tik su Yanu, bet savo tėvo sūnus ne 
taip lengvai buvo sugėdinamas. Jis numatė kelis 
praktiškus sunkumus ir jis nesvyravo nė valandėlės 
paprašyti, kad juos nušviestų.

— Kodėl vėjas nenupučia palapinės?—paklausė jis.

— Na, — atsakė Calebas, vis kreipdamasis į 
Yaną, — ilgoji virvė, kuria surištos kartys, yra nu
leidžiama žemyn ir atrišama į kuolelį, kuris eina in
karo pareigas. Antra vertus, ir apdangalo kraštai 
yra prismaigyti kuoliukais prie žemės aplinkui.

— Kaip padarai, kad dūmus trauktų? — jis to
liau paklausė.

— Nustatai palas, kaišiodamas kartis, kol atitin
ka vėją. Tada traukimas būna geriausias.

— Kaip uždarai duris?
— Na, kai kurie duoda kraštams sudribti, bet 

geriausiose palapinėse yra durys, padarytos iš tos pa
čios medžiagos, kaip ir palapinė. Tos durys yra 
stipriai pritaisytos prie rėmų, padarytų iš laibesnių 
medelių.

Tuo jie, rodės, viską sužinojo, kas jiems buvo 
reikalinga. Rūpestingai suvyniojęs murziną popierių 
su planu, Yanas įkišo jį į kišenę, padėkojo ir nuėjo. 
Į berniukų „sudiev" Calebas nieko neatsakė, bet
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Viename mažame Vokietijos kai
me gyveno praėjusiojo šimtmečio 
dvidešimtaisiais metais pastorius 
Ernst Schliemann. Jis turėjo sūnų, 
vardu Henriką.

Dažnai vakarais, nedidelei žibalo 
lempai šviečiant kambaryje, tėvas 
pasakodavo sūneliui apie Herku- 
1 a n u m ą ir P o m p ė j ą—du Itali
jos miestu, kuriuos kadaise baisus 
Vezuvijaus išsiveržimas palaidojo po 
storais pelenų ir lavos klodais. Ir 
štai šį praeities gyvenimo kampelį 
archeologų kastuvai iškėlė iš žemės 
gelmių į dienos šviesą, kurios ne
matė beveik du tūkstančiu metų. 
„Ak, koks laimingas yra, kas turi 
pinigų ir laiko, kas gali pats pama
tyti šiuos praeities palikimus“—kar
tais atsidusdavo Henriko tėvas. Ar
ba jis pasakodavo sūnui apie Home
ro herojus, kurie dešimtį metų run
gėsi prie Trojos sienų, kol išdidi 
P r i j a m o pilis, pagaliau, žuvo lieps 
nose. Šio miesto senai nebesą že
mės paviršiuje, ir niekas nežinąs tos 
vietos, kur jis stovėjęs. Mažajam 
Henrikui labai patikdavo tie pasa
kojimai apie Troją.

Aštuonerių metų berniukui tėvas 
padovanojo Kalėdų švenčių proga 
įvairių senovės istorijos pasakojimų 
knygą. Ją bevartydamas, Henrikas 
surado paveikslą, vaizduojantį degan
čią Troją ir storus,tvirtus jos mūrus. 
Pro liepsnų apimtus miesto vartus 
bėgo Enėjas*), nešinąs savo tėvą

*) Padavimas sako, kad Trojai 
žlugus iš visų jos gyventojų išsigelbėjus 
tik Enėjas su sūnumi ir tėvu. Dievai nu- 

senelį A n c h i z ą ir vedinąs ma
žąjį sūnelį A s ka n i j ų. „Tėveli, tė
veli!“ — nubėgo mažasis Henrikas 
prie pastoriaus, kuris kaip tik ren
gėsi eiti pamaldų. „Tėveli, tu mane su 
klaidinai! Rašytoja yra matęs Troją, 
nes kitaip negalėtų jos čia taip nu-

Henrikas Schliemann’as, gimęs 1822 m. ir 
miręs 1890 m.

piešti!“ — „Mano sūnau,“— atsakė 
šypsodamas tėvas — „čia yra tik 
išgalvotas piešinys, kurį sukūrė dai 
liniuko vaizduotė.“ — „Bet Troja 
tikrai turėjo tokius storus mūrus, 
vedę jį Italijon, kur jis įkūręs Romą. Iš 
to padavimo romėnų poetas Virgilijus su 
kūrė gražų epą — Enėjida. 

kokie čia nupaišyti?“ — klausinėjo 
smalsus berniukas. — „Žinoma, sū
neli“, — sutiko tėvas, — „Trojos 
mūrai galėjo tokie atrodyti“. —, Bet, 
tėve, jei tokie stori buvo jos mūrai,“
— rimtai išvedžiojo sūnus, — „tai 
jie negalėjo visai išnykti ir, tur būt, 
yra kur nors jų griuvėsiai.“ Tėvas 
norėjo įrodyti sūnui, kad nė vieno 
Trojos mūrų akmens nebelikę, bet 
tas jam nepavyko. Henrikas visu 
vaiko įkarščiu laikėsi savo nuomo
nės „Ir kai aš kada nors suaugsiu, 
tėve, aš suiasiu Trojos griuvėsius,“
— darės Henrikas Schliemann’as 
ateities planus.

Keturiolika metų sukakęs Henri
kas turėjo palikti mokyklą ir stot 
pardavėju į krautuvę. Mirė jo moti
na, tėvas nuskurdo. Henrikas turėjo 
pats pelnytis pragyvenimą, mokytis 
nebegalėjo.

Paprasta krautuvė mažajame pro
vincijos miestelyje. Kaimiečiai, dar
bininkai, tarnaitės — tokie buvo 
pirkėjai. Jie pirkosi silkių, sviesto, 
duonos, šnapso, pieno, kavos, cuk
raus, žibalo, žvakių — paprastus 
kasdieninio gyvenimo dalykus. Jau
nąjį pardavėją Schliemann’ą, kuris 
turėjo dar šluoti gatvę, plauti laip
tus ir padėti virtuvėje, supė nuobo
di kasdienybės pilkuma. Nuo ryto 
penkių iki devynių vakaro jis dirbo, 
aptarnaudamas pirkėjus, darinėda
mas silkių statines, vilkdamas sun
kius druskos maišus, pilstydamas 
žibalą. Kaip toli buvo linksma, ne
rūpestinga vaikystė ir gražios sva
jonės prikelti užmirštą Troją!... Tai

atsisuko, jiems einant, ir paklausė, kur jų stovykla.
— Ant kauprelės, prie upelio, Rafteno raiste.
— H-m, gal aš ateisiu kada pasižiūrėti.
— Gerai, — šūktelėjo Samas; — sek tamsta pa

žymėtąjį taką nuo žagarinės tvoros.
— Juk Šamai, — tarė Yanas, kada jų negalėjo 

girdėti, — nėra jokio pažymėto tako; kam tą pasakei?
— Na, man pasirodė, kad tai skambės gražiai, 

— jis ramiai atsakė, — o žymes bus lengva uždėti, 
kada tik panorėsime, ir tai daug greičiau, ne kaip jis 
jomis pasinaudos.

VI.
Palapinės dirbimas.

Rafteną labai pralinksmino žinia, kad berniukai 
iš tikrųjų buvo nuėję pas Calebą ir buvo iš jo išgavę 
tai, kas jiems buvo reikalinga. Jam be galo patik
davo, jei jo sūnus kur gudriai apsisukdavo.

— Senis Calebas jau taip labai nenusimanė apie 
indijonų palapines, kiek aš galėjau suprasti, — paste
bėjo Samas.

— Man rodos, kad dabar turime užtektinai žinių, 
kad galėtume pradėti, — atsiliepė Yanas. — Antra 
vertus, niekas mums galvų nenuims, jei kur nors ir 
apsiriksime.

Apdangalas buvo vėl ištiestas ir išlygintas ant 
klojimo aslos. Kad jis geriau laikytus, jie uždėjo ke

letą akmenų ir įkalė kelias vi
neles iš šonų.

Pirmas dalykas, kuris jiems 
krito į akį, buvo tai, kad ap
dangalas yra labai senas, susi
dėvėjęs ir suplyšęs.

Ir Samas pastebėjo: „Dabar 
suprantu, kodėl tėtukas pasakė, 
kad mes galime jį pasiimti. 
Man rodos,kad gausime jį pir
ma susilopyti, o tik paskui ga

lėsime pasinaudoti.
— Ne, — atsiliepė Yanas, paimdamas vadovybę 

į savo rankas, kaip jis būdavo linkęs daryti girią lie
čiančiuose dalykuose. — Geriau pirma nusibrėškime 
planą, kad nereikėtų paskiau nukirpti kurią nors dalį, 
kurią sulopėme.

— Tai galvočius! Bet man rodos, kad lopai ne 
per puikiausiai papuoš mūsų palapinę.

— Tai niekis, — nuramino jį Yanas. — Indijonų 
palapinės būna dažnai sulopytos, kur priešo kulkos 
ir strėlės jas suplėšė.

— Na, aš džiaugiuos, kad man neteko gyventi 
jose karų laikais, — tarė Samas ir atskleidė dar ko
kią dešimtį ar daugiau skylių.

— Klausyk, nusirioglink nuo apdangalo ir pa
duok man virvutę.
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duvo, rodės, taip senai... Bet i var
gingą krautuvėlę įspindo kartą Ho
mero poezijos spindulėlis Kartais už
eidavo malūnininko bernas ir liep
davo Henrikui, už kelis nutrintus 
pinigėlius, paduoti degtinės. T as žmo
gus buvo matęs geresnių dienų, kaž 
kada mokėsi, tik dėl vėjavaikiško 
pasielgimo turėjo apleisti mokyklą. 
Pastoriaus sūnus, išklydęs į šunta 
kius ir pagaliau tapęs malūnininko 
bernu, buvo visados paniuręs ir 
vienintelė jo paguoda buvo degtinė 
Kartą, išgėręs porą stiklelių, jis pra
linksmėjo, pabudo senų geresnių 
dienų prisiminimai ir, staiga, atsi
stojęs jis pradėjo jausmingai dekla
muoti 1 1 i j ad o s hekzametrą: 
Mūza, dabar tu rūstybę Achilo Pe- 

[lydo dainuoki, 

H i s s a r 1 i k o kalva, po kurios buvo palaidota Troja.

Baisią rūstybę, kur suteikė skausmo 
[Achajams be galo: 

Sielų daugybę geriausiųjų vyrų į 
[Hado valstybę 

Tamsią išvarė, o kūnus šunims iš
tąsyti paliko 

Ir vanagams sudraskyti...
Karžygių epo žodžiai, apdainuo

jantieji Trojos karą, skambėjo niū
rioje krautuvėje. Prie lentynos sto
vėjo, visas susijaudinęs, mokinys 
pardavėjas Schliemann’as, jo akys 
smigte smigo į deklamuojančio dar
bininko veidą. Henrikas nė žodžio 
nesuprato tos kalbos, kuri melodin
gai skambėjo iš girtuoklio lūpų. Bet 
tas deklamavimas padarė jam ne
paprastą įspūdį, karštos ašaros rie
dėjo per jo paraudusius skruostus. 
„Tris kartus turėjo pakartoti >kam- 

biąsias eiles, ir aš jam atsilyginau 
trimis stikleliais degtinės, už kurią 
atidaviau tuos kelius pfenigus — 
visą mano išteklių“ — rašė vėliau 
H. Schliemann’as.

Dar ilgai skambėjo jo ausyse Ho 
mero eilės, nors malūnininko ber
nas jau senai svirdinėdamas nuėjo 
gatve. Tą naktį Henrikas panauji 
no duotąjį tėvui pažadą, kai buvo 
dar aštuonerių metų vaikas — ieš
koti Trojos.

Bet juk negalėjo vargšas pardavė
jas mažoje miestelio krautuvėje tapti 
kada nors garsiu archeologu Jam 
pačiam, rimčiau pagalvojus, rodėsi 
tas nepasiekiama. Reikėtų tikro ste 
buklo, kad tai įvyktų. Ir stebuklas 
vis dėl to įvyko, liesa, ne iš karto, 
bet pamažu, tolimais aplinkiniais 
kelias likimas vedė Henriką Schlie- 
mann’ą nuo silkių statinių ir cuk
raus maišų į apdainuotąjį Homero 
herojų kraštą. Jis susirgo plaučių 
ligą ir todėl turėjo palikti darbą krau
tuvėje. Nežinodamas, ką veikti, ry
žosi mėginti laimę naujajame pa
saulyje.

Laivas, turėjęs nuvežti jį į Vene- 
c u e 1 ą, sudužo prie Olandijos kran
tų. Ilgai kovojęs su šaltomis aukš
tomis bangomis Schliemann’as bu
vo išgelbėtas. Ilgai vargęs vienas 
svetimame krašte vargšas berniukas 
rado, pagaliau, darbo vienoje A m- 
sterdamo prekybos firmoje. Už
darbis buvo visai mažas, bet jis 
įstengė ne tik iš jo pragyventi, bet, 
nutraukdamas nuo valgio, pusę al
gos skyrė knygoms ir mokslui.

— Būk atsargesnis, — tarė Samas, — tai mano 
skaudamas kelis. Jį šiandien man beveik tiek pat 
sopa, kaip tą dieną, kurią aplankėme raganą.

Yanas matavo. — Palauk. Mes galėsime nukirpti 
visus šiuos skarmalus ir dar padaryti dvylikos pėdų 
palapinę. Jei ji bus dvylika pėdų aukščio, tai reikės 
dvidešimt keturių pėdų per apdangalo apačią. Puiku! 
Išeina kaip tik! Dabar aš atžymėsiu, kur reikia.

— Palauk, palauk, — suprotestavo jo draugas, 
— kreida žymėti negalima. Calebas sakė, kad indi- 
jonai vartodavo nuodėguliukus. Neturi teisės vartoti 
kreidą. „Galėtum pasisamdyti ir stalių".

— Na, tai tu žymėk. Surask nuodėguliuką, o jei 
nerasi, atnešk man žirkles.

Šitaip ginčydamiesi ir atidžiai studijuodami pie
šinį, jie sukirpo palapinę. Tiesą pasakius, tai buvo 
visai paprastas darbas. Paskui jie turėjo 
imtis lopymo.

Tam jie vartojo siūlą ir adatas ir siu
vo dideliais dygsniais, bet darbas ėjo labai 
pamažu. Kol apdangalą sulopė, jie su
naudojo visą vienos dienos atliekamąjį lai
ką. Samas, žinoma, be pertrūkio plepėjo, 
lopydamas. Yanas siuvo, rimtai, tylėda
mas. Iš pradžių geriau lopus dėjo Samas, 
bet Yanas greit pramoko ir pagaliau kur 
kas geriau lopė.

Tą vakarą berniukai parodė savo darbą samdi
ninkams. Si Lee, pusamžis vyras nepaprastai pilnas 
per juostą, pasižiūrėjęs su blogai slepiama, bet ne
pikta panieka, tarė:

— Kodėl neuždėjote lopų iš vidaus pusės?
— Į galvą neatėjo, — atsakė Yanas.
— Mat, norime gyventi viduje, o ten mums vieta 

reikalinga, — pridūrė Samas.
— Kam gi jūs padarėte dešimt dygsnių, apsiū

dami šitą skylę, kada būtų užtekę ir keturių? — Ir 
Si patraukė nosimi, parodydamas didelius, negražius 
dygsnius po colį ilgio. Aš tai vadinu darbo gaišinimu.

— Na, klausyk,—prapliupo Samas,—jei tau ne
patinka mūsų darbas, imk ir padaryk jį geriau. Dar 
daug liko.

— Kur?
— Paklausk Yaną. Jis vado

vas. Senis Calebas neprisileido ma
nęs. Dėl to man širdis ko neply
šo. Eidamas mano, aš visą lai
ką striūbčiojau, ar ne, Yanai?

— Dar liko dūminės palos 
prisiūti ir apsiūti, taip pat kišenės 
prie palų viršų... ir... man rodos, 
būtų... gera, — pridūrė Yanas, lyg 
dirvą tirdamas, — visą apdangalą 
dar apsiūti.
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Dalis kasinėjimo radinių: aukso taurės, apyrankės, karoliai, sidabro ąsočiai ir daug kitų 
brangių daiktų. Beveik visos iškasenos dabar saugojamos Atėnų muzejuje.

Niekieno nepadedamas jis pradėjo 
mokytis svetimų kalbų. Per pusę 
metų jau gana gerai rašė ir kalbėjo 
angliškai. Su tokiu pat užsidegimu 
griebėsi mokytis prancūzų ir rusų 
kalbų, paskiau olandų, italų ir por
tugalų. Su stebėtinu lengvumu jis 
pažino beveik visas Europos kalbas.

Jo žinios buvo Įvertintos. Firmos 
savininkai pasiuntė savo gabų tar
nautoja Į Rusiją. Ten jis buvo ge
rai atlyginamas ir sėkmingai atsto
vavo firmos interesus. Bedirbdamas 
išsilavino komercijos dalykuose ir

pasaulio. Pelnas, dėl kurio dirbo, 
jam buvo tik priemonė tikslui pa
siekti, dar vaiko duotajam pažadui 
įvykdyti. Jau pagyvenęs žmogus, tur
tingas pirklys, tuo pačiu jaunystės 
Įkarščiu griebėsi jisai mokytis grai- 

* kų kalbos. Pagaliau galėjo skaityti 
Homero nemirtingus veikalus origi
nale — graikų kalba. Dar keleri 
metai studijų ir biznio, ir štai jis 
nebetoli nuo savo tikslo.

Jis likvidavo visas savo įmones, 
stambus pirklys, pačiame firmos rei
kalų žydėjime, traukėsi iš aktyvaus 
darbo į privatų gyvenimą. Bet ne 
tam, kad ilsėdamasis naudotųsi dar
bo vaisiais, o tam, kad ieškotų Tro
jos. „Štai, pagaliau, aš galėjau įkū
nyti mano gyvenimo svajonę, ap
lankyti vietas, buvusias taip man 
rūpimų įvykių arena, aplankyti tė
vynę tų didvyrių, kurių žygiai žavė
jo mane dar vaiką“ — rašo jis. 
Keturiasdešimt šešerių metų amžiaus, 
jis nuvyksta į Mažąją Aziją, 
ten, kur kadaise skambėjo Achajų 
kovų garsai. Uolos, smėlis — tikra 
dykuma buvo ten, ir dargi moksli 
ninkai žinovai negalėjo tikrai pasa
kyti, ar vargingas turkų kaimas 
Bunarbaši, prie kurio pastebėta 
kažkokių griuvėsių žymių, ar netoli 
pajūrio esanti kalva, vardu H issar- 
1 i k, buvo išdidžioje 1 1 i j o n o ka
pas. Mokslininkų iš viso abejota, 
kad kada nors tikrai yra buvęs to 
vardo miestas. Kai kurie jų manė, 
kad visa, ką Homeras pasakojo 
apie dešimties metų kovas S ka
rna n d r o upės slėnyje, buvo tik

po kelerių metų pradėjo savaran
kiškai verstis prekyba. Greit jis pa 
sidarė stambus pirklys. Jam sekėsi 
— per pusdevintų metų, gyventų 
Petrapilyje, jo turtas pasiekė 150 000 
markių. Per metus toji suma padi
dėjo dvigubai, vėliau trigubai ir, pa
galiau, dešimteriopai.

Ar užmiršo dabar turtingas pirk
lys apie jaunystėje svajotąją Troją, 
ar tik nusišypsodavo prisiminęs vai
kiškus planus? Ne, dargi savo kon
toroje ir prekių sandėliuose Schlie- 
mann’as nepamiršo Homero epo

— Žinote, ką aš jums pasakysiu. Jei jus nu- valyti — pasisakė puikiai mokąs tokį darbą atlikti
eisite šiandien vakare į miestelį ir parnešite mano 
batus iš kurpiaus, aš prisiusiu dūmines palas.

— jį išardė, o kaip atgal sudėjo, paliko užtektinai 
tricelių naujam laikrodžiui padirbti.

— Aš apsiimu nueiti,—tarė Yanas, —ir klausyk, 
Si, visai nesvarbu, katra pusė eis į lauką. Galima 
bus apversti apdangalą, kad lopai būtų į vidų.

Berniukai, paėmę pinigus kurpiui užmokėti, po 
vakarienės pėsti leidosi į miestelį už dviejų mylių.

— Tai keistas žmogus,—tarė Samas, tysteldamas 
nykščiu į užpakalį parodyti, kad kalba apie Si Lee. 
—Jo pavardė kaip kokio kiniečio skalbėjo. O skal-

— Jis yra per daug ir per mažai gudrus. Nėra 
to dalyko pasaulyje, kurio jis negalėtų truputį pada
ryti, ir taip pat nėra to dalyko, kurį jis galėtų kaip 
reikiant padaryti, bet, ačiū Dievui, siūti jis moka. 
Mat, trejus metus jis išbuvo jūrininku — jokio kito 
darbo jis kaip gyvas nebuvo taip ilgai išdirbęs. Bet 
ir tai ne jo nuopelnas, kadangi jis buvo užsirašęs į 
laivą, kuris buvo išplaukęs į trejų metų kelionę bang- 
žuvių medžioti. Išvertė Vikt. Kamantauskas.

bėjo darbas, man rodos, yra vienintelis daiktas, kurio 
jis nemoka. Šiaip jis viską gali dirbti ir
tik vieno nesugeba padaryti: prasigyventi. 
Jis buvo ir kareivis, ir laidotojas, ir virė
jas. Jis griežia smuiku, kurį pasidirbo 
pats. Jo smuikas baisus, bet ne toks bai
sus, kaip jo griežimas. Jis kamšo paukš
čius — ta pelėda mūsų svetainėje yra 
jo iškimšta; jis grūda skustuvus, gali pagy
dyti arklį ar sutaisyti laikrodį, ir visa 
daro maždaug vienodai: arkliui kraują nu
leidžia, vistiek, kokia liga jis serga, o iš 
laikrodžio išima vieną tricelį kiek
vieną kartą, kurį jis valo. Kartą jis pasi
ėmė Larry de Neuville seną laikrodį iš-

(B. d.)

oHeman^k, kad 

be faoąs niekas 

tiesos neišmano.
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Piešė Rob. Baden-Powell’is

poetinės vaizduotės padaras, neturįs 
kurio nors istorinio pagrindo.

Bet Schliemann’as tikėjo 11 i j a-
d o s aprašomojo Trojos karo isto
rine tikrove. Tiesa, tas karas, buvęs 
žilosios senovės laikais, paliko aidą 
tik dainoje, poemoje. Bet toje po
emoje turėjo juk būti ir istorinės 
tikrenybės: Achilas, Agamemnonas, 
Odisėjus ir Menelajas — graikų va
dai, tikrai kada nors gyveno, lygiai 
kaip senelis karalius Prijamas ir jo

Nuostabi knyga.
Tas mokinys buvo aukštas ir lai

bas. Aš nežinojau kam jo lūpos 
visuomet šypsos. Veidas, tarytum, 
išblyškęs, o lūpos visuomet šypsos.

Aš didelis nenuorama. Ieškau pats 
nežinau ko: vis naujo, neregėto, gud
resnio. Kartais mokytojai apibara, 
tėvus pašaukia, o vieną syk būtų 
buvę dar blogiau, bet mano geras 
draugas į tą kilpą įlindo. Aš paty
lėjau, o jis buvo nubaustas.

Šiandien vėl visi trys šaudome 
šventoriuj žvirblius. O tų paukščių 
drąsumas: rėkia, čirškia, bet neskren
da. Mes tik įtempiam ragatkas, tik 
zvimbia akmeninės baltos kulkos. 
Žiūrėk ir pabyra plunksnų, o kar
tais ir visas grobis nusirita kruvi
nas prie mūsų kojų. Tai nenuosta
bu ir nebjauru. Ką gi malonesnio 
išmanysi?

Atsirado šventoriuj anas moki
nys ir vaikščiojo skaitydamas kny
gą. Jis aukščiausios klasės—nenuo
stabu, kad mokosi. Sustojo jis prie 
mūsų ir žiūri. Užmetė akis ant dviejų 
nukautų žvirblių ir nusisuko. Jis 
tyli. Pažiūrėjau ir aš į grobį: vienas 
išsižiojęs ir pilna gerklė kraujo, o 
kitas dar pusgyvis, bet ko gi čia 
žvirblių gailėtis, tiek jų daug.

— Einam, — paraginau draugus. 
Tada mokinys prašneko.

— Kam jūs juos mušat, broliai... 
—balsas ramus ir lengvas, o šyp
sena reiškė mums užuojautą.

sūnus gražusis 
Paris, kurio ne
doras darbas bu
vo to didžiojo 
karo priežastis 
Tikrai yra gyve
nęs Hektoras — 
taurusis trojėnų 
vadas, kurio la
voną nugalėto 
jas Achilas, pri
sirišęs prie savo 
kautynių dvira
čio, triskart ap
vilko aplink Tro
jos miesto mūrus 
Ir, pagaliau tu
rėjo kadaise tik-

rai būti Trojos miestas, apie kurio 
puikumą ir turtus Homeras pasa
koja įstabių dalykų.

1871 m spalių mėn. 11 d. 
Schliemann’as pradėjo Hissarliko 
kalvą kasinėti—pajuoktas specialistų 
mokslininkų, kurie su panieka žiūrėjo 
į „neišmanėlį“, ieškantį savo vaizduo
tės padaro. Bet jis nebojo pajuokų 
ir kritikos. Ir kuo giliau kasė pa
samdytieji darbininkai — turkai, tuo 
nuostabiau skleidės jo akims praei-

— Mes tik baidom, bet nenorim 
užmušti, o tik dabar kažin kaip pa
sitaikė... pasiaiškinau.

— Taigi, broliai, ir aš pirma šau
džiau, bet mano gyvenime buvo 
vienas labai didelis įvykis ir nuo 
to laiko man jau gaila net kai kiti 
šaudo. Tas įvykis yra surašytas la
bai gražioj knygoj.

Susidomėjau, kaip gali būti ra
šyta apie jį knygoj. Mes susėdom 
ties juo ir jis papasakojo mums

Jonas Jakštas.

Prie smilkstančio 
aukuro.

Aukuras smilksta—dienos kaip sapnas 
Į slaptą tolį slenka ir slenka, 
Vakar pražydo, šiandien nuvysta 
Ir vėliai džiaugsmo širdis netenka.

O taip norėtųs pasaulį didį 
Bent vieną kartą apsikabinti, 
Juo pasidžiaugti, jį pamylėti, 
Ir jam pirmųjų žiedų priskinti.

Bangas mėlynas ir žydrų plotį
Taip pat norėtųs paglamonėti. 
Ošiantį mišką, vakarį vėją 
Tai visą visą širdin įdėti.

Skriskim pasaulin pasidabinę, 
Aukuras smilksta senai užkurtas, 
Skriskim, kol saulė šypsos mėlynėj, 
Jaunystės dienos—tai mūsų turtas! 

ties paslaptys. Pasiekiami vis nauji 
klodai, kiekviename sluogsnyje ran
dama žmonių gyvenimo žymių. 
Mūrai, šuliniai, gatvės, namų griu
vėsiai, ąsočiai, vazos, kaulai, surūdiję 
ginklai — liudijo apie čia gyvenu
sios, jau išnykusios, tautos veikalus. 
Schliemann’as skverbėsi į praeities 
kapą 10.'20, 30-ties metrų gilumom 
Čia užtiktos liekanos miesto, kurį 
kadaise buvo sunaikinęs didelis gais
ras — iš pelenų krūvų kilo į die
nos šviesą Homero pilies—Trojos 
mūrai. Nebeliko abejonių, kad tikrai 
surasti Prijamo tvirtovės griuvėsiai. 
Ir vieną dieną Schliemann’as susi
laukė didelio atlyginimo už savo ti
kėjimą į istoriškąją llijono tikrovę: 
Kartą po ugnies apdegintų akmenų 
kastuvai susidavė į kažkokius meta
linius daiktus. Kai darbininkai nuėjo 
pietų, Schliemann’as pats pradėjo 
peiliu skirti į vieną daiktą sukatė
jusias skeveldras. Statydamas į'pa
vojų gyvybę, jis įšliaužė į padarytąją 
apgriuvusiame mūre angą, dreban
čia ranka graibė tamsoje. Juodu su
sidėjo ant'skepetos, kurią pasiklojo 
jo žmona — visų jo darbų talki
ninkė—sunkias aukso taurės, dide
lius sidabro ąsočius, aukso diade
mas, apyrankes, karolius — puikųjį 
galingo valdovo turtą, karaliaus Pri
jamo lobį.

Taip išsipildė nepaprasta berniu
ko svajonė. Homero apdainuotosios 
ir mokslininkų priskirtosios pasakų 
šaliai pilies griuvėsiai gulėjo prie 
laimingojo atradėjo kojų.

apie tą įvykį, paklausinėjo ką mes 
dirbam. Jis buvo labai nuoširdus, 
geras ir žinojo daug įdomių dalykų.

Kai rytojaus dieną gimna
zijoj jis man davė knygą, par
ėjęs namo skaičiau ją kol sutemo. 
Negalėjau rasti tos paslapties, kurios 
jis nepasakė, bet nurodė, kad yra 
šioje knygoje. Radau. Ji šitaip apra
šyta: Skautas yra gamtos ir 
gyvuliu draugas. Toji knyga— 
Pirmieji skauto žingsne
liai.

Už savaitės jau dešimts musų su
sirinko miške aplink tą mokinį. 
Slaptos sueigos—gimnazija neleidžia. 
Kitais metais jau buvo didelė skautų 
draugovė.

Tas mokinys buvo pirmus metus 
pas mus. Jis atvažiavęs iš kitos 
gimnazijos skautas Juozas P.

Toji nuostabioji knyga įvedė ma
ne į naują gyvenimą, kur vien jau
natvė ir džiaugsmas viešpatauja. 
Didžiausias mano gyvenimo įspū
dis buvo šiandien, kai daviau skautų 
įžodį. (Iš 1923 m. dienoraščio)

Z J-
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G. Valkauskas.

Josef Trumpeldor.
II m. nuo jo garbingos 

mirties.
Kovo 28 d. sukanka 11 m. nuo 

tos dienos, kaip, begindamas žydų 
koloniją „Tel Chai“ nuo tūkstanti
nės arabų minios, žuvo kapitonas 
Josef Trumpeldor.

Kas jisai buvo per vienas, tasai 
Trumpeldor, kurio vardas skamba

J. Trumpeldor.

kiekvieno žydo ausyse, kaip meilės, 
doros ir nepaprastos drąsos simbolis?

Josef Trumpeldorbuvo kaukazietis 
Jo tėvas buvo iš vadinamų Nikolo- 
jaus I-jo karių, tarnavo 25 metus, 
pasižymėjo drąsa ir karingumu.

Sūnus Josef, auklėtas Kaukaze, 
prieš Rusų — Japonų karą buvo 
pašauktas kariuomenėn. Tarnauda
mas kariuomenėje ir jau dalyvauda
mas kare, Trumpeldor pasižymėjo 
nepaprastu drąsumu ir sugebėjimu 
orientuotis.

Port Arturo apgulos metu Trum
peldor buvo sunkiai sužeistas, jam 
teko amputuoti kairę ranką.

Pasveikęs jis turėjo būti paleistas 
iš kariuomenės, bet jis pasiprašė 
nepaleisti iš kariuomenės. Jam buvo 
padaryta garbingą išimtis ir leista 
grįžti karan su viena ranka. Savo 
pažadėjimą jis išpildė, jis buvo be 
galo naudingas. Ginkluotas revol
veriu ir kardu, jis atlikdavo pavojin
giausias žvalgybas ir savo drąsa bei 
ištikimumu tėvynei buvo viršininkų 
statomas pavyzdžiu tikriems rusams.

Paleistas iš kariuomenės atsargos 
vyresniojo leitenanto laipsny. Bene 

pirmas atsitikimas caro Rusijoj, 
kad žydui būtų suteiktas karininko 
laipsnis.

1912 m. Trumpeldor baigė Petra
pily teisių fakultetą ir išvažiavo Pa
lestinon dalyvauti jos atstatymo 
darbe. Ir čia ramiame darbe jie sa
vo viena ranka apsidirbdavo geriau 
už kitus.

Iškilus karui, 1914 m. turkai jį 
kartu su kitais ištrėmė. Būdamas 
Aigipte, jis pirmas prisijungė prie 
VI. Žabotinskio idėjos organizuoti 
žydų legioną, kuris kartu su anglais 
kovotų už Palestinos atvadavimą.

Pirmas legionas buvo suformuo
tas 1915 m. vadovaujant anglų pul
kininkui Patersonui, Trumpeldor, 
jau kapitono laipsny, buvo jo padė
jėju. Vėliau pulk. Paterson susirgo 
ir Trumpeldor liko vadu. Šisai le
gionas buvo nusiųstas į Galipoli; vė
liau buvo išformuotas.

1917 m. Trumpeldor išvažiavo į 
Rusiją, kur turėjo vilties organi
zuoti žydų korpusą kovai prieš Tur
kiją. Tas jam nepasisekė, bėt už tat 
jam pasisekė padėti pamatas naujai 
organizacijai „Hechaluc“ (pionieris), 
kurios nariai, entuziastingi jaunuo
liai, skaitėsi lyg darbo kariais, jų 
užduotis ramiu fiziniu darbu statyti 
Palestiną.

1919 m. Trumpeldor atvyko į 
Palestiną.

1920 m. pradžioj jisai buvo vir
šutinėj Galilėjoj. Tuomet įvyko 
diplomatinis ginčas tarp prancūzų ir

Pašto karveliai.
Nedaug yra tokių įdomių pramogų, 

kaip pas o karvelių laikymas. Tas užsi
ėmimas suteikia tiek džiaugsmo, vilčių ir 
yra labai įdomi pramoga po kitų dienos 
darbų.

Pašto karveliai yra naudojami per
siųsti žinias, o taip pat yra daromi jų 
lenktyniniai skridimai.

Daugelis iš skaitymų prisimenam, kad 
senų senovėje, per tvaną, Nojus, ieško
damas sausumos, iš savo arkos karvelių 
pagalba susirado sausažemį. Karveliai ir 
dabar yra labai įdomūs ir naudingi su
tvėrimėliai.

Prisiminkime kelias svarbiausias pašto 
karvelio savybes, kurios padaro jį tokį 
naudingą.

Pašto karvelis yra, pirmiausia, grei
tas ir labai i š t ve r m i n gas skridikas. 
Jo skridimo greitis pareina nuo oro są
lygų, kuriose turi skristi. Pavėjui skrenda 
iki 1800 m. per minutę, nors yra atsiti
kimų, kad pašto karveliai pasiekdavo 
2000 m. greičio į min. Atstumas, kurį 
pašto karvelis gali perskristi, nėra dar 
visai nustatyt'S. Nėra retenybė pašto kar
velių skridimų bandymai 600 — 800 km. 
distancijose. Bet būta atsitikimų, kad jie 
perskrisdavo per 2000 km. Taip, pav.,

anglų, kam teks Jordano viršutinės
dalys, ir abi kariuomenės pasitraukė, 
palikdamos visą sritį arabų „nuo
žiūrai“. Žydų kolonistai išbėgiojo, 
palikę pasišventimu ir triūsu pa
statytas kolonijas išnaikinimui. Tik 
Trumpeldor ir dar 50 draugų liko 
apsaugoti kolonijas Tel-Chai, Ka
mara ir Kefar —Giladi. Šios trys 
kolonijos liko iš visų pusių apsup
tos tūkstančių arabų, atkaklių ir ge
rai ginkluotų. Trumpeldor vadova
vo apgynimui. Kasdien jis apvaikš
čiojo sargybas, davė nurodymus ir 
žydų kalendoriaus mėnesio Adar 
11 d. visi buvo pasiruošę atakai, 
kuri iš anksto buvo žinoma kaipo 
pralaimėta, nes ir atkakliausieji 50 
vyrų negalėjo tikėtis ašsilaikyti prieš 
kelis tūkstančius priešininkų.

Trumpeldor, matęs, kad kautynės 
neišvengiamos, pirmas sukomanda
vo atidaryti ugnį. Arabai sunkiai 
kovodami vis daugiau ir daugiau 
apsupo koloniją Tel - Chai, kurioj 
buvo Trumpeldor su maža grupe 
draugų.

Trumpeldor buvo tris kart sužeis
tas, bet jau gulėdams nenustojo 
komandavęs ir davęs tiksliausius 
nurodymus atkakliems draugams.

Pagaliau atėjo gydytojas, aprišo 
Trumpeldorui žaizdas ir paklausė: 
— kaip savijauta? Trumpeldor su 
lengva šypsena atsakė — „Nieko. 
Gerai mirti už tėvynę“... Taip gra
žiai gyveno, ta;p garbingai mirė 
retas, beveik legendariškas karžygis.

Lietuvos žydų skautų asociacija 
„Berit Trumoeldor“ (sąjunga Trum- 
peldoro) yra laiminga, turinti tokį 
kilnų tautos didvyrį savo patronu.

1923 m. p. Hoyletto iš Bostono kar
velis grįžo š Havanos, kur jis buv.> par
duotas, atgal į Bostoną, nors ten buvo 
šešis mėnesius laikytas narvelyje. O juk 
nuo Havanos iki Bostono yra apie 2200 
km. kelio. Jei pašto karveliai yra gerai 
treniruoti, jie gali perskristi 100—200 km. 
atstumą be poilsio.

Antra labai vertinama pašto karvelio 
savybė yra ta, kad jis niekados nepa
miršta savo namų, nors jie būtų 
ir blogiausi. Tos vietos, kur augino savo 
jauniklius, arba kur buvo jo gimtasis lizdas, 
niekados savo noru neapleidžia. Kai ku
rie pašto karveliai, naujoje vietoje nau
jojo šeimininko kad ir geriausiai laikomi 
ir globojami, net ir ilgai buvę uždaryti, 
paleisti vis dėl to grįžta į senąją vietą. 
Taip, vienas čekų augintojas nusipirko 
Vokietijoje, Diuseldorfe, pašto karvelį. 
Laikė jį uždarytą pusantrų metų, kad apsi- 
p astų aujose sąlygose. Kaip atrodė, 
kad jau visai jis priprato prie naujos vie
tos, savininkas, vieną kartą iį paleido 
paskraidyti. Ir karvelis atgal nebegrįžo. 
Paskiau paaiškėjo, kad jis parskrido į 
senąją vietą, į Diuseld rfą.

Paskutinioji tipiška pašto karvelio sa
vybė yra sugebėjimas gerai o r i e n t u o-
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t i s. Jis randa kelią j savo lizdą iš labai 
tolimu vietų (per 500 km.), nors butų ten 
nuvežtas nematydamas kelio. Žinovai 
augintojai darė įvairių jų orientacijos ga
bumo bandymų, ir rezultatai buvo tiesiog 
stebėtini. Fiziologai iki šiol negali išaiš
kinti to nuostabaus jų gabumo.

Dabar pažiūrėkime, kaip žmonės 
praktikoje naudoja tas pašto kar
velio savybe-. Iš graikų ir romėnų raštų 
sužinome, kad pašto karvelių panaudoji
mas žinioms persiųsti buvo žinomas jau 
anais laikais. Herodotas ir PI itarchas 
pasakoja, kad aigiptėnai, graikai ir romė
nai vartojo paš’o karvei us kariuomenės, 
valstybės ir net privatinėms žinioms per
siųsti. Taip pat ir viduramžiuose pašto 
karveliai buvo vienintelė greita ryšio prie
monė, atstojanti mūsų la kų telefoną, te
legrafą ir radiotelegrafą.

O naujaisiais laikais? Negalime įsivaiz
duoti, kokių neįvertinamų patarnavimų 
atliko pašto karveliai didžiajame kare, 
nors atrodytų, k d karo technikos v eš- 
patavimo laikais pašto karvelio reikšmė 
turėtų būti visai menka. Tačiau nebus 
perdėtas pasakymas, kad daug karo ope
racijų buvo sėkmingai pravesta tik dėl to, 
kad pašto karvelis laiku suskubo atnešti 
reikalingąją depešą, kurios nebuvo gali
ma persiųsti kitomis, moderniške nėmis, 
priemonėmis.

Dar pašto karvelius naudoja kitam — 
sportiniam — reikalui: lenktynėms. 
Tas sportas yra labiausiai paplitęs Bel
gijoje, kur yra labai populiarus ir turi 
savo ypatingų tradicijų. Pirmosios pašto 
karvelių lenktynės buvo 1820 m. Pary
žiuje. Nuo 1830—1840 m. tasai sportas 
labai paplito visoje Belgijoje, ir dabar kas
met vasaros sezone lenktyniuoja tūkstan
čiai karvelių — nedidelėmis distancijo
mis (iki 80 km.) greitumo pirmenybėms, 
ir didelėmis distancijomis (per 300 km )— 
atstumo pirmenybėms. Belgai turi nusi
statytą nuolatinį ilgųjų distancijų lenkty
nėms kelią, būtent — pašto karveliai nu
vežami į Prancūziją, prie Pirėnų kalnų 
papėdės Biskajos įlankos pakrantėse, ir 
ten paleidžiami skristi atgal — Belgijon. 
Vengrai panašų pašto karveliams lenkty
nių kelią turi išilgai Dunojaus. O anglų 
pašto karvelių ilgųjų distancijų lenktynių 
kelias prasideda St. Sebastiane (Ispani
joje), ir baigiasi Londone. Tas kelias yra 
1000 km. ilgio.

Ir žiemą pašto karvelių augintojai turi 
darbo. Yra rengiamos (ypač Anglijoje ir 
Belgijoje) pašto karvelių parodos — 
— mugės, kur išstatytųjų karvelių dalis 
parduodama iš varžytinių. Ir uždarbis iš 
to dažnai būna nemažas. Dažnai pasitaiko, 
kad pasižymėjęs lenktynėse karvelis par
duodamas už 800—1000 litų. 1923 m. buvo 
parduotas pašto karvelis St. Sebastiano— 
Londono skridimo nugalėtojas, už 12000 
litų. Ta didelė suma aiškiai rodo, kaip 
mėgėjų yra vertinami geri, pasižymėję 
pašto karvei ;ai.

Apskritai, užsienyje pašto karvelių 
auginimas yra labai paplitęs. Pav., Čeko
slovakijoje yra 10 augintojų organizacijų, 
kurių nariai turi apie 50.000 pašto kar
velių. Irto didelio skaičiaus pasiekta per 
kelerius metus, nes dar 1922 m. teturėta vos 
keli šimtai pašto karvelių. Ypatingai pašto 
karvelių laikymas yra sužavėjęs jaunimą.

Pašto karvelių laikymas yra labai pa
prastas ir be galo pigus. Pas mus pašto 
karvelių yra laikoma, rodos, tik prie ka
riuomenės dalių. Bet ir skautai turėtų 
susidomėti tuo patraukiančiu užsiėmimu, 
ir turėtų iš to geros naudos. O pašto 
karvelių pritaikymas skautų ryšiams pa
laikyti ir stovyklų gyvenime yra labai 
platus ir įdomus.

Turėkime vilties, kad „Skaudų Aidas“ Red. prierašas. „Skautu Aido“ 1928 m. 
turės progos savo skaitytojus painfor- 1 nr. buvo labai įdo ui E. fhompsono-Se-
muoti apie mūsų sąlygas pašto karvelius tono apysaka apie pašto karvelį: „L a-
auginti. Gal susilauksime praktiškų nuro- kūnas. — Pašto karvei o istorija“, 
dymų, kur gauti pašto karvelių pradžiai, 
ir kaip juos užlaikyti. Pilkas Vilkas. „S. A.“ red.

Pašto karvelis.

Vyriausias Skautininkas provincijoje.
Kėdainiuose.

Š. mėn. 12 d. buvo tunto iškilminga 
sueiga Sueigoj dalyvavo 82 skautai ir 
35 skautės.

į iškilmingą sueigą atvyko iš Kauno 
pulk. vyr. sktn. Šarauskas ir sktn. Kvik
lys, kurie atvežė gimnazijos direktoriui 
prof. J. Elisonui, skautų šefo suteiktą 
svastikos ordeną.

Vyriausias skautininkas trumpoj kal
boj priminė p. direktoriau* nuopelnus ne 
tik šiais laikais, bet ir prieškarinius Lie
tuvai rūpesčius Petrograde. Skautės ant 
kaklaraiščio atnešė garbės ordeną, kurį 
pulk. Šarauskas prisegė p. direkt-riui. 
Skautų šefui skautai sušuko griausmingą 
valio!

Dar pulk. Šarauskas perdavė šefo 
pavad. dr. Aleknos linkėjimus Kėdainių 
tuntui. Atsidėkodami skautai siunčia dr. 
Aleknai linkėjimus, kad ilgiausius metus 
dirbtų skautų e lėse. Pabuvę gerbiami sve
čiai jaukioj sueigoj apie pusvalandį, ats - 
sveikina su tuntu. Juos palydi valio ir jie 
išvažiuoji į Panevėžį. B. G-kas,koresp.

Panevėžy.
Susilaukėm netikėtos šventės: š. m. 

vas. m. 13 d. atvyksta vyriausias skauti
ninkas pulk. vyr. sktn. J. Šarauskas! Su
judo, sukruto visi mūsų skautukai Renka
mės, ruošiamės: ekstra štabų posėdžiai, 
sueigos, sueigėlėš, repeticijos...

Visai naktį skaitlingai susirenkam į 
stoties peroną: pasitiksim skautišku „bu
dėk“, skambiu, jaunu „valio“. Tik buvom 
pamiršę, kad visa toji šventė išpuolė... 
tryliktą dieną ir dar penktadienį. Taigi, 
visokių „likimo grimasų“ galima buvo 
jau ir iš anksto numatyti. Jų ir tikrai 
buvo; traukinys išėjo iš Kauno per anksti, 
automobilis kai kur pasirodė visai ne 
pirmae le su isiekimo priemone, o grei
tieji lėktuvai, o ypač jų tepamas aliejus, 
pasirodo, baisiai bijo šalčio. Rezultatas 
— vyr. skautininkas ir sk. vyčių skyriaus 
vadas į Panevėžį atvažiavo tik rytiniu trauki

niu,© nakties pabaldūnai irpabaldūnės turė
jo iš stoties skirstytis namo nieko nesutikę.

Tačiau viskas gera, kas gerai baigiasi. 
Ir ši mūsų šventė, prasidėjusi nevykusiai, 
kaip lemta visoms pėtnyčioj išpuolančioms 
šventėms, iš esmės vis dėl to išdegė.

Visas tuntas 6 v. v. susirinko į gim
nazijos salę. Šiai įvairiaspalvių skautų 
„publikai“ sktn. V. Kviklys gražiai pakal
bėjo apie skautiškąją asmenybę. Po šios 
paskaitos, 7 v. v. įvyko iškilmingoji tunto 
sueiga, kurią aplankė daug svečių — 
senų mūsų rėmėjų ir draugų. Skaučių ir 
skautų eilių eilės pripildė gan talpią sa
lę. Kuro orkestras trenkė maršą: atvyko 
vyriausias skautininkas. Skautai gerbia 
didžiuoju saliutu. Seka iškilmės. Mūsų 
mylimiausieji globėjai: kun. J. Lindė—Do
bilas, gen. Tamašauskas, mok. J. Mičiu- 
lis, vyr. sktn. kap. S. Žukaitis, sktn. K- 
Grigaitis apdovanojami skautų garbės 
ženklais: svastika ir lelijos ordenu. Ap
dovanotųjų vardu dėkoja p. gimn direkt. 
kun. J-Lindė Mūsų Šefui J. E Respubli
kos Prezidentui, mūsų vadovybei, mūsų 
globėjams sušukom daug garsių „valio“. 
Gražus skaučių ir skautų būrelis davė 
įžodį. Įspūdingąją sueigą baigėm tautos 
himnu. ’

Toliau — scenos dalis. Vaidinimukai, 
plastika, gimnastika, piramidės, deklama
cijos, monologai, konkursai, dainos, kank
lių muzika ir kit. užsitęsė net iki 10 v. 
v. Visi vienetai stengėsi ką nors scenoj 
parodyti. Mūsų svečiai buvo patenkinti.

Po šių pasirodymų mūsų aukštieji 
svečiai ir vieto> skautų vadovybė buvo 
pakviesti pas p. gen. Tamašauską vaka
rienės. Ten vėl skambėjo mūsų dainos. 
Linksmoj ir jaukioj skautų ir jų gi bėjų 
šeimynėlėj mūsų svečiai susilaukė laiko, 
kada jau reikėjo iškrutėti į stotį. Skau- 
tai-ės juos palydėjo. Perone suskambėjo 
p skutinis „valio“, ir ant rankų įneštą 
į vagoną mūsų brangųjį vadą ir jo ke
lionės draugą traukinys išvežė į tolimąjį 
Kauną... Art.
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A. G.^
Vilkiukų-paukštyčių specialybės.

Pirmiau negu kalbėti apie specialybes ir jų ženk
lus, noriu, kartu su visais vilkiukų-paukštyčių vadais, 
pažvelgti j jūsų auklėtinius, t. y. prisiminti kokios daž
niausia ydos styro iš jų būdo ir kas yra pamatas ydoms 
kartoti arba jų išvengti. Visas ydas atsižvelgiant į jų kilmę 
galima suskirstyti į 2 dideli rūši: prie pirmosios rūšies 
priklausys visos ydos, kylančios iš blogo vaiko 
būdo (stoka susivaldymo, rimtumo, stoka dėmesio, 
sugebėjimo ir stoka pagarbos kitiems), ir prie antro
sios rūšies priklausys ydos, susijusios su fiziniais 
kūno trūkumais, bloga kūno priežiūra (stoka 
žinojimo ir mankštos).

Stebėdami vaikų gyvenimą jūs lengvai atskirsite 
vaikus, kurie turi blogą būdą, nes jie kiekvienam žings
ny blogai pasireiškia. Štai vaikas, kuris negali ramiai 
pastovėti, kalbėdamas su vyresniu trepsi kojom, laužo 
pirštus, daro grimasas. Jam trūksta mokėjimo susi
valdyti. Kitas yra žiaurus, drasko paukštelių lizdus, 
laužo medžių šakas ir tas jam teikia malonumo. Jam 
reikia susidomėti gamta: augalais ir gyvuliais. Tretysis 
nepaklusnus ir savymyla dėlto, kad neturi pagarbos 
kitiems. Tai vis ydos paeinančios iš būdo. Šalia jų 
eina ydos fizinių trūkumų, blogos kūno priežiūros. 
Mes kasdien matome, ypač kaime, vaikus į kuprą su
sitraukusius, susivėlusius, nušašusiomis galvomis ir amži
nai nugrubusiomis rankomis. Jie ne tik šuolio nie
kada smagaus nepadarys, jie net žengti rodos 
nemoka, o kaip vėžiai vos šliaužia. Šiaip sugrupavęs 
ydas, skautybės apaštalas Robertas Baden-Powellis 
prieš kiekvieną ydą pastatė atitinkamą dorybę, jai 
davė specialybės vardą ir apvainikavo tam tikru spe
cialybės ženkleliu. Auklėtojui, vilkiukų-paukštyčių vadui 
belieka tik parinkti, kokios būtent specialybės yra vais
tai nuo tokių tai ydų. Bet tas visai nėra sunku. Pav.: 
jūsų vaikas yra išsiblaškęs ir užuomarša, jūs jam parinksit 
signalizuotojo specialybę, o tam, kurs žiaurus gyvuliams 
ir paukščiams — gyvulių draugo specialybę. Vaikui 
kuriam visa, ką jis ima, krinta iš rankų, reikia pasiūlyti 
kokią nors rankų darbų specialybę Įsigyti. Vaiką su 
Įtraukta krūtine ir atkištu pilvu geriausia gydyti, gim
nastikos specialybe, o nešvarūs lai išmoksta būti sa
nitarais, ir jūs patys stebėsitės, koki geri viso to vai
siai. Jūs neturite užmiršti pasakoti savo vilkiukams- 
paukštytėms, kad išlaikę kurios nors specialybės egza
minus jie gaus tam tikrą ženkliuką. — Specialybės 
ženklų tikslas, — savo Rob. Baden-Powell’is — yra 
padrąsinti vilkiukus kovoti su savo ydomis, kad iš
plėtotų savo charakterį ir geriau sugebėtų bei pamėgtų 
atlikti jam pavestą darbą.

Jeigu jau jūsų vilkiukai-paukštytės išlaikė pirmuo
sius egzaminus, skubėkite supažindinti juos su jų spe-

Skautiška Gavėnia.
Karikatūra J. Martinaičio.
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SkaulflMĖs visame pasaulyje.
Skautų skaičius.

Per 1930 metus skautų skaičius 45 kraštuose padidėjo 
123.502 skautais. Bendras pasaulio skautų (be skaučių) skaičius 
1930 m. pasiekė 2.031.274.

Atitaisymas.
„Skautų Aide“ Nr. 3; skyriuje „Skautai-tės visame pasaulyje“ 

(psl. 12) įs brovė korektūros klaida. Žinutėje „Slavų skautų 
stovykla tęs Praha“ vietoje žodžių skliausteliuose „šios pa
skutinės miega dvitvaruose,“ reikia skaityti „Šios paskutinės 
miega dortuaruose.“

Havajos salose.
Čia skautų būrelis yra nepaprastai mišrus: iš 1.700 skautų 

salose yra 764 japonai, 266 anglai, 192 kiniečiai, 117 portugalai, 
101 havajiečiai, 58 korėjiečiai, 9 ispanai, 3 rusai ir dar keli 
kitų tautų skautai.

Esperantistų skautų stovykla.
Vengrų skautų pastangomis šią vasarą liepos mėn. 14—20 

dieną prie Budapešto (Vengrija) rengiama tarptautinė esperan
tistų skautų stovykla. Šią stovyklą ruošia Scolta Esperanto 
Ligo, į ją kviečia visų tautų skautus esperantistus.

Belgijos skautų vadų kongresas.
Kaio ir kasmet per naujus metus Belgijos katalikų skau

tai (B. P. Belgian Scouts) turėjo metinį savo vadų kongresą, 
kuris įvyko Briuselio mieste. Kongrese dalyvavo 260 skautų, 
vadų. Per kongresą daug ginčų kilo dėl moterų dalyvavimo 
organizacijoje kaipo vilkiukų vienetų vadų. Iki šiol moterys te
vadovavo vilkiukų vienetams B. P. B. S. organizacijoje tik ypač 
retais atsitikimais.

Telegrama B. Powell’iui.
Pasaulio skautų šefui Baden Powell’iui ir jo žmonai jų 

gimimo dienos (vasario mėn. 22) proga Lietuvos skautų sąjun
gos šefo pavaduotojas Dr. Alekna pasiuntė pasveikinimo tele
gramą.

Kaip žinote iš „Sk. Aido“ Baden Pow^ll’is irjožmonayra 
išvykę iš Anglijos ilgon 6 mėnesių kelionėn. Pagal gautą pra
nešimą mūsų šefo pavaduotojo telegrama Baden Powell’ ams 
buvo įteikta vasario mėn. 22 d. 13 vai. Naujoje Zelandijoje Oc- 
land’o mieste. '

cialybėmis. Kadangi berniuko ir mergaitės palinkimai 
vistik yra labai skirtingi, todėl ir specialybių progra
mas turiu patiekti atskirai vilkiukams, atskirai paukš
tytėms. Vadai, ruošdami savo vilkiukus-paukštytes ku
riai nors specialybei taip pat privalote turėti galvoje 
tų palinkimų skirtingumą. Taigi, negalėdama dėl ankš
čiau minėtų priežasčių duoti bendros specialybių pro
gramos vilkiukams ir paukštytėms kartu, pirmiausia 
patieksiu visas paukštyčių, o paskiau ir vilkiukų spe
cialybes.

Paukštytės turi virš 20 specialybių; čia jų vardai 
ir ką reikia mokėti, kad tą specialybę gauti.

L Tvarkdarė: 1. Iššluoja savo kambarį,sutvarko lėlių kam
pelį arba virtuvę, nušluosto dulkes ir surenka išmėtyius ’ daik
tus. 2. Pastato visus baldus taip, kaip jie privalo stovėti. 3- Pa
kloja savo lovą ir tvark ngai sudeda savo daiktus. 4. Valo savo 
rūbus ir batelius ir numazgoja savo baldus: sta'elį, suolelį ir 1.1.

II. Mažoji šeimininkė. 1. Apdengia pusryčiams ir pietums 
stalą. 2. Išverda arbatą. 3. Nuskuta bulves. 4. Paduoda pava
karius ir pusryčius ir sumazgoja indus (daugiausia 4 asmen.).

III. Kelrodė. I. Nurodo artimiausią maisto, rašomųjų 
daiktų ir galanterijos krautuves, knygyną ir kur gyvena kur
pius. 2. Nuveda į artimiausią bažnyčią, gydytoją, vaistinę, gais
rininkų komandą ir paštą. 3 Žino vietinę skautų buveinę ir 
kur gyvena lakštingala. 4. Iš savo gyvenamosios vietos nu
rodo vis s pasaulio šalis.

IV. Signalizuotoja. 1. Moka naudotis sutartiniais skautų 
ženklais. 2. Ž no švilpė ius. 3. Moka signalizuoti pagalba (Mor
zės) alfabeto- 4. Neužmiršta įsakymų ir po 5 minučių tiksliai 
juos pakartoja.

V. Mažoji siuvėja. 1. Parodo komisijai pačios atsiūlėtą
skarelę, šluostuvą arba pasiūtą maišelį. 2. Pasmva lėlei rūbelius 
arba vėliavėlę. 3. Moka išsiūti savo monogramą ir siuvinėti 
ant kanvos. 4. Sulopo sau rūbelius, suado kojines ir įsiuva 
sagas. (B. d.).
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Mieli vaikučiai!
Šią kertelę „Skautų Aidas“ paskyrė 

jums ir dabar kiekvieną kartą čia rasite 
įdomių apysakaičių, pasakėlių, dainelių, 
piešinė! ų. Jūsų ši kertelė bus vis įdomes
nė ir vis didės. Tur būt ji jums visiems 
patiks.

Tinginys Numba.
Ar žinote, kodėl senis dramblys 

Numba yra toks juokingas, kodėl jo 
tokia ilga nosis, didelės ausys ir 
mažutė uodegėlė? Nežinot? Na, tai 
aš jums papasakosiu.

Tai buvo labai senai, kada visi 
miško gyventojai kasdien valydavo 
dantis ir kada jų motinoms netek
davo po dešimtį sykių kartoti: 
„Mazgok kaklą, ausis, ištrink galvą!“ 
Visi tada žinojo, kad tas, kuris 
nešvarus, yra tinginys ir niekam 
nevertas žvėris. Tik vienas Numba— 
drambliukas, nors tą viską gerai 
žinojo, nieko nedarė. Rytą pabudęs 
jis snausdavo tol, kol tėvas išvary
davo jį iš lovos. Vandens jis bijojo, 
nes kurgi, toks šaltas! Ausų nemaz
gojo, vaikščiojo visas purvinas, 
taip apskretęs, kad nė vienas doras 
gyvulys nė prašnekėti į‘jį nenorėjo. 
Jis manė taip ilgai gyvensiąs, bet — 
kaip jūs jau, tikriausiai, atspėjot 
— jis apsiriko.

Vieną gražų rytą prie jo prisi
artino keistas pilkas žmogelis ir 
mandagiai paklausė, ar jis nežino, 
kur čia galima atsigerti. Bet Numba 
buvo didelis tingmys, kažką bumtelė- 
jęs, apsivertė ant kito šono ir vėl 
užmigo. Tada pilkas žmogelis pra
dėjo augti, užaugo baisiai didelis ir 
baisiu balsu tarė: „Na, Numba, dabar 
tau atėjo bausmės laikas!“ Jis pa
griebė Numbą už ausų, o kadangi 
šis buvo labai sunkus, tai ausys 
išsitempė, kaip didelės, didelės vyžos. 
Tada pilkasis žmogus kad tėkš jį 
vandenin! Numbai ten ilgai teko 
būti, nes jis buvo labai purtinas, o 
purvas, kaip jūs žinote, yra biaurus 
daiktas, kurio ne taip lengva nusi
kratyti. Nebegaudamas oro, jis 
ėmė tr< kšti, jo nosis ėmė temptis 
ir iš.indo iš vandens. Vietos būta 
gilios, todėl Numbos nosis pas darė 
labai ilga. Pilkaj mžm >gui, traukiant 
Numbą iš vandens, pastarajam nu
trūko uodega, tik mažas, laibas ga
liukas beliko. B.t to buvo maža. 
Pilkasis žmogus išsitraukė šepetį, 
o daug didesnį už tą, kurį jūs kas
dien vartojant! — ir pradėjo trinti 

Numbai dantis. Tai buvo kie 
tas šepetys! Jis nutrynė Numbai 
visus dantis; paliko tik du nenu
trinti ir gražūs kuriuos dabar žmo
nės vadina iltimis.

O, tai gražiai pasijuoktų vilkiukas, 
pamatęs, kaip pilkasis mazgojo 
Numbą, nes juk jis tikriausiai atsi
mena, kad savo kailį reikia gerai 
daboti, o dantys tik tam, yra, kad 
juos kasdien rytą, prieš medžioklę, 
valytų.

Vilkiukams ir paukštytėms
uždaviniai.

Užd. Nr. 17.
Atsiuntė E. Praninskas iš Radviliškio.
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Šias raides sutvarkykit taip, kad gautu
mėt: 1) Europos valstybę, 2) paukšti, ku
ris pavasarį mus linksmina ir 3) Lietuvos 
miestą.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. Nr. 18.

Iš skiemenų: yra kas ir, paukš, kiu, 
tytė, vii, pa, nūs, klus, sudėti kiekvienam 
žinomą sakinį.

Atsakymai.
Visiems. Su šiais uždaviniais vilk, ir 

paukšt konkursas baigamas. Kitam nu
mery bus paskelbta kas ir kokias dova
nas laimėjo.

Šių užd. atsakymus siųsti iki kovo 8 d.

— Sveiks!
— Budėk!
— Ar nežinai, kur čia Skautų 

Štabas ir „Skautų Aido“ redakcija?
— Kaip aš nežinosiu ! Eik, eik, 

eik, kol pamatysi t kį namą su 
laikrodžiu ir kareiviu. Tai čia dar 
nesustok ir vėl eik, eik — pamatysi 
didelę bažnyčią, kurios bokštas 
kaip burbulas. Tai čia dar nesustok 
ir eik aplink tą bažnyčią. Už baž
nyčios pamatysi namą Nr. 2 — čia 
sustok ir per kaityk, kas ten prie 
durų parašyta kabo O jei neras
tum, tai paklausk tokio mėlyno dė
dės, kuris apie tą bažnyčią vaikš
tinėja: jis man parodė, parodys ir 
tau. Sudiev!

Uždavinių sprendimai.
Užd. Nr. 14.
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Užd. Nr. 15.
Vilkiukas klauso seno vilko ir sten

giasi būti geras.
Užd. Nr. 16.

Uodas, kuodas,^puodas, juodas.
Vilkiukai ir paukštytės už užd. 

Nr. Nr. 14—16 gavo:
7 tašk.: G Budrevičiūtė, L. Pečūra, 

V. Krūminis, E. Vaitkevičius, M. Hakaitė, 
T. Gailius, J. Skinkys, J. Gintalas, V. 
Danil auskas, J. Dakteris, B. Jurgutytė, 
S. Zairys, K. Budrevičius, S. Urbutytė, 
R. V.enožinskas, V. Žukauskas, A. Kri- 
žauskjs, A. Baltramiejūnas, J. Juknevi
čius, Ž. Raščiauskas, A. Kaziūnas, O Sa- 
mienaite, V. Mitkauskas, Z. Madekšaitė, 
R. Rutkauskas, V Petniūnas, A. GiLydis, 
E. Charjbijevičiūtė, R. Gadeikytė, B. Mar
cinkevičiūtė.

5 tašk: A. Sieponavičaitė, A. Smilgy- 
tė, A. Markūnas, J Jurkevičius.

4 task.:. J. Dabulevičiūtė, V Sinkevi
čiūte, E. Žurauskaitė, L. VelecKaitė, J. 
Panfilovas, A Markūnas, A. Kymantas, 
A. Ruchninas, J. Sviderskaitė, A. Men- 
sonas.

2 tašk.: V. P. Sriuniava, L. Abrama- 
vičius. ,
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Skyrių veda vyr. sralt. H. Rudzinskas.

Užd. Nr. 38.
Atsiuntė J. Daniliauskas iš Vilkaviškio.
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Šachmatų žirgo ėjimu parskaityti skau
tišką pasižadėjimą tėvynei.

Užd. vertinamas 4 tašk.

Užd. Nr. 39.
Atsiuntė A/. Čerkesas iš Panevėžio. 

Labirintas.

Skaitant gauti: 1)???, 2) Randamas 
miške, 3) Balso rūšis, 4) Staigus, 5) 
Įvardis, 6) Romėnų pinigas (galūne nelie- 
tuvinta), 7) Priebalse.

Užd. vert. 3 tašk.

Rasti trumpiausią kelią j „Suk galvą“ 
skyr. redakciją (centre). Atsakymus 
siųskit, perkopijavę ant permatomo popie- 
rio, nurodydami kelią.

Užd. vert. 3 tašk.

Užd Nr. 40.
Atsiuntė J. Vilčinskas iš Vilkaviškio.

Šarada-
Mergužėlė be galvos 
Yra dalis operos.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. Nr. 41.
Atsiuntė B. Avižonytė iš Kauno.

1) Išgąstis, 2) elgeta, 3) žemės įdubi
mas, 4) vardas, 5) krito, 6) skylė lede, 
7) verpstė, 8) vardas, 9) nešiotė, 10) 
žuvis.

Pitmoj eilutėj, kur sužymėti skaičiai, 
gaunamas Europos miesto vardas.

Užd. vert. 3 tašk.

Užd. Nr. 43.
Atsiuntė H. Čerkesas iš Panevėžio.

Suraskit šiam pieš, pasislėpusį žvėrį. 
Perkopijuokit ant permatomo popierio.

Užd. vert. 3 tašk.

Šį kartą uždavinių sprendimų ne
bus. Jie bus kitam numery.

Dovanos.
Šiam sezonui už užda

vinių sprendimus paskirtos 
šios dovanos:

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

Uždavinius sprendžia visi—skau
tai ir neskautai.

Už sprendimus gavo:
20 tašk.: J. Karosas, E. Gimelis, J. 

Polnikis, J. Kraujalis, M. Matiukaitė.
12 tašk.: P. Noreikevičius, A. Mažei

ka, V. Marcinkus, S. Abrasonis, J. Ma- 
maitis, J. Vilčinskas, J. Daniliauskas, V. 
Miliūnas, J. Miliūnaitė, A- Gustaitis, B. 
Avižonytė, A. Sušinskas, A. Skirius, P. 
Maselskis, V. Remišauskas, J. Grajaus
kas, S. Pilipavičius, J. Kačiulis, P. Stan
kevičius, B. Preisaitė, T. Savickas, V. 
Kemeža, K. Bradūnas, S. Kairys, V. Šeš
takauskas, E. Treigys, A. Šimkus, K. 
Grigaitis, J. Klimavičius (VI.), H. Valavi
čius, J. Kriaučiūnas, J. Klimavičius, A. 
Reinikeris, V. Varnas, K. Venclovas, H. 
Ribačiauskas, V. Katilavičius, J. Petraš
kevičius, O. Hakas, K. Buišas, T. Krū
minis, A. Giedraitis, V. Stankūnas, J. Ma
čiulis, A. Voldemaras, S. Kleinas, J. Juš
kevičius, R. Rutkauskas, E. Neimanas, V. 
Žemaitis, R. Cibulskas, B. Chaleckas, L. 
Musteikis, S. Kontrimas, J. Pakalniškis, 
A. Pareigis, S. Strasevičius, Z. Jasevičiū- 
tė, J. Marcinkevičius, V. Širmenis, G. 
Vaitiekavičius, H. Sviderskas, V. Rudmi- 
nas, A. Gedaitis.

Atsakymas.
Visiems. „S. A.“ Nr. 3 įsibrovė klai

da. Buvo parašyta: „atsakymus siųsti 
iki kovo 22 d.“. Turėjo būti: „atsaky
mus siųsti iki vasario 22 d.“. Dėl tos 
priežasties ir uždavinių sprendimų šiame 
numery nėra.

Atsakymus uždavinių „S. A.“ Nr. Nr. 
3—4 siųsti iki kovo 8 d.

Knygų lentynėlė.
Pierre d’Airelle. Žemės angelo auka. 

Laisvai vertė K. Čibiras, M. J. C. Mari
jampolė, 1931. Marijonų spaustuvė.

Jaunosios Kartos kalendorius 1931 
m. Kaunas, 1030—V.sD.—metai.

J. Spillmann S. J. Korėjos broliai, 
apysaka. Vertė E. G. Y. Marijampolė, 
1930—V. D—m.

P. Šimkūnas. Garsiosios kelionės ir 
nuotykiai. Red. Liudas Gira. „Ūkininko 
skaitymai“ Nr. 11, „Pažangos“ b-vės leidi
nys, Kaunas, 1931 m. Ši knygelė pasi- 
skaitytina ir moksleiviams.

Vadovė. Neperijodinis skaučių vado
vių laikraštis. Leidžia L. S. S. Vyr. Šta
bo skaučių skyrius. Atsak. redaktorė
E. Motuzaitė. III m. 1931 m. vasario 
men. Nr. 1. Kaina 70 centų. Parecen- 
zuosime vėliau.
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Iš musų gyvenimo.
Mažeikių skautai.

Jūsų korespondentui teko apsilankyti Ma
žeikiuose ir praleisti linksmoj nuotaikoj laikę 
tarp Mažeikių skautų.

Vos tik atvykau j Mažeikius tuojau pa
mačiau keletu skautukų ir skaučių.

— Gal man galėtumėte parodyti, kur gy
vena draugininkas Edv. Jansonas, — paklau
siau pirmo pasitaikiusio skauto.

— Tuojau ponas. Aš galėsiu jus nuvesti 
pas jį.

Nuvykome. Pasibarškinau ir įėjau į vidų. 
Prie stalo sėdėjo keletas skautų ir viena 
skautė- Pasirodo, buvo suėję visų trijų drau
govių draugininkai, pasitarti skautų reikalais. 
Supažindino-

— Gal broliai, Mažeikiečiai, galėtumėte 
man nušviesti Mažeikių skautų gyvavimų.

— Kodėl ne! — atsiliepė draug. Edv. 
Jansonas, — sulyg pirmenybės, tai tegu mer
gaitės daro pranešimų.

— Aš skaitmenimis mažai kų tegalėsiu 
pasakyti, — tarė Živilės dr-vės dr-kė skilt. 
Kensminaitė, — mūsų draugovė yra pati 
seniausia, jau 7 metus gyvuoja. Skaučių yra 
ne per daug — 30. Dabar darome sueigas, 
renkame taškus, sekame pėdas ir t. t. O 
kas svarbiausia — skaitome «Skautų Aidų» 
ir « Vadovę*.

Antras pasakojo Vytauto Didžiojo laivo 
vadas vyr. valt. Gedgaudas.

— Mūsų laivas yra įsikūręs prieš 5 me
tus, bet vėliau apsnūdus, buvo iš naujo per
organizuotas. Jūrų skautų yra virš 40. Da
bar darome sueigose jūrininkystės pamokas, 
kad ledui nuėjus galima būtų tuojaus sėstis 
į valtis. Šių vasarų rengiamės plaukti į Lat
vi a Ventos upe. Vienu žodžiu, pasiryžimo 
yra daug.

— Ar tamsta manai būti kapitonu, — 
paklausiau.

— Kad tik pasisektų gerai gimnazijų 
baigti, tuoj stoju į jūrų mokyklų.

— Dėkui labai, tariau, — dabar kų Vin- 
gėliečiai nuveikė.

— Mes daug kų nudirbome. Sunku čia 
ir papasakoti Skautų yra draugovėje virš 
35. Dabar, būdamas abiturientas, tarė Vin
geles dr-vės dr-kas paskilt. Edv. Jansonas, 
pavedžiau draugininko Jpareigas eiti paskilt. 
Ant. Osteikai.

Gyvuojame gerai. Platiname visomis jė
gomis «Skautų Aidų*. Į Mažeikius pareina 
«Skautų Aido* iki 100 egz.

— Kų tamsta manai veikti baigęs gimna
zija,—paklausiau.

— Tur būt eisiu į universitetų, o gal ir 
į karo mokyklų.

— Kokį fakultetų lankysite?
— Medicinos, — trumpai atsakė paskilt. 

E. Jansonas,—bet ryšių su skautais nemanau 
nutraukti.

— Aš girdėjau, kad jūs, mažeikiečiai 
skautai, sudarėte bendrų štabų, ar tiesa?

Koks yra skirtumas tarp O ir 5?
Karikatūros J. Martinaičio.

(Sekančiame Nr. „Apie gimnazistę Ziną ir klasės dienyną“).

Taip. Subendrinti visų Mažeikių skautų 
veikimų, mes sudarėme bendra Mažeikių 
skautų štabų.

— Kas štabo viršininkas?
— Tai aš,—tarė E. Jansonas,
— O adjutantas kas?
— Tai vyr. valt. Gedgaudas,—vėl pra

nešė E. Jansonas.

— Dėkui, broliai labai, kad jūs mane 
šiek tiek painformavote. Linkiu jums gerai 
veikti. O dabar sudiev!

— Sudiev!
Grįždamas namo galvojau, kad jaunuoliai 

dirba pilnu pasiryžimu.
Pasisekimo Mažeikių skautams ir jų va

dams. A1.

'^Įį^įį^į^įį^jj^įį^į^įį^į^įį^įį^įį^įĮAĮI^įį^įĮ^įį^įįAįį^įl^Įį^ĮĮ^Į^įį^įĮ^ĮĮ^Į^įį/'  

f Akc. „DROBĖ“ B-vė 1 
Kaunas—Šančiai, Drobės g-vė 56. i

» „DROBĖ“ gamina įvairią vilnonę medžiagą skautams, civilių f 
» kostiumams ir paltams, šaulių ir kitoms įvairioms
C uniformoms ir vilnones anklodes. a
C „DROBĖS“ medžiagos pasižymi tvirtumu, gražumu ir neaukšta 5 
{ kaina. f
f „DROBĖS“ gaminius galima gauti manufaktūros krautuvėse ir J 

sandėly prie fabriko. Visa medžiaga plombuota J
Į fabriko plombomis.
į — Visur reikalaukite „DROBĖ S“ fabriko medžiagų. — J

Telefonas: Kaunas pirmas 18.

Zarasai nemiega.
Skautai vyčiai. 1930 m. pavasarį Zara

suose buvo sudarytas pirmas skautų vyčių 
Vytauto būrelis. Didelių žingsnių būrelis 
nepadarė, nes truko atsidavusių tam darbui 
vadovų.

Bet naujas pasiryžimas nulėmė likimų. 
Su pilna energija padaryta nauja veikimo 
kryptis. Išrinkti būreliui vadovauti: A. Sta- 
tulevičius—vadu ir J. Juška—padėjėju. Vyčiai 
griebėsi mokytis programos, kad, išlaikę egza
minus, galėtų duoti skauto vyčio įžodį. Daž
niau šaukiamos sueigos.

Yra vilties, kad pasiryžimas atneš gausių 
vaisių.

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

d&žts

1931 m. kovo 3 d

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus

Skaute I

f
Lengvai gausi 100 Bitų.
7„Sk. Aidas“ metams kaštuoja tik 6 lit., pus

mečiui—3 lit. 50 et. Prad. mok. mokiniams per 
jų mokytojus—metinė prenumerata 4 lit.

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

1. „Sk. Aido“ redakcijos lėšomis atvykti į 
Kauną, apžiūrėti visas jo įžymybes ir paskrai
dyti orlaiviu.

2. Didelę gražią rašalinę.
3. Už IOO litų įvairių knygų arba šią 

sumą grynais pinigais.
Rinkite prenumeratą—didžiausios dovanos

A. Konkurse surinkę daugiausia „Sk. Aido“ 
prenumeratų ir iki 1931 m. kovo mėn. 20 d. 
atsiuntę pinigus gauna;

1- as; patefoną su plokštelėmis.
2- as: fotografijes aparatą su priedais.
B. Konkurse gali dalyvauti ir kolektyvai. 

Tas kolektyvas, kuris surinks daugiausia pren., 
bet ne mažiau kaip 100 pr., ir iki 1931 m. ba
landžio m. 23 d. atsiųs pinigus, gaus didelę 
palapinę.

C. Visų kitų „Sk. A.“ prenumeratos rinkėjų, 
kurie surinks ne mažiau kaip po 5 pren. ir iki 
1931 m. kovo mėn. 20 d. prisius pinigus, foto
grafijos (jei jie jas įteiks) bus įdėtos į specia- 
linį „Sk. Aido“ skyrių, skiriamą „Sk. Aido“ 
platintojams pagerbti.

„Skautų Aido“ redakcija ir administracija 
Kaunas, Nepriklausomybės aikėtė 2.

rašiutu! Greit siųsk administracijai 6 litus.

Skautiškoji literatūra 
lietuvių kalba.

P. Jurgelevičius, Piliečių auklėjimo mokyk
la — skautybė. „Švyturio“ b-vės leidinys. Kau
nas, 1920 m. 100 psl

P. Jurgelevičius, Pirmieji skauto žingsne
liai. „Ateitie*“ le d ny>. Kaunas, 1920 m. 40 psl.

P- Jurgelevičius, Lietuvos ateitis. Lietuvos 
skautams remii a jos leidinys-Kaunas, 1925 m.32p.

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

P- Jurgelevičius. Skautystė. Vadovėlis jau
nuomenei auklėti pagal gen. R. Baden-Powellio 
sistemą. Knyga gausiai iliustruota. „Aušros“ 
knygyno leidinys. Kauras, 19'7 m. 278 p-l.

P. Jurgelevičius, Skautų tarnavimas Tėvynei. 
Kaunas, 1927 m. 3j psl.

P- Jurgelevičius. Skautų vadovas. Praktiš
kas vado-e is skautų v.>dr ams. I dalis. Kaunas, 
1929 m. 120 pusi. Kunt 2 <t.

ProJ. St. Šalkauskį s, Skautai ir pasaulėžiūra, 
I-os Kaun->tunr<> skautų vyčių draugi v< s leidinys. 
Kaunas, 1930 V- D. m« t. 2i pusi. Kaina 75 et.

Kelias j Laimę. Gausia ii u-t uotas įvaikių 
autorių skautiškų st aipsnių rinkinys. Išle do 1-oji 
Kauno tunto skautų vyčių dr-vė. Kaunas, 1930 
V. D m. Kaina 2 lt. 50 et.

Skautų šventės. P nevėž’o 1-os D. L. K. Kęs
tučio draugovės leidinys- 1930 V. D. m- 32 pusi. 
Kaina 30 cen ų.

Lietuvos skautų brolijos statutas. Vyr. sk. 
štabo leidinys. Kaunas, 19..0 V. D. m. 90 pusi. 
Kaina 1 lit.

XVIII
Loterijos

4-tos klasės lošimas.

Karo cenzūros leista

Ar turi ženklelį?
Jei neturi — įsigyk!
Kaina I litas.
Gaunama vyr. skautų štabe.

„VILNIAUS“ sp. Kaune. Nepriklausomybės aikštė 2. Telef. 776. J
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