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Iš musų gyvenimo.
CENTRE.

— Vyr. sk. štabe yra iškeltas klau
simas, kad trijų Pabaltijo valstybių (Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos) skautų organi
zacijos turėtų vienus bendrus vyresniųjų 
skautų vadų kursus. Šie vadų kursai bū
tų skyrius vyresniųjų vadų (Gilwell) kur
sų, kurie yra suorganizuoti Anglijoje. Pa
našius skyrius turi kai kurios kitos vals
tybės, pav., Prancūzija, Belgiją ir kt. To
kius kursfUS tvirtina ir jiems veikti tei
ses duoda pats lord. R. Baden-Powell‘is. 
Tokie bendri trijų Pabaltijo valstybių 
skautų vadų kursai labai prisidėtų su
artinti šių trijų valstybių jaunimą.

— 1933 m., kaip žinom, mūsų organi
zacijai sukanka 15 metų jubiliejus. Su
kaktuvių ruošimas jąu detąliškai apta
riamas vyr. sk. štabe, Yrą sudaryta spe
ciali 1933 m. sukaktuvių planą paruošti 
komisija. Vietose skautų-čių yadovąi taip 
pat rūpinasi būsimomis sukaktuvėmis,

— Išsiuntinėta atitinkami aplinkraš
čiai tuntininkams ir skąutų-čių' vienetų 
vadams besiartinančių Kalėdų švenčių ir 
atostogų ręikalais. Kreipiamas vadovų 
dėmesys, kad skautai per Kalėdų šven
tes padarytų kuo daugiausia gerų darbe
lių, padėtų neturtingiems ir- pan.

KAUNO TUNTAS.
Kauno III-ji kar. Juozapavičiaus dr-vė,.

Naujoji mūsų draugovės vadovy
bė, perėmus į savo rankas vadovą- 
vimą, draugovę pakėlė ant kojų, 
Nustatyta veikimo metų planas, Numa
tyta padaryti daug iškilų. Laukiamę snie
go, O tuo tarpu lapkr, m. 22 d, paskelb
tas skilčių konkursas pirmai vietai drau
govėje. 0 skiltyse — konkursas tarp 
skautų. Visi subruzdo. Renka -taškus. Ir 
jau laukia 1932 metų kovo m. 10 die
nos, kada bjus paskelbti rezultatai, Pernai 
skilčių konkurse pirmą vietą laimėjo IIĮ-ji 
Gaidžių skiltis. Įdomų, kas laimės dabar,

Ka-ka-ry-kų.
PANEVĖŽYS.
Tunto sueiga,

Š. m. lapkr. m. 8 d. buvo Panevėžio 
tunto sueigą. Sueiga buvo nepaprastą, nes 
į ją atsilankė ir daug skautų rėmėjų, 
Svarbiausioji sueigos dalis buvo atsisvei
kinimas su tuntiniriku Įeit, sktn. Jonai
čiu. Skautai sušuko buv. tuptininkuj tris 
kartus valio. Lett. sktn. Jonaitis palin
kėjo naujam tuntininkui kap; Rinkevi
čiui sėkmingai vadovauti skautams, o 
skautams palinkėjo būti tikrais skautais, 
Naujas tuntininkas pareigas eiti jau pra
dėjo. 'Radastas.

KLAIPĖDĄ.
Š, m. gruodžio m. 6 d. lietuvių Jacht

klube įvyko Klaipėdos r. tunto draugi
ninkų ir skautų vadų suvažiąyimas.

Po suvažiavusiųjų pranešimų apie sa
vo skautus ir praeities darbus bei atei
ties siekius ir po tuntininko įsakymų ir 
informacijų, pasitarta kitais skautų reika
lais ir klausimais.

Dėka energingo ir nenuilstančio, visų 
skautų labai mylimo, tuntininko kap. 
sktn. Kukučio, Klaipėdos r, tunto šeima 
smarkiai didėja. Nesenai įsteigta Klai
pėdoje, mok, psktn, Gelžinio rūpesčiu, 
dar viena nauja draugovė, kuri susideda 
jąu iš 4 skilčių. Skautų skaičius kaskart 
didėja. Jaunai draugovei vadovauja pats 
pąsktn, ..Gelžinis, Grybas.

VILKAVIŠKIS.
Mes dar krutam...

Mes nedejuojam, — liūdnų dalykų ne
pasitaiko. Po truputį krutam. Dabar spor- 
tuot smarkiai pradėjom. Vos tik spėjo 
pašalti, jau mes skubame į čiuožyklą. 
Kiti salėje sėdime, rankomis galvas pa
rėmę, ir galvojame, kaip čia kitam „ma
tą“ duoti. Taip pat ir ,,ping-pong“ žai
džiame, kad vos spėjame kamuoliukus 
pirkti, ir laukiame, kada iš „Skautų Ai
do“ ping-pong įrankius laimėsim. Jau da
bar, dar neseni lošikai būdami ir tikrų 
įrankių neturėdami, neblogai žaidžiame, 
o tada, sakome*, visi čempionai būsime!

Sk. Mil.
UKMERGĖS TUNTAS.

Vyr. Skautininkui atsilankius.
Lapkričio 29 d. Ukmergės skautams 

buvo tokia iškilminga ir svarbi, kurios 
ilgai neužmiršim. Tą dieną tuntą aplan
kė Vyriausias Skautininkas, lydimas mo
kyt. sktn. K. Palčiausko. 3 v. p. p. visi 
gimnazijos vienetai, plius III dr. V. Ku
dirkos dr-vė, susirinko iškįlmingan susi- 
rinkiman, kur dalyvavo gražus būrelis 
miesto visuomenės ir skąutų-čių tėvelių. 
Keletas vilk, — p. pasižadėjo pildyti sa
vo įstatus ir kasdien padaryti gerą dar- 
bęlį. Vyr. Skautininkui ■ pasakius daug 
skautams svarių žodžių, oficialioji dalis 
baigiamą ir prasideda linksmoji.

Vyr. S-ko atsilankymo proga pakelta 
10 tunto skautų-čių į vyr. laipsnius, Iš-/ 
kilmėse dalyvavo per 110 skautų-čių.
Visuomenė supažindinama su skautizmįi.

Š. m, lapkr. m. 28 d. karininku rarųo- 
vėj vyr. skautininkas pulk. J. ŠarausĮtas 
skaitė paskaitą: Ska-utai, jų gyvenimas, 
jų tikslas svetur ir pas mus ir sktn, K. 
Palčiauskas: -—- Skauto tipas ir auklėji
mo metodai. Į paskaitas susirinko daug 
vietos inteligentijos.

Su vilkiukais — paukštytėmis.
Vilk. — p. vyr. sk-ko atsilankymą, š. 

m. lapkr, 29 d., pagerbė visi rikiuotėje 
nuvykę, su vadais priešakyje, į bažnyčią 
ir 10 vai. susirinkę pradžios mokykloje 
iškilmingan susirinkiman, kuriame daly
vavo pats Vyr. Sk-kas, sktn. K. Pal- 
čiąųskas ir tuntininkas, Po oficįalinės da
lies pąrodė ką moka ir ką gali vilk. — p., 
išklausė, gražių tėviškų vyr. sk-ko žodžių 
ir kartu su svečiais nusifotografavo. 
Vilk, vadovauja vyr. skilt. J. Šablauskas, 
q paukšt. — skilt. Br. Bąlžekaitė, Glo
bėja — p. Stasiūnienė.

Ant. U. Kairioms
Vienerįų metų sukaktuvių šventė.
III dr. V. Kudirkos dr-vė amatų vidur, 

mokykloj, įkurta 1930.XI.29 d., vyr, skilt. 
Ant. Umbraso iniciatyva, š. mėn. 5 d, 
yisąi originaliai minėjo savo vienerių me
tų sukaktuves, Nors būdama jaunutė 
dr-vė, bet dirba neprasčiau už senesniuo
sius vienetus. Vyresnieji aktyviai daly
vavo ir dalyvauja tunto ruošiamuose kur
suose. Dr-vei vadovauja skilt. K. Rudė- 
nas, jam padeda paskilt. J, Jablonskis, 
adiut, ir I skilt, skiltininkas, paskilt. J. 
Lunys,' II skilt. skiltininkas ir mokyki, 
buhalt. — raštv. A. Kavoliūnas, kasinin
kas. Globoja mokyklos direkt. p. J. Gėgž- 
na, didelis skautų prietelis.

Kairionioko sūnus.

Marijampolės r. tunto skautų vyčių 
S. Daukanto būrelio vadui skilt.

J. Mamaičių!, 
mirus jo mylimai sesutei, reiškiame 
širdingiausią užuojautą.

Marijampolės r. tunto
II D. L. K. Kęstučio draugovė

Marijampolės r. tunto sk. vyčių S. 
Daukanto būrelio vadui sk. vyr. skilt.

J. Mamaičių!, 
jo mylimai sesutei mirus, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

I kar. Juozapavičiaus dr-vė.

Tauragės rajono tunto ūkio dalies 
vedėjui skiltininkui

Stepui Sebestijonui,

jo sesutei mirus, brolišką užuojautą 
reiškia ‘ '

Gražinos dr-vė.

Skilt. J. Mamaičių!
Liūdesio viešniai aplankius Tavo 

šeimos pastogę — mirus sesutei, 
guodžiame Tave skausme.

Kauno I sk. vyčių
J , dr-vės štabas,

Skilt. Stepui Sebestijonui,
netekusiam brangiosios sesutės, 

reiškiame gilią užuojautą.

I Tauragės D. L. K. Vytauto 
dr-vės skautai.

BIRŽŲ TUNTAS.
Pradėta rengtis sanitaro specialybei. 

Kursus lanko 30 skautų, veda dr. J. Mi
kelėnas.

’ Kitas specialybes pradės rengti vė
liau.

Vaidevučio dr-vėje eina skiltininkų 
kursai pilnų tempu. Tikisi draugininkas 
neužilgo turėti gerų ir pavyzdingų skil
tininkų. Ramutis.

PASVALYS.
Atbudo kęstutiečiaL

Nuo 1926 m. trečią kartą keliasi iš 
miego Pasvalio I-moji D. L. K. Kęstučio 
dr-vė, šiemet stropiai gydoma gerb, Bir
žų raj. tuntininko p. Rozmano.

Kęstutięčiai pabudę kruta, 30 skautų 
ekskursija jau suspėjo š. m, spalių mėn. 
25 dieną aplankyti brolius biržiečius, kur 
buvo gražiai priimti. Susipažinę, sustip
rėję dvasia, kupini energijos, grįžo, ža
dėdami dirbti ip laukti biržiečių revizito.

KRAKĖS.
Krakių D. L. K, Kęstučio dr-vė gęrai 

veikia. Jau užsakė dr-vės vėliavą. Įsigijo 
trimitą ir išrinktas trimituotojas. Dr-vėje 
yra 31 skautas. Š. m. lapkričio m. 28 d. 
surengė viešą vakarą. . Buvo vaidinama 
„Drama miške“. Vaidinimas pasisekė. 
Svečių ir buvo daug. Krakių skautai ir 
ateityje mano veikti dar geriau.

> Sekantis „Sk« A.11 n>, išeis 
naujųjų — 1932 metų sausio m. 
ld.
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asfcui įveistų.
Pasirodžius pietuose naujai žvaigždei, pranešu

siai pasauliui apie Mesijaus užgimimą, Babilonijos 
išminčius Artabanas nutarė eiti į Betliejų 
drauge su kitais žyniais, kad pagarbintų Kristų. Jis 
pardavė visą, ką turėjo, ir už gautuosius pinigus nu- 
supirko tris brangenybes: 
s a p f y r ą , mėlyną, kaip __________ ._______
jūros bangos, rubiną, )\ 
raudoną kaip kraujas ir 
žemčiūgą, puikų ir _ 
liūdną kaip sustingusi aša
ra. Tas tris brangenybes, 
kaip dovanas, norėjo jis 
nunešti Užgimusiam Kara
liui. Vakare žyniai turėjo 
susitikti paskirtoj vietoj, 
kad anksti rytą leistųsi į 
tolimą kelionę.

Į šią vietą vedė siau
ras takelis tarp niūrių pel
kių. Ten skubėjo Artaba 
nas ir švelniais žodžiais 
ragino savo kupranugarį.

Temo. Staiga tyloje 
pasigirdo silpnas dejavi
mas.

Artabanas pamanė, 
kad kur nors nakties 
paukštis pravirko, bet kiek 
pajojėjęs pamatė ant tako 
gulintį žmogų. Greit nuli
po nuo kupranugario ir pa
silenkė prie gulinčiojo. 
Drabužiai ir veidas rodė, 
kad jis yra svetimtautis. 
Jis buvo užsimerkęs ir gai
liai dejavo. Tur būt jį perbloškė smarkus pelkių dru
gys. Artabanas išsiėmė iš kuprinės stipraus kvepian
čio vyno ir jėga praskleidęs tvirtai jo sučiauptas 
pabalusias lūpas įpylė į gulinčiojo burną. Po to ap
klojo šiltu apsiaustu ir pradėjo laukti kol ligonis at
gaus sąmonę.

O laikas bėgo. Sutemo. Sumirgėjo žvaigždės ir 
jų atvaizdai suvirpėjo stovinčiuose pelkių vandeny
se. Jau švito, kai Artabanas išėjo iš namų, kame pa
dėjo sergantį ligonį. _ __ _

Gerasis Kalėdų dėdė.

Greit savo ilgom kojom nužingsniavo sušalęs 
kupranugaris, bet kada jis atnešė Artabaną į paskir
tą vietą, saulė buvo jau aukštai, o žynių jau nebe
buvo: jie, .nesulaukę savo draugo, nukeliavo į 
Betliejų.

Nusiminė Artabanas. 
Liūdnai žiūrėjo jis į pele
nus, kurie dengė paliktą 
žynių laužą. Ir kupranuga
ris nuliūdo. Žemai nulen
kęs galvą žiūrėjo į šeimi
ninką užgesusiom akim. 
Artabanas norėjo duoti jam 
sodrių žolių lapų, bet kup
ranugaris nusigręžė. Jis 
sunkiai alsavo. Artabanas 
suprato, kad kupranugaris 
serga ir juo negalima to
liau joti.

lon ą. Ten pardavė sapfy- 
rą, nusipirko kitą kupranu
garį, kelionei reikmenų ir 
nukeliavo toliau.

Jojo jis triukšmingais 
miestais, kame žmonės ūžė, 
bėgiojo, triūsėsi lyg skruz
dėlės pajudintam skruzdė-

Jojo jis pro tylius kai
mus, kame virė nežymus 
amžinas darbas ir skambė
jo graudžios dainos. Ir 
miestų triukšme, ir kaimų 
tyloje jis girdėjo kitą švel
nią dainą, dainą, kurią dai

navo jauna Motina pasilenkus prie skaistaus Kūdi
kio. Važiavo kalnais ir miškais, klausėsi paukščių 
čiulbesio ir upelių čiurlenimo. Ir paukščiai ir upe
liai kartojo: — skubėk, Jis laukia tavęs Betliejuje.

Važiavo jis karštu tyrumos smėliu, kame įkai
tęs oras, lyg sutirpintas švinas, slėgė krūtinę, kame 
visa žemė lingavo lyg sustingusios jūros bangos. Ten, 
kur sunkus oras lietė karštą žemę, kilo staiga bal
tosios sienos ir Artabanas išvydo baltais rūbais mo
terį su kūdikiu ant kelių. Tai buvo tyrumos miražas,
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<T?y.Ciausias (Skautų (Statas socikina oisas 

sesutes skautes
ic oisas 

Gcoliukus skautus,

sulaukusius

šoentų CK a lė cl u!
i (Į)teisiojo Žmonijos QJlloliyiojo 

užgimimo šoentė fenudspugina kiekoienų ic fesustipcina 

keotio—sesės sietą, nes mūsų taucūs siekiai — 
kūli ištikimais CDieoui, tarnauti ^ėoynei ic pagelkėti 

.Vietiniui — ceikalingi f g c ų jausmų, skaistaus 

p c o f o ic nenutenkiamos Dalios.

kyląs ir dingstąs virpančiame įkaitusiame ore, bet 
Motinos ir Kūdikio vaizdas gyveno išminčiaus sielo
je, viliojo ir šaukė jį į Betliejų.

Ir štai, pagaliau, toli pamatė jis siekiamą miestą. 
Balti nameliai su paplokščiais stogais nusileidžian
čios saulės spinduliuose atrodė rusvi, Artabanas nu
lipo nuo kupranugario ir parpuolęs pabučiavo že
mę. Pėsčias įėjo jis į miestą ir ėmė ieškoti namo, 
kame gyveno Motina ir Kūdikis.

Buvo vakaras. Laikas, kada nurimsta mieste ju
dėjimas, ištuštėja aikštės, tačiau Betliejuje buvo ne
paprastas triukšmas. Gatvėse šaukė, klykė moterys, 
verkė vaikai. Pro Artabaną bėgo moterys siaubo iš
kreiptais veidais, glausdamos prie savo krūtinės iš
sigandusius vaikus.

Kai prie jo pribėgo moteris skausmo ir siaubo 
perkreiptu veidu, Artabanas norėjo paklausti apie to 
triukšmo priežastį, tačiau moteris parpuolė ant kelių 
ir virpančiu balsu ėmė maldauti:

— Mano tėve, išgelbėk, išgelbėk mano kūdi
kį... Jie nori jį nužudyti. — Ir ji stengėsi savo rūbuose 
paslėpti mažutį gražų berniuką. Jo didelės, juodos, 
baimės išplėstos akys, pabalusiam veidely atrodė dar 
didesnės. Jis neverkė, bet visas virpėjo įsikibęs į 
motinos rūbus.

0 moteris vis kartojo:
— Išgelbėk... nužudys, nužudys!
— Kas nužudys? — paklausė Artabanas.
— Karaliaus Erodo kariai. Jiems įsakyta Bet

liejuje žudyti visus kūdikius.
Artabanas pasibaisėjo, bet nenusigando už Tą. 

Kurio atvyko pagarbinti. Jis žinojo, kad Karalių Ka
ralius negali žūti nuo Erodo karių rankos... O moteris 
vis maldavo ir verkė prie jo kojų. Staiga pasirodė 
centurijonas. Jo šalmas ir šarvai purpuriniuose nusi
leidžiančios saulės spinduliuose atrodė aplieti krau
ju. Moteris sukliko ir sukniubo ant žemės dengdama 
savo kūnu kūdikį. Bet karys jau pastebėjo berniuką 
ir artinosi ištraukdamas kardą.

— Sustok, — pasakė Artabanas, ir žengė pir
myn, — aš tau siūlau išpirkimą. — Jis išėmė rubiną ir 
ištiesė centurijonui. Kaip kraujo lašas žybtelėjo bran
gus akmuo ant ištiestos rankos. Jo žibėjimas apakino 
centurijoną.

— Paslėpkit greičiau vaiką, — sumurmėjo jis 
griebdamas rubiną, — greičiau slėpkit, kad jo mano 
kariai nepamatytų.

Ir jis mosuodamas kardu nubėgo toliau.
Iš trijų brangenybių Artabanui liko tik žemčiū

gas. Nors jį tad norėjo jis nunešti Karaliui dovanų. 

Nuvyko jis į Egiptą, kur, kaip jam pasakė vienas 
Betliejaus gyventojas, staliaus Juozapo kaimy
nas, bėgo Kūdikio tėvai gelbėdami Jį nuo Erodo karių.

Iš senų žydų raštų Artabanas žinojo, kad Messi- 
jui dėl nežinomų dieviškų tikslų reikės daug kentėti, 
patirti vargo, persekiojimų ir patekti į piktų žmonių 
nelaisvę. Todėl atvažiavęs į Egiptą Artabanas lankė 
kalinius, ligonis ir pavargėlius, .Daugeliui žmonių jis 
suteikė pagalbos, bet tarp jų nerado nė vieno, kurį 
galėtų pagarbinti. Ieškodamas To, Kurio troško jo 
siela, keliavo Artabanas iš miesto į miestą, iš kaimo 
į kaimą, o jį lydėjo išgelbėtų ir paguostų žmonių lai- 
minimai.

Greit bėgo dienos; pavasaris, vasara, ruduo ir 
žiema. Nežymiai prabėgo 33 metai.

Senas, suvargęs, silpnas ir ligotas atėjo pagaliau 
Artabanas į Jeruzalę. Buvo Velykų šventė, todėl 
gatvėse judėjo minių minios. Didžiausia minia grūdėsi, 
ūžė, žengdama miesto šiaurės vartų link. Artabanas 
paklausė kur jie eina ir jam atsakė, kad veda nukry
žiuoti Žmogų, kuris pasivadino Judėjos Karaliumi.

Artabanas krūptelėjo. Gal tai jo Karalius?
Jis nesuprato kaip tas galėjo atsitikti, bet žinojo 

ir tikėjo, kad Dievo likimas ir paskyrimas nėra priei
nami žmogaus protui. „Gal man skirta didžiausia lai
mė išpirkti mano Karalių“ — pamanė jis, prisiminęs 
žemčiūgą, patį brangiausi trijų akmenų.

Ir vos bepakeldamas savo senas ligotas kojas 
nusekė minią.

— Kad tik pamatyčiau Jį, kad tik žvilgterčiau! 
— mąstė išminčius ir širdis virpėjo nuo troškimo ir 
ilgesio, bet minia skyrė jį nuo Pasmerktojo.

Kada jis priėjo Erodo kalėjimą, iš ten prieš jį 
išėjo karių būrys. Jie tempė jauną mergaitę, kuri bu-
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Naujai išrinktas Lietuvos
Pereitą mėnesį „Vyr. Žiniose" paskelbtas 

Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas. Pa
gal tą įstatymą, š. m. gruodžio mėn. 2 d. ap
skričių centruose įvyko rinkimai Ypatingų Tau
tos Atstovų, kurie š. m. gruodžio m. 11 d. Kaune, 
Teisingumo Rūmuose, rinko Respublikos Pre
zidentą. Ypatingų Tautos Atstovų susirinkimas, 
susidedąs iš 116 Ypatingų Tautos Atstovų, 
slaptu balsavimu vienbalsiai Respublikos Prezi
dentu sekantiems septyneriems metams išrinko 
dabartinį Respublikos Prezidentą p. Antaną Sme
toną. Tą pačią dieną naujai išrinktas Preziden
tas iškilmingam Ypatingų Tautos Atstovų susi-

Respublikos Prezidentas. 
rinkime, dalyvaujant ministeriams, užsienio at
stovams, aukštiems valdžios ir visuomenės at
stovams, darė Prezidento priesaiką. Priesaiką 
priėmė J. E. Arkivyskupas J. Skvireckas.

P. Antanas Smetona dabar išrinktas tretį 
kartą Lietuvos Respublikos Prezidentu.

Naujai išrinktam Respublikos Prezidentui 
ir Lietuvos Skautų Sąjungos Šefui tą pačią 
dieną specialioj audencijoj prisistatė Lietuvos 
Skautų Sąjungos Vadovybė ir Jį prezidentūros 
rūmuose pasveikino. Ta proga J. E. Preziden
tas teikėsi su mūsų vadovybe pasidalinti minti
mis aktualiais skautų klausimais.

vo palaidais plaukais ir suplėšytais rūbais. Ji kabi
nėjusi už sienų ir gailiai raudojo. Kariai stengėsi pa
griebti ją ir mušė jos lieknų, virpantį kūną. Mergaitė 
jų rankose blaškėsi kaip sugautas paukštelis, o tam
sūs plaukai kilo už jos nugaros kaip du juodi 
sparnai.

Staiga jos akys susitiko su pilnomis užuojautos 
Artabano akimis. Ji griebė už jo drabužių šaukdama*

— Pasigailėk manęs, mano tėve! Jeigu gali, iš
gelbėk mane. Aš tavo tautietė, drabužiai rodo, kad 
tu iš Irano. Mano tėvas buvo Persijos pirklys, nusmu
ko ir mirė, o mane už jo skolas nori parduoti vergijon. 
Išgelbėk, išgelbėk! Geriau mirtis, negu gėda ir ne
laisvė.

Atsiduso Artabanas, išėmė žemčiūgą, tą paskuti
nę savo brangenybę, ir ištiesė mergaitei:

. — Štai tavo išpirkimas, dukrele mano, — tyliai 
prabilo jis. — Duodu, vardan mano Karaliaus, kurį 
seku, tau paskutinę mano brangenybę.

Ir jis nusekė minią. Mergaitė metė žemčiūgą 
kareiviams ir pasivijo išminčių. Jis drebančia ranka 
pasirėmė ant jos peties, ir jam pasidarė lengviau eiti, 
bet vis dėl to jie ėjo lėtai ir dar nepasiekė vartų, kai 
minia, kuri sekė Pasmerktąjį, buvo jau už miesto. 
Prie vartų Artabanas turėjo pasilsėti, o mergaitė nu
bėgo atnešti vandens ir pagirdžius jį atsargiai suvil- 
gino jo nuo skausmo degančią galvą.

— Eime, eime greičiau, — šnabždėjo Artabanas 
ir jie vėl nukeliavo įkaitintu akmeniniu keliu. Priėjo 
miesto sieną. Žibėjo saulės spinduliuose gelsvi ak
mens ir staiga užgeso, lyg krito šešėlis iš nežinia kaip 
užėjusio debesio. Šiurpi sutema juodu sparnu apden
gė visą žemę. Trenkė baisus perkūnas. Sudrebėjo, 
sujudo žemė. Susvyravo namų sienos. Juoda tvanki 
vėtra pakėlė ir susuko dulkių stulpus. Triukšmas 
susimaišė su išgąsdintų žmonių šauksmais, arklių 
žvengimu ir niūriu šunų staugimu. Žemės drebėjimas 
vis didėjo. Žmonės ir gyvuliai blaškėsi ieškodami 
išsigelbėjimo, tačiau žuvo po griūvančiais akmeni
mis ir namais. Didelis akmuo nukrito nuo sienos ir 
užgavo Artabano galvą. Senis krito kaip pakirsta

Kaip daug žmonių rūpinasi iškilmin
gai apvaikščioti Kristaus gimimo diena! 
Tačiau, kaip nedidelis žmonių skaičius 
pasirūpino vykdyti Jo įsakymus! Ištik
rųjų, daug lengviau atsiminti šventės 
dienas negu įsakymus. FRANKLINAS.

balta gėlė. Mergaitė suriko ir puolė prie jo. Jis gu
lėjo nejudėdamas. Veidas buvo išbalęs ir ramus, akys 
užmerktos. Bet štai sudrebėjo vaško vokai, atsivėrė 
akys ir ėmė žiūrėti į viršų, į patamsėjusį dangų. Pa-

Linksma ir skautiška Ukmergės Živilės draugovė. Vidury sėdi 
dr-kė vyr. skilt. Jakaitė, tuntininkas sktn. E. Kulvietis ir dr-vės 

globėjas mokyt. Adamsas.

sigirdo švelni, tyli melodija, lyg dainavo negirdėtas 
balsas, o jam pritarė nematomos • arfos stygos. Mer
gaitė pakėlė galvą ir apsidairė. Nieko nebuvo. Visi 
išsibėgiojo ir pasislėpė. O negirdėti balsai skambėjo 
vis švelniau ir maloniau.

Staiga išbalusios Artabano lūpos sujudo ir, lyg 
atsakydamas dangaus balsui, prabilo senąja persų 
kalba:

— Ne, Dieve. Kada gi aš mačiau Tave išalkusį 
ir pavalgydinau, trokštantį ir pagirdžiau? Kada ma
čiau Tave keleiviu ir priglaudžiau, kalėjime ir ligo
je aplankiau, sušalusį ir suvargusį nuraminau ir su
šildžiau? Trisdešimt tris metus ieškojau Tavęs, bet 
nė karto nemačiau Tavo veido, Viešpatie mano ir 
Dieve mano! . . .

Jis nutilo. Tada išgirdo Artabanas ir mergaitė 
balsą. Ji nesuprato žodžių, bet nušvitęs mirštančio 
išminčiaus veidas jai pasakė, kad jis suprato.

Dangaus balsas jam sakė:
— Tai, ką tu padarei paskutiniam iš mano ma

žesnių brolių, tu man padarei. Būk palaimintas ge- 
rasai ir ištikimasai mano tarne! Įeik į Tavo Viešpa
ties džiaugsmą.

S
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Kalėdų mintys...
(Iš skautų ir skai

— Visi sako, kad atostogų lai
kas — poilsio laikas. Tačiau, prieš 
kiekvienas atostogas mano galva 
pilniausia visokiausių minčių. Imu 
galvoti: kas gi tos šventės ir kas gi 
tas poilsis? Viena žinau, kad po
ilsis — ne tinginystė.

Aš proto darbininkas ir dar 
skautas. Dabar prieš mano akis čia 
pat Kalėdų 2-jų savaičių atostogos 
ir pluoštas minčių . . .

Besimokydamas, bedirbdamas 
proto darbą, įvargau. Šių atostogi 
metu turiu pailsinti savo nuvar
gusius smegenis. Bet, kaip?!! Ne
jaugi absoliučiu neveikimu?! Ne, 
ne! Turiu rasti irgi darbo, bet to
kio, kuris mane gerai nuteiktų, su
domintų, būtų naudingas ir drauge 
mane ilsintų. Taigi, aš tikiu, kad 
geriausias poilsis — ne nieko ne
veikimas, bet veikimo paįvairini
mas, vieno darbo pakeitimas kitu 
darbu; tokiu darbu, kuris vargintų 
kitus organus, o nuvargusiems or
ganams duotų ilsėtis. Taigi, ką pa
sirinkti??...

Mintys, mintys . . .
— Parvažiuosiu į sodžių. Aplan

kysiu mūsų kaimo pradžios mo
kyklos mokytoją. Jis labai nuo
širdus ir vaikų mylimas žmogus. 
Kaip visuomet, taip ir šįmet, jis 
ruoš mokyklos vaikų eglaitę. Aš 
jam padėsiu. Padėdamas padary
siu jam gera, palengvinsiu jo sun
kią naštą ir pats pasimokysiu pe
dagoginio takto, nuovokos, kaip 
tvarkytis ir organizuotis su dides
niu ar mažesniu vaikų būriu.

— Netoli mūsų namų yra prie
glauda. Joje esu daug kartų buvęs 
ir pastebėjau, kaip tie našlaičiai 
mėgsta naujus žmones, kaip domiai 
jie susiinteresuoja kiekvienu to 
naujo žmogaus žingsniu, mintimis, 
darbu. Vienai prieglaudos vedėjai 
taip sunku ką nors gero šiems vai
kučiams paruošti. Ji nuolatos iš
tisą dieną užversta rūpesčiais rū
pestėliais ... Jai taip sunku. Už 
tat aš lankysiu prieglaudą ir būti
nai stengsiuos padėti suruošti naš
laičiams įdomią ir linksmą eglutę, 
kurią aš padirbdinsiu iš medžio ir 
popierio, kad nereiktų gyvos eglu
tės iš miško iškirsti.

— Mūsų mieste yra daug netur
tėlių ir bedarbių. Jų dienos skur
džios. Dar skurdesnės dienos jų 
vaikučių. Alkis, šaltis ir niūrumą— 
kasdienė jų duona . . . Mūsų drau
govė parinks dovanėlių ir būtinai 
suruoš jiems šiltą ir jaukią Kalėdų 
pramogėlę! . ..

— Ak, kiek eglaičių kasmet mū
sų krašte netvarkingai iškertama 

ių dienoraščio..,).
ir išnaikinama! O gi kaip vėl dau
gelio mūsų nemokama eglaitės 
džiaugsmu pasidžiaugti! Aš... aš 
organizuosiu gyvąją eglaitę!... Su
rinksiu savo sodžiaus jaunimą, visi 
pasiimsime po saldainėlį, pyragėlį 
ir žvakutę, Kalėdų vakarą dainuo
dami nueisim į artimiausią miško 
eglaitę, vikriai ją papuošime ir, 
kelioliką minučių pažaidę, padai
navę, grįšime namo.

— Tėvelis rašė, mūsų svirne 
staliai dirbą. Puiku. Pasidarysiu 
pašliūžas (sky) ir lanką (saidoką). 
Mano sveikata — ųe žaliuko, rei
kalingas grynas oras, sportas. Tai
gi, laidysiu po apylinkes ir aplan
kęs visus kaimynus, visus aplinki
nius jaunuosius žmones, rinksiu 
„Skautų Aido“ prenumeratą.

Dar pasidarysiu aitvarą ir jį pa
leidęs šaudysiu iš lanko, ranką ir 
akį miklinsiu . . .

— Pasiginsiu užleistas pamokas. 
Mokydamasis nepavargau, tingė
jau... Tai dabar, Dieve, duok jėgų 
susikaupti ir ištęsėti!,..

— Dar neperskaičiau „Skautys- 
tės“. Ar ne sarmata? Skaitysiu, 
skaitysiu...

— Mūsų skiltininkas kai kada 
paveda vienam ar antram skau
tui paruošti skilties užsiėmimo 
planą. Šių atostogų metu jį aš ir 
padarysiu.

— Mano tėvelis taip pat, kaip 
ir daugelis mūsų krašto ūkininkų, 
neveda ūkio pajamų ir išlaidų kny
gų ir todėl nežino, kiek jis per me
tus turi pajamų ir kiek kokių gali 
daryti išlaidų. Todėl labai dažnai 
išleidžia gautus pinigus ne būti
niems reikalams ir pritrūksta bū
tiniesiems. Šiais sunkiais ekonomi
nio krizio laikais žinoti ūkio pini
ginė apyvarta būtina. Taigi, šių 
atostogų metu apsilankysiu pas 
gretimo kaimo pradžios mokyklos 
mokytoją, vedantį žemės ūkio kla
sę, su tuo dalyku patsai gerai su
sipažinsiu ir išmokysiu savo, sesu
tę, nes pats tėvelis yra beraštis, 
kaip sudaryti ūkio pajamų ir iš
laidų sąmatą ir kaip ją įvykdyti.

Taip pat sudarysiu smulkų atei
nančių metų asmenišką skauto 
taupymo planą ir grįžęs į darbą jį 
referuosiu skilties sueigoje.

— Aš dar nemoku linų, vilnų 
verpti, pirštinių megzti, austi. .. 
Ir aš lietuvaitė . . . Šias atostogas 
būtinai važiuosiu į sodžių pas te
tą ir tų darbelių išmoksiu .. .

— Padarysiu paukšteliams le
sinti lentą, pakarsiu ją kieme ties 
langu, po medžio šaka, kad P ainis

Stovyklos sekmadienis. (Iš š. m. Palangos sto
vyklos).

neužsikartų, ir Kūčių dieną pada 
rysiu iškilmingą atidarymo , eglu
tę“ . . . Prie lentos pritaisysiu šaką 
ir visas jo šakeles apraišosiu nenu- 
kultų avižų pluošteliais. Tesimai- 
tina ir tesilinksmina gerieji paukš
teliai! Išvažiuodamas paukštelių 
lesinimo prievaizdu paliksiu savo 
šešiametį broliuką Algelį...

— O ką gi aš į Kauną nuvažia
vęs veiksiu? Oi, daug! Aplankysiu 
muzėįus, teatrą, skautų štabą, ra
dio stotį, bažnyčias ir visa visa, ką 
mano brolelis teiksis parodyti.

— Parsivešiu „Skautų Vadą“, 
išnagrinėsiu visus jame kel:amur 
klausimus, surasiu būdus tų min
čių pritaikymui mūsų skilties vei
kime. Susidarysiu smulkų ir aiškų 
sausio, vasario ir kovo mėnesio 
skilties veikimo planą.

— Pagaminsiu žiemos iškylos 
projektą ir modelį Pavasarį išsta- 
tysiu darbelių parodoje.

— Netrukus po Kalėdų atosto
gų ruošiame draugovės vakarą. Pa
ruošiu vienos pasakos insceniza
vimą.

— Vykdamas atostogų, svar
biausia, parsivešiu skautišką uni
formą. Jeigu aš noriu, kad visuo
menė imtų skautais domėhs, turiu 
nuoširdžiai jausti, kad skau'ystės 
populiarumas labai daug priklau
so ir nuo manęs ir kad jis yra 
tikriausias mano reikalas Dėlto 
turiu nešioti uniformą ir visur ir 
visuomet skautiškai elgtis, budėti! 
Oi, kaip dažnai mano siela nu- 
spursta! Todėl dėvėsiu uniformą 
ir tobulesiu, tobulėsiu! . . .

O tu, mielas skaitytojau, ką 
veiksi, ar jau pagalvoj'ai? Ką gal
vojęs, ar pasiryžai?

Surinko
Augustinas Žagaraitis, c> o
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Petras Babickas.

Algiuko eglutė.
— Mama, ar Kalėdoms darysime eglutę?
— Jeigu labai nori, vaikuti, galėsime.
— Taip, taip, labai noriu, — ir Algiukas linksmai suplojo 

rankomis, — man taip patinka degančios žvakutės ant žalių 
šakelių, kurios dar kvepia mišku ir šalčiu, sidabriniai ange
lėliai ir viršūnėj didelė žvaigždė...

Algiukas linksmai šypsodamas nušoko nuo mamos kelių 
ir pribėgo prie lango. Jo mėlynos akys neramiai sekė kiek
vieną pravažiuojantį vežimą, lyg tikėdamos pamatyti vežamas 
eglutes, kurių į miestą Kalėdoms tiek daug suvežama. Apšvies
ta elektros lempomis gatve tolydžio zujo apsnigti automobi
liai, palikdami ilgus tamsius pėdsakus sniege. Tose guminių 
ratų išspaustose vėžėse Algiukas įžiūrėjo gražių linijų ir 
žvaigždelių, tas jį valandėlei sudomino, bet vėl jis surimtėjo 
ir tylėdamas žiūrėjo pro langą. Motina susirūpinusiu žvilgsniu 
sekė jo judesius, jo blaškymąsi ir paskendo liūdnose mintyse. 
„Algiukas toks jaunutis, vos septynerių metų, o jo skruosteliai 
tokie balti, ir mėlynos akutės lyg pavargę.. . Kaip jam reikėtų 
miško, kaip gaivinamai jį paveiktų gamta... 0 dabar tenka 
lindėti kambary diena iš dienos, klausytis erzinančio miesto 
ūžesio ir ilgėtis kaimo ramybės ir plačių, sniegu nuklotų, tė
viškės laukų . .."

— O kas mums atveš eglutę? — staiga tyliai paklausė 
priėjęs Algiukas.

— Žmogus, koks nors, net pati nežinau, — aiškino mo
lina, netikėtai klausimo užklupta.

— O kur jis gaus?
— Nukirs miške ...
— Nukirs? Kaip tai nukirs?
— Nuvažiuos į mišką, paims kirvį ir augančią eglutę 

pradės kapoti ... ji nuvirs ..,
Motina jautė, kaip veikia Algiuką jos toks pasakojimas, 

bet suprasdama Kalėdų eglučių puošimo paprotį, kaip keistą 
ir negražų būdą naikinti tūkstančius eglučių keleto dienų pa
sismaginimui. tyčia stengės paveikti jautrią sūnaus širdį.

Algiukas ilgai tylėjo,
— Kaip tą daro, — paklausė jis, žvelgdamas į motinos 

akis.
—Ar kaip eglaites kerta?
— Taip.
— Gerai, aš tau papasakosiu.

Algiukas mitriai atsisėdo prie jos ir prisiglaudė.
— Klausyk, vaikeli, kai aš buvau maža, (o juk visi žmo

nės būna mažyčiai, paskum auga, auga nelyginant medžiai 
miške), aš taip pat labai mėgau matyti papuoštą eglutę Kalė
doms. Man taip pat buvo įdomu žinoti iš kur ją atveža. Mes 
gyvenom tada dvarely netoli miško, ir vieną kartą Kūčių iš
vakarėse tėvelis mane paėmė su savimi į roges ir mes išva
žiavom... Aš jau žinojau, kad mes važiuojam parsivežti eglu
tės. Aš buvau tada maža, vos dešimties metų, ir man atrodė 
labai tolima kelionė per sniegų užpustytą mišką... Visą laiką 
snigo didelėmis snaigėmis. Medžių šakos atrodė nelyginant 
apklotos baltais vatiniais apklotėliais. Jose linksmai čirenda- 
mos laipiojo raudongūžės sniegenos . . . „Kaip joms nešalta", 
— pagalvojau aš, įtraukdama nosytę į kalnierių, ir domiai dai
rydamasi aplink. Mes ilgai važiavom gražiu miško keliu. Me
džiai lėkė pro šalį, rodos, gyvi. Pagaliau, atsidūrėm aikštėj, 
apaugusioj aukštomis gražiomis eglutėmis. Pasukom į šalį iš 
kelio, išbaidydami porą rusvų zuikučių, kurie taip greit 
liuoktelėjo į tankynę, kad aš nespėjau jų kaip reikiant įsižiū
rėti. Tau įdomu, Alguti?

— Pasakok, mamute, pasakok ...
— Taigi, išlipom iš rogių, — tęsė motina, glostydama 

sūnaus galvelę, — tėtė didelis sunkus tuoj iki kelių į sniegą 
įlindo, o aš lengvutė paviršium vaikštau, rodos, ne sniegu, 
parlindo, o aš lengvutė paviršium vaikštau, rodos, ne sniegu, 
o kambario asla. Aš juokiaus, man linksma. Mūsų vežėjas, 
taip pat grimsdamas sniege, juokias, bet man staiga pasirodė, 
kad nustojo snigti ir per daug tylu miške. Apsidairiau aplink. 
Netoli prunkšnavo sušilę mūsų arkliai, aplink juos skraidė 
pora zylelių, taikydamos nutūpti į roges.

— Kurią eglutę imsime? — paklausiau tėtės, apžiūrinė
jančio medžius.

— Rinkis, — atsakė, — kuri patiks.
Aš pradėjau ieškoti. Juo labiau aš rinkaus, juo man 

liūdniau darėsi. Nežinau kodėl. Atrodė, kad eglutės buvo taip 
išsigandusios ir labai gailėjosi, kad negali nuo mūsų pabėgti.... 
Paukšteliai nutilo ir išsislapstė. Voverytė liuoktelėjo iš medžio 
ir pasislėpė. Vežėjo kirvis buvo toks baisus, kad aš kuo ne
pravirkau ...

— Kas tau? — paklausė tėtė, matydamas, kad aš trypčio- 
ju vietoj.

— Tėte, aš nežinau. . . Man gaila eglaičių. Kur gyvens 
paukštytės, voverytė, jeigu mes iškirsim jas? ...

— Medžių pakaks, — šypsodamas pažiūrėjo į mane tė
tis, — Kirsk šitą, — paliepė vežėjui.

— Ne, tėti, nereikia, nereikia, — pribėgau prie jo aš.—- 
Kaip tik iš čia iššoko voverytė ...

— Tai šitą.
— Bet čia, žiūrėk, tupėta zuikučių . ..
Tėtė linksmai nusijuokė.
— Tai ką? Jeigu taip jau gaila, tai namie eglutės ne

darysim, o atvažiuosim čia ... Ar taip? — susijuokė.
— Gerai, tėte, atvažiuosim čia.
Visą kelią į namus tėtė juokės iš manęs.
— Tur būt tu išgirdai iš dangaus angelų balsą, kad taip 

staiga pagailo eglaičių . ..
Ir ką manai, Alguti, pirmą Kalėdų dienos rytą saulė taip 

gražiai švietė... Aš nubėgau pas tėtę, mamą, išbučiavau juos 
ir pasakiau: „Važiuokime eglutės žiūrėti". Ir nuvažiavom. Aš 
papuošiau ją sidabro ir aukso siūlais, kurie nuostabiai žėrėjo 
saulės šviesoj. Aš nuvežiau duonos ir pyrago trupinėlių ir pa- 
barsčiau po eglute zuikučiams ir paukštytėms, aš dainavau 
miške ir, rodos, visi medžiai linksminos drauge su manim ir 
pritarė mano dainai. ..

— Ar tu miegi, Alguti?

Šv. Kalėdų džiaugsmas miške

— Ne, mamute.
Algutis ilgai tylėjo žiūrėdamas į mamą, paskum paslė

pė galvutę jos rankoje ir prašnabždėjo:
— Mama, man eglutės nereikia, važiuosime į mišką... 
Motina pakėlė jį ant rankų ir ilgai bučiavo.
Naktį Algiukas sapnavo, kad Kalėdų dieną jie vaikšto 

miške. Visos eglutės pasipuošusios nuostabiai spindinčiais ka
roliais iš sniego. Aplink jas vaikšto Kalėdų Senukas ir aiškina 
susirinkusiems vaikams:

— Kalėdos džiaugsmo, Kristaus gimimo šventė. Tad kam 
tą dieną žmonės tiek daug žudo medžių? Juk tūkstančių 
tūkstančiai eglučių nukertama Kalėdoms. Kam to reikia? Kad 
vieną vakarą būtų vaikams smagu pažaisti aplink eglutę. 0 
po kiek laiko, kai bus iškirsti visi miškai, kur tada žaisite? 
Vaikučiai, nereikia naikinti eglučių. Ar ne linksma jums čia 
miške?

— Linksma, linksma, — atsakė visi vaikai.
— Linksma, — sušuko Algiukas ir apsivertęs ant kito 

šono vėl sapnavo. Matė, kaip balti angelėliai, rodydami į jį 
pirščiukais, pasakojo vieni kitiems:

— Štai vaikutis, kuris suprato, kad nereikia naikinti 
eglučių.

0 virš eglučių viršūnių suspindo skaisčios, nuostabia švie
sa žėrinčios žvaigždės. Tikros dangaus žvaigždės.
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Štai juokingas dalykas, kurį aš 
prisiminiau, galvodamas apie Ka
lėdų puotas.

Prie stalo svečiuose per Kalėdas 
vienas vaikas, Džakas, gavo didelį 
torto gabalą. Tuo tarpu jo kaimy
nai, Bilis ir Tomas, kiekvienas ga
vo to torto po daug mažesnį ga
baliuką. Bilis pilnu pavydo žvilgs
niu pažiūrėjo į Džaką ir paleido 
liežuvį, nusiskųsdamas neteisybe. 
Pagaliau jis mėgino net atimti Dža- 
ko tortą.

Aišku, įvyko peštynės. Džakas, 
tvirtindamas, kad torto gabalas 
yra jo, jokiu būdu nenorėjo to ga
balo paleisti. Bilis gi, beveik verk
damas, ginčijo, kad tai yra gry
na neteisybė ir kad jis didesnį tor
to gabalą gauti turi lygiai tiek pat 
teisės kaip ir tas biaurybė Džakas.

Įdėdami taip daug širdies ir sie
los į savo ginčą, jie vertė manyti, 
kad jųdviejų gyvybė pareina nuo 
šio torto.

Tomas gi, nežiūrėdamas, kad 
gavo mažiausį iš tų trijų gabaliu
kų, linksmai šypsodamas valgė tą, 
ką gavo.

Kažkas jį paklausė:
— Kodėl tu nemėgini atimti di

desnį Džako torto gabalą.
Jis atsakė:

Jaunystės Raitelis.
Likit sveikos žemės gėlės!
Lekia mano juodbėrėlis, 
Iš kanopų žaibus skelia, 
Ei, iš kelio, ei, iš kelio!
Dunda žemė apsiniaukus,
Švilpia vėjas, taršo plaukus, 
Žaibas raižo juodą dangų, — 
/Iš dainuoju himną žvangų.
Kas man audros, vėtrų šalys ? — 
Mano žirgas kaip erelis !
Kas išdrįs užtvenkti, kelią ?
Kas prilygs jaunystės galiai ?
Skamba plyšdamas granitas, 
Ir uolom skeveldros ritas.
Gauskit kalnai, siausk perkūne, 
Mes užkopsime viršūnę \
Prunkščia žirgas, daužo uolą ... 
Šmėklos traukitės iš tolo!
Kas užtvenks mums burtų šalį ?.. 
Ei, iš kelio, ei, iš kelio!..

P. V-as.

— Aš ir taip turiu gerą kąsnį, 
,,geriau žvirblis rankoje, kaip brie
dis miške“. Be to, pavalgęs aš ga
lėsiu eiti žaisti futbolą, gi tuo tarpu 
Džakas ir Bilis bus tiek prisival
gę, kad vos tepasijudins.

Vienas trijų berniukų buvo skau
tas. Kaip manot, ar tai buvo Bilis, 
Džakas ar Tomas?. .

Aišku! — Skautas buvo Tomas.
Skautai moka naudotis gyveni

mu ir gali pasitenkinti tuo, ką turi. 
Tokiu būdu jie dažnai gali būti 
linksmi.

Daug žmonių per blogai žiūri į 
gyvenimo dalykus. Jie nuolat žiū
ri į kito lėkštę besistengdami pa
matyti, ką jis gauna, ir laiko save 
nuskriaustais, jei patys gavo ma
žiau, Jie negalvoja, kad gyveni
mas, pagaliau, taip kaip ir pietūs, 
nėra amžinas. Jis irgi tam tikru lai
ku pasibaigs ir aš jus klausiu: ar 
būtų svarbu, jei jūs valgėt kiek 
daugiau kaip kitas, jei visi lygiai 
džiaugsimės tuo, ką gavome? Gy
venimas yra vertas būti pergyven
tas net ir neturtingiausiam berniu
kui, jei tik šis nutars būti laimin
gas. . „ .. . ______

Jei jūs kiekviename dalyke mo
kėsite rasti gerąją pusę, viskas eis 
gerai. Ir prasčiausias atsitikimas 
turi savyje truputį ir gero. Štai ko
dėl ,,skautas yra linksmas kad ir 
sunkiausiais savo gyvenimo mo
mentais“.

Kas nemoka visur rasti gerosios 
pusės, darosi nemalonus ir šiurkš
tus. Kiekvienu momentu jis randa 
pasakyti ką nors nemalonaus ir 
taip jis darys iki pat savo mirties, 
net ir čia jis bus nepatenkintas ir 
barsis, kam jo laidotuvės yra per 
nuobodžios!

Ne, šimtą sykių daugiau aš 
mėgstu tą, kuris į gyvenimą žiūri 
linksmai, nes aplink save jis sklei
džia laimės. Gera nuotaika ir 
linksmumas užkrečiami lygiai leng
vai kaip ir vėjarauplės ar škarla- 
tina.

Kadaise aš kareivį pakėliau į ka
rininkus tik už jo nuolatinę gerą 
nuotaiką. Jis neturėjo mažiausio 
supratimo apie karininkui reika
lingus specialius dalykus, tačiau 
tas man nebuvo svarbu, aš verti
nau jame jo linksmumą, kuriuo jis 
užkrėsdavo kiekvieną. Aš niekad 
nesigailėjau jį parinkęs. Jo skanų 
juoką buvo galima girdėti visuose 
stovyklos kampuose ir kai karei
viai girdėjo jo juoką, jiems kildavo 
noras taip pat pasijuokti. Tokiu 
būdu mūsų dalis tapo nepaprastai 
linksmu būriu. Aš jums užtikrinu, 
kad kiekvienas mūsų bent kokiame 
atsitikime pamatydavo jo geriau
sią pusę ir tai net tada, kai pur
vas ir lietus, pavojus ir liga labai 
apsunkindavo atrasti šią gerąją 
pusę. Bet mums pasisekdavo ir 
mūsų lūpas puošė nuolatinė šyp
sena.

Patarlė sako: „Paguoda duoda 
laimę“. Aš gi sakau: „Linksmumas 
patraukia laimę“.

Ir aš norėčiau, kad kiekvienas 
skautas būtų laimingas.
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Ką darysim žiemą?
(Žiūr. „Sk. A.“ š.

Iškylos rogutėmis.
Tai yra labai visų mėgstama žiemos 

sporto šaka. Rogutės labai tinka ir skau
tiškoms iškyloms, kur yra kalnuotos vie
tos, žinoma, tik vienadienėms iškyloms. 
Jei kur būtų lygumos ir nebūtų kalnų, 
galima patiems pasidaryti aukštus snie
go kalnus. Sniego ir darbo ekonomijai, 
tokiame kalne paprastai padaroma tro
belė.

Kaip rogutėmis važinėti, netenka daug 
kalbėti, tai visiems labai gerai žinomas 
dalykas. Taip pat netenka nurodinėti, 
kaip jas pasidirbti. Tai kiekvienas leng
vai sugeba, o praktika parodo, kokios 
rogutės tinkamesnės. Pirktis, ir nebran
giai, gatavų taip pat galima.

Eidami iškylon neužmirškit pasiimti, 
kas turit, rogučių. Jomis galima labai įdo
miai praleisti* laiką, važiuojant į pakalnę, 
surišus jas į visą „traukinį“ ir p. Aš čia 
tik rekomenduosiu pasidaryti labai gerą 
dalvką: patiems pasidirbti skilties rogu
tes, kuriomis galėtų važiuoti visa skil
tis. Tai labai puikus dalykas. (Žiūr. brė
žinį 1), Sėdimoji lenta imama 350 cm. il
gumo, 26 cm. platumo ir 3 — 4 cm. sto
rumo. Ji dailiai nuobliuojama ir nudažo
ma įvairiais piešinėliais iš skilties gy
venimo.

Priešakinės rogutės yra 70 cm. ilgu
mo, 30 — 35 cm. platumo ir 15 cm. aukš
tumo, užpakalinės — tokio pat platumo 
ir aukštumo, tik 100 cm. ilgumo. Rogu
čių skersinius būtinai reikia padaryti iš 
kieto medžio (ąžuolo, uosio, beržo), ki
tos dalys gali būti pušinės ar eglinės. 
Kaip rogučių skersiniai pritvirtinami, 
matyti brėž. 2. Pats pirmutinis skersinis 
į abu galu yra kiek ilgesnis už rogutes, 
ir į jį įrišama vairuojamoji virvelė. Antra
sis skersinis yra paprastas, gi trečiasis 
yra trapecijos formos su 10 cm. iškilimu 
per vidurį į viršų, yra kiek storesnis ir 
pačiame viduryje turi išgręžtą skylę, į 
kurią yra įkišamas postoris geležinis vir
balas, pritvirtintas prie sėdimosios len
tos pirmojo galo iš apačios ir turįs tikslo 
būti pirmutinių rogučių ašimi. Tas vir
balas pačiame apatiniame gale turi pra
gręžtą skylutę, kuri, perkišus virbalą per 
rogučių skersinį, yra perkišama stipriu 
geležiniu klyniuku, kad važiuojant per 
duobes virbalas su sėdimąja lenta neiš
šoktų iš pirmutinių rogučių.

Prie užpakalinių rogučių sėdimoji len
ta pritaisoma kiek kitaip, su horizonta
lia ašimi. Vietoje priešpaskutinio skersi
nio iš vidaus prie rogučių lentų yra pri- 
šriubuojamos ar prikalamos dvi trapeci
jos formos lentelės, tiek pat išsikišan
čios, kaip prie pirmutinių rogučių. Vie
ton skersinio čia yra įdedamas storokas 
geležinis virbalas, stipriai prie tų lente
lių pritaisomas. (Žiūr. brėž. 3). Atitinka
moj vietoj prie sėdimosios lentos užpaka
liniame gale iš apačios yra pritaisomas 

m. nr. 22 pslp. 8).

postoris skersinis su išilgai išskuobta 
skyle (žiūr. brėž. 4). Uždedant lentą ant 
užpakalinių rogučių, ta skylė turi visai 
tiksliai užsidėti ant geležinio virbalo, bet 
kad lenta nenušoktų nuo to virbalo, iš 
apačios prie to skersinio prikalamos 3 
ar 4 geležėlės, kaip parodyta brėž. 4. 
Kad geležinis virbalas neišlįstų pro šoną 
iš rogučių, ant abiejų jo galų užsukamos 
muterkos arba užkalami šplintai. Tuo bū
du sėdimoji lenta laikysis stipriai prie 
rogučių, bet kartu nebus prie jų pritvir
tinta nejudomai, ir todėl rogutės nesu- 
luš ir bus lengvai vairuojamos. Prie sė
dimosios lentos dar reikia iš apačios pri
kalti kelis skersiniukus kojoms pasidėti, 
o pačias rogutes stropiai ir dailiai iš apa
čios pakaustyti. Šitokios skilties rogutės 
suteiks skilčiai daug malonumo.

Jei gyvenate prie upės ar prie dide
lio ežero, galit pasidaryti burines rogu
tes. Tai taip pat nėra labai komplikuo
tas daiktas. Pirmiausia reikia pasidaryti 
trikampius rėmus iš keturkampių luote
lių (brėž. 1, raidė A ir B), 15 cm. aukš
tumo ir 5 cm. storumo, kurių vienas (A) 
bus 240 cm., kiti du (B) po 335 cm. il
gumo. Reikalingi dar 3 tokio pat storu
mo ir aukštumo luoteliai C, C ir D, ku
rių D bus 150 cm., o C po 95 cm. Pir
myn išsikišęs pagalys, į galą smailėjan
tis (E) bus 280 cm. ilgumo. Žinoma, ro
ges galima daryti ir daug mažesnes, tada 
visi matai proporcingai pasikeis. Sujun
gimai visi daromi stipriais šriubais arba 
varžtais (boltais). Į pirmyn išsikišusio 
pagalio galą įšriubuojami trys Sriubai su 
skylutėmis nuo langų kobiniukų. Dar ge
riau yra geležinis žiedas su trimis prini- 
tuotomis kilpelėmis ant jo užmauti. Nuo 
viršutinės šitos kilpelės eina virvė į bu
rių stiebo viršūnę, nuo šoninių kilpelių 
— dratas į rėmo galus.

Pavažoms pritaisyti reikalingi du bal- 
keliai (F) 65 cm. ilgumo ir 7 cm. storu
mo. Jie yra tvirtai prišriubuojami prie 
apatinės rėmų dalies. Užpakalyje rėmų 
punktiru pažymėtoj vietoj pritaisoma iš 
apačios trikampė kaladėlė, per kurios 
skylutę yra iškišama vairo rankenėlė 
(brėž. 2, raidė a). Visas rėmas yra užden
giamas nestoromis lentelėmis G. Stiebas 
prie rėmų pritaisomas brėžiny parodytu 
būdu, apatinį galą kiek įleidžiant į pir
myn išsikišusiame pagaly išgręžtą skylę. 
Pavažėles (brėž. 3) ir vairą (brėž. 2) rei
kia užsakyti pas kalvį. Pavažėlės — 75 
cm. ilgumo, priešaky 
lais, ramsčiai (3 a) po

užapvalintais ga-
30 cm. aukščio ir

Kalėdos.
Ei, Kalėdos! — laimė mūs, 
Laukta, išsvajota. — 
Juokias saulė ir dangus, 
Ir tolieji plotai 1

Gimė Kūdikis — Karalius, 
Džiaugias visi žmonės 
Ir būriais bažnyčion traukia 
Patirt Jo malonės.

Eė, tos šypsančios Kalėdos!
Visus džiaugtis moja 
Ir mirgančius briliantus 
Mums po koją kloja.

O. R.

su muterkomis, iš apačios pritaisomi prie 
balkelių F. Vairas — 35 cm. ilgio, pus
mėnulio formos. Stiebas (būrių) žemai 12 
cm. storio, aukštai 9 cm., o aukštumo — 
360 cm. Viršutinis burių skersinis 160 cm., 
apatinis 365 cm. ilgio. Burių šios išmie- 
ros: didžiųjų prie stiebo 245 cm., prie 
viršutinio skersinio 150 cm., prie apati
nio 350 cm., o iš išorinės pusės 395 cm. 
Trikampės burės: 300 — 185 — 250 cm. 
Kaip jos pritaisomos, matyti brėžinyje.

Burinės rogutės.

Bures galima pasidaryti ir paprastesnes.
Galima pasidaryti ir paprastesnes bu

rines rogutes, kaip rodo kitas piešinys. 
Trūkumas tik tas tėra, kad jomis galima 
tik pavėjui važiuoti. Šitokių rogių ilgu
mas yra 400, platumas 180 cm. Stiebo 
aukštumas 240, bures laikančio pagalio 
ilgumas 200 cm. Burės visai paprastos, 
užkeliamos virvele per bloką stiebo vir
šūnėje. Kaip tokios rogės sukalamos, su
prasit iš brėžinio ir pasiskaitę anksčiau 
aprašytų burinių rogių dirbimą. Pavažė
lės čia gali būti ir medinės, tik pakausty
tos geležimi.

Abiejų rūšių burinėmis rogėmis gali
ma važinėti tiktai ledu.

S k t n. K. Avižonis.

(Žemai) skilties rogu
tės.

(Dešinėj) burinės rogutės.

7

9



/Žiemos
Prie Rupeikų namų buvo nedi

delis, bet gražus sodelis. Toks so
delis mieste labai smagu turėt: yra 
kur išeiti oru pakvėpuot, ypač 
vasarą.

Rupeikų gimnazistai, antraklasis 
Vytukas ir pirmaklasis Petriukas, 
ir jų jauniausioji sesytė Meilytė 
per ištisus metus po sodelį bėgio
davo, žaisdavo. Jiems čia paukš
čiukai pačirškėdavo, kiti ir lizde
lius medžiuose kraudavosi, nors 
per kates retai gaudavo vaikus iš- 
siperėt ir užsiaugint.

Atėjus rudeniui daugelis paukš
čiukų išlėkdavo, palikdavo tik 
žvirbliai ir dar kai kurie. Žvirblių 
dabar dar daugiau būdavo matyt, 
nekaip pavasarį ir vasarą, nes ir 
jaunieji jau smarkaudavo greta su 
seniais.

Žvirbliai labai drąsiai lakstyda
vo po sodelį, visai arti prilėkdami 
prie žmonių. Jie lyg tam tikras 
pareigas čionai eidavo.

Mat, vaikai kur eidami mėgsta 
turėt kokio valgomo daikto kiše
nėse. Į sodelį labai dažnai išeida
vo jie su tešlainėliais rankose ir 
grauždavo, ar vaikščiodami ar ant 
suolelio atsisėdę. Žinoma, ir atsar
giai valgant, vienas kitas trupinė
lis nukrisdavo. Žvirbliai tai pa
saugodavo ir tuojau padarydavo 
tvarką — trupinius iki paskutinio 
surinkdavo.

Bet atėjo žiema, pašalo, pasnigo 
ir toliau vis šalo. Vaikams buvo 
per šalta sode, tai beveik neišei
davo.

Žvirbliams su maistu pasidarė 
striuka — sniegas visur buvo že
mę nuklojęs; jei koks lesamas 
daiktas kur ir gulėjo po sniegu, tai 
žvirblis prie jo prieit negalėjo.

Žvirbliai, pratę Rupeikų sodely
je „tvarką daryt", atlėkdami čio
nai pasižiūrėt, taip pat nieko ne
rasdavo: kas buvo po sniegu, prie 
to neprieidavo, o ant sniego nieko 
nerasdavo, nes vaikai po sodelį 
retai vaikščiodavo.

Tik vieną rytą Vytukas su 
Petriuku, vos atsikėlę, išgirdo už 
lango žvirblius bečirškant. Ypač 
smarkavo vienas: šokinėdamas nuo 
šakelės ant šakelės ties pačiu lan
gu, jis šūkavo: „Vyrai! Vyrai!" 
Kiti tyliai ir skurdžiau čirškėjo.

Berniukai nebūtų perdaug tais 
čirkšliais susidomėję, nes skubino
si į mokyklą, bet Meilytė priminė:

— Ar girdita, kaip žvirbliai judu 
vyrais šaukia, — atsiliepė mergy
tė, įsiklausiusi į žvirblių čirškavi- 
mą.

svečiai.
— Tai pasiklausk, ko jie nor, 

— atsakė juokais Vytukas, dėda
mas knygas į maišelį.

Meilytė taip ir padarė. Dar ne
baigus tešlainėlio valgyt, išbėgo į 
sodelį. Tenai ją tuojau žvirbliai ap
nyko, skurdžiai čirškėdami. Vie
nas tiesiog krito ant tešlainio.

Meilytė tuojau suprato, kaip 
yra. Sutrupinus metė tešlainio li
kučius paukščiukams ir, sugrįžus 
į kambarius, pasakė broliukams:

— Žinau, ko žvirbliai nor: jie 
labai alkani, iš manęs tešlainį 
veržte norėjo išveržt.

— Gerai sakai, — atsiliepė Pe
triukas, — juk viską užsnigo, tai 
niekur maisto neranda.

— Tai tu, Meilyte, — skubinosi 
baigt kalbą Vytukas, — nunešk 
jiems tuo tarpu trupinių, o mudu 
sugrįžę iš gimnazijos pagalvosiva, 
ką toliau daryt.

Berniukai spruko pro duris ir į 
mokyklą nuėjo, o Meilytė šoko į 
virtuvę prašyt visokių trupinių. 
Gavus apsčiai duonos ir pyrago 
liekanų, ji išbėgo į sodelį, nušlavė 
tenai vienoj vietoj sniegą, pabėrė 
žvirbliukams lest ir nubėgo atgal 
sušilt.

Versdamiesi per viens kitą, šoko 
vargšai paukšteliai savo alkį mal- 
šint. Netrukus suvalė viską, kas 
buvo paberta, ir pakilo į medžius. 
Pakilę ėmė vėl neramiai čirškėt,

— Kad ir besočiai, — buvo be
tarianti Meilytė, bet pamatė katę, 
atbrendančią sniegu į tą vietą, kur 
žvirbliukams trupinių buvo pri
barstyta.

Meilytė tuojau iššoko į sodelį ir, 
pagavus rykštelę, taip sudrožė ka
tei, kad ta iš sodo išbėgo.

Berniukai, parėję . iš gimnazijos, 
tuojau paklausė Meilytę, ar pa
darė, ko buvo prašę.

— Padariau, palesinau, — atsa
kė Meilytė, — tik vos spėjo trupi
nius sulest, tuojau atšliaužė katė. 
Bet žvirbliai suspėjo pakilt į me
džius.

— Tai dabar žinau, kaip įtaisy- 
siva, — atsiliepė Vytukas galvoda
mas. — Reiks, Petriuk, taip pada
ryt, kad katė neprieitų.

Ir tuojau, nubėgę į savo kambarį, 
ėmė čirškėt, kaip tie patys žvirb
liai. Užtai po kelių minučių jau bu
vo viskas sumanyta.

Tik darbą turėjo atidėt iki po 
pietų, nes jau vyresnieji ėjo sėstis 
į stalą.

Po pietų tuojau surado medinę 
dėžę, atsiplėšė jos viršelį, išsigrę- 
žė kertėse po skylelę ir, pernėrę 

pro jas virvelę, pakabino visą prie
taisą po medžio šaka.

— Čia katė niekaip neprieis, — 
pasakė Vytukas apžiūrėjęs paruoš
tą žvirbliams stalą, — o sutilpt ge
rokai jų sutilps. Ant lentos pa
barstė trupinių ir, sugrįžę į kamba
rius, laukė svečių.

Laukt ilgai nereikėjo. Žvirbliai, 
dar bekabinant lentą, iš tolo do
mėjosi, ką vaikai daro. Dabar ėmė 
purpsėt nuo šakelės ant šakelės 
vis artyn. Iš karto ilgai sukinėjosi 
aplinkui, apžiūrinėjo paruošta 
jiems stalą. Matė tenai gardžių 
trupinių; bet žvirbliuose iš seno 
nusistovėjus tokia taisyklė, „Su 
žmogum būk atsargus. Ką tau siū
lo, kelis kartus apžiūrėk, tik tada 
ragauk".

Kelis kartus, rodėsi, štai jau nu
tūps kuris žvirblelis; bet nusilei
dęs prie pat lentos, vėl suplasno
ja sparnais ir nutupia kur netoli 
ant šakos.

Pagaliau vienas, tas pats, ką va
kar taip smarkiai šaukė „vyrai", 
smarkiai sučirškė, vadinasi, „žiū
rėkit" ir nutūpė. Nutūpęs, ėmė 
strykčiot po visą lentą: štai, žiū
rėkit, jokių čia kilpų nėra. Tada ir 
kiti įsidrąsino ir viens po kito ėmė 
leistis ant lentos ir bematant nu
šlavė viską, kas buvo padėta.

Tą dieną vaikai dar kartą pa
barstė ant kabančios lentos tru
pinių, ir žvirbliai ją vėl nuvalė.

Kitą dieną po pietų Meilytė at
bėgo pas broliukus šaukdama: —

— Žiūrėkita, ant lentos koks 
paukščiukas vaikščioja. Koks smai
lus jo kuodelis.

— Tai bus vyturys, — spėjo Vy
tukas, gerai įsižiūrėjęs. — Vasarą 
man tokį lauke rodė.

— Mama, ar teisybė, kad tai 
vyturys? — šūktelėjo Petriukas, 
išbėgęs į kitą kambarį, nes žinojo, 
kad vyturiai žiemą išlekia.

— Vargu, — atsakė jam moti
na. — Vyturiai išlėkę. Čia bus tik 
panašus paukščiukas.

Paskui, pasižiūrėjus gerai pro 
langą, pridūrė:

—- Taip, tai vyturių giminaitis, 
kuodys. Kuodžiai ištisus metus pas 
mus gyvena. Šitas, matyt, kaip ir 
žvirbliai, maisto pristigo, tai atėjo 
pasižiūrėt, ką čia žvirbliai randa. 
Nunešk jam štai kruopų ir paberk 
ant lentos.

Petriukui nereikėjo tokio pasiū 
lymo kartoti; pagriebęs saują kruo 
pų, tuojau nunešė į sodelį ir pabė 
rė ant lentos.

Kuodys dar už žvirblius atsar
giau priėjo prie kruopų ir, vis ap
sidairydamas, gardžiai jų palesė.

Nuo tos dienos kuodys pasidarė 
vaikų kasdieninis svečias. Jis at
lėkdavo paprastai gerokai po pie-

10



Padėkime žiemą musą 
sparnuotiems draugams.

Kiti paukščiai šalnoms artėjant 
išskrenda iš mūsų šalies į pietus, 
kur šilčiau. Ir grįžta į mus su pa
vasariu. Juos pasitikdami tada ke
liame inkilus.

Kiti vėl paukščiai ir žiemą su 
mumis pasilieka. Ir jiems, liku
siems, dabar sunkus metas, kai 
ruduo užleidžia vietą žiemai, ima 

tų, kada žvirbliai jau taikstydavo- 
si gult. Tai jį skyrium ir palesin
davo.

Po kiek laiko atsirado dar pora 
svečių — dvi zylutės. Ir jos, kaip 
žvirbliai ir kuodys, pateko į sodelį 
maisto ieškodamos. ,,Cink cink“ 
šūkavo juodvi, šokinėdamos nuo 
šakos ant šakos, ypač kai pamatė 
kabantį žvirblių stalą.

Ir šitas viešnias pirmutinė pa
matė Meilytė, — mat, ji turėdavo 
daugiau atspėjamo laiko, dar 
taip nereikėjo jai, kaip broliukams, 
į knygas žiūrėt.

Meilytė, tuojau tylomis išėjus į 
sodelį, pabarstė ant lentos trupi
nių. Bet jos viešnios, tur būt, buvo 
sočios, kad ant trupinių nepuolė. 
Pasisukinėjusios aplink lentą, bu
vo nutūpusios ant jos; bet apžiū
rėjusios, ko juodviem pasiūlyta, 
pakilo ir ėmė toliau po sodą suki
nėtis.

Tatai Meilytę labai nustebino. 
Namie per paskutines dienas tiek 
buvo kalbėta apie paukščių vargą 
žiemą, apie tai, kad juos reikia 
maitint, nes patys neranda pakan
kamai maisto, kai viskas storai 
sniego nuklota, o čia štai zylės 
trupinių visai ir neragauja.

Tuojau nubėgo pas motiną ir pa
sakė, kaip yra.

Motina pažiūrėjo pro langą ir 
tarė:

— Tai duok juodviem štai la

šaltis žemę kaustyt ir greit jau vi
sa dengs baltutis sniegas. Tuo me
tu paukščiukams vis sunkiau da
ros susiieškot maisto, kurio dabar 
kaip tik daugiau reikalingi. Ir štai 
čia prasideda skautų ir skaučių 

— gamtos draugų — viena svarbi 
žiemos pareiga: padėti paukščiams 
kovoti su žiemos vargais, visa nu
veikti ir susilaukti pavasario, ne
sutikti žiemą bado mirties. Skau- 
to-ės pareiga yra pasidaryti paukš
čiams lesinimo vietų, lesintuvų, ir 
per visą žiemą aprūpint juos mais
tu. Ir tikėkit — tai nesunki, tik 
labai įdomi pareiga,

Paukščio gyvenimas yra stebėti
nai sudarytas, paukštis prisitaiko 
sunkiausioms buities sąlygoms, bet 
tos sąlygos vis tik kartais darosi 
nebepakeliamos. Paukščiai, kaip ir 
daugelis kitų gamtos padarų, sun
kias, žiaurias žiemos dienas su
tinka tikrai lengvai, linksmai, bet 
kai maisto atsarga yra išsisėmus ar 
paslėpta po sniegu ir ledu, mes — 
skautai ir skautės — turime ateiti 
nešini draugišką pagalbą.

jaus. Atsimenu, kaip kaime zyles 
ant lajaus gaudydavo.

Meilytė padarė, kaip motina 
patarė. Zylutės tuojau nusileido 
ant lentos ir ėmė lajų lest.

Vytukas su Petriuku, parėję na
mo, labai susidomėjo sesytės pa
sakojimu, nes zylutę tik iš tolo ka
da buvo matę ir apie tuos paukš
čiukus mažai težinojo.

Taigi net trys rūšys svečių lan
kydavosi pas Rupeikų vaikus, ir 
jie savo svečius labai rūpestingai 
vaišindavo.

Kitą vasarą Rupeikų sode užau
go labai gardžių vyšnių. Kai kartą 
namiškiai gardžiai valgė vyšnias ir 
jas gyrė, Rupeika pasakė:

— Tai žvirbliai už žiemą atsi
dėkojo.

Vaikai nesuprato, ką tėvas pa
sakė. Petriukas tuojau paklausė:

— Tai kaip jie atsidėkojo?
Tėvas tada papasakojo, kaip 

kai kurie vabzdžiai deda savo 
kiaušinius į vyšnių uogas ir tuo bū
du jas gadina. Kai žvirbliai ir kiti 
paukščiai pajėgia tuos vabzdžius 
pavasarį išnaikint, tai vyšnios už
auga sveikos ir daug sultingesnės.

— Kai žiemą paukščiukus lesi- 
not, tai jų daugiau išliko ir mūs 
sodą labiau pamėgo, taigi ir vyš
nias geriau apsaugojo.

— Ir kitą žiemą paukščiukus le- 
sinsim, — nusprendė vaikai.

Dėdė Pranys,

Lesintuvai gali būti įvairūs —. 
stogeliai, lentynėlės ar k. Kiek
viena konstrukcija turi gerųjų pri
valumų, viena čia, kita ten geriau 
tinka, ir visos jos siekia vieno tiks
lo. Patarsime tik, kad būtų suma
niai, įdomiai, gražiai padaryti.

Palangės stalelis (A) leidžia la
bai iš arti stebėti paukštelius — 
būti nuo jų 10 — 20 cm. atstume. 
Ir kai net keliolika smalsuolių 
kambario viduje žiūri pro langą, 
prispaudę nosis prie stiklo, — jei 
tik netriukšmauja ir nebeldžia — 
nepabaido nuo stalelio baikščiau
sius paukštelius, rečiausius lanky
tojus.

Stogelis (B) — labai geras lesin- 
tuvas. Tinka vienu metu daugeliui 
paukščių lesinti. Gražiai padarytas 
papuošia aikštelę arba reginį. Sto
gelio šonai tebūnie atdari ziš visų 
pusių arba galima šonus uždengti 
stiklu ar eglių šakutėmis, kad ne
patektų į vidų sniego. Tada reikia 
palikti tarpą paukščiams įeiti. 
Toks stogelis pritrauks, suvilios 
daugelį žiemos paukščių. Jei pa
statysime jį toliau nuo namų, ra

mioje vietoje, tai jį lankys ir baikš
čiausi paukščiai.

Kilnojamas lesintuvas (C), dviem 
žiedais pakabinamas prie vielos, 
ištiestos nuo namų iki kito trobesio 
arba medžio. Virvutės pagalba ga
lima pritraukti arčiau ar toliau. 
Tas duoda progos, pamažu atsar
giai pritraukiant, prisivilioti baikš
čiausius ir atsargiausius paukščius 
beveik iki pat namų ir patogiai 
daryti stebėjimų arba fotografuoti.

Labai patogus lesintuvas paro
dytas piešinyje E. Sušildytas mi
šinys lašinių, taukų, riešutų bran
duolių, duonos trupinių ir grūdų 
supilamas į popierines dėžutes. 
Šaltyje visa toji masė greit sukie
tėja ir tada prikalame tas dėžutes 
pastogėje, kur paukščiai visa su- 
lesa.

Kuo paukščius lesint? Pakerki
me paukščiams lesinti kokių nors 
grūdų, kanapių ar saulėgrąžų sėk-
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lų, maisto liekanų, duonos trupinė
lių, kokių nors kruopų, taukų, rie
balų ir riešutų branduolių. Nu
pirkę kruopų ar grūdų už kelis 
centus turėsime jų visai savaitei. 
Bet dažniausiai ir pirkt nieko ne
reikės — ir taip namie susirasim 
kuo paukštelius pavaišinti. Mieste 
susitarę su pažįstamu kepėju, tik
rai visada gausime iš jo tokiam 
tikslui sudžiūvusios duonos.

Taukai, riebalai, smulkūs mėsos 
gabalėliai arba smulkiai sukapoti 
lašiniai yra labai geras maistas 
daugeliui paukščių per dide
lius šalčius. Galime dėti jų į 
lesintuvus, arba suritinę įvairių 
riebalų ir grūdų kamuolį, apraiz- 
ginkim jį sena elektros viela, ir pa
laikę šaltyje kol sukietės, -ir tada 
pakabinkime kur medyje paukš
čiams. Viela apraizgyti reikia, kad 
tuo maistu nepasinaudotų vove
raitės.

Įrengę lesinimo punktą per visą 
žiemą tvarkingai, be pertrūkių, 
aprūpinkime jį maistu. Tik tada jis 
bus tikrai naudingas ir paukščiai 
prie jo greit pripras. Ir anksti pa
vasarį nepamirškime paberti ko 
paukščiams — tada ką tik atkly
dę iš toli pavasario paukščiai kar
tais maža dar patys suranda mais
to. Ateikime ir jiems — naujaku
riams — į pagalbą!

Nesunku žiemą paukščius pri
jaukinti taip, kad leidžiasi įvylio- 
jami net į kambarį — ir net duo
dasi paimami į rankas! Ar žinai tą 
jausmą, kurį jauti, kai paukštelio 
smulkūs nageliai griebia tavo pirš
tą? Toks pasitikėjimas tavimi, 
žmogumi, skambia daina lydės ta
ve gyvenimo keliu.

Lesinimo punktus turėtų įreng 
ti visi skautai ir visos skautės — 
artimos Kalėdų atostogos siūlo 
gerą progą tam darbui pradėti — 
kaip gražu būtų, kai mums artėja 
tokia didelė šventė, ir paukšte
liams suruošti vaišes. Tokį darbą, 
lesinimo stogelius, galima ir ko
lektyviai vest — gali jų įrengti 
skiltys, draugovės. Ypač vilkiukų 
ir paukštyčių būreliai galėtų jų 
įrengti prie savo mokyklos ir 
kasdien atnešt iš namų po truputį 
maisto. Ir kiek būtų tada progų

| ŽAIDIMAI. |
MAŽAS NELAIMINGAS KATINĖLIS.

Žaidžiama kambaryje.
Visi žaidėjai, išskiriant vieną, yra su

sėdę ratu ant kėdžių. Žaidėjas, kuris ne
turi vietos, yra mažas nelaimingas kati
nukas. Katinukas prieina prie vieno kito 
sėdinčių žaidėjų, atsitūpia prie jo, kniau
kia „miau-miau“ ir daro komiškas minas, 
norėdamas prajuokinti sėdintį. Sėdintis 
gi žaidėjas paglosto katinuką, pasako 
„vargšas, mažas katinėlis“, bet negali nei 
šypsotis, nei juoktis. Jei katinui pasise
ka prajuokinti kurį žaidėją, šis paskuti
nis eina į katino vietą ir duoda fantą.

ŠIMTAKOJŲ LENKTYNĖS.
Žaidėjų skaičius: 15 — 30 žmonių.
Žaidimo vieta:- sporto aikštė.
Žaidimo įrankiai: 2 kartys arba vir

vės, kurių ilgis pareina nuo žaidėjų skai
čiaus, skaitant po 10 cntm. žaidėjui.

Žaidėjai padalinti dviem grupėm. Kiek
viena komanda atsisėda raiti ant savo 
karties ar virvės ir sustoja prie starto 
linijos. Karties priešakinis galas neturėtų 
išsikišti už linijos.

Žaidimo vedėjui davus ženklą, abi ko
lonos bėga pirmyn, kol paskutinis kiek
vienos kolonos žaidėjas neperžengia fi
nišo linijos. Čia apsisukus (apsisuka visa 
kolona, bet ne paskiri žaidėjai) kolonos 
grįžta atgal. Bėgimas baigtas, kai pasku
tinis kolonos žaidėjas peržengia starto 
liniją. Komanda, kurios paskutinis žaidė
jas tai padaro pirmuoju, laimi.

KAS ČIA?
Žaidėjų skaičius neribotas.
Žaidimo vieta — kambarys.
Draugininkas iš senų dienraščių bei 

žurnalų iškerpa įvairių žinomų asmenų 
atvaizdus. Portretuose jis pakeičia gal
vas. Vieno asmens galvą priklijuoja ant 
kito žmogaus pečių. Šiaip paruošęs 10 — 
15 paveikslų, draugininkas juos, sunu
meravęs, atneša į sueigą ir iškabina kam
bario sienose. Kiekvienas skautų turi po
pieriaus lapelį ir paišelį. Įsižiūrėjęs į pa
veikslus, kiekvienas skautų parašo ant 
savo lapelio kiekvieno paveikslo numerį 
ir spėjamą pavardę. Tartis ir bendrai bal
siai šnekėti tarpusavyje negalima.

Skautas, kuris teisingai užrašo dau
giausia pavardžių, laimi.

TELEGRAFAS.
Žaidėjų skaičius: 10 — 15.
Žaidimo vieta: sporto aikštė.
Visi žaidėjai, išskiriant vieną, yra te

legrafo linija. Jie, susikabinę rankomis, 
sustoja viena eile, turėdami tarpusavyje 
ledidelius tarpus.

Likęs žaidėjas yra telegrafistas. Žaidi
mo pradžioje jis stovi kairiame telegrafo 
linijos sparne vietoje T. Už žaidėjų ei
lės gan tolokai yra paštas P. (Žiūrėk 
braižinį).

Į P !

ooooooooooooo T.
o T.

Telegrafistas siunčia telegramą. Tai 
yra, spaudžia kairiąją pirmoje eilėje sto
vinčio žaidėjo ranką. Po to jis eina į 
vietą T.

Tokiu būdu telegrama rankos paspau
dimu žaidėjo žaidėjui siunčiama iki pa- 
skutinioje eilėje. Būtent: kaip tik pirma
sis telegrafo linijos žaidėjas pajuto tele
grafisto rankos paspaudimą, jis spaudžia 
kairiąją savo dešinės kaimyno ranką, šis 
spaudžia trečiojo ranką ir taip toliau. Ka
da paskutinis eilės žaidėjas savo kaimy
no rankos paspaudimu gauna „telegra
mą“, jis atsikabinęs nuo eilės bėga į paš
tą: Jį vejasi telegrafistas. Jei telegrafis
tas pagauna telegramos nešėją kol jis dar 
nėra pasiekęs pašto, jis keičiasi su juo 
vietomis ir žaidimas pradedamas iš nau
jo su nauju telegrafistu. Jeigu telegrama 
laimingai pasiekia paštą, tas pats tele
grafistas atnaujina telegramos siuntimą.

Didžiausias žaidimo įdomumas , yra te
legramai einant žaidėjų eile. Telegrafis
tas, iš tolo stebėdamas žaidėjų rankų ju
desius, stengiasi pastebėti, kaip eina te
legrama ir kada ji pasieks linijos galą. 
Priešingai, telegrafo linijos žaidėjai daro 
pastangų tai paslėpti ir tai greitina, tai 
lėtina telegramos perdavimą, norėdami, 
kad telegrama pasiektų paskutinį eilės 
žaidėją telegrafistui nelauktu momentu. 
Tada paskutiniam žaidėjui būtų lengviau 
nuo jo pasprukti į paštą.

Skautiškų Reikmenų

MlllOjW
galima gauti visi reikalingi 
skautams-ėms reikmenys.
Be to, turistai, sportininkai ir 
mokiniai gali gauti daug nau
dingų ir praktiškų dalykėlių pi
giausiomis kainomis tik

Skautiškų Reikmenų 
Tiekimo Skyriuje

Užsakymus pildome gavę pi
nigus. Skautų vienetai, prista
tę tuntininkų garantijas, gali 
gauti prekių kreditan.
Žiūrėkite mūsų kainoraščius.

Kaunas, Nepriklausomybės a. 2. 
Telefonas 40-71.

Jau VIII metus eina vienintelis kovai su gaisrais pašvęstas laikraštis

„LIETUVOS GAISRININKAS“
„LIETUVOS GAISRININKĄ“ turi skaityti visi, kam brangūs mūsų krašto 

turtai ir ateitis.

sekti įvairų ir įdomų visokių 
paukščių gyvenimą, jų papročius. 
Kiek progų mokytojui paaiškinti ir 
visiems suprasti, kad paukščiai 
yra tikrai naudingi ūkiui, sodui, 
daržui, laukams. Kad jie gausiai 
atsilygins už tuos trupinėlius, ku
riuos nabersime iiems žiema • y ruoąi minuso uuuua patai imu, Kaip apsisaugoti nuo gaisrų,

puucismic jiems zaunių. . įprganizuoti ir tvarkyti ugniagesių organizacijas, nušviečia jų reikalus ir darbuotę.
V. „LIETUVOS GAISRININKAS“ kaštuoja: metams 4 lt., ugniagesių organ. 3 lt.

i ; „LIETUVOS GAISRININKO“ platintojai galės dalyvauti premijų loterijoje:
kas išplatins 10 egz., 2 premijų po 25 lt.; kas išplatins 20 egz., 2 premijų po 50 lt. 

Redakcija ir administracija: Kaunas, Rotušės aikštė 6a.
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Moritzo gatvės smuikininkas.
(Vieno daktaro pasakojimas).

Ar jūs buvote Vienoje? Ar ma
tėte Moritzo gatvėje augančias 
šimtametes liepas? Matėte di
džiulius parkus ir šimtais medžių 
nutiestas alėjas?

Taigi prieš keletą metų vienoj 
Moritzo gatvės kertėje, plačiaša
kių liepų unksmėje, jūs galėjote 
matyti jauną, šviesių akių ir gar
binių, berniuką. Jūs galėjote gir
dėti mažojo Valdo smuiko raudas. 
Mažasis Valdas buvo Moritzo gat
vės smuikininkas.

Ankstų gegužės mėnesio rytą 
išeidavo mažasis Valdas į Mo
ritzo gatvę ir atsistodavo po liepo
mis.

Ir verkdavo Valduko smuikas... 
Verkdavo, verkdavo. Skųsdavosi 
žmonėms savo nelaimėmis, var
gais. Savo žiauria našlaičio dalia, 
sunkiomis, tamsiomis dienomis. 
Ir kiekvienas, eidavęs Moritzo 
gatve, visuomet stebėdavosi seno, 
suskilusio smuiko garsais, kuriuos 
skleidė jaunučio muzikanto pirš
tai.

Kiaura Valduko kepurė per die
ną būdavo pilna smulkių pinigų. 
Mažąjį smuikininką mėgo žmonės. 
Labai mėgo.

Dažnai man tekdavo sėdėti ant 
suolelio po liepomis, Moritzo gat
vėje. Atsinešdavau laikraščių, bet 
jų skaityti man neleisdavo mažo
jo muzikanto smuikas. Ir kasdie
ną naujos melodijos liedavosi iš po 
Valduko pirštų, kasdieną naujos, 
nežinomos jėgos turėdavo jo smui
kas.

Gal per dvi savaiti aš kasdieną 
į kiaurą, seną Valduko kepurę ber- 
davau po auksinį. Valdukas žinojo 
mane ir visuomet dėkingomis, išti
kimomis akimis lydėdavo mane 
ateinantį arba namo grįžtantį. Pa
galiau vieną dieną užkalbinau ma
žą muzikantą:

— Kas tave išmokė tų visų dai
nų, kurias tu per ištisas dienas 
smuikuoji?

Myliu.
Mvliu tėvynės lankas plačiąsias, 
Jos aukštas kalnus, daubas ir klonius 
Tenai praleidau dienas laisvąsias, 
Ten gimė pirmos širdies svajonės. 
Grėbėjų dainos už ąžuolyno, 
Laukų pakrančiuos’ žiedų vainikai 
Su saulės burtais mane svaigino 
Ir atminimą širdy paliko.
Laukų saulėtų prisiminimas 
Maloniu glosto jausmu krūtinę .. . 
Ilgiuosiu girių kvapsnaus dvelkimo 
Ir myliu, myliu tave, tėvyne!

. M. V-as.

Juras A. Šaltenis.

— Aš nežinau kas, pone, — drą
siai jis atsakė, —- liko tėvo senas 
smuikas ir visad, kai aš jį paimu į 
rankas, aš noriu smuikuoti. Aš no
riu. Dėlko — nežinau...

Ir šviesios berniuko akys ne
drąsiai, bet smalsiai, žvilgterėjo į 
mane.

— O ar tu žinai, kad tu jau la
bai gražiai smuikuoji, kad aš mie
lai paimsiu tave su savim ir tu 
smuikuosi didelėse, blizgančiose 
salėse tūkstančiams žmonių. Ar 
norėtum?

— Pone, aš turiu seną, sergančią 
mamą . . . Aš surenku jai duonai 
ir malkoms užmokėti.

— Na, tu gausi daug pinigų ir 
galėsi tu ir tavo mama gerai, gra
žiai gyventi.

— Ne . . . Aš liksiu Moritzo 
gatvėj. Aš negaliu palikti savo 
draugų.

Aš tylėjau, tad jis tęsė:
— Juk kasdieną čia praeina šim

tai žmonių, gerų žmonių, kurie 
klausosi mano smuiko. Juk jie — 
mano draugai. . .

Mažasis Valdukas parodė daug 
praeinančių žmonių. Jis buvo tei
sus.

Todėl ir nebekalbinau jo. Tik 
nueidamas dar pasakiau:

— 'Jei tau, Valdai, reikės kada 
pagalbos — nepamiršk, kad ir aš 
tavo draugas.

Jo šviesios akys padėkojo man. 
Ir nuo tos padėkos šviesu, lengva 
man pasidarė.

Visi žinojo mažąjį Valduką ir jo 
smuiką.

Budėjau miesto ligoninėje, kai 
atvežė jauną berniuką. Jam buvo 
sutriuškintos kojos. Dėl didelių 
kraujo nutekėjimų vargšas berniu
kas buvo jau be sąmonės.

Įnešė berniuką salėn. Kai pa
žvelgiau jo veidan — sušukau iš 
skausmo ir gailesčio. Mano nauja
sis ligonis buvo mažasis Valdas — 
Moritzo gatvės smuikininkas.

Paguldė jį lovon. Jis vis dar bu
vo be sąmonės. Ėmiausi jį gaivinti, 
tuo tarpu atlydėję jį žmonės pa
sakojo atsitikimą:

— Tai buvo baisu. Mažasis Val
das, kaip visuomet, stovėjo Mo
ritzo gatvėje ir smuikavo. Staiga 
jis pamatė baisų dalyką: maža mer
gaitė, kuri grįžo iš mokyklos, pa
metė kely sąsiuvinius ir nespėjo 
surinkti, kai smarkiai einantis 
automobilius buvo jau čia pat. Vis
ką matęs Valdukas metė smuiką 

ir šoko prie mergaitės. Ją jis iš
gelbėjo, bet pats neteko kojų ir 
daug kraujo. Tai buvo baisu. 
Kai atbėgę žmonės bandė ma
žą muzikantą gaivinti — jiems tai 
nepasisekė. Atvežėm jį čia, bet po
nas daktare, gelbėkit jį, gelbėkit, 
jei dar galima, nes toks didvyriš
kas berniuko darbas parodė, koks 
žmogus būtų iš jo išaugęs. Gelbėk 
jį, daktare!

Pažadėjau jiems padaryti viską, 
kas galima, ir prašiau visus išeiti.

Dar daug laiko praėjo, kol 
vargšas Valdukas atmerkė akis. 
Paprašė gerti. Ilgai jis žiūrėjo į 
mane, paskui prašnekėjo:

— Daktare! Gerasis daktare! Ar 
aš smarkiai. . . sužeistas?

Nuraminau jį. Jis vėl tarė:
— Daktare, ar maža, graži švie

siais plaukais ir balta suknele mer 
gaitė dar gyva? Ar aš ją išgel
bėjau?

— Taip, vaikeli, — atsakiau, — 
tu didvyris esi, Valduk . . .

Jis liūdnai nusišypsojo.
— Daktare, ar mano smuiką jie 

atnešė?
Prinešiau jo mylimą smuiką. Jis 

bandė paimti jį į rankas, bet ne
beįstengė. Aš pajutau, kad maža
sis muzikantas nebeilgai gyvens.. 
Jo skruostuose nebeliko nė lašelio 
kraujo.

Nejučiom mano skruostais nu
riedėjo kelios ašaros . . .

— Kodėl verki, daktare? Aš 
mirsiu? Tai nieko. Nueisiu ten, kur 
vėl galėsiu smuikuoti! ir džiaugtis 
Tik mano mama, mano vargšė ma
ma ... — ir mažasis Valdas ėmė 
nuoširdžiai kukčioti. Nebesusival
džiau ir aš. Verkiau, kaip mažas 
vaikas . . .

— Daktare, — pro ašaras tarė 
jis, — tu padėsi mano mamai. 
Gerai?

— Gerai, vaikuti, gerai .. . 
Nebegalėjau nieko kalbėti.
— Ir daktare, gerasis daktare, 

kai aš mirsiu, įdėkit į mano karstą 
mano senąjį, vargšą smuiką . . .

Jis paglostė rankute gulintį ant 
antklodės smuiką. Jis bąlo vis la
biau. Sunkiai, vos gaudydamas 
orą, kvėpavo.

— Mama... Mano geroji mama...
Mažasis Moritzo gatvės smuiki

ninkas mirė . . .
Ir tuščia nuo to laiko paliko Mo

ritzo gatvė. O mažojo smuikininko 
karstą lydėjo daug žmonių.

Kiek kartų man dabar tenka 
praeiti Moritzo gatve, aš visad pri
simenu mažąjį, šviesiaplaukį gatvės 
smuikininką.

II

13



Kalėdų eglutė.
(2-jų veiksmų scenai vaizdelis).

Veikiantieji asmenys.
Paukštyčių lizdelis ir vilkiukų būrelis.

Marytė — lizdelio galva.
Aldutė, paukštytė.
Elytė, „
Genutė, „
Petriukas — būrelio galva.
Jonukas, vilkiukas.
Kaziukas, „ t
Petriukas, „
Stasiukas, „
Motina.
Vytukas, — jos vaikai.
Onutė.

I VEIKSMAS.
(Kambaryje kelios paukštytės ir vilkiukai laukia sueigos. 

Paukštytės riša mazgus, vilkiukai su kreida paišo kelionės 
ženklus ant grindų).

Marytė: Šis mazgelis vadinasi „gerasis“,
Aldutė: 0 kam jis reikalingas?
Mar.: Virvelei trūkus stipriai surišti.
Aid.: Ačiū, Maryte, žinosiu. Parodyk man dar piemenų 

mazgą, jis labai sunkiai surišamas. (Marytė rodo kaip rišti 
piemenų mazgą).

Jonukas: Jei rasi ant kelio tokį ženklą (rodo nupaišytą 
.ant grindų ženklą „šiuo keliu eik"), tai reiškia, „šiuo keliu 
eik!" 0 jei priešais bus perbraukta — „šiuo keliu neik!"

Kaziukas: (Tyliai kartoja ženklų pavadinimus): „Šiuo ke
liu eik", toks ženklas, „šiuo keliu neik" jei perbraukta — 
......... žinosiu. O kaip „aš nuėjau namo"?

Jon.: Užteks, Kazy, žinai aš ir nebežinau to ženklo, greit 
ateis Antanas, jis moka visus ženklus, paprašysim, kad pa
rodytų, o dabar einam į kiemą, kol visi susirinks, pabėgiosim. 
(Girdėti vaikų balsai. Jonukas ir Kaziukas nori išeiti, bet dury
se susitinka su įeinančiais vaikais, visi subėga į kambarį ir 
sveikinasi. Linksma ir laisva nuotaika).

Petriukas: (Įbėga paskutinis). Vaikai, šiandie sesutė drau
gininke neateis, štai jos laiškas!

Visi: (Apsupa Petriuką): Perskaityk, perskaityk!...
Petr.: (Vidury visų stovėdamas, atidaro laišką, atsikosi 

ir skaito). Budėk!
Visi: (Saliutuoja) Vis budžiu!
Petr.: (skaito toliau). Geros mano paukštytės ir geri vil- 

kužėliai! Labai labai liūdna man, kad į sueigą šiandien ateiti 
negaliu. Nemaloni liga liepia man gulėti lovoje ir gerti karčius 
vaistus. O aš dabar taip noriu būti su jumis, pažaisti kartu! 
Brangūs vaikučiai, žaiskit, būkit linksmi, geri, drausmingi ir 
tvarkingi, kaip geri skautai.

Aš tikiu, kad jūs nepasiduosit sau; elgsitės, kaip visada, 
gražiai.

Jūs labai mylinti, serganti sesutė draugininke.
Tad budėkit!"

(Valandėlę tylu, visi susimąsto).
Petr.: Ką dabar darysim? Kad ne šis laiškas, tai pasa

kyčiau: „Vaikai išdykaukim!" Bet dabar negalima, sesutė drau
gininke prašo gerais būti. Tad ką darysim?

Stas.: Juokas, bene sesutė draugininke matys, ką mes 
čia darysim? Šiandie laisvės diena, Jonai, ei, visi išdykaukim, 
dūkim. Tai bent linksma bus! Kazy, ko stovi, eikš! Moki ant 
rankų vaikščioti — išmokysiu. (Bėga prie Kaziuko, nori versti 
jį ant grindų, bet Petriukas griebia jam už rankos ir sulaiko),

Petr.: Staseli, „Vilkiukas klauso seno vilko! Vilkiukas ne
pasiduoda sau!" Paskutinis sesutės draugininkės žodis „Budėk!" 
(paleidžia Stasiuko rankas ir žiūri į jį).

Stas.: (susimąsto, ramiai atsistoja ir saliutoja, garsiai). Vis 
budžiu! (Prieina prie Petriuko). Ačiū, Petreli. Dabar aš žinau, 
ką mes veiksim.

Petr.: Mes klausom, pasakyk.
Stas.: Keli iš mūsų turim nueiti atlankyti dabar, sesutę 

draugininkę. Aš pirmas einu, o kas dar nori eiti?
Visi: Aš! Aš!
Petr.: Palaukit! Visi mes eiti negalim. Gerai, tegu eina 

Stasiukas ir dar kelios paukštytės, gal Marytė ir Genutė.
Genutė: Gerai, mes eisim su Maryte. O ką mums pasa

kyti sesutei draugininkei.
Petr.; Pasakyk, kad mums liūdna, jog serga.....
Stas.: (Pertraukdamas). Aš papasakosiu sesutei, kad no

rėjau išdykauti. (Visi juokiasi). —
Marytė: Visi siunčiam labų dienų, ir pasakyk, kad mes 

darom sueigą.

Stas.: Nu einam jau, einam! Žinosim ką pasakyti. Sudieu! 
(Visi trys išeina).

Petr.: O ką mes darysim?
Antanėlis: Aš žinau. Juk greit Kalėdos. Pagalvokim kur 

eglutę nešim.
Visi: Tikrai!...
Elytė: Žinot ką, aš žinau, kur galima nunešti eglutę, norit, 

papasakosiu?
Visi: Norim, papasakok! (Susėda pusračiu, Elytė viduryje), 
EI.: Vieną dieną aš iš mokyklos ėjau namo pro vieną 

mažą trobelę. Ant lango sėdėjo mergaitė ir berniukas, jie žiū
rėjo į gatyę< Eidama aš žaidžiau su sniegu. Staiga girdžiu 
barškina į langą. Aš priėjau. „Duok, sako man mergaitė, ka
muolėlį sniego. „Kodėl neinat į gatvę?—paklausiau,—ten 
daug sniego“. O jie man parodė basas kojas.

Visi: Vargšai!...
EI.: Taip, ir man jų labai gaila pasidarė. Padaviau sniego 

gniūžtelę ir nuėjau namo. Dabar kiekvieną dieną paduodu 
jiems per langelį sniego gniūžtelę.

Mar.: O ką jie daro su sniegu?
EI.: Jie žiūri į sniego žvaigždutes ir džiaugiasi, kad to

kios gražios.
Petr.: Eikim su eglute pas juos!
Visi: Taip, taip!
EI.: Gerai, eisim, bet sesutei draugininkei dabar nieko 

nesakykim. 0 kūčių dieną, 6 vai. vakaro, visi su dovanėlėmis 
susirinksim čia ir tada eisim.

Visi: Gerai, gerai, ateisim!
EI.: O dabar padainuokim ir eikim namo. (Visi dainuoja, 

kaip „ko liūdi berželi, ko liūdi"...).

1. Žiemužė šaltoji atėjo,
Mūs' žemę apdengė baltai.

Snieguolės tos baltos žvaigždutės.
Saulėje spindi gražiai. (Du kart),

2. Paukštyčių linksmutis lizdelis
Nebijo valdovės šaltos

Rogutes jos traukia į kalną
Ir leisis, žiemužei dėkos! (Du kart).

3. Jau vienos paukštytės noselė
Nubalo ir skauda tikrai

Bet verkti dėl tokios nelaimės
Paukštytė nenori visai. (Du kart).

4. Štai sniego gniūžtelę jai neša
• Vilkiukas geras brolelis,

„Patrinki! — jis sako noselę,
Ir dings tavo skausmelis“. (Du kart).

(Užuolaida nusileidžia).

II VEIKSMAS.
(Kambarys. Dvi lovos ir stalas vidury. Motina plauna 

stalą. Vaikai sėdi ant lovos ir žiūri knygos paveikslėlius. Mo
tina niūniuoja dainelę).

Vytukas; Mamute!
Motina: Ką, vaikeli?
Vyt.: Mamyte, ar šią naktį gims Vaikelis Jėzus?
Mot.: Taip, vaikuti, šią naktelę.
Onutė: Mamute, papasakok mums apie Vaikelį Jėzų, kur 

gimė Jis, kaip spindėjo Žvaigždė Didžioji, ką darė aniuo- 
lėliai?.........

Mot.: Gerai, Onute, papasakosiu. (Šluostosi rankas ir eina 
prie lovos, kur sėdi vaikai. Onutę pasisodina ant kelių, Vy
tukas atsisėda šalia motinos. Motina pabučiuoja abu vaikučius 
ir pasakoja). Prieš tūkstantį metų vieną tamsią naktį suspin
dėjo danguje iš karto didelė graži žvaigždė. Žmonės pamatę 
ją nustebo, nes iki to laiko niekas dar nebuvo tokios žvaigž
dės matęs.

Abu vaikai: Niekas, niekas?
Mot.: Niekas, vaikeliai. Tai buvo žydų žemėje. Žvaigždė 

siuntė savo spindulius į Betliejaus miestelį. Netoli to miestelio, 
tarp kalnų, piemenys ganė avis ir staiga pamatę spindinčią 
žvaigždę jie išsigando ... „Ramybė jums! ...“ kažkas garsiai 
pasakė. Pakėlę akis piemenėliai pamatė angelą.

On.: (džiaugsmingai). Mamute, tikrą Dievo angelą, šven
tą, tokį baltą, baltą? ...

Mot.: Taip, Onute. Ir angelas pasakė piemenėliams, kad 
Betliejaus miestelyje mažame tvartelyje gimė Kristus, Dievo 
sūnus, Išganytojas! Piemenėliai puolė ant kelių dėkoti Dievui, 
o angelas pakilo atgal į aukštybes.

Abu vaikai: (tyliai). Nuskrido!...
Mot.: O piemenėliai, palikę savo avis, nuėjo ieškoti tvar

telio, kuriame gimė Išganytojas. Spindinčioji žvaigždė nurodė 
jiems kelią ir jie rado Vaikelį Jėzų mažame lovelyje gulintį 
ant šieno. Jie puolė ant kelių garbindami ir, neturėdami ką 
kitą padovanoti, pasižadėjo Jį visados mylėti — piemenėliai 
dovanojo Išganytojui savo širdį. O po to linksmi sugrįžo prie

12

14



Shitii-ės visame p^auly.
PIRMIEJI ŽINGSNIAI — SUNKIAUSI, BET IR 

SVARBIAUSI,
(Latvijos ir Lietuvos skautams beartėjant).

Mūsų patriotizmas yra persiauras, 
jei jis verčia mus žiūrėti su įtarimu ir pa
nieka į kitas šalis.

R. Baden-Powell.

Gražų saulėtą birželio sekmadienį būreliai skau
tų pakilusia nuotaika zuja šen ir ten po ankštą Kau
no peroną. Pro išeinančių traukinių vagonų langus 
kyšo smalsios keleivių galvos. Ką tai reiškia? — klau
sia iškištų galvų nustebusios akys.

•. * *

Tššuch — tššuch — retai ir vis rečiau alsuoda
mas sulaiko garvežys įsismaginusius vagonus, kurie 
viens po kito pralekia pro išsirikiavusius Kauno skau-

Zemgalės, rajono tuntininkas, 
skautininkas Eriks Rullis, va

dovavęs ekskursijai.

Ekskursijos vado padėjėjas 
paskautininkas Janis Baltma- 

nis.

Ekskursantai prie nakvynės namo Kaune—prie Kudirkos mc-j 
kyk'os. Iš kairės (civiliai!: sk. globėjas J. Mašiotas, E. Rulh'sJ 

J. Baltmanis

tus. Tai rygiškis traukinys, kuris 14 vai. 30 min. turi 
atvežti laikinon Lietuvos sostinėn brangius svečius 
— Zemgalės brolius skautus. Už tat išsirikiavusių 
skautų akys taip godžiai seka vagonų langus, bene 
pamatys kur skautiškų siluetų. Išleidęs paskutinį ato
dūsį, traukinys sustoja. Tuoj iššoka pilnoj kelionės 
šarvuotėj aukštas, lieknas, melancholiškos veido iš
raiškos, bet griežto akių žvilgsnio skautininkas. Tai 
Zemgalės rajono tuntininkas Eriks Rullis. Greit iš
lipa ir visi 34 ekskursijos dalyviai; jų tarpe yra ir 6 
malonūs ir energingi skautininkai iš Rygos.

Entuziazmas ir nuoširdumas užvaldo broliškų 
tautų idėjos brolius. Tai žymu vyraujančioj susijaudi
nimo nuotaikoj, ritminguose himno garsuose, poel
giuose ir žodžiuose.

1918 m. prasidėjęs skautiškas sąjūdis Mintaujoj, 
kurstomas vos 4 ,,savanorių“, 1919 m. balandžio m. 
išsiplėtė į dviejų skilčių draugovę. Įsikūrimas ir va
dovavimas vienos iš pirmųjų Latvijos skautų dr-vių 
susijęs su A. Bindalio ir E. Rullio pavardėmis. Šiuo 
gi laiku Zemgalės rajone yra 10 skautų ir 1 jūros skau-

savo avelių, kurios gražiai būryje stovėjo ir garbino Dievą. 
(Tyla).

Vyt.; Mamute, tu kartą man pasakei, kad Dievulis gali 
viską duoti, ką tik Jo prašai?

Mot.: Taip, vaikeli. Kas Dievo nuoširdžiai, iš visos šir
dies, ko prašo, Dievulis to maldos išklauso.

Vyt.: (Glausdamasis prie motinos). Mamute, aš labai labai 
myliu Dievulį, aš noriu Jo paprašyti... eglutės...

On»: Aš irgi norėčiau tokios mažos mažos eglutės! .. .
Mot.: Gerai, vaikeliai, paprašykit Dievulio. (Pauža). Šiam 

vakarui bus jau gana. Štai Onutės akutės jau merkiasi, eikit 
miegoti. (Guldo vaikus; Vytuką į vieną lovą, Onutę į kitą). 
O aš dirbti dar eisiu.

(Vaikai užminga, motina tvarko kambarį).
Mot.: (Viena, sau). Eglutės, eglutės mažučiai nori. O iš 

kur paimti jiems eglutę? ... Bet jie pasimeldė, ir tiki — 
Dievulis dovanos jiems eglutę. (Tyla. Staiga pasigirsta tyli 
giesmė. Už scenos dainuoja vilkiukai ir paukštytės ,,Gul‘ šian
dieną jau ant šieno. ..“).

Mot.: (nustebusi). Kas tai? Giesmė? Iš kur ji? . . . (Klau
so). Vaikų balsai.. . taip arti, lyg čia už durų. Eisiu pažiūrėti. 
(Atidaro duris ir pasitraukia. Įeina vilkiukai ir paukštytės su 
maža eglute).

Visi: Tegul bus pagarbintas Betliejaus Vaikelis!
Mot.: Per amžius! . ..
Elytė: Tetute, Dievulis atsiuntė mus čia su eglute. Tai 

Jūsų vaikučiams. Ar galim pasilikti?
Mot.: Iš kur jūs, gerieji vaikučiai? Kaip džiaugsis mano 

mažučiai, kaip džiaugsis! Prašau, prašau toliau, dabar juodu 
miega.

Visi: Jie miega, tyliau .... (Puošia eglutę ir ant stalo su
deda dovanėles. Motina žiūri į miegančius vaikus. Papuošę 
eglutę vaikai sustoja pusračiu, eglutė viduryje).

Mot.: (Žadina Onutę). Onute, Onute Dievulis eglutę 
atsiuntė.

Onutė: (Atidaro akis, pakelia galvą, eglutės nematyda
ma). Eglutę?... Mamute, tu tikrai tikrai sakai?

Mot.: (Rodydama į eglutę ir į stovinčius vaikus). Žiūrėk!
On.: (Staiga garsiai sušunka). Vytukai! Eglutė, eglutė! 

(šoka iš lovos, bėga prie eglutės ir atsiklaupia prieš ją). Eglu
tė, mažutė eglutė!

Vytukas: (Onutės pažadintas pakelia galvą). Kas? Eglu
tė pas mus? (Prie jo pribėga keli vilkiukai ir kelios paukšty
tės, kelia iš lovos ir atveda prie eglutės),

Elytė: Uždek žvakutes Vytukai, ši eglutė yra dabar jūsų.
Vyt.: (Nudžiugęs). Mamute, mamute! (Motina duoda deg

tukų. Vytukas ir Onutė uždega žvakutes).
Mot.: Jūs Dievulio prašėt eglutės, ir atsiuntė Jis ją per 

šituos gerus vaikučius. Pasakykit, iš kur jūs esat, kodėl visi 
raudonas skareles ant kaklo turit?

Petriukas: Tetule, mes esam vilkiukai, o mergaitės — 
paukštytės. Mūsų vadovė mokina mus kaip reikia mylėti Die
vulį, mūsų tėvynę ir visus žmones.

Elytė: Ir kiekvienas mūsų, kuris nešioja tokią raudoną 
skarelę, kuri vadinasi „kaklaraištė“, turi klausyti namie savo 
mamutės, mokykloje mokytojų ir turi stengtis nedaryti negra
žių dalykų.

Mot.: Kaip tai gražu vaikeliai! Ar jūsų vadovė visus vai
kus priima?

Petriukas: Taip, kas nori, visus.
Mot.: (Apkabindama Vytuką ir Onutę). O tokius du ar 

priimtų?
Visi: (Linksmai). Priims, priims!
Elytė: Ar, tetule, tikrai norit leisti Onutę ir Vytuką 

pas mus?
Mot.; Taip, aš labai džiaugčiaus, jeigu jūsų vadovė pri

imtų ir juos.
Visi: O, naujas vilkiukas, nauja paukštytė! (Sudaro greit 

ratelį, Vytuką ir Onutę pastato į vidurį ir dainuoja: Paukštytė, 
paukštytė, paukštytė ir t. t. kaip „Stovykla, stovykla...“, o 
paskui „Vilkiukas, vilkiukas..." plodami į taktą rankomis).

Galas.
L. Liepsnelė.
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Iš Zemgalės skautų gyvenimo. 
Vyčių stovyklos vaizdelis.

tų draugovės (Latvijoj vienoj draugovėj gražiai su
telpa vilkiukų ir vyčių būreliai su skautų skiltimis) 
su 207 skautais, 105 vilkiukais, 29 vyčiais ir 28 ak
tyviais skautininkais, viso — 369 nariais. Rajonui 
vadovauja tas pats E. Rullis, tik dabar jau skautinin
kas, o kartu ir seniausias rajono skautas.

Rajoną idėjiškai ir medžiaginiai remia skautams 
remti draugijos 103 narių Zemgalės skyrius, kuriam 
vadovauja Valentas Turkas. Be to, prie kiekvienos 
draugovės veikia tėvų komitetai.

Ir štai iš to rajono susidarė gana skaitlinga gru
pė, kuri, tėvų komiteto padedama, ryžosi aplankyti 
Letuvos skautus.

* *
Nuolatos pasirodydami rikiuotėj svečiai — skau

tai imponavo Kauno visuomenę, nors tai mažino 
skaičių progų susiartinti su jais mūsų skautams. 
Skautiškas vakarėlis, kuriame kiekvienas žiūrovas 
pajuto tą malonią, taip artimai jungiančią Latvių ir 
Lietuvių tautų sielas giją, pamatęs pagret latviškus 
ir lietuviškus tautinius šokius, latviškas ir lietuviškas 
liaudies dainas išgirdęs, įgijo Zemgalės skautams be
gales simpatijų ir pagarbos Kauno skautų tarpe.

* *
Praėjo kelios dienos nuo svečių — skautų at

važiavimo, per kurį istorinės vietos, muziejai ir net 
Pažaislio vienuolynas tapo aplankyti, ir taip pat sau
lėtą tik trečiadienį traukinys išsivežė Zemgalės skau
tus, 68 valandas pakvėpavusius Kauno oru. Jie išva
žiavo, bet daug malonių atsiminimų ir naudingų, pa
mokančių įspūdžių paliko mums, Kauno tunto 
skautams.

• *
Per Kalėdas į Kauną suvažiuoja visi ekskursavę 

skautai, kad galėtų vėl pasidalinti kelionės įspūdžiais. 
Mums, Lietuvos skautams, belieka pasveikinti tuos, 
kurie pralaužė ledus broliškų tautų skautijų bro- 
liavimuisi.

Psk. V. G e g u t i s.

Generalinio skautų kapeliono mirtis.

Š. m. lapkričo m. 7 d. mirė Belgijos B. P. skautų orga
nizacijos generalinis kapelionas ir Tarptautinio Skautų Komi
teto narys kunigas P. JAKOBS, s. j. Laidotuvės įvyko Briu
selyje š. m. lapkričio mėn. 10 d. Lietuvos Skautų Sąjunga 
išsiuntė užuojautos telegramas Tarptautiniam Skautų Komi
tetui į Londoną ir Belgijos B. P. skautų vadovybei į Briuselį.

Kunigo Jacobso mirtis sujaudino visą skautišką pasaulį, 
o ypač Belgijos skautus. Jis buvo jų įkūrėjas (pradėjo juos 
organizuoti Anglijoje per Didįjį Karą Belgijos pabėgėlių — 
tremtinių tarpe). Kun. Jacobs irgi buvo vienas didžiausių pa
saulinių skautystės veikėjų.

Vadų kongresas

Metinis belgų skautų (B. P. B. S.) vadų kongresas įvyksta 
š. m. gruodžio mėn. 26—28 dienomis, Tovrnai mieste. Dieno
tvarkėje paskaitos ir diskusijos, liečiančios skautystės ir šei
mos santykius.

PRANCŪZIJA.
Vyr. skaučių stovykla.

Prancūzijos vyr. skaučių stovykla šią vasarą įvyko aukštai 
kalnuose Lanchese (1.500 mtr. virš jūros paviršiaus). Daly
vavo 58 vyr. skautės iš visų Prancūzijos kraštų. Taip pat buvo 
svečių ir iš užsienių: 3 vyr. skautės anglės ir 2 vyr. skautės 
iš Belgijos.

Stovyklos dalyvės buvo padalintos į dvi grupes (atski
ras stovyklas). Vienos šių dviejų stovyklų dalyvės norėjo turėti 
daugiau poilsio ir mažiau darbo, taigi jos pačios sau valgio 
negamindavo — tą atlikdavo vienos skautės mamytė Mi- 
chailles Šaleto virtuvėje. Kita gi stovykla gyveno kiek aukš
čiau kalnuose. Jos gyvenimas buvo savarankiškesnis ir skau- 
tiškesnis — viską dirbdavo pačios stovyklautojos.

Abi stovyklos susieidavo 9 v. rytą bendrajam darbui ir, 
susiskirsčiusios mažomis grupelėmis, nagrinėdavo ar vieną 
ar kitą skautystės dalyką. Kasdien po pietų įvykdavo 
bendros sueigos, kuriose buvo gvildenamos įvairios pažiūros į 
moralę: krikščionių, mahametonų, japonų, Epikūro, stoikų ir 
t. t., ir buvo stengiamasi išvesti skautiškosios moralės prin
cipus.

Nežiūrint dažno lietaus, ši prancūzų vyresniųjų skaučių 
stovykla turėjo didelio pasisekimo ir didelės reikšmės jų vy
resniųjų skaučių dar jaunam judėjimui.

KANADA.
Gražios tradicijos.

Kanados skautai ypatingai organizuotai daro masinius 
gerus darbelius. Taip, pavyzdžiui, jie labai padeda miškų de
partamentui miškų sodinimo darbe. Vien tik Ontario skautai 
(50 draugovių) šiais metais pasodino 100.000 jaunų medelių.

Kanados skautai turi lyg ir tradiciją, prieš Kalėdas rinkti 
sulaužytus vaikų žaislus. Paskui juos taiso bei atnaujina ir Ka
lėdų dovaną teikia neturtingiems vaikams. Praeitais metais 
apie 75.000 neturtingųjų vaikučių ir 147 įvairių miestų bei 
miestelių pasinaudojo skautų dovanomis savo Kalėdoms.

VENGRIJA.
1933 m. Jamboree Vengrijoje.

Pasaulinė skautų konferencija Vienoje šiemet nutarė, kad 
sekanti tarptautinė Jamboree bus Vengrijoje, God dilo prie 
Budapešto. Vengrų skautų vadovybė jau ėmėsi pirmųjų tos 
milžiniškos stovyklos organizavimo darbų.

Jamboree stovyklos vadas bus grovas Paul Teleki, 
buvęs vengrų ministeris pirmininkas, Grovas Teleki ilgus me
tus buvo visos vengrų skautų organizacijos vadas, ir dabar 
užima joje aukštą vietą. Tuo pat metu grovas Teleki yra 
vengrų universiteto ekonominio fakulteto dekanas. Jis yra 
daug keliavęs ir yra žinomas geografas tyrinėtojas. Jo stovyk
los štabo viršininkas bus vitėz Franz von Farkas, Sto
vyklos rengimo užsienio reikalus ves vengrų skautų organi
zacijos užsienio dalies vedėjas dr. Fritz Molnar, o sto
vyklos vidaus organizaciją ves organizacijos generalinis sekre
torius dr. Desider Major (parašęs gerą knygą skiltinin- 
kui, tos knygos yra ir vokiečių vertimas).

Stovyklai laikas skirtas 1933 m. rugpiūčio mėn. antroji 
pusė. Spėjama, kad stovyklos dalyvių bus 25.000—30.000 skautų.

Stovyklai vieta pasirinkta gera ir graži. Godollb yra ne
toli nuo Budapešto, turi gerą susisiekimą su vengrų sostine 
ir yra ideali vieta stovyklauti. Godollo yra senas vengrų ka
raliaus domenas, dabar to dvaro miškus, parkus, slėnius ir di
delį ežerą Vengrų regentas admirolas Horthy pavedė pa
saulio skautų Jamboree. Ten jau pradėti paruošiamieji dar
bai — pravedamas vandentiekis, ir visi stovyklos dalyviai 
turės sveiką geriamą vandenį. Vedama apie 12 klm. kelių 
atskiroms stovyklos dalims surišti.

Vengrų skautai ruošiasi gražiai pasitikti savo broliukus 
iš viso pasaulio.

Pažymėtina, kad šiemet Vengriją lankė mūsų Vyriausias 
Skautininkas. Vengrų skautai ta proga rodė didelių simpatijų 
mūsų skautams ir Lietuvai. Tikimės, kad šioje Jamboree Ven
grijoje 1933 m. mes dalyvausime skaitlingiau ir pirmą kartą 
būsime tarptautinėje skautų stovykloje ne žiūrovai, bet akty
vūs dalyviai.
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Koks yra skautas.
L

SKAUTAS TIESUS IR
LAIKOSI SAVO ŽODŽIO/)

Skautų įstatai paprastai yra sureda
guoti trumpų įsakymų forma. Vietoje 
„Skautas tiesus ir laikosi savo žodžio“ 
ir „Skautas ištikimas Dievui ir Tėvynei“ 
būtų galima plačiau pasakyti „Skautas 
visada privalo sakyti tiesą“ ir „Skautas 
visada privalo būti ištikimas Dievui ir 
savo Tėvynei“.

Štai skirtumas tarp bendrai organi
zacijų įstatų ir mūsų įstatų.

Mūsų tautietis visada lieka mūsų tau
tiečiu, net ir tada, kai jis nevykdo mū
sų krašto įstatymų. Tačiau skautas ne
gali būti skautu, jei neprisilaiko skautų 
įstatų. Tai labai svarbus dalykas, kurį 
reikia atminti. Kada Skautystės Kūrė
jas pasakė: „Skautas yra tiesus ir lai
kosi savo žodžio“, jis turėjo galvoje, 
kad berniukui nepakanka dėvėti skau
tišką uniformą ir vaikščioti į skautiš
kus užsiėmimus. Jei jis nesilaiko savo 
žodžio — jis nėra skautas.

10 mūsų įstatų nustato, kas yra 
skautas: tai yra berniukas tiesus, ištiki
mas ir tikintis, naudingas, žmonių ir gy
vulių draugas, mandagus, paklusnus, 
linksmas, taupus ir skaistus.

Berniukas gali užsikabinti tiek skau
tiškų ženklų, kiek jis nori, bet jei jis 
nėra toks, kokį tą nustato skautų įsta
tai, jis nėra skautas. Visi berniukai, 
įsirašę į skautų organizaciją, turėtų tą 
suprasti.

Kai Baden-Powell‘is parašė pirmąjį 
skautų įstatą, jam, tur būt, vaizdavosi, 
kad pasaulyje gyvena nauja žmonių 
rasė. Rasė, kurios joks berniukas, joks 
vyras neturi savo sielos gilumoje pa
slėptų minčių nei nuo kitų slepiamų 
nuodėmių. Viskas turėtų būti atvira, 
tiesu ir aišku, kaip diena, nes žmonių 
brolija būtų skautų brolija, o skautai 
gi yra tiesūs ir laikosi savo žodžio.

Skaityk apie moteris ir vyrus, kurie 
buvo drąsūs ir pašvęsdavo savo malo
numą, patogumus, ir net savo gyvybę, 
savo garbei išlaikyti. Skaute, tu irgi da
rysi viską, ką tik gali, ir būsi pasiruo
šęs, progai pasitaikius, pasielgti taip 
pat.

Skautas tarnauja galanterijos krautu
vėje. Įeina pirkėjas, kuris prašo kojinių. 
Krautuvėje kaip tik trūksta kojinių, ku-

*) Spausdinsim įžymaus skautų ideo
logo Roland'o Philipps'o raštų seriją. 
Atskira knygutė tuoj išleisim vadams 
jo garsų veikalą „Skilčių sistemą“. 
R. Ph. yra plačiai žinomas skautystės 
teoretikas ir praktikas.

„S. A." red.

rių dydis pirkėjui reikalingas. Šeiminin
kas norėtų, kad pardavėjas pakišti; kli- 
jentui turimą dydį, sakydamas, kad tai 
jam bus kaip tik gera, net ir tada, jei 
žino, kad tai netiesa. Ką gi privalo da
ryti skautas, kuriam liepia taip daryti? 
Jis sako: „Skautas tiesus“.

Taip pat ir tarnaujant vaisių bei dar
žovių krautuvėje, kur savininkas reika
lauja, kad berniukas visad sakytų, kad 
vaisiai ar daržovės tik šiandie gauta.

Lygiai taip pat ir daugelyje kitų tar
nybų nuo berniuko reikalaujama, kad 
jis nebūtų visai sąžiningas. Jei berniu
kas skautas — jis nemeluoja. Jis geriau 
pasirenka būti pavarytas.

Pasiryžus nemeluoti, reikia ištver
mės, nes nuolat rizikuojama nustoti ge
rai apmokamos tarnybos. Bet būti iš
tvermingu yra verta, nes tuo tu nugali 
neteisybę ir padedi visiems savo bro
liams skautams.

Aš tau pasakiau, kad skautas yra vi
sada garbės žmogus — ne vien tik tada, 
kai jam sakoma: „aš pasitikiu tavo žo
džiu“ — bet kiekvienu momentu, nes 
visada tūkstančiai jo tėvynės ir viso pa
saulio skautų balsų jam šnibžda į ausis: 
„Mes pasitikim tavimi, nes, branginda
mas savo garbę, tu pažadėjai būti tikras 
skautas“.

Kai aš matau berniuką, kuris gele
žinkelio stotyje nori gauti perono bilie
tą, kišdamas į automatą ką kitą, bet 
ne 20 cent.; kai aš matau berniuką, ku
ris iššoksta iš autobuso, kol dar kon
duktorius neturėjo laiko iš jo pareika
lauti pinigų už bilietą; kai aš matau 
žmogų, kuris palenda po futbolo aikštės 
užtvora, vietoje nusipirkęs prie įėjimo 
į rungtynes bilietą; kai aš matau pana
šius dalykus, — aš norėčiau, kad mūsų 
tėvynėje būtų ne tūkstančiai, bet mili
jonai skautų: tada mūsų idealas paša
lintų iš gyvenimo panašius niekšiškus 
pasielgimus ir įvairias dabar kasdien da
romas suktybes.

Berniukas, kuris, tarnaudamas rašti
nėje, naudojasi savo reikalams įstaigos 

paišeliais ir popierių, — neprisilaiko 
pirmojo skautų įstato.

Taip pat, jei tu, tarnaudamas įstai
goje, darbo valandomis rašai kokį, nors 
kad ir skautišką, dalyką, pavyzdžiui, 

rašai korespondenciją į mūsų laikraštį, 
tu laužai savo duotąjį skauto įžodį; ne 
tik todėl, kad tu vartoji įstaigos popie
rių, bet ir todėl, kad tu pavagi savo 
darbdaviui laiką, už kurį jis tau užmo
ka, kad dirbtum.

Labai dažnai eikvoti laiką, kuris 
priklauso kitam, yra lygiai nesąžininga, 
kaip pavogti jo pinigą.

Tau, gal, kas nors pasakys, būk tai 
nepasiekiamas idealas, kad panašus mo- 
ralis stovis yra tik svajonė. Tačiau skau
tas mažiausiai rūpinasi tuo, kas pasako
jama. Jis rūpinasi tuo, ką privalo pats 
padaryti. Jis žino, kad dabartiniu laiku 
garbės ir sąžiningumo supratimui nesant 
tinkamoje aukštumoje, yra tuo labiau 
puiku būti skautu šį supratimą pakelti.

Jei dabar yra daug nesąžiningų, ne
teisingų ir niekšiškų žmonių, skautas 
stengsis būti vienas tų, kurie į mūsų gy
venimą įneštų sveiko pasikeitimo.

Taigi kas rytą tu linksmai eisi į savo 
darbą, tu žinosi, kad negali meluoti, kas 
neatsitiktų, žinosi, kad, būdamas skau
tas, tu niekad negali daryti jokių kom
promisų; jokių nusileidimų savo garbės, 
sąžinės ir tiesos reikalavimams.

Budėk!
Roland Philipps.

Visos Lietuvos moterys skubėkite už
sisakyti 1932 metams savo laikraštį:

„Moteris“
Kiekvienos katalikės moters yra 

šventa pareiga pirmoj eilėj skaityti 
ir platinti „MOTERĮ“, tą Lietuvoje 
katalikių moterų kas mėnesį išeinantį 
laikraštį — žurnalą, kuris rūpinasi vi
sais moterų reikalais, gina jų teises, 
duoda praktiškų patarimų apie svei
katą, šeimininkavimą, mandagumą, 
šeimos santykius ir t. t.

„MOTERYJE“ rasite daug įdomių 
straipsnių iš moterų gyvenimo, apie 
moterų reikšmę bei pareigas šeimoje 
ir visuomenėje.

„MOTERYJE" nagrinėjami mote
rims svarbūs klausimai apie švietimą, 
auklėjimą, vispusišką susipratimą, ka
talikių moterų uždavinius ir šių dienų 
aktualius gyvenimo klausimus.

„MOTERS“ kaina: metams 5 litai, 
pusei metų 2 lit. 50 et. Atskiras nu
meris 1 lit.
Adresas: Kaunas, Duonelaičio gt. 24.

: Rašykite ka veikiate I
: „Skautų Aidui“ reikalingi ko- 1

respondentai iš kiekvieno :
skautų-čių ir vilkiukų—paukš |

: tyčių vieneto. |
Į Rašykite teisingai ir įdomiai. ♦
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Kaip patiems skautams pasistatyti 
sau būklą.

Skautai be savo nuosavo kampo 
būklo, ne skautai, bet nesusipratimas. 
Tiesa, nuosavo būklo įsigijimas, ypač at
sižvelgus į skautų turimus išteklius, atro
do utopija, neįvykdoma svajonė. Bet taip 
atrodo tik paviršutiniškai pažiūrėjus. Bink
io klausimas buvo iškilęs ir kraštuose, kur 
kautų judėjimas seniau prigijo, ir, gal

vas sudėjus, buvo gražiai išspręstas. Tų 
kraštų prityrimu turime ir mes pasinau
doti. Lietuvoje, šiais statybos medžiagos 
atpigimo laikais, būklo pasistatymas ener
gingiems, gyviems skautams turėtų būti 
tik vieni juokai.

Šitame straipsnyje išdėstysiu nurody
mus, kuriuos duoda Amerikos skautų ko- 
misionierius, garsus jaunimo rašytojas 
Dan Beard savo knygoje „Field and 
Forest Handy Book“ Amerikos skau
tams, norintiems, be svetimos malonės, 
kaip kad ir pritinka skautams, įsitaisyti 
nuosavus namus, papildydamas juos kai 

2 pieš.

kuo dar ir iš oficialaus Amerikos skau
tų leidinio „Camp Building and Scout 
Shelters".

I.
BŪKLO STATYBA.

Amerikos skautų komisionierius savo 
straipsnyje apie skautų būklų statybą 
visų pirma pažymi, kad jis pats savo ran
komis pasistatė didelį medinį namą dviem 
aukštais su keliolika kambarių, — jame 
jis ir parašė tą savo straipsnį apie skautų 
buklus, — ir pabrėžia, kad kiekvienas 
žmogus, kuris turi kiek iniciatyvos, ener
gijos ir ištvermės, gali tą patį padaryti, 
atitinkamu maštabu.

Būklui geriausia medžiaga — rąstai. 
Jų skautams dabartiniu metu Lietuvoje, 
atsižvelgiant į miško medžiagos atpigi
mą, neturėtų būti ypatingai sunku įsi
gyti. Lėšų tam jie galėtų susitiekti įvai
riais būdais, — rengdami vakarėlius, rink
dami aukas, patys pasidarbuodami ir sa
vo uždarbį paskirdami būklo intencijai 
ir t. t., — visų būdų aš čia nė nemėgin
siu susakyti, žinodamas, kad patys skau
tai čia parodys jiems savą sumanumą.

Medžiai rąstams turi būti parinkti 
sveiki, tiesūs. Nukirsti, jie suvežami, su
kraunami ir žievė nulupama. Statybai 
parengta medžiaga atrodo šitaip (1 pie
šinys).

1 pieš.

Medžiagą parengus, metas pasirūpin
ti pamatais, kurie turi didelės reikšmės. 
Rąstų tiesiai ant žemės negalima dėti, 
nes, gulėdami ant jos, jie prisitraukiu 

drėgmės ir greit imtų pūti, o ilgainiui 
supūdytų ir viršutinius rąstus. Tas, žino
ma, būtų neekonomiška ir neskautiška. 
Amerikos skautų komisionierius pataria 
statyti pamatus žemiau pašalo linijos iš
kastame griovyje. Mat, kitaip pastatytas 
būklas, žemei šąlant, paskui pašalui iš
einant, bematant sukryptų. Pamatus ge
riausia kraute sukrauti iš akmenų, ne
vartojant nei kalkių, nei cemento. Tokie 
pamatai, esą, leidžia orui laisvai vaikš
čioti po būklo apačia, o tai neduoda drėg
mei rinktis ir apsaugo grindis ir apati
nius rąstus nuo puvimo. Amerikos skau
tų stovyklavimo departamentas pataria 
pamatus iškelti kiek aukščiau žemės pa
viršiaus.

Kada pamatai gatavi, galima imti 
kirsti rinčius rąstuose. Amerikos skautų

4 pieš.

komisionierius vartoja rinčius, kurie yra 
pažymėti 2 piešinyje žodžiais „Pike 
Joints". Bet daug paprasčiau kirsti rin
čius, kurie pažymėti A ir B (2 piešinys). 
Rąstų galai yra sudedami, kaip atvaiz
duota D ir C (2 piešinys). F, tame pa
čiame piešinyje, atvaizduoja, kaip atrodo 
pirmas vainikas, kuris yra padedamas ant 
sauso iš akmenų sukrauto pamato,

Kada rąstai yra surinčiuoti, galima 
pradėti statyti būklą. Pirmus rąstus ne
sunku įritinti į vietą. Bet, būklui augant 
(3 piešinys), prireiks vartoti skersinius K 
ir L rąstams į vietą užritinti.

Bet ir tada galės pasitaikyti, kad vie
na rankų jėga nebus galima rąstų į vietą 
užkelti. Tokiu atveju galima pritaisyti 
bloką prie priešingos būklo pusės, o prie 
rąsto pririšti dvi grandines, prie kurių 
būtų, savo eile, pririšama lyną ir perve
riama per bloką. Į lyną R įkinkius porą 
arklių, rąstas švilpdamas atsiduria savo 
vietoje (4 piešinys).

Piešinyje raidėmis N O P pažymėti 
skersiniai yra tam, kad paremtų rąstus 
po to, kai jie yra užkelti ar užtraukti, 
bet dar nėra kaip reikiant suleisti.

Angos durims, langams ir židiniui yra 
išplaunamos, tik kada rentinys yra su
ręstas. Tačiau, priėjus prie to, ne pro 
šalį praplauti vieną rąstą lango viršūnei 
ir kitoms angoms, o tik po to toliau dėti

5, 6 ir 7 pieš.

tolesnius rąstus. Taip padarius, bus ga
lima įkišti piūklą ir piauti žemyn, kada 
ateis laikas langams, durims ir židiniui 
daryti. Prieš taip piaunant, reikia iš lau
ko pusės prie rąstų prikalti lentikes, kaip 
atvaizduota S ir T 5 piešinyje.

Tos lentikės prilaiko rąstus vietoje, 
kol įdedami rėmai. Nevarykite vinių iki 
pat galo, bet palikite galvutes kyšant, 
kaip atvaizduota (6 piešinys), kad būtų 
galima jas lengvai ištraukti, kada reikės.

Jei rąstai sunkūs, prikalkite iš abie
jų rąstų galų pastovias lentas, kaip at
vaizduota 7 piešinyje, o tik po to dėkite 
durų ir langų rėmus (U, 7 piešinys). Per
daug plonų lentų tam tikslui nevartoki-
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8 pieš.

te, nes dėl rąstų svorio angos iškryps ir 
būklo išvaizda nukentės.

Amerikos skautų būkluose kaminai 
yra sukraunami iš lauko pusės, būklo 
gale. Tokiu būdu sutaupoma šiek tiek 
vietos (8 piešinys).

Kaminas ir židinys yra sukraunami iš 
akmenų, sustiprintų cementu. Tačiau ge
ra iškloti židinį iš vidaus degintomis ply
tomis. Patį židinį galima papuošti, kaip 
atvaizduota 9 piešinyje.

11 pieš.

Židinio šulai — du stati pastatyti 
rąstigaliai. Nuo jų nulupta žievė, ir jie 
gali būti dažyti. Viena lenta yra prika
lama tarp rąstų (ji pažymėta žodžiu 
„plank“), antra ant viršaus ir sudaro 
lentyną.

10 pieš.

Jei nesugebate išmūryti skliautų 
aukščiau židinio, patieskite porą gele
žinių štangų ant šoninių židinio sienų ir 
uždėkite ant viršaus plokščią akmenį. 
Tarp šio akmens ir aukščiau pažymėtų 
medžių dalių turi būti paliktas tam tik
ras tarpas, kurį galima užpildyti cemen
tu, kad nuo įkaitusio akmens neužsideg
tų medis.

Amerikoje skautai dažniausiai dengia 
savo stogus malksnomis (skindeliais), bet 
Lietuvoje stogus būtų galima dengti 
šiaudais. Provincijoje yra daug žmonių, 
kurie moka taip stogus dengti, ir jie, be

abejo, paprašyti, pamokytų. Būtų pigu 
ir gražu. Skardinių stogų, — tų šlykšty
nių, — skautai turėtų kratytis.

Čia dedami piešiniai (10 piešinys) 
smulkiau parodo, kaip atrodo tam tik
ros būklo dalys. Pirmas piešinys rodo 
užbaigtą lango angą: iš šonų prikaltos 
prie rąstų galų lentos, o apatinis rąstas 
— palangė — kirviu nutašytas. Rąstų ga
lai, kurie prieina prie staktos šoninių 
lentų, įskypai nutašyti. Antrame pieši
nyje atvaizduotos grindys: pirmame būk
lo vainike iškertami tam tikri lizdai, į 
kuriuos įtaikomi skersiniai, o ant jų de
damos grindys. Likusiuose piešiniuose 
smulkiai atvaizduotas stogas.

Gatavas būklas turi atrodyti maždaug 
šitaip (žiūrėk foto
grafiją 16 pusi.);

. Tokį būklą sau 
pasistatė Birming- 
hamo, Alabamos 
valst., Amerikoje, 
skautai. Iš vidaus 
tas būklas atrodo 
šitaip (11 piešinys).

Dėl šiltumo ply
šius tarp rąstų, jei 
jie neguli sanda
riai, galima užtaisy- 

moliu ir samano
mis.

Baigdamas, tu
riu pažymėti, kad 
šis straipsniukas 
buvo parašytas, 
tarus, kad skautai 
jau turi žemės 
sklypą būklui sta
tytis. Aiškus daly
kas, būklo statybos 
galima imtis, tik 
turint sklypą. Pro
vincijoje nebūtų jau 
taip sunku, ar iš 
vietos savivaldy
bių, ar iš privačių 
asmenų, gauti

liauji leidiniai.
„Skautų Vado“ charakteristika.

Šiomis dienomis į skautų pasaulį išeina 
„Skautų Aido“ apmokamas priedas — 
specialus vadų laikraštis „Skautų Vadas“. 
Pasiinteresavus pas šio laikraščio me
džiagos tvarkytoją sktn. Palčiauską, štai 
kas patirta.

„Skautų Vado“ tikslas yra duoti mū
sų organizacijos jaunesniesiems ir vyres
niesiems skautų vadams konkrečių nuro
dymų, kokiu būdu ir koks darbas tam 
tikrais sezonais yra dirbamas. Kadangi 
dėl lėšų stokos šis laikraštis negali būti 
dažnai leidžiamas, tuo būdu „Skautų 
Vadas" į metus pasirodys keturius kartus.

Šiems keturiems numeriams metų mė
nesiais šiaip skirstomi.

I sausio, vasario ir kovo mėnesiai — 
žiemos sezono veikimas. Čia apimama 
visa medžiaga, liečianti skilčių ir drau
govių to meto darbus, užsiėmimus ir 
tvarkymąsi.

II balandžio, gegužės ir birželio mė
nesiai — tai pavasario darbų ir pasiruo
šimo iškyloms ir stovykloms sezonas. Šio 
numerio tikslas duoti nurodymų, kaip 
dirbti skilties ir d-vės darbą, kad būtų 
kuo tiksliausiai ir kuo planingiausiai pa
siruošta iškyloms ir stovykloms.

III liepos, rugpiūčio ir rugsėjo mėne
siai — vasaros darbų, stovyklų, iškylų 
ir kelionių sezonas. Iškylų, stovyklų ir 
įvairių kelionių praktikos dalykai — 
šio Nr. pagrindas.

IV spalių, lapkričio ir gruodžio mė
nesiai — mokslo metų pradžios ir skau
tiškojo veikimo pilietinių metų užbaigos 
darbai, ateinančių metų darbo plano su
darymo sezonas.

Taigi, kaip iš ką tik išdėstyto užsi
mojimo matyti, šis organas ir stengsis 
būti tikras skautų vadų vadas, jų moky
tojas ir pavyzdys. Tačiau, reikia pa
brėžti, tai nebus originalas, kurį vadas 
turės tik kopijuoti ir veikti. Ne „Skautų 
Vado" tikslas, kad skautų vadai jo min
čių bei pavyzdžių kopijas darytų. „Skau
tų Vadas“ nori derinti visų vadų darbą, 
nemokančius pamokyti tą darbą dirbti, 
mokyti kombinuoti ir tiekiamą medžia
gą vykusiai taikyti savo gyvenimo są
lygoms ir reikalavimams. Taigi, „Skau
tų Vadas“ apribotų veikimo receptų ne
duos. Duodamas receptus ir mokydamas 
tiktai nukopijuoti tuos receptus, „Skautų 
Vadas" užmirštų vado iniciatyvos ir kū
rybinių galių ugdymą. Vadas yra ir kū
rėjas. Už tat, bus tiekiama medžiaga, 
priemonės ir pagrindinės sąlygos, o vadas 
visa tai pasisavinęs tik derins, taikys ir 
kurs konkrečius savo sąlygoms tinkamus 
darbus.

Pažymint, kad kiekvienas laikraštėlio 
Nr. turės po 32 puslapiu ir bus knygutės 
formato (tokio dydžio, kaip pusė „Skau
tų Aido" formato), tenka pripažinti jo 
pigumą ir prieinamumą kiekvienam skau
tų vadui. (Metinė „Skautų Vado" prenu
merata 1,50 lt., paskirais numeriais per
kant — 60 cnt.). Kiekvienas vadas, su
siuvęs visus keturius metų numerius, tu
rės gražią, visų metų veikimo medžiagą 
apimančią, knygą — vadovą ir patarėją.

Tat, laukim!

kur nuošaliai sklypą žemės tokiam rei
kalui. Jei nepavyktų įsitaisyti kur prie 
miesto, būtų galima, ypač centrui pasirū
pinus, gauti valdišką sklypelį kur pamiš
kėje ar panašiai. Šiokioje vietoje pasta
tytas būklas būtų ideališka vieta išky
loms.

Prieš imantis statyti ir statant, be 
abejo, būtų galima gauti daug naudingų 
patarimų iš įvairių specialistų — daili
džių, mūrininkų ir t. t. vietoje.

V. Km.

< 17

19



Tigrų medžioklė Indijoje.
Šį kartą mes nusikelsime į įžymaus 

ir garsaus indų vado Gandi tėvynę.
Bet pirmiausia pataisysim kai kurias 

dažnas klaidas, kurias padaro ir gan žy
mūs laikraščiai ir autoriai, rašydami apie 
tigrus.

Vienas tokių autorių, pavyzdžui, ra
šo, kad jo romano didvyris daug sykių 
susitikdavo su tigrais tankiose Pietų 
Afrikos džiuglėse! Tačiau, štai atsitiki

Medžiotojai ant dramblių pasiruošę laukia tigrų, kuriuos varo indėnai

mas dar labiau nedovanotinas: viename 
..moksliškame" kino filme, pagamintame 
Amerikoje, nesenai publika galėjo matyti 
kaip tigrai Afrikoje piovė antilopes.

Turinčiam kiek žinių iš gamtamokslio 
aišku, kad tas „moksliškas“ filmas nėra 
niekad matęs nieko kito kaip tik Kali
fornijos kino studijos miškus.

Tigras yra išimtinai azia-tiškas gyven
tojas. Jeigu jūs pradėsit su manim gin
čytis, aš sutiksiu, kad tigrų kadaise bū
ta ir kituose kraštuose — jų kaulų lie
kanų randama Europoje ir Amerikoje. 
Tačiau, kam mums nagrinėti tą, kas bu
vo prieš tvaną? Pasitenkinkim kalba apie 
moderniškąjį tigrą. Ir jo gyvenamos vie
tos nėra siauros: tai visi Azijos konti
nento pietų — rytai: Indija, Indokinai, 
Kinai iki Korėjos, toliau iki r. Sibirijos 
Amūro upės baseino. Sakoma, kad keli 
tigrai dar pasirodo Turkestane ir Persijos 
šiaurėje, tačiau nėra antentiškų įrody
mų. Dar mažas tigrų skaičius yra Javos 
salose ir Sumatroje, kur jie sudaro de
generuotą rasę.

Baigiam techniškas detales priminda
mi, kad Bengalijos tigras yra geirausiai 
žinomas plačiajai publikai, tačiau jis tu
rėtų užleisti pirmenybę Sibirijos tigrui, 
kuris yra didesnis ir stipresnis. Tuo tarpu, 
kaip pirfno ilgis vos siekia 3 metrų, antras 
būna iki 3 m. 50 cmtr. skaitant nuo snu
kio iki uodegos galo.

Kai kurie klausia: kas, tigras ar liū
tas yra stipresnis, baisesnis? Atsakymą 
į šį klausimą pasistengsime rasti, taip 
pasakius, eksperimentaliu būdu.

Senovėje, arba tiksliau sakant iki 
XVIII šimtmečio pradžios, šiaurės rytų 
Indijoje ir liūtų ir tigrų buvo maždaug 
vienodas skaičius. Tačiau, dabar liūtų 
ten beveik visai nėra, tuo tarpu kaip 
tigrų skaičius nesumažėjo.

Iš čia išvados: tigrai pavarė liūtus, 
juos pergalėdami, užimdami jų medžiok
lių sritis. Iš tikrųjų Indijoje liūtų liko tik 
Giro miškuose netoli pietų Indostano ri
bų, ir tai tik radžos — Giro valdovo — 

dėka. Jis juos saugoja ir medžioja tik 
pats ar leidžia medžioti tik neskaitlin
giems aukštiems savo svečiams.

Tigras yra žvėris labai nepastovus, jo 
būdas ir papročiai įvairiose šalyse yra 
skirtingi. Vienoje vietoje jis pasirodo tik 
naktį, tuo tarpu kai kitoje drąsiai vaikš
čioja ir dienomis. Vienur jis neapleidžia 
miškų gilumos ir bėga didelės baimės 
įpimtas nuo žmogaus; kitur jis pats už

puldinėja žmones ir net ateina jų smaug
ti į jų pačių namus. Iliustracijai duoda
me du skirtingu pavyzdžiu.

Mano brangusis svainys, inžinierius 
Kambodže, baigė savo aštuntus gyvavi
mo kolonijose metus. Jis niekad nebuvo 
matęs tigro, nežiūrint į tai, kad jo tar
nyba jį versdavo daug kartų keliauti 
per pačias laukines džiungles, ieškant 
vietų naujiems keliams tirti.

Vieną dieną, kada jo automobilis va
žiavo siauru taku, jis staiga sustabdė 
savo mašiną — priešais už kokių ne-

Pasisekusi medžioklė
— nugalėtas tigras.

»Žmoniij« žudytojai, 
apie kuriuos kalbama 

straipsnyje.

pilnų 30 metrų ramiai ėjo didelis tigras. 
Jis, kaip ir nepastebėjęs keleivių, kurie 
liko kaip suakmenėję mašinoje, lėtu 
žingsniu dingo džiunglėse.

Po 20 minučių, kai inžinieriaus auto 
tęsė kelionę, antras didelis tigras pasi
rodė ant kelio. Mano svainys buvo leidęs 
didelį neatsargumą — jis išvyko be gink
lo, tačiau didelis žvėris stovėjo nuo jo 
per 20 žingsnių, nerodydamas jokio su
sijaudinimo. Pagaliau nuolatiniai auto si

renos švilpesiai padarė tigrui įspūdžio ir 
jis rado reikalinga pasišalinti.

Kitas atsitikimas buvo daug liūdnes
nis Vienas mano draugų — natūralistas 
Juozas Ročkas — keliavo per Siamo 
džiungles ieškodamas retų augalų. Vie
ną vakarą grįždamas į kaimą, kur jis bu
vo apsistojęs, jis pastebėjo upės pakraš
čio smėlyje didelės tigro pėdos naują 
nuospaudą.

Kitą rytą apdengtas žaizdomis ber
niukas prišliaužė prie kaimo. Jis papa
sakojo baisią tragediją. Su keturiomis 
moterimis (jo motina ir tetos) ir dviem 
mažom mergelėmis jis buvo atsigulęs pra
eitą naktį savo šeimynos plantacijos la
pinėje, kuri buvo 500 — 600 metrų nuo
tolyje nuo kaimo. Vargšai žmonės buvo, 
kaip tai yra čia priimta nuo žvėrių ap
siginti, užsidegę du dideliu laužu prieš 
savo lapinės įėjimą. Tačiau liepsna ne- 
sukliūdė tigrui (tam pačiam, kurio pėd
sakus matė Dr. Ročkas) įeiti į namus.

Vaikas gulėjo prie įėjimo ir tai nuo jo 
tigras pradėjo žudynes, suduodamas jam 
stiprų nagų smūgį, kuris nuplėšė berniu
kui nuo nugaros odą ir metė jį į laužą. 
Berniukas negalėjo daugiau nieko pa
aiškinti. Besigelbėdamas ir bėgdamas į 
džiungles jis dar girdėjo moterų agoni
jos riksmus.

Dr. Ročkas tuoj, surinkęs žmones, iš
vyko į nelaimės vietą. Lapinė davė šiur
pulingą vaizdą. Iš keturių suaugusių mo
teriškių tik viena davė kiek gyvybės 
ženklų. Visos buvo baisiausiai apdrasky
tos, nuo vaikų liko tik beformė kruvina 
krūva. Baisus gyvulys visiškai suvalgė 
vienos mergaitės galvą. Mažiausia mer
gaitė buvo visai dingusi — ją, tur būt,
tigras nunešė su savim į džiungles.

Numatydamas, kad tigras ateinančią 
naktį dar grįš į savo baisios medžioklės 
vietą, p. Ročkas padėjo kaimiečiams pa
statyti tigrui pinkles. Vienas tigro nu
žudytųjų buvo paliktas lapinėje tigrui 
pavilioti.

Šie pasiruošimai nebuvo padaryti 
veltui. Tai suprato kaimiečiai, išgirdę 
naktį baisaus „žmonių medžiotojo“ riks
mus. Saulei pasirodžius, jie bėgo prie 
pinklių. Medžioklė pasisekė — tigras siu
to savo kalėjime, negalėdamas iš jo iš
sprukti.
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; Mokytojų kampelis. ;

Musų darbo kelias.
(Tęsinys iš »S. A « 22 nr.).

Pats B. PowelFis, eidamas v. — 
p. programose nustatytą kursą, 
naudojasi pagrindinėms pašnekesių 
temoms medžiaga R. Kipling‘o 
„Džunglėmis“. Dėl aiškumo aš čia 
jo vieną užsiėmimą ir paduosiu su
trumpintą ištisai.

** *
„Prieš daug metų Indijos džung- 

lėse valkiojosi didelis tigras, ieš
kodamas sau maisto. Beklaidžio
damas atrado malkas bekertantį 
vyrą ir prie jo bestovintį mažą vai
ką. Tigras galvojo, kas geriau pa
čiupti: didelis ginkluotas vyras, ar 
mažas minkštas vaikelis? Nors ir 
buvo tvirtas, tačiau trūko drąsos 
susitikti akis į akį su ginkluotu

Tigras buvo pribaigtas iečių smūgiais. 
Teisingumas buvo įvykdytas.

Tačiau grįžkime prie tikros medžiok
lės, tokios kaip ji yra Indijoje ir ^ndoki- 
nijoje. Paprastai daroma taip: statoma 
kaip ir platforma tarp medžių šakų 8 — 
10 metrų nuo žemės paviršiaus. Tai da
roma toje vietoje, kur žinoma, kad atsi
lanko dažnai tigras, pavyzdžiui virš ta
ko, kuriuo jis eina gerti.

Medžiotojai pririša prie medžio ar 
avį ar ožką. Medžiotojas turi su savim 
Stiprią elektros lemputę, kurią jo ,,boy“ 
(vietinis berniukas pagelbininkas) priva
lo laikui atėjus tinkamai nukreipti.

Kai tik girdisi tigro žingsniai, ar kai 
avis ar ožka, pajutus jo prisiartinimą, pa
traukia virvę, medžiotojai esti pasiruo
šę. Staigus ir stiprus elektros šviesos 
spindulys, nukreiptas į prisiartinančio 
tigro akis, jį apakina ir tuo tarpu jis gau
na šautuvo šūvį.

Yra ir kitas medžioklės būdas. Ta
čiau ir juo būna nesusipratimų. Medžio
tojas, kuriam pranešta, kad netoli yra 
tigras, irgi eina į tamsumą, turėdamas 
savo skrybėlės priešakyje mažą acitely- 
no lemputę ir veidrodį. Lemputės švie
sa veidrodžio yra perduodama visų gy
vulių, kurie pasilaiko, akims ir juos pa
daro aiškiai šviečiančiais. Medžiotojui 
lieka tik gerai taikinti šūvį. Tai tokiu 
būdu vienas prancūzas, manydamas, kad 
mato pagaliau laukiamo tigro akis, pa
leido šūvį į naminio jaučio galvą ir tu
rėjo sumokėti kelius šimtus frankų atly
ginimo jo savininkui.

Drambliai su medžiotojais išsirikiuo
ja pusračiu, atidarytu toje pusėje iš kur 
ateina tigrai, kuriuos tam reikalui pa
samdyti indai įvaro į pusratį, mušdami 
gongus.

Tai garbė užmušti pirmąjį tigrą. Ta 
privilegija paliekama kam nors iš aukštų 
medžioklės svečių, jei kartais svetys ir 
nemoka gerai šaudyti, tai vienas profe
sionalų šaulių svečiui nematant pataiko 
iššauti vienu laiku, taip kad šūviai susi
lieja į vieną vietą ir aukštas svetys lie
ka įsitikinęs, kad pirmasis tigras yra 
tikrai jo užmuštas.

Taip medžiojami tigrai Indijoje.

vyru. Taip besnapinėdamas tigras 
įmynė į degančių anglių krūvą ir 
suriko. Vaikas, gerokai išsigandęs, 
įšoko į krūmus. Tuo tarpu krū
muose tupėjęs vilkas jį pačiupo ir 
nusinešė į savo olą.

Netrukus po to įvykio, Tabaki, 
— tai buvo šakalas, — susitikęs 
tigrą, kurį visi džunglėse vadino 
Sir Hanu, tarė: „Ponas tigre, aš 
žinau, kame randasi mažasis vai
kutis. Jei tu dar nori jį suėsti, ga
liu tau pasakyti. Bet už tai turėsi 
man duoti mažą gabalėlį tos vai- 
kienos užkąsti... Vaikas yra mažo
joje vilkų oloje“,..

Šakalas tai džunglių valkata, ku
ris pats nemedžioja, tik tykoja iš 
kitų grobuonių nors kaulelį nu
graužti.

Sir Hanas atėjo prie olos, bet į 
ją įlįsti negalėjo, nes pats buvo 
perdaug didelis.

Kada tigras pareikalavo vaiko, 
senis vilkas liepė jam atsitraukti 
ir nesikėsinti ant žmogaus gyvy
bės ir tuo būdu nesulaužyti džung
lių įstatymo. Nužudęs žmogų už
trauks nelaimę visiems džunglių 
gyventojams.

Sir Hanas atėjo prie olos, bet į 
tina jį subarė ir pasakė, kad ji bu
sianti tą vaiką auginti ir auklėti. 
Jei tigras dar nenurimsiąs, tai už
augęs vaikas jį nugalabysiąs.

Tokiu būdu vaikas pasiliko aug
ti vilkų gaujoje. Jį pavadino Maug- 
liu ir mokė visų džunglių gudrybių 
— kaip bėgti ir medžioti.

Tuo būdu Mauglis pasidarė drą
sus ir sumanus. Vėliau jį vilkai im
davosi į savo gaujos susirinkimus, 
kurie įvykdavo kitoje oloje.

Taip pat, kaip kiekvienas jau
nas vilkas, jis turėjo daug moky
tis,

(Čia nurodo, kad V. J, Long'o 
knygoje „Šiaurės pėdos“ kiekvie
nas gali pasiskaityti, kaip vilkiu
kas iš senųjų vilkų mokosi me
džioti).

Mauglis turi atlikti visokius dar
bus ir galų gale pats sau susirasti 
maisto.

Taip jis suprato, jei jis nori ką 
nors gero sumedžioti, tai jis turi 
gerai išmokti ropoti, slapstytis, 
laukti, šliaužti, sėlinti. Jei viso to 
jis nemokės — mirs badu. Jo gy
vybė priklauso nuo jo paties...

Tas pat yra ir su berniuku, no
rinčiu tapti skautu. Jis turi, gerai 
prisižiūrėdamas senaisiais skau
tais, išmokti jų įstatų, papročių 
ir kit.

Jeigu berniukas nori būti vik
rus ir tvirtas, tai turi daug žaisti 
ir mankštintis.

Berniukas turi suprasti, kad jo 
gyvenimas, kaip to jauno Mauglio, 
daugiau priklauso nuo jo paties 
pastangų, ne kaip nuo jo tėvų bei 
mokytojų.

Dėlto ir jums reikia įprasti būti 
tokiems pat savarankiškiems ir 
rūpestingiems, kaip tiems džung
lių vilkiukams ir jų bičiuliui Maug- 
liui.

Vėliau, kaip jau būsite skautai, 
tai mokysitės to, kas dera suaugu
siems. * *

Kaip vilkų gauja susirenka 
džunglėse į vieną vietą, tai Akela
— senas vilkas — atsisėda vidu
ryje, o visi kiti — ratu aplink jį.

Taip pat daro ir mūsų vilkiukų 
gauja. Ji sudaro ratą. Rato vidury 
vėliava ar gaujos gairė.

Kuomet visi vilkiukai susėda ra
tu ir rato viduryje atsisėda Akela
— senis vilkas, — gaujos vadas, 
tada visi vilkiukai pakelia galvas 
ir sušunka savo šūkį.

Didysis šūkis bus tada, kada visi 
vilkiukai, atėjus senajam vilkui, 
sustos, pridės abi rankas prie smil
kinių su išplėstais dviem pirštais 
(rodomuoju ir didžiuoju) ir sušuks: 
„Mes stengsimės būti geresni!“ 
Tie du pirštai reiškia 2 vilkiukų 
įstatus. Pakeltos rankos reiškia, 
kad vilkiukas nori būti geresnis 
abiem rankom, ne tiktai viena, 
kaip daugumas vaikų, kurie išnau
doja tik vieną dešinę ranką, bet 
nori būti geresni du kartu už pa
prastą vaiką“.

Po to suskirsto gaują į būrelius 
(šešetus), kuriems duoda vardus: 
pilkieji, rudieji ir kit.

Toliau dar papasakoja, kad yra 
laukinių tautų, kurių vaikai taip 
pat, kaip tie mažieji vilkai, turi iš 
pat jaunų dienų išmokti įvairių 
darbų, kad galėtų savarankiškai 
kuo greičiau imti gyventi. Pasako
damas prieina kultūringąją visuo
menę ir ypač pabrėžia jos nutoli
mą nuo gamtos, išlepimą. Iš to vai
kai supranta ir tą naudą, kurią 
jiems duoda tas įdomus vilkiukų 
žaidimas su visais šūkiais ir cere
monijomis.

Pabaigoje, paaiškinęs vilkiukų 
įstatus, žaidžia žaidimą „Sir Ha
nas ir Mauglis“.

Žaidimas toks, kaip mūsų „Žą
selės ir vilkas“. Tik čia vilko vie
toje bus Sir Hanas, žąselių — vil
kiukai, žąsino — vyriausias, o pa
čiame gale—mažiausias, tai Maug
lis.

Padainavę ir išsiskirsto.
(B. d.).
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Kas neskaito
' „Skautų Aido“.

Karikatūra ir žodžiai J. Martinaičio.

Jau išėjo didelis skautų ir moksleivių kalen
dorius „Budėk“ 1932 metams. Kalendoriaus 328 
puslapiai, apie 300 piešinių.

Kaina Lt. I. 50, moksleiviams ir skautams, 
imant per skautų-čių vienetus —1.25 c.

Visi gaus kalendorių dar prieš Kalėdas.
Ir instrukciją nemažą. 
Ir iš ten namo sugrįžęs 
Nebebus jisai ištižęs, 
Bus visad judrus ir gyvas, 
Pilnas iniciatyvos! 
„Skautų Aidą“ pasigriebęs, 
Ryti rys raides jo riebias, 
O kur „Aidas“, geros knygos, 
Dingsta tinginio ten ligos. 
Ar tai sodžiuj, ar tai mieste 
Jis gyvens, kaip inkstas svieste, 
Ir visi matys iš veido, 
Kad jis skaito „Skautų Aidą“!

Skautai ir gyvenimas.
Moto: Vienaip storojas, 

o kitaip stojas...
1. „Skautas ištikimas... tėvynei“.

Kandidatas Apinys, 4 klasės gimnazis
tas, jau išlaikęs į III patyrimo laipsnį eg
zaminus, Kukoraičių stoty sėdo į trau

Prieš Kalėdas kas tik gyvas — eikit j koperatyvus!
Piešinys ir žodžiai J. Martinaičio.

kinį ir dūmė Klaipėdos link. Žadėjome 
Vilkyčių stoty susitikti. Vaikščiodamas 
peronu, laukiu traukinio. Miško spindy 
supunduliavo dūmai, — traukinys ateina. 
Sustoju žmonių kamšaty ir lydžiu aki
mis vagonų langus — ieškau Apinio. Gir
džiu šneka:

— Guten Morgen!
— Liabas rytas!..
Žiūriu, — gi mano Apinys kalba į kaž

kokią senyvą ponią vokiškai. Gražu bu
vo matyti, kai vargšė ponia rūpestingai 
kombinavo lietuviškai sakinius, stengda
mosi suprantamiau išsireikšti... Ji, matyt, 
bijojo, kad ją lietuvis skautas nesupras 
lietuviškai.

Apinys vagone man aiškinasi:
— Ji atrodė gana poniška... Maniau, 

kad vokietė...

Kas neskaito „Skautų Aido“, 
Tuojaus matosi iš veido — 
Lengva spręsti net iš kojų 
Apie ką toksai galvoja. 
Štai jums, vyrai, šitą tipą — 
Panašus jis į Pilypą, 
Į Pilypą iš kanapių, 
Į varniuką tokį šlapią. 
Jis sau snaudžia nesiprausęs, 
Juodas kaklas, juodos ausys, 
Nė jo rūbai, nė jo batai 
Niekad šepečio nemato. 
Taip ir vaikšto susivėlęs, 
Tikras apsileidimėlis — 

Akys palšos, užmiegotos, 
Vienu žodžiu, kelmo šmotas. 
Ir su mama, ir su tėte 
Jis nežino, ką kalbėti, 
Tik paniuręs visad tyli — 
Užtat niekas jo nemyli. 
Iš taip keisto šio bernioko 
Net ir vištos turi juoko — 
Tokį murzį susitikę 
Jos iš juoko plyšta, klykia. 
Taip jisai per dienų dienas 
Žioplinėja visur vienas, 
0 jei jį bent kiek apšvietus, 
Būtų vyras, kaip nulietas! 
Reik jam plaukus nukarpyti, 
Ligą tinginio išvyti, 
Iškūrenus pirtį gerą 
Pusę dienos duoti garo! 
Taip nušutinus, nuplovus 
Neprileisti jo prie lovos — 
Vyti porą kilometrų, 
Kad jis bėgtų tartum vėtra! 
Baigus šitą teoremą 
Sugrąžinti jį į kiemą, 
Duoti bliūdą šaltų barščių, 
Kad atvėstų jis nuo karščio. 
Po tokio nelaukto baliaus 
Jis atrodys, kaip karalius, 
Ims visiems linksmai šypsotis, 
Nebereiks dėl jo sielotis. 
Ras jis lazdą sau neriestą 
Ir išbėgs tuojaus į miestą — 
— Likit sveiki, viso labo: 
Aš skubu į Skautų Štabą!
Ten jau — ką čia ir kalbėti — 
Jį sutiks rankas išskėtę, 
Duos jam „Skautų Aidą" gražų

Taip ir reikia — prieš Kalėdas 
Kas tik gyvas, puošias, rėdos, 
Perka, švarinąs ir ruošias 
Ir Barbora, ir Tamošius. 
Baltrai, Raulai, Simai, Jonai 
Perka dovanėles Onai — 
Ir atrodo, visas svietas 
Dabar laksto su pakietais. 
Net ir paskutinė lepšė 
Bėga pasigriebus krepšį, 
Laužias į koperatyvą, 
Perka muilą ir alyvą. 
Štai ir mūs judrusis Mikė 
Prieš Kalėdas laksto, klykia, 
Bėga į Tiekimo Skyrių, 
Žiūri prekes, kainas tiria. 
O tas skyrius visko turi — 
Akys raibsta, kai pažiūri — 
Ir ten trūksta gal tik vieno 
Rojaus paukščio rūgštaus pieno. 
Siūlai, adatos, peiliukai, 
Gražūs skautiški ženkliukai, 
Virvės, skalpai ir virvutės, 

Lazdos, knygos ir knygutės, 
Misinginiai veidrodukai, 
Štampai, antspaudos, švilpukai, 
Pigūs skautiški kinžalai, 
Diržai, sagtys iš metalo, 
Medžiagos, puodeliai plokšti — 
Vienu žodžiu, ko tik trokšti. 
Šitam skyriuj skautas, skautė, 
Ko tik reikia, gali gauti. 
Perki metrais, perki gramais — 
Šiaip ar taip — vis kainos žemos! 
O vedėjas, tas vedėjas 
Nepaleis neįkalbėjęs — 
Nors mažiausią kokią prekę 
Jis tau ima ir patiekia. 
Štai ir mūsų Mikė Švilpa 
Prisipirko, kiek tik tilpo — 
Pusvalandį ten sugaišo, 
Gavo prekių pilną maišą. 
Aiškus daiktas, per Kalėdas 
Nebejaus jis jokios bėdos. 
O jei reiks, tai dar ir broliams 
Kokį daiktą jis paskolins.
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baltieji užima taip vadinamą opoziciją, 
pagalba karaliaus d6 — c5, kad vėliau 
galėtų eiti bokštu d5 — d4 ir užkariautų 
ketvirtą eilę. Tokiu būdu tinklas sutrau-

(Tęsinys iš „Sk. Aido“ 22 nr.).
VIRŠIJANT PRIEŠININKĄ VIENU
BOKŠTU UŽTENKA IŠLOŠIMUI.

12.

a b c d e f g h
Matas šachmatų lentos šone.

13.

a b c d e f g h 
Matas šachmatų lentos kampe.

Stipresnioji pusė iš pradžios varo
priešininko karalių i šachmatų lentos 
šoną, o vėliau atstumia ji i kampą, pri-
silaikant žvejo taktikos, kuris pirmiau 
varo žuvis Į tinklą, o vėliau siaurina iš 
tinklo išėjimą ir tik tuomet jį traukia. 
Laisvas kelias, kuri turi karalius savo 
valdžioje, vis siaurėja, kol karalius bus 
visai uždarytas.

kiamas vis daugiau ir daugiau, atimdamas 
nuo juodojo karaliaus liniją po linijos, 
eilę po eilės. Pagaliau, priešininkas nu
varomas i šachmatų lentos kraštą, vistiek 
ar i vertikalų ar horizontalų. Prie šito 
atsiranda sekančioji padėtis, arba padėtis 
labai panaši i čia parodytą.

15.

a b e d e f g h
Toliau seka ėjimai:

Juodieji
K e8 — f8
K 18 — e8 
K e8 — f8 
K f8 — e8

Baltieji
K c6 — d6 
K d6 — e6 
K e6 — f6 
B d7 — dl.

Juodieji randasi „zugzvango“ padėty
je, turi užimti opoziciją, darydami ėjimą 
karaliumi e8 — 18, po ko jie gauna 
bokšto dl — d8 ėjimu matą.

Šitame pavyzdyje logika yra ganėtinai 
aiški.

(Pabandykite šachmatų lentoje, dary
dami čia nurodytus ėjimus privesti žai
dimą prie mato).

KARALIUS IR RIKIS ARBA KARA
LIUS IR ŽIRGAS BAIGIA LOŠIMĄ 

PRIEŠ KARALIŲ LYGIOMIS.
Jeigu mes panagrinėsime tuo pačiu 

metodu, ar užtenka persvaros rikiu ar 
arkliu, kad pasiektume mato, tai tuojau 
persitikrinsime, kad neužtenka. Šita fi
gūrų pagalbą negalima pasiekti mato, jei 
net mes turėtume patogiausi padėjimą, o 
priešininkas blogiausį, Pastatysim prieši
ninko karalių į kampą, iš kur jam yra 
pasiekiami (galimi) visi trys ėjimai j tris 
laisvus laukus (kvadratus) ir pabandysi
me tuos laukus nuo jo atimti karaliaus 
ir žirgo pagalba, tuo pat metu duodami 
jam šachą. Šitas uždavinys yra neišspren
džiamas. Iš to seka, kad karaliui mato 
negalima duoti karaliumi ir rikiu arba 
karaliumi ir žirgu.

KARALIUS IR DVI LENGVOS FIGŪ
ROS IŠLOŠIA PRIEŠ KARALIŲ, IŠ
IMTIS: JEI ABI LENGVOS FIGŪROS 

YRA ŽIRGAI.

Atsižvelgiant, kad rikis ir žirgas turi 
mažesnės jėgos, kas jau buvo parodyta, 
juos vadina lengvomis ligūromis ir at
virkščiai; sunkiomis vadina — valdovę ir 
bokštą.

Dviejų lengvų figūrų pagalba lengva 
surasti mato pozicijas.

(B. d.).

Karalius tinkle.
Karalius, stovėdamas ant c4, negali 

pereiti toliau linijos c ir aukščiau ketvir
tos eilės, iki to laiko, kol bokštas d5 ran
dasi karaliaus e6 apsaugoje. Baltieji su
traukia tinklą dar siauriau, lošdami ka
raliumi e6 — d6 ir laukdami priešininko 
atsakymo j savo ėjimą. Aišku, jei juodas 
karalius ėjimo nedarytų, baltieji jo su
gauti neįstengtų. Bet gi jau skaitytojams 
yra žinoma, jog ėjimai yra daromi paei
liui ir lošėjas nuo ėjimo negali atsisakyti. 
Šitas priverstinumas daryti ėjimą yra 
vadinamas „zugzvangu“.

Į ėjimą karaliumi c4 — b4, atsakymas 
baltųjų bus bokštu d5 — c5, po to linija 
c tampa neprieinama juodajam karaliui. 
Darant ėjimą juodu karaliumi c4 — c3,

„Skaptu Aidas“ yra:
įdomus, naudingas, didelis, iliustruotas, gražus, geras ir pigus: 

metams 6 litai, pusmečiui 3 litai 50 centų.
Žodžiu, „Skautų Aidas“ taps tavo geriausias draugas, jei jį 

užprenumeruosi.
Be to —

užsiprenumeravęs metams, dalyvausi „Skautų Aido“ pre
mijų paskirstyme. „Skautų Aidas“ skiria:
mergaitėms — siuvamąją mašiną, berniukams — a) gerą foto apa
ratą, b) ping-pongo įrankius, c) lanką ir strėles, d) bumerangą;

visiems — šimtą knygų.
Paskirstyme dalyvauja visi metiniai prenumeratoriai — vis vien, skau- 

tai-ės, ar ne — premijos paskirstomos burtais, skyrium mergaitėms ir ber
niukams.

Visi, kurie užsiprenumeruos „Skautų Aidą" metams ir iki š. m. gruo
džio mėn. 20 d. atsiųs administracijai pinigus, gaus nemokamą priedą „Skautų 
Aido“ leidžiamą skautų kalendorių — įdomų ir didelį. Vėliau tą kalen
dorių galėsi tik nusipirkti. Tat nepraleisk progos!

PLATINTOJAMS PREMIJOS.
„Skautų Aidas" kviečia visus skautų-čių vienetus, skautus-es ir kitus 

į prenumeratos rinkimo talką. Pasižymėjusiems talkininkams „Skautų Aidas" 
skiria didelių dovanų.

L Platintojas (vienetas ar paskiras asmuo), surinkęs daugiausia me
tinių prenumeratorių, bet nemažiau, kaip 50, gauna brangią gatavą dvivietę 
gražią baidarę. (Pastaba: tame konkurse dalyvaujantieji negali dalyvauti 
kituose konkursuose).

II. Kiekvienas platintojas, surinkęs 25 metines prenumeratas, gauna 
nedidelį (6X9 cm.) filminį foto aparatą.

III. Skautų vienetas, surinkęs 25 metines prenumeratas, gali laimėti, 
burtų keliu — patogų, tvirtą skilties vežimėlį.

IV. Kiekviena skiltis (nemažiau 7 skautų-čių), kurios visi skautai-ės 
prenumeruoja „Skautų Aidą" — gauna premiją — skilties vaistinėlę.

V. Surinkęs 5 metines prenumeratas, jei tos prenumeratos neįskai
tytos į kitus konkursus — gali gauti nemokamai „Skautų Aidą" visiems mt.

Visų šių konkursų terminas baigiasi 1932 m. kovo mėn. Konkurso 
reikalui (platintojams) dvi pusmetinės prenumeratos skaitomos, kaip viena 
metinė. „SKAUTŲ AIDO“ REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA.

Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 2 nr. Telef. 40-71.

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

SUK 
GALVĄ
Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 123.

Atsiuntė J. Vilčinskas iš Vilkaviškio.
(A — B) + (C — D) + (E — F) + (G + 

+ H — I) + (M — N) = X.
A — mėnuo, B — metalas, C — lai

vams pavojingas daiktas, D — žvėrių 
butas, E — laiko matas, F — moters var
das, G — esti vasarą, H — raidė, I — 
nelaimė, M — apgyventa vieta (žemės 
sklypas), N — laikotarpis ir X — įžymus 
skautas.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. nr. 124.

Atsiuntė B. Avižonytė iš Kauno.

Pradedant nuo pirmo, skaityti rate
liais:

I — istorijoj žinomas vardas,
II- — malonybinis vardas,
III — vatos, rūšis,
IV — vardas.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. ar. 125.

Atsiuntė J. Vilčinskas iš Vilkaviškio.

Perskaitykit: 1) moters vardas, 2) mo
ters nešiojamas daiktas, 3) didelis kalny
nas ir 4) vienos valstybės pinigas.

Užd. vert 2 tašk.
Užd. nr. 126.

Atsiuntė St. Jameikis.
Šarada.

Lietuvaitė be pradžios 
Yra gėlė Lietuvos.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 127.

Atsiuntė L. Žigaras iš Vilijampolės, 
šarada.

Daiktas aš esu naudingas, 
Žvejams labai reikalingas. 
Pirmą raidę jei pakeisit 
Su manim į kovą eisit.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 128.

Atsiuntė Ste — Pilis.
Šarada.

Esu aš daiktas ypatingas, 
Stovyklos papuošimui reikalingas. 

Raidę pirmą tu nutrinsi 
Ir atvirkščiai pastatysi. 
Prie jo „p“ pridėsi — 
Jei patiks, namo lydėsi.

Užd. vert. 2 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 118.

Stačiai: 1) eglaitė, 2) ana, 3) kaulas,
7) Kserk’sas, 9) baisus, 11) kėkštas, 13) 
orlaivis, 14) duona, 15) ožka, 19) turėk, 
20) krislas, 21) dagtis, 27) geri, 28) Sia
mas, 29) pitonas, 32) asa.

Gulsčiai: 4) nulaužk, 5) boa, 6) plikas,
8) kriuksi, 9) bėk, 10) Alė, 12) luotas, 16) 
rinda, 17) maža, 18) kalė, 19) tenai, 22) 
Gaisai, 23) jūs, 24) pilotas, 25) Graikija, 
26) Londonas, 30) Ona, 31) kamanos, 33) 
ristis, 35) šuo.

Užd. nr. 119.
Mebius‘o juosta turi vieną pusę ir 

vieną briauną.
Užd. nr. 120.
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10 24

Perskaitę gaunam:
Nekask kitam duobės, nes pats gali įpulti.

Užd. nr. 121.
Tadas,- padas.
Kiti atsakė: Raulas, aulas.

Užd. nr. 122.
Laimė,. -baimė.. - . - — - -

UŽ SPRENDIMUS GAVO 10 TAŠKŲ:
S. Kairys, J. Geniušas, V. Selenis, 

III-ios „Žirgų“ skilties, J. Jablonskis, S. 
Paberžis, T. Krūminis, J. Pakalniškis, B. 
Židonis, V. Bagdonavičius, Vytrūnas, A. 
Rudminas.

9 tašk.: J. Petraškevičius.
8 tašk.: J. Jurgelis, M. Mečinskas, K. 

Buišas, A. Leipus, J. Antanas, V. Sucb- 
vastas, E. Jasinskas, St. Jameikis, A. Juš
kevičius, M. Sukatas, V. Pilis, Ste — Pi
lis, J. Klimavičius.

6 tašk.: L. Žigaras, J. Stempožeckas, 
J. Kumeliauskas.

3 tašk.: J. Vaitkevičius, J. Diger — 
Didorytė, M. Bendoriūtė, V. Kubilius, A. 
Rimkus, V. Zelnis, M. J. Stankevičaitė, 
M. Kliučius, J. Jurgelis.

5 tašk.: P. Leonavičius, K. Norvaiša, 
G. Juškėnas.

Skirtas dovanas burtų keliu laimėjo: 
skautišką peiliuką — L. Žigaras, knygą 
„Kelias į laimę“ — J. Pakalniškis, sire
ną — J. Geniušas, p. Žmuidzinavičiaus 
pav. — V. Suchvastas ir J. Jurgelis.

Už šio ,,Sk. A." teisingai išspręstus- 
uždavinius burtų keliu skiriamos šios do
vanos: du skautiški peiliukai, viena si
rena ir du Baden-Powell‘io paveikslai.

ATSAKYMAI.
Visiems, kas atsiuntė uždavinius, dė

koju; kas tiks — sunaudosiu.
Uždavinių autoriai už kiekvieną įdėtą 

uždavinį įeina į laimėjimų burtą.
K. Lipinskui, tinkamus rebusus įdė

siu; atsiųsk.

Uždavinių sprendimus siųsti iki š. m. 
gruodžio mėn. 25 d.

Ar jau išsiuntei 6 litus 
19 3 2 m .

„ŠALTINIUI“?
Galima dar užsisakyti „ŠALTINĮ“ su 
„ŠALTINĖLIU“ visiems metams tik 
už 6 litus, o be to, kurie spės užsimo
kėti už „ŠALTINĮ“ ligi Kalėdų, gaus 

dar dovanų sieninį, spalvomis 
iliustruotą, gražų 

kalendorių.
Šiemet palengvintos užsisakymo sąly
gos. Nerašyk perlaidos, nueik pats, 
arba nusiųsk kitą patikimą asmenį į 
paštą, užmokėk pašte 6 litus prenu
meratos, 30 centų paštui už patarna
vimą ir nurodyk tikslų savo adresą, 
o pati pašto įstaiga patarpininkaus 
tarp tavęs ir ,,Š a 11 i n i o" Administra
cijos. Tokiu būdu turėsi be jokio „kla- 
pato“ gausiai iliustruotą, įdomų, gra
žų, didelį ir turiningą savaitraštį 
„ŠALTINĮ“ ir „ŠALTINĖLĮ“ per ištisus 

1932 metus.
Jeigu norėsi gauti ir „Šventųjų Bendra
vimą“, kuris eis nuo Naujų Metų 
atskirai nuo „Šaltinio", taip pat atski

rai pašte jį užsisakyk už 2 litu.
Kas dar visai nėra matęs „Šaltinio", 
teprisiunčia savo adresą Administra
cijai Marijampolėje, o ji atsiųs vieną 

nr. pasižiūrėti nemokamai.

PER „MŪSŲ VILNIŲ“ 
Į SOSTINĘ VILNIŲ!

Nėra Lietuvoje kito tokio žurnalo, 
kuris eitų kas 10 dienų gražaus di
delio formato 24 puslapių, yra tik vie
nas žurnalas „MŪSŲ VILNIUS".

„MŪSŲ VILNIUS“ gina Vilniaus 
reikalus, rašo kuo plačiausiai Vilniaus 
vadavimo reikalais, deda daug gra
žių iliustracijų iš Pavergtosios ir Lais
vosios Lietuvos. Jis atsidėjęs seka 
Amerikos ir kitų kraštų lietuvių gy
venimą.

„MŪSŲ VILNIUS" punktualus žur
nalas. Jis pasirodo kiekvieną 10, 20 
ir 30 dieną kiekvieno mėnesio.

„MŪSŲ VILNIUJE" bendradar
biauja žymus publicistai, rašytojai, 
kaip: prof. M. Biržiška, V. Bičiūnas, 
Petras Babickas, K. Berulis, J. A. 
Herbačiauskas, Liudas Gira, Liūdas 
Dovydėnas, K. Inčiūra, Lazdynų Pe- 
lėda-Lastauskienė, Vygandas — d-ras 
J. Purickis, Petras Ruseckas, d-ras 
Rutenbergas, Matas Šalčius, kan. J. 
Tumas-Vaižgantas, J. Ziminskas, prof. 
Z. Žemaitis, M. Aldonis ir visa eilė 
okupuotos Lietuvos rašytojų. Reda
guoja V. Uždavinys.

„MŪSŲ VILNIUS“ žengiu tvirtais 
žingsniais į penktus metus. Jame ra
site gražiausios medžiagos, gražiausių 
straipsnių, gražiausių iliustracijų, vi
siems artimų minčių.

„MŪSŲ VILNIUS“ pigus žurnalas. 
Metams kainuoja 7 litai, pusmečiui — 

-4 litai. Užsieniuose----- 20-litų. - - —-
Vieną numerį gausite nemokamai 

susipažinti. Kas surinks 6 prenume
ratas, tas septintą gaus nemokamai.

Rašykite šiuo adresu: Kaunas, Dau
kanto g-vė 3. Skambinkite teief. 10-88.

Laimingas platintojas.
Contipen rašalo plunksnakotį lai

mėjo pasktn. H. Lukoševičius, pirmas 
surinkęs tris prenumeratas ir atsiuntęs 
pinigus gruodžio m. 2 d. Antruoju surin
ko tris prenumeratas A. Vertelka, gruo
džio m. 3 d. Kiti dar vėliau.

„VILNIAUS“ tp< Kaune, Nepriklausomybės aikMė 2. Telef. 776. Karo cenzūros leista.
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