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Iš musų yvenimo.
LANKĖ VYRIAUSIAS SKAUTININKAS.

Kėdainiai. Sausio 12 d. Kėdainių tun
tą aplankė Vyr. Skautininkas pulk. Ša- 
rauskas, sktn. K. Palčiauskas ir p. P. Ba
bickas. Iškilmingoje sueigoje, dalyvavo 4 
draugovės (dvi žydų) ir vilk. — paukšt, 
būreliai.

• Svečiams ir.skautų vadams kėdaii-.ie- 
čiams svečiai skaitė paskaitas. Vyr. Skau
tininkas savo paskaitoj nušvietė skautų 
įsikūrimą, ir skautų veikimą Lietuvoje ir 
kitose šalyse. Sktn. K. Palčiauskas pa
skaitoj „Skauto tipas ir principai jam ug
dyti" pažymėjo skautų pareigas, įstatus 
ir supažindino su pačia skautų organiza
cija. P. Babickas paskaitoj „Ekskursijų 
reikšmė", pabrėžė, kad ekskursijos ir gy
venimas gamtoje yra būtinas, kaip pail
sėjimas.

Sueigos metu 19 asmenų užsirašė 
skautų rėmėjais.

Ir pabaigoj iškilmingos sueigos paro
dėme svečiams keletą dalykėlių scenoje.

Koresp. Alf. D-s.

GRAŽIAI SUSITVARKĘS TUNTAS.
Alytus. 1932 m. tuntas plačiu maštabu 

dirba. Veikimo plano kai kurie punktai 
įgyvendinti, bet didesnė dalis dabar ir 
ateity bus realizuojama, kaip: skiltinin- 
kų — topografijos kursai, steigimas jū”ų 
skautų, vakaras, ruošimasis šventėms ir 
t. t. v

Tunto štabas šiais metais papildytas 
patyrusiais asmenimis, štabo sąstatas: 
Kar. Dineika — tuntininkas, psktn. A. 
Skėrys — t. adjutantas, sktn. Z. Steponai
tienė — „Mirgos“ dr-vės dr-kė, mok. vyr, 
skit. O. Tarvydaitė — „Laimutės" dr-vės 
dr-kė, gimn. mokyt. VI. Šalkauskas — 
„Vytauto Didžiojo" dr-vės dr-kas, vyn 
skit. I. Prapiestis 1. e. „Margio" dr-vės 
dr-ko p., vyr, sktl, J. V. Bajerčius — 
vilk. — paukšt, skyr. ved., vyr, sklt. J, 
Savukynas — vyčių būrelio vadas, vyr, 
sklt, B. Kančys — skautų ugniagesių va; 
das, mok. Č, Delininkaitytė—švietimo— 
meno skyr, ved. Štabo posėdžiai įvyksta 
kas antrą savaitę. Tunto sueigose, šalia 
formalios dalies ir pašnekesių bei paskai
tų, būva linksmoji dalis, per kurią vaidi
na skiltys savosios kūrybos veikalėlius. 
Dėl įdomaus ir gyvo veikimo skautų-čių 
skaičius auga. Dabar tunte, neskaitant žy- « 
dų skautų, yra 6 vienetai, skaičiuje 130, 
be vilk. — paukšt., kurių yra apie 150. 
Tunte yra savišalpos kasa, kurios tiks
las padėti neturtingiems skautams-ėms, ir 
skautams remti draugija, kuri remia, asig
nuodama tunto reikalams galimas sumas 
pinigų. Psktn.

BIRŽŲ TUNTAS. '

Naujos draugovės.
Per šį mėnesį įsisteigė vilk. — paukš

tyčių dr-vės: Grumšlių, Astravo ir Ungli- 
ninkų. Pasvalyje yra p. Girdžienės orga
nizuojama skaučių dr-vė ir psktn. Alek
sandravičiaus — P. Vileišio dr-vė.

Ruošias specialybėms.
Biržų skautai jau ruošiasi sanitaro ir 

šaulio specialybėms. Vėliau ruošis ūkinin
ko, pienininko, fotografo ir gamtinmko 
specialybėms.

žvėjotgala. Sausio 6 d. Žvėjotgalos vil
kiukai — paukštytės davė įžodį. Malonu 
buvo matyti, kai 53 jauni pasižadėjo kas
dien daryti gerą darbelį.

Įžodžio davimo proga atsilankė tunti
ninkas sktn, Rozmanas, .kuris palinkėjo 
jauniems naujiems šv. Jurgio kariams, gar
bingai nešti šv. Jurgio kardą, naikinti pa
saulyje piktybę, o pirmiausia pačiam sa
vyje.

Būrinės rogės ant užšalusio ežero.
Sausio 12 d. Biržuose ant ežero pasi

rodė būrinės rogės, kurios lengvo švel
naus vėjelio stumiamos, smarkiai šliaužė 
ledu, lydimos čiuožėjų. Tai naujos Bi.žų 
jūrų skautų būrinės rogės! Visi stebėjosi, 
nes būrinių rogių dar nebuvo matę.

Konkursai.
I Biržų Vaidevučio dr-vė paskelbė 

mokslo pažangumo konkursą su premijo
mis. III D. L. K. Kęstučio dr-vė skilčių 
konkursą, dėl pirmenybės numeracijoj, II 
Kun. Birutės dr-vė — žaidimų konkursą.

Dovanos.
Kalėdų švenčių proga Biržų skautai 

surinko aukas ir aptaisė neturtingus vil
kiukus ir paukštytes. Buvo maisto da
lykais sušelptos ■ kelios neturtingos šei
mos. R. Medelis.

„BUDĖK“ — DOVANA PIRMAJAM.
Joniškis (Šiaulių). Kalendorėlius „Bu

dėk" platinu ne vien skautam ir moki
niam, bet ir valdininkams ir kitiems. Vie
nam draugui pasiūliau pirkti kalendorė- 
lį. Tas pažiūrėjo, pavartė — nepatogu 
buvo atsisakyti ir sako: „Gerai, nupirk
siu, bet su tokia sąlyga: kalendorėlį ati
duosi eidamas iš tarnybos į namus tam 
Vid. Mokyki, mokiniui, kurį pirmą pasi
tiksi". Na, gerai, sutikau. Sumokėjo, ir 
kalendorėlio pradžioje įrašė: „1932 m. 
sausio mėn. 22 d. pirmam susitikusiam 
mokiniui", o žemiau pasirašė.

i Namo ėjome bent 6 ir sutikome I-jį 
mokinį Joniškio Vid. Mok. Trapoškų, ku
riam ir teko kalendorius.

. Žirgas.
PER KALĖDAS.

Kėdainių skautai surinko 25 litus ku
riuos atidavė pavargėlių prieglaudos rei
kalams.

Psktn. A. Vaškevičius padėjo Pane
munio šaulių būriui suruošti du vakarus 
ir padėjo ruošti Kėdainiuose pradž mo
kyklų mokiniams eglutę.
SUKAKTUVĖS, VAKARAS, KONKUR

SAI.
Giedraičiai. Na, vyručiai, po Kalėdų ir 

mes sukrusime. Sukam galvas, kaip čia 
prašmatniau švęsti draugovės 5 metų su
kaktuves, kurias švęsime š. m. sausio m. 
27 d. Bet dar ne viskas! Po visą Lietu
vą „gaudom" skautiškus ir šiaip veika
lus ir vieną gražią dieną šmakšt ir su
rengsim vakarą. Tada skaitysime pini
gus, kurių bus kaip skiedrų! Tuo tarpu 
skiltininkai, kad juos bala, kaip teko gir
dėti, galvoja apie konkursus savo skil
tims. A. Kelmas.

KURIASI VILK. — PAUKŠTYTĖS.
Skuodas (Klaipėdos r. t.). Pradžios 

mokykloje Nr. 1 steigiami vilkiukai — 
paukštytės. Juos organizuoja mok. p. D. 
Norvilaitė, mok. p. J. Smielauskas ir mok. 

p. K. Norvilas. Vilkiukų vadas yra p, 
mok. J. Smielauskas, o paukštyčių — mok 
p. D. Norvilaitė. Vilk. — paukšt, jau iš 
pat pradžių rodo daug gyvumo.

Skuodo I L. K. Birutės dr-vės globė
jai mok. p. S. Kompikevičiūtei išvykus į 
Tauragę, tą dr-vę apsiėmė globoti mok. 
p. J. Ramonauskaitė. Skautės liūdi buvu 
sios globėjos ir džiaugiasi naująja. Dar 
čia skautams-ėms daug padeda mokvklo. 
direktorius p. Ona Ramonauskaitė.

• Žiedas.
GYVA EGLUTĖ!

Giedraičiai. Vadovaudamies posakiu: 
„Geriau vėliau, negu niekad", pasitaikius 
progai, š. m. sausio 11 d. surengėm gyvą 
eglutę miške. Lygiai 15 vai. ilga skautų- 
čių eilė, lydima svečių ir rėmėjų, apsigin
klavusių saldainiais ir kitokiais „gin
klais“, traukė į mišką. Nužygiavę su vir
šum kilometrą už miesto, pasukome į miš
ką ir visi sustojome prie gražios eglutės. 
Tarp ošiančių medžių nusitiesia ilga skau
tų-čių eilė. Per visą mišką nuaidi galingi 
skautų himno žodžiai. Toliau visi apsu
panti spinduliuojančią eglutę. Iš visų lū
pų suskamba paslaptingieji Kalėdų gies
mių žodžiai, o jų aidas nuaidi plačiai per 
mišką. Viešpatauja Kalėdų nuotaika. Visų 
veiduose spindi džiaugsmas.

Didelė skautų-čių draugė ir rėmėja p. 
L. Miltinaitė apibūdino šių iškilmių reikš
mę. Kalbėjo apie tuos nuostolius, kurie 
padaromi kertant Kalėdų eglutes. „Lin
kiu ir trokštu, kad pranyktų tas blogas 
paprotys, eglučių kirtimas, o įeitų į pa
protį skautiškų eglučių puošimas miške 
baigė savo žodį gerb. rėmėja.

Sudegė žvakutės, atsisveikinom su 
mišku ir gražia eglute.

Skautiškos dainos išlydėjo mus namo. 
Visi išsiskirstėm šypsančiais veidais!

Ad. Kelmas.
UTENA.

— Prieš Kalėdas, Utenoje pasilikusie
ji, kad ir nedidelis skaičius,-vietiniai Ute
nos skautai susitarė sušelpti neturtingas 
šeimas. Suaukojo maisto dalykų: sviesto, 
dešrų, čhrustų, sausainių ir pyragų, iš dra
bužių paaukota apie 20 įvairios rūšies 
drapanų ir pinigais paaukota 10 lit., už 
kuriuos nupirkta 12-ka porų kojinių. Su
šelpta buvo 9-ios neturtingos šeimos. Šei
mos gavę pašalpas buvo be galo dėkin
gos. Žinoma, dar geriau būtų buvę, jeigu 
uteniškiai būtų surinkę aukas iš viso 
miesto, ne tik iš skautų, tuomet būtų bu
vę galima labai daug vargšų sušelpti. 
Taigi dabar uteniškiai gimnazijos skau
tai savo obalsio 3-tįjį punktą — artimui 
— įgyvendina šelpdami pagal savo išga
les vargšus.

— Pirmąją Kalėdų dieną suruošė g>vą 
eglutę Ribnikų miške, netoli Utenos. Su
sirinko 9 — 10 skaučių-tų, ir, nors oras 
buvo nepaprastai blogas, išžygiavo į Rib
nikų mišką. Kelias blogiausias, visur 
nepaprastai slidu, šlapia. Bet vis dėlto nu
keliavo, ir nuėję papuošė eglutę. Papuošti 
dar nieko, sekėsi, bet jau žvakutes už
degti buvo didelis vargas, nes vėjas bu
vo labai didelis, nieko negelbėjo ir ap
linkinių didelių eglių užuovėja. Bet vis 
dėlto papuošė, šiaip taip uždegė žvakutes. 
Po to žaidė, dainavo. Pažaidę, padainavę, 
skubinosi namo, nes patamsy eiti buvo 
dar sunkiau. Taigi pas uteniškius jau pir
mi žingsniai padaryti prieš eglučių kir
timą, o ateity bus dar didesniu užsimo
jimu varomi. St. Markauskas.

,,S kautų Aida s“ iliustruota
Išeina kiekvieno mėnesio 1 d. ir 15 d.
Kaštuoja: metams 6 litai, pusei metų — 3 lit. 50 et. 

ir paskiras numeris — 30 centų.

s Lietuvos jaunimo laikraštis.
— Redakcinė komisija — sktn. Ant Saulaitis, sktn. Vyt. 

Jurgutis, sktn. M. Martinaitis, pasktn. B. Mantvila, vyr. skltn. 
H. Rudzinskas.

— Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir už skelbimų 
turinį neatsako. -

Red. ir adm. adresas: Kaunas Nepriklausomy
bės a . 4, tel. 40-71.

Viršely iš Petro Babicko fot: j saulėtą gamtą!
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Vilkiukų - paukštyčių vadų
suvažiavimui - kursams artėjant.

Vyriausio Skautų Štabo vilkiu
kų—paukštyčių skyriaus vadovy
bė yra paskelbusi vas. mėn. 7, 8 
ir 9 d, susirinkti vilkiukų—paukš
tyčių vadams į suvažiavimą—kur
sus. Jų programoje įrašyta rimto 
ir aktualaus turinio paskaitų ir 
pranešimų. Tarpe ko kita net 2 su 
virš valandos paskaita įvairiems 
išsikalbėjimams tokiais klausimais, 
kurie šiokiu ar tokiu būdu būtų ne
paliesti skaitomose paskaitose, 
bet kurie itin didelės svarbos turi 
kasdieninį orginizacijos darbą dir
bant. Tuos pasikalbėjimus ir pasi
aiškinimus aš, asmeniškai, taip 
vaizduojuos; suvažiavimo dalyvis, 
visų paskaitų ir pranešimų išklau
sęs, turės ką ir savo pasakyti, iš
kels naujų sumanymų bei pasiūly
mų ir, gali būti, patieks projektų, 
kaip geriau vienu ar kitu atveju tas 
arba kitas darbas dirbti. Turėda
mas galvoje, kad į šį suvažiavimą— 
kursus atvyks rimti vilkiukų— 
paukštyčių vadai, didžioji dalis 
pradžios mokyklų mokytojai, tai 
dalyvių iškeltos mintys ir duoti pa
siūlymai vilkiukų—paukštyčių sky
riaus vadovybei bus labai ir labai 
reikšmingi.

Paskaitos ir pranešimai — visi 
aktualūs. Be abejo, kiekviena pa
skaita ar pranešimas klausytojuo
se daug naujų minčių sužadins ir 
daug nežinios takelių nušvies. Kiek 
galima spręsti iš darbo programos, 
suvažiavimas—kursai turėtų būti 
aktingi ir gyvi.

KAS Į SUVAŽIAVIMĄ — KUR
SUS ATVYKS?

Esamoji padėtis aiškiai rodo, kad 
į juos atvyks dviejų rūšių klausy
tojai; VIENI, KURIE JAU DIRBA 
SKAUTŲ ORGANIZACIJOJE ir 
turi savo suorganizuotus vilkiu

kų—paukštyčių vienetus, ANTRI— 
KURIE DAR NEDIRBA, vienetų 
neturi, bet tuose kursuose pasimo
kė norėtų to darbo imtis.

KAIP DABAR TURĖTŲ ŠIEMS 
KURSAMS VIENI IR ANTRI PA
SIRUOŠTI.

I

Lietuvaitės Klaipėdietės.

Kiekvienas dalyvis, prieš vykda
mas į suvažiavimą, iš anksto turi 
sudaryti savo žinių balansą: KĄ 
JAU ŽINAU IR KO NEŽINAU? 
Tuo tikslu pravartu visus galvoje 
kilusius klausimus surašyti į lapelį. 
Reikia turėti galvoje, kad paskai
tos beklausant atsiras ir naujų, 
kuršininko nenumatytų klausimų. 
Ir tiems klausimams pasižymėti 
minėtuose lapeliuose iš anksto rei
kia palikti vietos.

Jei taip kiekvienas atvykstąs 

kuršininkas pasiruoš, tikėkime, 
kursų darbas gali būti gyvas, įdo
mus ir turiningas.

Be abejo, asmenų, mažiau apsi- 
pažinusių su skautų organizacijos 
pagrindais, tuo labiau su vilkiu
kų—paukštyčių veikimu, klausimų 
sąrašas gerokai skirsis nuo klau
simų sąrašo tų asmenų, kurie teore
tiškai jau yra susipažinę su orga
nizacija ir, be to dar, yra suorga
nizavę vilkiukų—paukštyčių šeimą 
ir dirba jau praktišką darbą. Pir
mųjų klausimai bus bendresnio po
būdžio, reikalaują elementarių 
bendro turinio paaiškinimų, o ant
rųjų klausimai bus specialesni, rei
kalaują tikslių, specialių ir kon
krečių nurodymų.

Kaip matome, kuršininkų inte 
resai gerokai skirsis. Tačiau, mano 
manymu, iš anksto susirūpinus, ga 
Įima čia šiek tiek susivienodinti. 
Tie busimieji kuršininkai, kure vil
kiukų—paukštyčių organizavimo 
ir vedimo reikalą mažiau pažįsta, 
jeigu tik teoretiškai panagrinėtų, 
pasiskaitytų skautišką literatūrą, 
ypač pagvildentų 1931 m. „SKAU
TŲ AIDE“ spausdintų „MOKYTO
JŲ KAMPELYJE“ straipsnelių 
mintis, tai ir šitų kuršininkų klau
simų lapelis pasidarytų speciališ- 
kesnis ir konkretesnis. Toksai pa
siruošimas suvienodintų auditoriją, 
labai palengvintų lektorių darbą ir, 
be to dar, bendro pobūdžio klau
simais negaišintų laiko ir nevargin
tų daugiau prityrusių klausytojų.

Tat, artėjant vilkiukų—paukšty
čių vadų kursams — suvažiavimui, 
neatidėliodami rimtai pagalvokime 
ir pasiruoškime.

Mok. K. Palčiauskas.
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Koks yra skautas.
III. 

SKAUTAS NAUDINGAS IR PADEDA 
ARTIMIESIEMS.

Vieną vakarą aš kalbėjau apie skau- 
tystę naujai organizuojamos sostinės prie
miestyje draugovės berniukams. Jų buvo 
40, visi pasiryžėliai. Aš jiems pasakojau 
mažo berniuko, kuris išsiskyrė iš didėlės 
išsigandusių ir nebežinančių ką daryti 
žmonių minios, norėdamas sustabdyti pa- 
sibaidžiusį vežiko arklį, kuris šuoliais lė
kė gatve nuo kalno, nuotykį.

Aš aiškinau, kaip sunku tą padaryti ir 
kaip daug mažam berniukui reikėjo tu
rėti drąsos mėginti žygį. Po to aš pa
klausiau: kodėl jis vis dėlto pasiryžo?

— Todėl, kad tai buvo jo pareiga, — 
atsakė mano berniukai.

Paskui aš jiems pasakojau dar apie 
vieną didvyrišką atistikimą: moteris nu
krito į vandenį nuo prieplaukos kranto 
kaip tik tuo momentu, kada prie jos tu
rėjo prieiti didelis jūrų laivas. Vienas 13 
metų berniukas šoko į vandenį ir jam pa
sisekė nustumti moterį į šalį tokiu būdu, 
kad jos laivas neprispaudė. Aš pasisten
giau berniukams atvaizduoti minią, kurio
je buvo daug stiprių vyrų, stovėjusių ant 
kranto. Visi jie šaukė, bet nieks nesiėmė 
veiksmo. Aš paklausiau berniukų, ko
dėl mažas berniukas šoko į vandenį pir
masis?

•— Todėl, kad tai buvo jo pareiga, — 
man jie atsakė dar kartą.

Atsakymai, kuriuos gavau iš berniukų, 
man įrodė, kad jie jau gan daug žino apie 
skautystę ir ją supranta.

Tą visa jie sužinojo ar tai beskaity
dami viso pasaulio skautų žygdarbius, ar 
tai besantykiaudami su apylinkės skau
tais, kurie, nežiūrint į dažnas savo ydas, 
vis dėlto, visada savo kasdieniniame gy
venime mėgina stengtis, ir stengiasi, sa
vo pareigą atlikti.

Bendrai žmonių pareigos, kaip ir įvai
rios specialios skautų pareigos, nėra vie
nodos. Vieno pareiga yra dirbti ir išlai
kyti šeimą, kito — mokytis, trečio — 
ginti tėvynę ir t. p. Tačiau, be daugelio 
skirtingų pareigų viso pasaulio skautai 
turi vieną bendrą pareigą;

— Būti naudingais, padėti artimiesiems 
ir kasdieną padaryti gerą darbelį.

Skautų įkūrėjas sako: „Skautas pir
moje eilėje atlieka savo pareigą. Jis tai 
daro net ir tada, kai jam prisieina ati

Proga pasitobulinti.
Jau daug kur rašyta bei kalbėta, kad alkoholis, vadinami svai

gieji gėrimai, yra žmonėms ir fiziniai ir dvasiniai kenksmingi. Gal būf, 
didžiuma visokių pasaulyje įvykstančių blogybių savo pradžią turi tik 
svaigiuosiuos gėrimuos. Pati didžiausia žmonijos nelaimė yra girtavi
mas. Ten, kur šaknis įleidžia alkoholis ir narkotikai, jau kultūrinis gy
venimas, ypač dvasios vertybės, nustoja savo reikšmės ir žmonės 
menkėja.

Skautų įstatas alkoholio vartojimą uždraudžia. Mūsų skautai, be 
abejo, tvirtai sugeba vykdyti savo įstatą. Tačiau reikia labai giliai įsi
sąmoninti, kad atsiradus pagundai ir progai, netektų savo garbingų pa
sižadėjimų ir gražios gyvenimo pradžios niekšiškai apleisti. Tikras ži
nojimas, kaip svaigieji gėrimai yra žmogui kenksmingi, Tau, jaunuoli, 
visad palengvins kritingą valandą juos paniekinti. Ir tu būsi skaistus.

Be to, prisidėk, kad priešalkoholinis judėjimas kuo labiau pa
plistų mūsų krašte, ir kad sumažėtų svaigalų vartojimas.

Skaityk ir platink atitinkamą literatūrą, pakalbėk, o svarbiausia— 
būk gyvas abstinento pavyzdys!

Š. m. sausio mėn. 31 — vasario mėn. 7 d. visoje Lietuvoje įvyksta 
blaivybės savaitė. Suprask savo pareigas ir jas tinkamai įvykdyk!

dėti savo malonumą ar išsižadėti pra
mogos; net ir tada, kai tai jam pavojin
ga. Jis privalo nuolat turėti ir būti pasi
ryžęs ar tai išgelbėti gyvybę, ar tai su
teikti pagalbos sužeistajam“.

Skautų nereikia klausti: ar jie norėtų 
atlikti savo pareigą? Reikia paklausti: ar 
esat pasiruošę savo pareigą atlikti?

Skautų pareiga — padėti artimie
siems, tačiau tik norėti padėti nepakan
ka. Reikia pramokti būti naudingu ir 
praktikoje mėginti teikti kitiems pagal
bos. Mūsų auklėjimo metodo didelė dalis 
pagrįsta tuo faktu, kad skautas negali lai
kytis antrosios savo įžodžio dalies ir 3-jo 
įstato be tam tikro būtino specialaus pa
siruošimo.

Jei kas nors nusilaužė koją, tu, mokė
damas virti košę ar sugebėdamas pada
ryti planerio modelį, negalėsi jam pagel
bėti — reikia žinoti, kaip nelaimingąjį nu
nešti namo.

Jei tu matai neturtingąjį savo skilties 
brolį skautą vaikščiojantį kiaurais batais, 
jam nesuteiksi pagalbos užrištomis aki
mis rišdamas 7 III patyrimo laipsnio maz
gus — reikia mokėti truputį batsiuvio 
amato.

Kiekvienas skautas greit pastebi, kad, 
norint tikrai tarnauti artimiesiems ir no
rint būti jiems naudingu, reikia pramokti 
po truputį kiek galima daugiau įvairiau
sių dalykų.

Skautams kartais gera atsiminti šią tai
syklę: daugelį dalykų galima žinoti po 
truputį, bet kelis dalykus reikia mokėti 
pagrindiniai.

Skautas, norėdamas būti tikrai nau
dingas, pasistengs įsigyti kuo daugiausia 
specialybių. Jis nepasitenkins, įsigijęs spe
cialybių ženkliukus — jis ieškos progos 
savo įgytas žinias nuolat taikinti prakti
koje.

Sanitaras, aišku, neieškos nelaimingų
jų su sulaužytomis kojomis; taip pat jis 
neturės dažnai progos atlikti operaciją, 
kurią vienas naujokų pavadino „dirbtinas 
prakaitavimas“. Tačiau sanitaras gydys 
mažas savo skilties ir draugovės draugų 
skautų arba kasdieną gatvėje sutinkamų 
vaikučių žaizdeles. Skautas, kuris laukia 
sulaužytos kojos, yra panašus į tą žmo
gų, kuris laukė prie upės, kada visas van
duo nueis žemyn, kad jis galėtų sausom 
kojom pereiti į kitą pusę. Vargšas mirė 
ant kranto.
———w- —

Turintieji slaugytojo specialybę irgi 
aplink ras daug darbo. Reikia tik turėti 
gerų norų. Aš pažinau skautų — slaugy
tojų, kurie vieną savaitės vakarą praleis
davo aklųjų prieglaudoje.

Taip pat kiti skautai reguliariai lanko 
vaikų ligonines, arba šiaip ligonius besi
stengdami jiems suteikti šiek tiek džiaugs
mo ir pramogos; atneša ligoniams knygų 
bei laikraščių.

Susipažinęs su batsiuvio specialybe, 
pasirodys ištikimas 3-čiam įstatui, jei vie
ną savaitės vakarą pašvęs savo skilties 
neturtingųjų skautų batų taisymui.

„Visadarbis“ neleis pas save kėdei būti 
perilgai be kojos ar durims — be ranke
nos.

Stalius pasistengs, kad draugovės būk- 
las turėtų lentyną knygoms. Jis įsižeistų, 
jei draugovė pirktų rėmelius Baden-Po- 
well‘io portretui — jo maloni pareiga 
tuos rėmelius padaryti.

Nesunku kalbėti apie džiaugsmą būti 
naudingu, bet kasdien tai praktikuoti yra 
sunkiau. Tačiau skautui tai padaryti nėra 
taip sunku, kaip kam nors kitam, nes jis 
turi puikios progos nuolat atsiminti savo 
tretįjį įstatą. Skautas savo kaklaryšio ar 
nosinės gale — pagaliau, jei jis jų neturi, 
tai ant seno batų „šniurko“ — turi nedi
delį mazgelį, kuris jam primena pareigą 
kasdien padaryti gerąjį darbelį.

Aš tikiu, kad tu nepamiršti padaryti 
kasdieninį gera darbelį nuo to laiko, kaip 
tapai skautas. Praeitą dieną tu sakei, kad 
kartais, tau sunku rasti progos gerąjį dar
belį padaryti. Vieną sykį tau net tos pro
gos visai nepasitaikė ir kitą dieną tu tu
rėjai padaryti du geru darbu.

Yra žmonių, kurie pasijuokia iš mūsų 
—skautų. Tai tie, kurie jei ir buvo kada 
užrišę mazgelį ant savo nosinės kampo, 
tai tik tam, kad nepamirštų kokio savo 
malonumo. Jie mums sako, kad kiekvie
nas asmuo, turįs gerą širdį, daro daugiau, 
negu vieną gerą darbelį į dieną.

Jei tau kas nors taip pasako, papra
šyk jį, kad per vieną savaitę kas rytą riš
tų mazgelį ir jo tą dieną neatrištų, nepa
daręs gero darbelio. Skauto geras dar
belis nėra tai paprasto mandagumo veiks
mas, kurį padarytų kiekvienas žmogus, 
skautas ar ne. Skauto geras darbelis rei
kalauja pasistengti padėti kitam. Aš ži
nojau draugovę, kuri vietos užleidimą au
tobuse nelaikė geru darbeliu, „nes, sakė 
tos draugovės skautai, kiekvienas berniu
kas — neskautas tą irgi padaro“.

Skautų įkūrėjas lygino skautus senų 
laikų ritieriams: Tu atsimeni, kad šie pa
skutinieji nesibijojo didelių pastangų ge
riems darbams atlikti.

Jie nepasitenkindavo sėdėdami savo 
namuose prie pečiaus, glostydami katiną 
ir gerdami arbatą. Norėdami atlikti gerą 
darbą, jie laisvai eidavo per visą pasaulį, 
jie ieškojo tų, kas reikalautų jų pagalbos 
ir, progai pasitaikius, jie padėdavo dideliu 
džiaugsmu.

Gal būt tavo geras darbelis bus nu
mesti apelsino žievę nuo šaligatvio, arba 
pakelti aštraus stiklo gabalą nuo kelio? 
Gal būt tu ištrauksi žmogų iš degančių 
namų, arba išgelbės! upėje skęstantį ber
niuką?

Nesvarbu, ar tavo gerasis darbelis yra 
didelis ar kuklus, ar jis tau atėmė daug 
laiko ar mažai, buvo jis sunkus padaryti 
ar lengvas. Vienas dalykas yra svarbus: 
skautas privalo vadovautis 
pasišventimo ir tarnavimo 
jausmu; savo keliu jis eina laimingas, 
nes žino, kad skauto pareiga yra būti nau
dingu ir padėti artimam.

Budėk!
I š R o land Philipp s*o.
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Čekų skautai stovykloje įsirengia kaip namie — palapinių sienas stato medžio ir tik stogų brezentu dengia.

Liūdnas
— Laimingas Kaunas! Visos geriausios 

skautiškos jėgos suplaukia ten kasmet iš 
visos Lietuvos, — sako ne vienas provin
cijos skautų vadovas, palydėdamas savo 
veiklesnius darbininkus i naują gyvenimą 
už gimnazijos sienų.

— Stinga vadų, nėra draugininkų, sto
kojame skiltininkų, — nusiskundžia tuo 
tarpu Kauno tuntas. Na, o kas stebi gy
venimą iš šalies, nič nieko negali supras
ti: kur gi, pagaliau, dedasi tie skautai, ku
rie kupini gražiausių norų ir ganėtino 
skautiško patyrimo taip skaitlingai su
plaukia į Kauną.

Iš tikro — liūdnas vaizdas! Keletą me
tų dirbęs skautišką darbą, ėjęs įvairias 
atsakomingas pareigas, skautas vos aplei
dęs gimnazijos rūmus, dingsta, kaip van
deny... O tai faktas, kuris kartojasi kas
met.

Nežinau kodėl jau taip yra, bet faktas, 
kad daugelis skautų yra labai paviršuti
niški ir giliau nesupranta skautybės, ir 
taip atrodo, kad jie net nesistengia giliau 
suprasti. Tokiam paviršutiniškam žmogui 
labai lengva prieiti šablonišką išvadą, esą, 
skautai — vaikų organizacija. Iš dalies 
toks nepamatuotas galvojimas supranta
mas, turint omeny stoką gerų, visais 
atžvilgiais patyrusių skt. vadų. Paviršu
tiniškumas, formos garbinimas kai kur gal 
ir per daug įsivyrauja ir pamažėlį nustel
bia patį turinį. Visu rimtumu šiandie tas 
klausimas atsistoja skautams prieš akis ir 
mes esam priversti rimtai susirūpinti 
lygsvaros išlaikymu tarp formos ir turi
nio. Ir tas reiškinys, kad skautai naujoje 
vietoje apleidžia skautų eiles, rodo, kad 
jie nėra pilnai persiėmę skautų orginiza- 
cijos dvasia, nes kitaip jokiu būdu nepa
liktų taip lengvai tų eilių, kuriose išaugo. 
Kitą gal suvilioja laisvė, gyvenimo sūku-

reiškinys.
riai, melsvi tabako dūmai, alaus bokalai, 
tuščias flirtas? Bet tai dar skaudžiau... 
Kurgi jo skautiškasis charakteris, tvirta 
valia ir žmoniškumo bei idealizmo pradai? 
Jei to skautų orginizacijoj jis negavo — 
vadinasi, išėjo skautų mokyklą be atesta
to... gal pats paskui verks ant savo gyve
nimo griuvėsių.

Bet yra ir labai gerų skautų, o kur jie 
dingsta? Ot čia tai visai paprastas daly
kas. Atvažiuoja toks skautas į Kauną ir 
čia ieško to paprasto, provincionališko 
nuoširdumo, jis vaizduojasi skautų centrą 
gražiausiom spalvom. Tačiau čia jis kar
tais gal ir nebūna priimtas, kaip jis tikė
josi arba kaip nori būti priimamas. To
liau toks „fuksas“ mieruoja universiteto 
kalidorių ir ieško ten vitrinos, kur būtų 
įrašyta žodis skautas. Suranda. O čia su
rašytos dr-vės valdybos (skautui nesupran
tamas terminas!) pavardės, tai ir viskas. 
Tuo tarpu aplinkui stambiausiom juodom 
ir raudonom raidėm prirašyta skelbimų, 
kurie kviečia naujai atvykusius studentus 
į įvairių korporacijų bei sąjungų susirin
kimus, siūloma patarimų ir net collegiškų 
patarnavimų. Kai kurie net maloniai už
kalbina, kviečia į savo centrus, teikia 
informacijas ir t. t. Vienu žodžiu, gaudo 
savuosius ir meškerioja abejojančius. O 
ką tuo reikalu darė skautai...?—Nieko!

O kaip, manot, jaučiasi tas, kuris sa
vųjų lyg ir atstumtas pasijaučia vienui 
vienas tarp svetimų? Ir visiškai natūra
lu, kad jis palinksta į tą pusę, iš kur 
dvelkia draugiškesnė atmosfera. Pats esu 
liudininku eilės atsitikimų, kai skautai 
ilgai dirbę mūsų organizacijoje atvažiavę 
į Kauną liūdnai nusiskundžia, kad čia 
skautais nusivylę...

Nemokame mes užlaikyt savų žmonių, 
paliekam juos „Dievo valiai“, o jie patys 

ir norėdami kartais nesuranda vietos 
skautiškoj šeimoj. Mes užauginome juos 
ne sau, bet kitiems!

Nors nemalonu, bet aš turiu čia pažy
mėti, kad mūsų universitete mes palai
dojom daug jėgų todėl, kad neturėjome ten 
tokio vieneto, kuris mokėtų visus naujai 
atvykusius priglausti po savo sparnu... 
Buvo, tiesa, viena draugovė, kuri 7 metus 
ieško kelių savo veikimui (ir vis dar ne
rado...), bet ji tos jungimo misijos tin
kamai neatliko. Su skautėm reikalai kur 
kas geresni... Šiandie toji skautų dr-vė 
pavirto į korporaciją, bet kiek tas 
naudinga, šio straipsnio rėmuose negalima 
apie tą kalbėti. Čia svarbu konstatuoti 
faktą, kad u-to skautai per daug lengvai 
išsiblaško ir išnyksta iš skautų pasaulio.

Kokios išeities griebtis? Konkrečiai, 
manau, būtų naudinga laikytis to, kad vyr. 
skautų štabas būtų tinkamai informuotas 
apie naujai atvykstančius skautus. Tas 
informacijas turėtų siųsti tuntininkai. Šta
bas tuojau rudenį pasistengtų plačia 
reklama (propoganda) sukviesti visus skau
tus į specialų sueigą, pasikalbėti, pasi
tarti, atvykusius maloniau sutiktų... Čia 
galėtų būti surinkti ir studentai ir visi 
kiti naujai atvykę.

Universitete būtinai turėtų būti viena 
stipri skautų dr-vė (žinoma, viena ir skau
čių), kuri, mano manymu, turėtų būti 
tvarkoma skautų vyčių pagrindais, prisi
taikant prie akademiško gyvenimo skau- 
tiškumo ribose, kuri turėtų pirmiausiai 
sujungti visus studentus skautus į vietą 
jaukią skautišką šeimą.

Tokiu tik būdu surinksime savo orga
nizacijos prinokintus vaisius ir jais pasi
naudosime. Čia yra skautų s-gos pažan
gos klausimas, kuris vertas visiškai rimto 
susidomėjimo! Gyvenimas mus verčia mo
bilizuoti savo jėgas!

Psktn. H. Lukoševičius.
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Reikia atsiminti, kad skauto vyčio dar
bas nesibaigia tuo, kad iš savęs paties 
padarytų geresnį žmogų bei geresni pi
lietį. Nežinau, ar skautas vytis tai žino, 
ar ne, bet visų jaunų draugovės ir kaimy
nystės vaikų akys atkreiptos į jį. Vaikai 
yra baisūs pamėgdžiotojai ir aš tyčia var
toju žodį „baisūs“, nes mintis apie tą ge
rą ar blogą, kurį galima vaikams padary
ti pavyzdžiu, man visada sukelia kažko 
kios šventos baimės.

Jauni berniukai greit mato didvyrį vy
resnio amžiaus berniuke, kuris savo as
meniu ar veikimu patraukia jų pasigė
rėjimą. Nesenai mane kažkas paklausė, 
kodėl būdamas jaunas aš buvau nepapras
tas futbolo mėgėjas? Tai buvo vieno vy
resnio berniuko, vėliau tapusio įžymiu 
futbolistu, įtaka. Man įstojus į koledžą, aš 
tapau jo „fag“ (mokiniu, padėjėju). Man 
buvo garbė laikyti jo švarką tuo laiku, 
kai jis žaidė, valyti jo purvinus batus ir 
sportišką kostiumą, rungtynėms pasibai
gus duoti šilto vandens. Aš jį dar matau 
grakščiai bebėgantį per futbolo aikštę su 
charakteringa išvaizda, būk niekad niekur 
nesiskubina, tačiau visada esantį ten, kur 
reikia būti futbolą pagauti. Aš irgi atsi
menu jo didelę panieką tiems, kurie lai
kydavo vyriškumu pasakoti nešvarius 
anekdotus.

Nuo pirmos į mokyklą įstojimo dienos 
aš degdavau noru jį pamėgdžioti. Jis, tur 
būt, niekad nežinojo, kokios milžiniškos

Skiltis iškylauja.

man turėjo įtakos. Visas mano mokinio 
gyvenimas buvo jo pavyzdžiu paremtas.

Taigi skautas vytis, ar apskritai vyres
nis jaunesniųjų tarpe, neša ant savo pe
čių atsakomybę, kurios didumą kartais 
gal ir nepastebi. Tuo, ką sakai, ar tuo, ką 
darai, tu vedi jaunesnius į gerą ar blogą.

„Yra garbinga būti geru, bet mokyti 
gero kitus, yra dar garbingiau“. Tai pa
sakė Mark Twain.

Savo jaunesniems broliams skautams 
gali padaryti labai daug gero. Savo elge
siu jiems parodyti tiesą švaraus gyveni
mo ir linksmo bei vyriško draugiškumo 
kelią.

Gerai pagalvok; pažiūrėk, ar neturi 
ydų, kurias galėtum perduoti kitiems. Pa
sistenk pasitaisyti, pašalinti ydas. Savo 
ydoms nusikratyti geriausias būdas yra 
lavinti savyje joms priešingas dorybes. 
Štai keli mūsų paplitusių silpnybių pa
vyzdžiai ir būdai, kaip jas pergalėti.

PYKTIS:
Ar tu pyksti, kada tau nesiseka arba 

kada tave kas nors erzina?
Pasistenk šypsotis arba net juoktis. 

Tavo susinervavimo priežastis yra daž
niausiai labai smulki. Be to, „jei teisybė 
tavo pusėje, pykti neverta; jeigu tu klys
ti, tai pykti ir rodyti savo ūpą yra per 
didelis liuksusas, kurio neturi teisės sau 
leisti".

IŠSIREIŠKIMŲ NEŠVARUMAS:
Ar vartoji susierzinimo momentu 

keiksmo išsireiškimus, arba nepadorius 
žodžius savo įsikarščiavimo metu?

Mėgink švilpauti ir nutilti.
LEPŠIŠKUMAS:
Turi pagundos pasitraukti iš darbo, 

žiūrėti iš šalies, kaip kiti dirba ar žaidžia 
ir jiems, progai pasitaikius, nurodinėti jų 
darbo sunkumus ir pranašauti nepasise
kimą?

Aukštyn užsuk rankoves ir eik prie
šakyje, žiūrėdamas į blogą, matyk, kas ja
me yra geresnio. Imk pavyzdį iš šv. Jur
gio ir drąsiai atakuok sunkumus.

KITŲ APKALBINĖJIMAS:
Ar nekaljbi kartais apie kitų ydas? Ar 

neįžiūri kituose tik blogas puses?
Atmink, kad prasčiausiame dalyke 

yra bent 5 procentai gero; svarbiausia — 
reikia juos rasti.

KANTRYBĖS STOKA:
Nori pagauti saulės spindulį? Ar sten

gies pasiekti mėnulį? Ar nepeiki likimo, 
kada dalykai neina taip, kaip norėtum?

Pamažu, pamažu, mano vaike. Laiky
kis. Pamažu artinkis į tikslą ir turėk kan
trybės. Beveik visur kantrybė yra pasi
sekimo sąlyga.

BLOGA NUOTAIKA:
Ji pareina nuo linksmumo trūkumo.
Kaip kiekviename dalyke yra bent 

5°/o gero, lygiai taip pat jame yra ir ma
žiausiai 5°/o linksmo bei juokingo. Mokė
jimas atrasti šiuos 5°/o tau padės nugalėti 
daugelį sunkumų, kurie, be to, atrodytų 
nenugalimi. Bedirbdamas rodyk jaunie
siems savo šypseną ir juoką.

NETOLERANCIJA:
Nejaugi manai, kad nieko gero nėra 

už tavo paties socialinio luomo, politinės 
partijos ar tikybinių pažiūrų ribų?

Visi panašūs žmonių skirtumai nusitri- 
na skautų tarpe. Praktikuok plačiąją to
leranciją. Mokyk jaunesnius pažinti abi 
kiekvieno daikto puses, bet nepakišk pir
ma apie juos savo nuomonę.

UŽSISPYRIMAS:
Tas terminas dažnai padengia nepa

klusnumą, nediscipliną ir lojalumo stoką, 
Lavink savyje atsakomingumo ir as

meniškos disciplinos jausmą. Žaisk savo 
komandos, bet ne savo paties naudai.

EGOIZMAS:
Tai blogiausia yda. Ji veda į pažiūrų 

siaurumą ir užtraukia individų ir kolek
tyvo nepasitenkinimą ir pasipiktinimą.

Praktikuokit atsižadėjimą savęs — pir
ma kiti, o paskui aš pats. Būkit platesnių 
pažiūrų!

NEPASITENKINIMAS:
Dažniausiai tai perdidelio įsigilinimo 

savyje ir perrimtų pažiūrų į gyvenimą iš
dava.

Stenkis daryti kitus laimingais ir būsi 
laimingas pats. Įvertink tai, ką gauni, gy
venimo malonumą, gamtos didybę ir jos 
grožį. Nestatyk gyvenimui per didelių 
reikalavimų. Nusikratyk asmeniškos am
bicijos.

PESIMIZMAS:
Tu leidi kokio nors savo sumanymo 

sunkumams ir pavojui paslėpti nuo tavęs 
pasisekimo galimumus?

„Žiūrėk į blogą, bet matyk, kas yra 
geresnio“. Optimizmas — tai drąsos for
ma, kuri duoda pasitikėjimo kitais ir ve
da į pasisekimą.

SKAUTIŠKO IŠSILAVINIMO STOKA:
Esi įsitikinęs, kad žinai skautystę nuo 

A iki Z?
Prenumeruok skautiškus laikraščius ir 

išnaudok juos savo žinioms pagilinti.
Kitas ydas ir joms vaistus pasistenk 

rasti pats.
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Kas daryti žiemą?
(Palygink pr. m. „Sk. A.“ nr. 22, 23—

Iškylos su pašliūžomis.
Šliaužimo iškyloms labiausiai tin

ka 3 — 5 laipsniai šalčio. Atlydys vi
sai netinka dėl bendroje dalyje suminėtų 
priežasčių, taip pat ir todėl, kad prie pa
šliūžų labai limpa sniegas ir šliaužimą 
padaro beveik neįmanomą. Žinoma, nuo 
to yra tam tikrų tepalų ir vaškų pašliū
žų apačioms tepti, bet ir tas nelabai 
gelbsti.

Iš pašliūžų sporto „pyragų" aš čia te
paminėsiu tik šliaužimą su arkliu, kada 
prieš save pasikinkoma arklys į vadeles, 
ir šliaužimą su burėmis, bet tik tada, ka
da yra labai smarkus vėjas. Kaip pasida
ryti bures, šį kartą nerašysiu, pabandy
kit patys sukonstruoti. Užsieniuose kai 
kada dar daromos pašliūžų lenktynės pri
sirišus ilgomis virvėmis prie motociklų, bet 
tai yra jau pavojingas dalykas.

Dar porą žodžių apie pašliūžų pri
žiūrėjimą. Po vartojimo reikia nuo pašliū
žų ir nuo kojų pririšimo raikščių atydžiai 
nukrapštyti visą apšalusį sniegą ir pasta
tyti nekūrenamame kambaryje. Patarti
na jas statyti ant nosių ir atremti į sie
ną. Kai visas vanduo bus nutekėjęs, rei
kia pašliūžas pritrinti karšta linų alyva, 
bet tik tiek, kiek alyva geriasi į medį. 
Visus dirželius ištepti gerais diržų rieba
lais, kad nesupūtų ir nesudžiūtų. Patarti
na nesivažinėjant pašliūžas visada laiky
ti išlenktas (žiūr. 1931 m, „Sk. Aid.“ 
nr. 18).

Iškylos pačiūžomis.
Jei yra kur netoli upė ar ežeras, ne

užmirškit iškylauti ir pačiūžomis. Jei to 
nėra, jei nėra nė čiužyklos, pasidarykit 
patys čiuožyklą, galėsit ten daryti suei
gas pačiūžomis, taip pat ir kiek pinigų 
užsidirbsit iš pašalinių žmonių.

Apie visą čiuožimo meną aš čia nega
liu rašyti, be to, nėra reikalo. Aš čia tik

Naujos skautiškos 
patarlės.

Nemėgsta, kaip Kauno tuntinin- 
kas vakarų, o ruošia, kaip Kauno 
tuntas vakarus.

Amžinai ieško kelių, kaip stud, 
skautų draugovė.

Mokina, kaip ,,Sk. Aidas“ daryti 
aitvarus.

Nudegė (nespėjo pirmas surinkti 
3-jų „Sk. Aidui“ prenumer, „S. A.“ 
r e d.), kaip skautas Vertelka ant 
Conti-Pen plunksnos konkurso.

Nesurengia, kaip panevėžiečiai 
savo tunto metinių sukaktuvių mi
nėjimo.

Neturi, kaip tiekimo skyrius fi
nansinio pagrindo.

Neturi tvirtų pažiūrų, kaip Kau
no skautai į fokstrotą.

Nerodo tendencijos mažėti, kaip 
skolos „Sk. Aidui“.

Susirūpino, kaip savivaldybės 
skautais.

Amžinai kartoja, kaip skautų va
dovas — „neturim laiko“!

Rodo asilus, kaip skautai scenoje.
Nesurenka, kaip Kaunas naujai 

atvykstančių skautų.
H e n: Kelmas.

24 ir š. m. nr. 1 ir 2).
nurodysiu porą „gudrybių" — čiuožimą 
su burėmis. Labai įdomus ir puikus da
lykas, lengvai pasidaromas. Paprasčiau
sią burių formą matote brėž. 1. Joms 
reikia vienos, maždaug 160 cm. ilgumo, 
lengvo medžio skersinės lazdos, prie ku
rios galų statmenai pritaisoma iš dešinės 
200 cm., iš kairės 60 cm. lazdos. Galima 
daryt bures daug mažesnes, bet ir jų 
stūmimo jėga bus mažesnė. Ant šitų rė
mų ištempiamos trapecinės formos burės, 
kurios važiuojant turi būti laikomos 45° 
kampu į užpakalį. Galima šituos burių 
rėmus padaryti sudedamus, tada galės 
visas bures patogiai susidėjus nešti. To
kios burės tinka ir pašliūžomis varinėti, 
tik čia reikia smarkaus vėjo, nes trynima
sis į sniegą yra didesnis, negu į ledą.

Kiek kitokios, bet taip pat patogios 
burės, yra parodytos brėž, 2; joms reikia 
2 lengvo medžio ilgų lazdų arba išobliuo- 
tų luotelių, po 360 cm. ilgumo, ir 4 pa
galėlių po 120 cm. ilgumo. Iš jų reikia 
padaryti rėmelius (brėž, 2), darant ati
tinkamus negilius įpiovimus trumposio
se lazdose ir surišant virvele ar
ba plona viela. Sriubai ir vinys mažiau 
tinka, nes lazdos belenkiant greit gali

dorai ir gyvenimas.
Vienaip storojas, o kitaip klojas.

Vyriausias Štabe, budėk!
Gavau raštu pareiškimą, kad jį 

paliuosuočiau iš draugovės,
— Ar visai?
— Ne, aš skautu noriu likti, tik 

nenoriu priklausyti draugovei.
— Kodėl?
— Kad draugininkas mane visur 

persekioji. Draugovės sueigoj net 
viešai išpeikei... Aš noriu būti atski
ras skautas.

Vyriausis Štabe, budėk! Tarp ki
tų skautų skyrių ir šakų reikia nu
matyti ir atsiskyrėlių šaką. Jos 
pagrinde turėtų būti galimai ma
žiau įstatų, o ir tie patys turėtų 
baigtis šitokiu:

*) Skautas — atsiskyrėlis nepil
do jokių įstatų.
„Skautas... padeda artimiesiems“.

Palapinių neturėjome. Teko sta
tytis lapines.

Beveik visi buvome geltonsna
piai, tai šis darbas vyko ne taip 
sparčiai, kaip manote. Saulė buvo 
jau ant laidos, o dar kiti tik griau
čius kalė,

Juozas jau baigia rišti gegnes, 
o jo draugas K, sėdi šalę ir žiūri 
kaip šis dirba.

— Kai pabaigsime, Juozai, tavo 
lapinę, tai tu man irgi padėsi sta
tyti...

Aš jau senai sekiau, kaip skautas 
K. „padėjo“ Juozui statyti lapinę... 
Turbūt, „likimo“ buvo taip lemta, 
kad K. turėjo pasistatyti lapinę 
pats vienas. Juozas buvo reikalin
gas kitam darbui.

Pačiūžininkas su burėm. '

lūžti. Nuotolis nuo A iki D turi būti po 
120 cm. Kiekviena burė turės po 120X110 
cm. pločio.

Apie patį iškylavimą tinka visa tai, 
kas buvo pasakyta bendrai apie iškyla
vimą. Pačiūžos tinka ne tik vienadienėms 
iškyloms, bet ir kelių dienų iškyloms, 
pav., Nemunu, Nerimi.

Dabar, manau, jau žinosite, kas gali
ma žiemą daryti. Jei jūs tą visą, kas čia 
buvo rašyta, pasistengsite įvykinti, už
teks jums darbo visai žiemai, nekalbant 
jau apie nuolatines sueigas.

Žiemą lauke yra daug darbo taip pat ir 
neturint jokių įrankių: pilių statymas, jų 
ėmimas, pėdsakų sekimas ir t. t. Įvairių 
įvairiausių žiemos žaidimų lauke rasite 
pernykščios ir šios žiemos „Skautų Aido" 
numeriuose. Aš statyčiau kiekvienai drau
govei reikalavimą, kad ji kiekvieną žie
mos mėnesį padarytų bent po vieną ma
no aprašytą iškylą, o kiekviena skiltis 
turėtų padaryti bent po dvi per mėnesį 
ir vieną kelių dienų iškylą per žiemą.

Linkiu geriausio pasisekimo jūsų iš
kyloms.

Sktn, K. Avižonis.

„Padėjėjo“ lapinė išdygo tik prieš 
aušrą.
„Tebūnie tavo pirmoji mintis apie 

kitus...“
— Matai, broliuk, jei taip elgsies 

ir toliau, mes negalėsime tave lai
kyti savo tarpe. Mūsų draugovėje 
netoli 40 skautų, ir ne vienam dar 
nedariau tiek pastabų, kiek tau. 
Kodėl aš su kitais neturiu vargo...

— Et, broli draugininke, — be
reikalingai tik mane užsipuoli. Ar 
manai, kad kiti jau geresni? Kiek 
aš žinau, tai aš dar ne paskutinis. 
Ana, M. tada taip padarė, B. tą 
padarė, vakar L, še ką padarė... 
O vėl S... Kai aš pamanau, tai nė 
vienas nėra iš dangaus iškritęs...

Sako, rašykite iš savo gyveni
mo... Tikrai, rašykime, tai skautiš
koji literatūra padidės mūsų dienų 
tragedija, kuria ateities skautai 
galės naudotis linksmosiomis va
landėlėms užpildyti.

Rašo vyr. skltn. J. Gražulis.
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Abraomas Linkolnas.
Tai buvo prieš šimtmetį. Anglijos kolonija Šiaurės Ame

rikoje buvo jau savarankiška jungtinė valstybė, kuri vadinosi 
Jungtinės Šiaurės Amerikos Valstybės. Kiekviena valstybė tu
rėjo savo įstatymus, o visų valstybių gyventojai drauge, rinkosi 
kas ketvirti metai prezidentą, kuris buvo Jungtinių Šiaurės 
Ajnerikos Valstybių galva.

Neatsižvelgiant į pripažinimą visiems piliečiams laisvės 
ir lygybės, Jungtinėse valstybėse buvo apie penkis milijonus 
žmonių, neturinčių jokių teisių. Jie buvo vergai — negrai.

Negrų vergija Šiaurės Amerikoj įsivyravo Anglijos kolo
nizacijos metu. Jos valdžia buvo vergijai palanki, nes vergų 
darbas buvo jos kolonijoms labai naudingas. Šiaurės valstybės, 
atsiskyrusios nuo Anglijos ir tapusios nepriklausomos, panaiki
no vergiją, tačiau pietų valstybės nė nemanė pasekti jų pa
vyzdžiu. Turtingi pietinių valstybių plantatoriai nenorėjo nu
stoti neapmokamo vergų — negrų darbo savo plantacijose ir, 
todėl, energingai priešinosi vergijos panaikinimui.

Negrus atveždavo iš Afrikos. Vergų prekyba vertėsi dau
gybė žmonių ir tuo įsigydavo milžiniškus turtus. Negrus me
džiodavo lyg žvėris. Negrų pirkliai užpuldavo negrų kaimus, 
gyventojų dalį išžudydavo, o kitus vesdavo vergijon. Atsitik
davo, kad vergus beveik dykai pirkdavo iš pakrančių taute
lių. Negrus surištomis rankomis, varydavo prie kranto, kur juos 
kaip prekes kraudavo į laivus ir gabendavo į Amerikos uostus. 
Tą gyvąją prekę vadino „juodoji prekė“. Negrų nieks nevadi
no žmonėmis, negras buvo tik negras, todėl su jais elgėsi blo
giau kaip su gyvuliais. Kelionėje nelaimingieji masėmis žūdavo 
ir jų lavonus, o kartais tik dar mirštančius mesdavo į jūrą rik- 
liams suėsti. Šiandie tokie dalykai atrodo baisūs!

Šiaurės Amerikos kolonijose negram nebuvo geriau, ypač, 
— kas ne retai atsitikdavo, — jeigu jie tekdavo žiauriam po
nui. Negrams vergams nepripažindavo jokių teisių ir jie buvo 
laikomi tokia pat šeimininko savybe kaip jo arkliai ar galvijai. 
Kai kuriose pietų valstybėse buvo įstatymu uždrausta mokyti 
negrus skaityti, o prasižengę tam įstatymui turėjo mokėti pa
baudą. Bet Amerikos piliečių tarpe buvo tokių, kurie supra
to tokio elgimosi su negrais žiaurumą ir neteisybę. Jie steigė 
draugijas kovai su vergija, pamokslininkai sakė smerkiančius 
vergiją pamokslus, spausdino knygas, aiškinančias vergijos žalą 
ir baisią vergų padėtį. Didžiausį įspūdį padarė rašytojos B i č e r 
Stou knyga „Dėdės Tomo trobelė"*), kurioje buvo atvaizduo
tas vergų gyvenimas. Ši knyga buvo išversta į visas kalbas ir, 
turbūt, pasauly nėra nė vieno mokančio skaityti žmogaus, ku
ris nebūtų to veikalo skaitęs.

Tokia buvo Šiaurės Amerikoj vergų — negrų padėtis, 
kuomet jų gynėju tapo Abraomas Linkolnas.

Linkolnas buvo vargšo išeivio sūnus. Jo tėvas buvo pa
prastas malkų kirtėjas, apsigyvenęs su savo žmona Kentuky 
valstybėje, kuri tuo laiku buvo dar visai laukinė šalis. Nebuvo 
ten gerų kelių, nė didelių miestų, todėl išeiviams buvo labai 
sunku gyventi. Pakrovęs visą savo mantą į vežimą ir pririšęs 
prie jo galvijus, išeivis keliavo su šeima į nežinomus tolimų 
vakarų miškus. Išsirinkęs vietelę, jis valė mišką ir statėsi tro
belę. Sunkus, nepabaigiamas darbas buvo tokio išeivio dalia. 
Įvairūs pavojai ir nepasisekimai persekiojo juos. Bet, žmonės, 
pasiryžę tokiam gyvenimui, buvo stiprūs ir drąsūs, nebiją nei 
skurdo nei pavojų. Šitie žmonės ruošė Šiaurės Amerikos res
publikos galybę. Jie tiesė kelius, kūrė miestus, kurie dabar ste
bina visus keliauninkus savo geru įtaisymu ir pramone.

Tokiu energingu žmogumi buvo ir Linkolno tėvas. Jis 
buvo visai neapsišvietęs, toks, kaip daugelis mūsų krašto 
žmonių, tačiau energingas ir mėgstąs darbą žmogus. Apsigyve
nęs nepraeinamame miške, pastatė savo šeimai trobelę. Ten 
1809 metais gimė Abraomas Linkolnas. Devyneriems metams 
sukakus, Abramukas veikliai padėdavo tėvui visuose miško 
valymo darbuose.

Tekioms sąlygoms esant, apie mokslą sunku buvo net 
svajoti. Tuo laiku Amerikoje nebuvo tokios mokyklų daugybės 
kokią matome dabar. Paprastai atsirasdavo kas nors iš išei
vių, kuris apsiimdavo mokyti ir kaimynai siuntė jam savo vai
kus. Vaikams mokytis tekdavo eiti keletą kilometrų, nes išei
viai, norėdami turėti savo žinioje kuo daugiausia žemės, labai 
toli viens nuo kito gyveno. Maži berniukai beveik nuo lopšelio 
mokėsi valdyti ginklą, į mokyklą ėjo apsiginklavę, kad galėtų 
nuo plėšriųjų žvėrių apsiginti.

Į tokią mokyklą ėjo ir mažasis Linkolnas. Ten jis išmoko 
truputį skaityti ir rašyti, o toliau kiek galėdamas lavinosi pats 
vienas. Vakarais jis atsisėsdavo prie besikūrenančios krosnies 
su lentele ant kelių ir, krosnies liepsnai šviečiant, rašė raides 
ir žodžiu. Jis turėjo tris knygas: bibliją, katechizmą ir abėcė
lę. Visas tas tris knygas Linkolnas mokėjo atmintinai.

Netrukus apylinkėje apsigyveno dar keli išeiviai ir jie 
visi susitarė įsteigti mokyklą ir pakviesti savo vaikams mo-

*) „Dėdės Tomo trobelė“ yra ir lietuvių kalba. Perskai
tykite!

kytoją. Pasakyta — padaryta. Buvo pastatyta troba ir ten vai
kai gavo pradžios mokslą. Kartą tėvas nupirko Linkolnui se
ną apdriskusį aritmetikos uždavinyną ir toji knygutė buvo jam 
didžiausia ir brangiausia dovana.

Linkolno tėvas buvo neturtingas, todėl vėliau jo sūnus tu
rėjo užsidirbti ne tik sau, bet dar ir tėvui padėti. Jam teko 
įvairiausius darbus dirbti: jis buvo žemdirbys, malkų kirtėjas, 
medžiotojas, valtininkas, tarnavo pašto kontoroje ir kariuome
nėje. Dirbdamas visą laiką mokėsi, stengėsi papildyti savo ži
nias. Dvidešimt septynių metų būdamas išlaikė atitinkamus eg
zaminus ir gavo advokato teises.

Abraomas Linkolnas.

Tarnaudamas vienoje prekybos bendrovėje ir važinėda
mas tarnybos reikalais, Linkolnas vieną kartą pamatė vergų 
— negrų būrį, retežiuose išvestus parduoti. Varovai nė kiek 
nesivaržydami elgėsi su jais kaip su gyvuliais, už kiekvieną 
menkniekį, o kartais ir be jokios priežasties, juos mušė. Tas 
baisus vaizdas labai paveikė Linkolną, jis visad paliko jo 
mintyse, nuo to laiko Linkolnas tapo karštu nelaimingu vergų 
gynėju.

Nepaprastas Linkolno gerumas ir teisumas visur jam 
ugdė draugus. Apsigyvenęs Ilinojs valstybėje labai greit tapo 
visų mylimas ir gyventojai išrinko jį kandidatu į valstybės 
įstatymus leidžiantį susirinkimą. Ten pat, tame susirinkime jis 
pirmą kartą prabilo smerkdamas vergiją, bet vergų savininkai 
buvo tiek stiprūs, kad tik vienas žmogus išdrįso Linkolną pa
laikyti

Kaip advokatas, Linkolnas turėjo didžiausį pasitikėjimą. 
Jis niekad nesiimdavo vesti neteisingos, nešvarios bylos, o ne
turtingus gindavo be jokio atlyginimo. Norėdamas visiems ir 
visur pagelbėti turėjo nuolat važiuoti iš vietos į vietą.

Gyventojai priprato matyti jį jojantį su senu popieriniu 
skėčiu rankose ir maišu, kuriame buvo sudėti patys reikalin
giausi daiktai. Pasakoja, kad jeigu jis keliaudamas susitikdavo 
malkų kirtėją, užimtą savo darbu, būtinai sustodavo ir nulipęs 
nuo arklio eidavo jam padėti. Jis niekad nepamiršdavo, kad 
jaunystėje buvo malkų kirtėjas. Linkolnas visados buvo pasi
ruošęs padėti artimui. Jis ne tik žmones, bet ir gyvulius ne
galėdavo matyti nelaimėje ir tuoj eidavo pagelbėti. Kartą joda
mas su draugu siauru takeliu tarp pelkių jis pamatė įkritusią 
į pelkę kiaulę.

— Nežinau kaip tu, — pasakė Linkolnas, — bet aš turiu 
ištraukti kiaulę iš pelkės.

Ir nekreipdamas mažiausio dėmesio į draugo pasityčioji
mą, nulipo nuo arklio ir ištraukęs kiaulę ant takelio, keliavo 
ramiai toliau.

Užsiimdamas advokato praktika Linkolnas neapleido nė 
vienos progos kalbėti prieš vergiją. Jis karštai įrodinėjo jos 
kenksmingumą ir neteisingumą.

Linkolnas buvo geras kalbėtojas, todėl jo kalba visuomet 
darė žmonėms didelį įspūdį. Vieną iš tokių kalbų jis už-
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baigė sekančiais žodžiais: „Taip, mes kovosime su vergija, ko
vosime už laisvę iki pasieksime, kad visoje didžiulėje žemėje, 
ten kur saulė šviečia ir kur lietus lyja, į darbą eis tik laisvieji 
darbininkai, o vergų nebus visai!“

Pietų valstybės nutarė su ginklu rankose priešintis prieš 
Įstatymo leidžiančio susirinkimo nutarimą laikyti vergiją pa
naikinta.

Tuo tarpu Linkolno šalininkai ir draugai nutarė išstatyti 
io kandidatūrą į Jungtinių Am. Valstybių prezidentus. Apie tai 
buvo pranešta ^susirinkime, kuriame dalyvavo virš penkių 
tūkstančių žmonių. Linkolnui atėjus jį pasitiko tikru rankų plo
jimo griausmu ir pakėlę pasodino garbingoj vietoj. Tarp kitko 
čia įvyko sekantis nuotykis. Vienas buvęs Linkolno draugas 
atėjo į susirinkimą dviem kartim nešinas, ant kurių buvo toks 
užrašas: „Dvi kartys nuo tvoros iš skaičiaus tų, kurios buvo 
Abraomo Linkolno drauge su jo draugu Džonu Genks prikirstos 
Sangamonos slėny 1830 metais“.

Tas kartis taip pat entuziastiškai sutiko, o paskiau Lin- 
kolnas atsistojęs pasakė:

— Ponai, jūs, rodos, norite žinoti ar tai tos pačios kar
tys? Negaliu tvirtinti. Tačiau aš, tikrai, drauge su Džonu Genks 
kirtau kadaise kartis Sangamonos slėny. Kaip ten bebūtų, pa
sigirti tų karčių išvaizda negalima ir aš žinau, kad dabar aš 
prikirsčiau daug geresnių karčių!

Vėl plojimų griaustinis. Kada jis nurimo, susirinkimo pir
mininkas pranešė, kad Linkolnas išrenkamas kandidatu į Jung
tinių Valstybių prezidentus. Susirinkimo dalyviai vienbalsiai 
sutiko.

Netrukus įvyko rinkimai. Linkolnas tapo išrinktas Jung
tinių Valstybių prezidentu. Jis ant visados apleido miestą, ku
riame gyveno, kad apsigyventų Vašingtono Baltuose Rūmuose, 
kuriuose turėjo gyventi respublikos prezidentas.

Persikėlus Linkolnui į Baltuosius Rūmus prasidėjo jo 
sunkus, pilnas nerimų ir pavojų gyvenimas. Pietų valstybių 
negrų savininkai buvo labai jo išrinkimu nepatenkinti. Jie ži
nojo, kad žus vergija, suprato, kad Linkolnas ne toks žmogus, 
kuris sustoja pusiaukely ir, todėl, nutarė stoti su juo į atvirą 
kovą. Ir štai, 1861 m. balandžio mėn. kilo tarp šiaurės ir pietų 
valstybių baisus žūtbūtinis karas, kuris tęsėsi 4 metus.

Iki šio karo Linkolnas nedrįso paskelbti visuotiną vergi
jos panaikinimą, nes žinojo, kad tas baisus paprotys kai ku
riose valstybėse remiasi įstatymais, kurių jis neturi teisės liesti. 
Bet kada pietų valstybės sukilo ir bandė atsiskirti nuo res- f 
publikos, Linkolnas pamatė, kad paskutiniosios priemonės yra 
vienu mostelėjimu panaikinti vergiją. Jis paskelbė laisvę vi
siems negrams — vergams, kurių daugybė stojo į šiauriečių 
eiles, o kova pasidarė dar aršesnė. Pradžioje pergalė buvo pie
tiečių pusėje, tačiau šiauriečiai nenusiminė. Jie pasitikėjo Lin-

Kada pradėta organizuoti vilkiukus.
Sąryšyje su vilkiukų-paukštyčių vadovų kursais, kurie 

įvyksta Kaune š. m. vasario mėn. pradžioje, ,,Sk. Aido" skaity
tojams, gal būti, būtų įdomu žinoti apie vilkiukų organizavimo 
pradžią.

Prieš pat didįjį karą skautų judėjimas Anglijoje buvo jau 
labai plačiai paplitęs. Mažųjų berniukų tarpe irgi atsirado daug 
norinčių įstoti į skautų eiles. Taigi, kai kurie skautininkai ir lady 
workers — moters instruktorės pradėjo mėginti ir jaunuosius 
berniukus organzuoti skautų pavyzdžiu bei skautų pagrindais. 
Atsirado „baby scouts" ar „junior scouts“ (jaunųjų ar mažųjįi 
skautelių) būrelių.

Šių būrelių organizacija, tačiau, dažniausiai ėjo nevisai tin
kamu keliu — organizatoriai nesugebėdavo skautystės metodų 
pritaikinti mažųjų berniukų sielai. Mažiems vaikams skautystė 
buvo duodama neapdirbta, mažų berniukų psichologijai nepri
taikinta. "

Pagaliau šiuo dalyku susirūpino skautų įkūrėjas R. Baden- 
Powell'is. Turėdamas nepaprastai daug originalumo ir puikiai 
pažindamas vaiko — berniuko sielą, jis pradėjo juos organizuoti 
visai savotiškai ir 1913 m. lapkričio mėn. pradėjo pamatų naujai 
wolf cubs (vilkiukų) skautystės šakai, jos pagrindan jis paėmė 
vaikų labai mėgiamą Kiplingo knygą „Džiuglėse".

Nelaimei, kilęs didysis karas labai sutrukdė Baden-Powe- 
11‘io bandymus organizuojant vilkiukus. Tik 1916 metais išeina iš 
spaudos jo knygos apie vilkiukus pirmoji laida „Wolf cubs".

Viena pirmųjų Baden-Powell'io pagelbininkių ir jo didžiau
sia bendradarbė vilkiukų organizacijoje buvo miss Vera Barclaj, 
(jos knygos, kurios nagrinėja vilkiukų organizaciją, yra žinotinos 
šalia Baden-Powell‘io knygų kiekvienam vilkiukų vadui).

1916 metų liepos mėnesyje Londone įvyko pirmoji Anglijos 
vilkiukų vadų konferencija.

1916 metų gruodžio mėnesyje buvo pirmasis viešas vilkiukų 
demonstravimas.

Nuo 1916 metų galo vilkiukai ir jų vadai turi savo specialią 
uniformą, ženklus, statutus, laipsnių programas ir panaš. viską 
maždaug taip, kaip kad dabar yra.

kolnu ir tuo, kad jis sugebės pašalinti visus sunkumus. Ne
apsivylė. 1863 m. birželio mėn. ties Geteburgu įvyko lemiamas 
mūšis. Pietiečiai pajuto, kad jų galia sulaužyta.

Kovos lauko dalis buvo paversta šioj kovoj žuvusiems 
kapinėmis. Linkolnas pasakė jaudinančią kalbą, kurioje pa
žymėjo, kad toji vieta, kurioje žmonės liejo kraują ir aukojo 
savo gyvybę kitų atvadavimui, yra šventoji vieta.

Kovos užsibaigė keliais kruvinais mūšiais. Nors šiaurie
čiams pergalė labai brangiai kaštavo, tačiau vergija Jungtinė
se Valstybėse buvo galutinai panaikinta. Išvaduotų vergų mi
nios sveikino Linkolną atvažiavusį į nugalėtus pietų valstybių 
miestus. Karo metu įvyko nauji prezidento rinkimai ir tauta, 
žinoma, vėl išrinko Linkolną. Gyvendamas prezidento rūmuose 
Linkolnas visados pats priimdavo visus tuos, kurie turėjo į jį 
kokį nors reikalą. Visi norėjo matyti žmogų, kuris buvo ži
nomas „gerojo prezidento“ vardu. Priėmimuose, kurie buvo 
daromi du syk į savaitę, visados buvo didžiulė minia ir kartais 
Linkolnui ilgiau dviejų valandų tekdavo spausti lankytojų ran
kas. Visą tai labai jį vargino, tačiau jis nesutiko tų priėmimų 
panaikinti, kad neapviltų žmonių, kurie norėjo jį pamatyti. 
Nebuvo žmogaus, kurio jis nebūtų išklausęs ir nebūtų pasisten
gęs patenkinti. Tik jeigu reikalas lietė vergų pirklius, jis buvo 
nepermaldaujamas.

— Man nuolat prikiša, kad esu perdaug geros širdies, — 
sakė jis. — Tiesa, tai mano silpnybė. Bet žmogui, kuris gali nu
važiuoti į Afriką grobti vaikus ir paskiau parduoti juos į 
amžiną vergiją vien tik pasipelnijimo tikslu... juk toks žmogus 
blogesnis už bet kokį žvėrišką žmogžudį! Tokiam aš neturiu 
pasigailėjimo.

Linkolnas dažnai sakydavo:
— Aš jaučiu, kad laikas sunaudotas betarpiškiems san

tykiams su tauta atneša milžinišką naudą. Žmonės, užimą ma
žiau ar daugiau aukštas vietas, dažnai užmiršta, kad jie kaipo 
tautos atstovai tik laikinai jomis naudojasi, todėl tampa ne
aprėžti valdovai, na, o tai visai netinka. Du syk į savaitę aš 
priimu visus, be išimties. Tiesa, man tenka daug nesąmonių 
išgirsti, bet daug ir tokių dalykų, kurie turi labai didelės reikš
mės. Visą tai nuolat man primena, apie didžiąją tautą, iš kurios 
aš išėjau ir į kurią aš turiu grįžti.

Linkolnas išbuvo prezidentu penkerius metus. Liūdna, 
kad didžioji tautos meilė ir nepaprastas išlaisvintų vergų atsi
davimas neįstengė jį apginti: jis žuvo nuo žmogžudžio rankos. 
Pietiečiai negalėjo jam dovanoti savo nusmukime.

Ir štai įvyko biaurus darbas. 1865 m. balandžio mėn. pie
tiečius nugalėjus buvo suruošta šventė ir miesto liaudies teatre 
spektaklis, kurį turėjo aplankyti Linkolnas. Teatras buvo žmo
nių kimšte prikimštas. Visi džiaugsmingai sutiko pasirodžiusį 
ložėje Linkolną. Pakilo uždanga. Visų dėmesys susitelkė sce
noje. Tuo tarpu į Linkolno ložę įslinko žmogžudys ir atsistojo 
už jo kėdės, Buvo tai artistas Bušas, didelis pietiečių šali
ninkas. Jis šovė ir Linkolnas krito mirtinai sužeistas. Žmonės 
išgirdo baisią žinią. Pats gi žmogžudys, pranešta: „Jis peršoko 
per ložės barjerą j sceną ir šaukdamas: Pietų šalies atkeršy
ta: Težūnie tyronas! — dingo duryse“.

Sunku įsivaizduoti siaubą, kuris apėmė žmones, jie supra
to kas įvyko. Didelis džiaugsmas virto dar didesniu sielvartu. 
Balandžio mėnesio 15 d. Linkolnas mirė. Visa tauta verkė ne
tekusi jo. Vienas iš tų laikų žmonių pasakė: „Niekad nė vie
nam krašte, nė viena mirtis nesukėlė tokio nusiminimo ir siel
varto! Didžiulė minia, nežinodama ką daryti, čiažėjo gatvėse. 
Apie negrus ir kalbėt netenka. Jų sielvartą negalima apsakyti. 
Jie niekad negalėjo užmiršti to, kuris davė jiems laisvę“!

Linkolnas palaidotas Ilinois valstybėje, ten, kur praleido 
savo geriausias jaunystės dienas. Amerikonai neužmiršta savo 
„gerojo prezidento". Jo žodžiai, šposai, kuriais jis mėgo pa
įvairinti savo kalbą, dar ir dabar liko tautos atminty. Vašingto
ne, Čikagoje jam pastatyti paminklai. Jis grąžino žmonių teises 
milijonams juodųjų vergų, kurie buvo laikomi paprastais darbo 
gyvuliais. Čia yra didžiausias Linkolno nuopelnas ne tik ame
rikonams, bet ir visai žmonijai. P. Z. M.

Trobelė, kurioje gimė Linkolnas.

7

9



9?a.šo

QCacotip Dineika.

Jėgos ir Grožio keliais.
Nauji metai — nauji lapai... Bet 

ne visi įžengia į naują gyvenimą 
su naujais metais, ir ne visi ryžtasi 
rašyti į naujus lapus nesakytus žo
džius, nesvajotas mintis. Daugelis 
pasilieka senuose rūbuose, vienas 
kitas uždeda naują lopą senam rū
bui ir vėl plaukia sau gyvenimo 
laivelis sena išklampota vaga.

Bet ar galėčiau taikyti šituos žo
džius skautams-ėms ir apskritai 
mokslus einančiam jaunimui? — Iš 
dalies galėčiau! Na, tik apsidairy
kim ar ir šiemet mes nevelkame 
paskui savęs daug tokių įpročių, 
kuriuos mes žadėjome užmiršti?... 
Tūlas bernaitis, pasiskaitęs gerų 
knygelių, nutarė nuo naujų metų 
neberūkyti, nebevartoti ir kitokio 
pavidalo nuodų — arbatos žolių 
(teinąs), kavos (kofeino), garsvyčių, 
pipirų. Jis pasibiaurėjo alkoliu; jis, 
žodžiu sakant, nusistatė sukurti 
naujo gyvenimo stilių. Bet... bet pa
žiūrėkim, kodėl jis neištesi? Trūks
ta ugnies, užsidegimo. Jis pasineria 
gyvenimo raiste, lengvai pasiduo
damas išdykusių draugų pagun
doms.

Arba štai mergelė... Pabalusi, 
nerviška; gyvenimas ją vilioja, bet 
ji jau mažai tikusi sveiko gyvenimo 
džiaugsmui. Ją tik vienas liūdesys 
ir susikrimtimas gaubia... Gal būt, 
ji dar norėtų pasiryžti eiti nauju 
keliu, bet jau nebeturi energijos, 
ištvermės.

Tokių pavyzdžių kiekvienas mū
sų gali šimtus rasti. Iš savo patyri
mo galiu pasakyti, kad iš 30 jau
nuolių tik 5—6 rimtai rūpinasi savo 
sveikata ir iš viso gyvenimo tvar
ka. Apie skautus esu daug geres
nės nuomonės, bet vis dėlto šituo 
atžvilgiu ir mes sau nemažą galė
tumėm prikišti.

Kol esame jauni, turime stengtis 
susidaryti sveiko gyvenimo režimą 
(tvarką), kad lig žilos galvos galė
tume ir patys džiaugtis gyvenimu 
ir būti naudingi tėvynei.

Šitą pareigą mum uždeda ir Die
vas šitais žodžiais: „Ta yra Dievo 
valia... kad kiekvienas laikytų sa
vo indą (kūną) šventume ir pagar
boje“.

Šventumas reikalauja atsiskirti 
nuo visko, kas silpnina sveikatą, 
energiją ir teršia kūno grožį ir jo 
veikimo natūralumą.

Pagarba reikalauja tobulinti sa
vo kūną, kad jis būtų vertas sielos 
nešiotojas.

Sveikas gyvenimo būdas ir nuo
saikus lavinimąsis — štai dvi pa
reigos, kurias mes, skautai, per 
šiuos 1932 metus turime vykdyti.

Sveiko gyvenimo būdą skau- 
tas-tė turi kruopščiai nustatyti ir 
ištirti, kiek jis jam tinka. Apie tin
kamumą reikia spręsti iš nusijauti
mo ir darbingumo.

Nuosaikus fiziškas lavinimasis 
duoda mūsų organizmui gerą toną 
mūsų kūnui, bet taip pat ir daro 
mus ištvermingus psichiniam darbe.

Reikia parinkti sau patinkamus 
mankštymus kasdien daromai

Grumtynės ir šposai — gera pramoga.
Ne tik paaugėliai, bet ir jaunuoliai, o 

taip pat ir suaugę su mielu noru bando 
savo jėgas — kas stipresnis, kas vikres
nis, kas kurį pertrauks, kas kurį atkels 
ir t. t.

Grumtis ir kovoti yra įgimtas daiktas. 
Todėl visos tautos turi daugybę savo 
šposų. Ir mūsų liaudis yra daug prasima
niusi visokių grumtynių, šposų. Tie visi 
dalykai yra visiems smagi pramoga.

Švedai yra savo tatos šposus surinkę. 
Jų randame ir J. G. Thulino knygoje 
„Lekar“. Gaila, kad mūsų liaudies špo
sai dar laukia savo rinkėjų. Nusižiūrėję 
į čia aprašomus šposus — grumtynes, 
imkim savo šposus rinkti! Siųskim juos 
„Skautų Aidui“. Tinkamus išspausdinsim.

Kaip jau sakyta, grumtis visi mėgsta. 
Bet ne visiems, ypač jaunesniesiems, 
grumtinės yra naudingos. Vilkiukai, jau
nesni kaip 11 metų, šitomis grumtinėmis 
neturėtų verstis. Grumtis turi maždaug 
vienodo pajėgumo vyrai. Ir tai lig pirmo 
pavargimo jausmo! Geriau daryti kelius 
mankštymus iš eilės, po kiekvieno kiek 
pavaikščiojus, negu vieną ir tą patį. 
Grumtynėse svarbu nesulaikyti 
vimo. Įkvėpti reikia tada, kai
stengiamės, kur rodome daug jėgos.

kyėpa- 
labiausia

1 2 3

Pirmai (1) grumtynių mankštai reikia 
dviejų lazdelių, kiekvieną po 30 sm. ilgu
mo ir 2—3 sm. storumo. Prieš priešais 
sustojus reikia stengtis lazdeles ištrauk
ti, išsukti ir t. t. Kas ištrauks — laimės.

Antra mankšta: vienas traukia, antras 
priešinasi. Jeigu sustotų vienas į antrą 
nugaromis, tada galėtų abudu trauktis. 
Kuris nutrauks — laimės. Galima trauktis 
ir pritūpus: tada reikia įsikabinti į skau
tišką lazdą ir pritūpus trauktis.

Trečia mankšta (2, 3). Pritūpus su su
dėtom rankom ant krūtinės, reikia nu
stumti draugą kuo toliausia. Jeigu rankas 
sudėsime už nugaros ir atsistosime nu
brėžtame rate, tai stenkimės pečiais iš- 

mankštai, reikia pakankamai pri
sisiurbti gryno oro, reįkia raumenų 
darbą atsverti proto darbu, kad vi
sada būtų auksinė pusiausvyra.

Bet svarbiausias dąiktas, žiūrė
kime, kad mūsų fantazija turėtų 
sveiko peno, kurs būti| tolimas nuo 
ištvirkimo vaizdų, per ankstyvaus 
ir bereikalingo flirto.

Bet užvis labiausiai ąaugokim sa
vo liežuvį, tą neramų raumenį nuo 
netikusių kalbų, kad nenukryptu- 
me nuo dieviškojo grožio kelio. 
Šiais linkėjimais ir prądėkime nau
jus kūno kultūros metus.

stumti draugą iš rato. Galime rate stum
dytis ir šokinėdami ant vįenos kojos.

Jeigu darome skilties sueigą, tai pra
vers mum štai kokios grumtynės.

Ketvirtą mankštą (4) gali daryti ketu
riese ir aštuoniese. Susiima rank, stovė
dami ratelyje. Pirmas ir trečias numeris 
stovi, o antras ir ketvirtas gulasi taip, kad 
suremtų pėdas; dabar pirmas ir trečias 
nr. eina ratu ir suka karuselę. Antras ir 
ketvirtas nr. turi laikyti kūną tiesiai. Po 
vieno kito rato numeriai keičiasi parei
gomis: 2 ir 4 nr. atsistoja, o 1 ir 3 nr. 
gulasi ir t. t. Kada aštuoniese sustoja 
ratu ir susiima rankomis, tai gulasi su- 
remdami pėdas 1, 3, 5, 7 numeriai, arba 
2, 4, 6, 8 nr. (išskaičiuoti reikia iš eilės). 
Suktis reikia-gana greit. Užtat reikia 
ypač stipriai laikytis rankomis, kad gu
lintieji neužsigautų.

5

Penkta mankšta (5) „iriamės“! Susė
dame taip, kaip pažymėta raide A arba 
B, ir atsilošdami (pažymėta punktyru) 
iriamės. Tai puikus dangos raumenų la- 
vininmas.

6

Šešta mankšta (6) važiuojam! Pažymė
ta raide A, kaip triesė „važiuoja". Rai
de B pažymėta avino žaidimas.

8 1
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Musų rankdarbiai.
Baltijos pakrantėje, žvejų trobelėse il

gais žiemos vakarais ir seni ir jauni mez
ga žuvims gaudyti ilgus tinklus. Jie, tur 
būt, nė manyt nemano, kad daug sesučių 
skaučių taip pat dažnai vakarais tinklą 
mezga. Tik ne žuvims gaudyti tie 
jų tinklai skiriami. Jais skautės save 
kambarius puošia. Akims netikėtų mūsų 
žvejai, pamatę nepaprastai gražius lietu
viškus darbelius, iš jų mezgamų tinklų pa
darytų,

0 gal dar ne visos sesutės moka tink
lą megzti ir iš jo gražius darbelius da

ryti? Aš truputį moku, todėl galiu su ju
mis savo žiniomis pasidalinti.

Žinokite, kad paskutiniu laiku labai 
moderniškais laikomi įvairūs tinkleliu (fi
let) papuošti darbeliai. Tenka tuo tik 
džiaugtis, nes filet labai gražus, palygina
mai nesunkus ir, kas svarbiausia, visai lie
tuviškas darbelis.

Išsiūtą tinklelį vartojama pagalvėlių, 
staltiesių, langams užlaidų ir daugeliui ki
tų dalykų papuošti. Labai gražiai atrodo 
paklodžių užvalkalai ir moterų baltiniai 
plonu išsiūtu tinkleliu papuošti.

Kaip daryti tinklelį? Tam tikslui rei
kia turėti tinkleliams daryti adatą. Ada
ta, kuri nurodyta piešinėliuose, tinka da
ryti tinklą su labai didelėm akutėm. Ge
riausia nusipirkti metalinę. Be adatos rei
kia dar turėti plokščią kauliuką arba laz-
dėlę. Nuo tos lazdelės platumo ir storumo 
pareina tinklelio akučių didumas.

Tinklelis turi būti daromas iš labai 
stiprių siūlų. Geriausiai tinka lininiai ar
ba D. M. C. siūlai. Plonam tinkleliui var
tojami 80 arba 60 Nr. siūlai. Juo didesnis^ 
ir storesnis darbas, juo siūlai storesnį.

Prieš pradedant darbą, reikia užvy
nioti siūlų ant adatos tiek, kad adata ga
lima būtų lengvai per tinklelio akutę pra 
kišti. Dabar iš labai stipraus,, storo siūlo 
padarome didelę kilpą ir kur nors prise
gami arba prikabinam. Prie tos kilpos pri
rišanti siūlo, užvynioto ant adatos, galą. 
Adatą laikome dešinėj rankoj. Į kairę 
imame lazdelę. Siūlą nuleidžiame prieš

Pieš 6.

lazdelę. Už lazdelės pakeliame į viršų ap- 
vyniojant drauge trečią ir ketvirtą kai
riosios rankos pirštą. Viršui pakišam siūlą 
po didžiuoju pirštu, kuris stipriai laiko 
siūlą prispaudęs prie lazdelės, o paskui 
nuleidžiam siūlą žemyn. Toliau, įkišam 
adatą per kilpą, kurią sudaro siūlas, ap
vyniotas apie lazdelę ir pirštus, ir per pa- 
gelbinę iš storo siūlo kilpą. Po to ištrau
kiame adatą. Dabar už pirštų pasidarė 
dar viena kilpa, į kurią įkišam savo ma
žąjį kairiosios rankos pirštą. Laikant ma
žąjį pirštą kilpoje, trečią ir ketvirtą pirš
tą ištraukiam. Po to ištraukiam siūlą iš 
po didžiojo piršto. (Lazdelė yra visai prie 
pagalbinės kilpos). Reguliuojant mažu 
pirštu sutraukiam siūlą, nuleistą nuo tre
čiojo ir ketvirtojo piršto, o paskiau trau
kiam adatą su siūlu žemyn. Mažąjį puš
tą ištraukiam, kada kilpelė pasidaro visai 
maža. Ir po to galutinai siūlą sutraukiam. 
Pirmoji akutė padaryta.

Padariusios dvi akutes, lazdelę ištrau
kiam. Kitą eilę pradedam jau ne iš pa
galbinės kilpos, bet iš jau padarytos aku
tės, pridedant po vieną akutę priėjus ei
lės galą. Visą laiką taip darydamos gau
nam tiesiakampį trikampį arba kitaip 
įstryžai perplautą kvadratą. Padariusios 
tiek, kiek mums reikia, akutes nebepn- 
dedam, bet mažinam, darydamos pasku
tinę eilės akutę dvejose viršutinės eilės 
akutėse. Piešinėliuose 1, 2, 3 ir 4 pradėta 
ne nuo vienos akutės, bet tai tik dėl aiš
kumo. Darant stačiakampainį, kada tu
rime pakankamą akučių skaičių, t. .y., pla
tumą, vienos eilės gale vieną akutę pri- 
dedam, o kitos atimam. Padariusios rei-

Pieš. 9. Pieš. 7.

Pieš. 8.

kalingą ilgumą, akutes mažinam.
Jeigu bedarant tinkleli pritrūksta ada

toje siūlų, vėl jų užvyniojam ir surišam su 
esamu prie tinklelio galu tikruoju mazgu.

Padarytą tinklelį gerai ištempiam rė
meliuose taip, kad kiekviena akutė suda
rytų kvadratą ir pradedam išsiuvinėti.

Geriausias ir gražiausias ant tinklelio 
išsiuvinėjimo būdas yra adymas. Siūlą pri- 
rišam prie tinklelio akutės kertėje ir žiū
rėdamos į piešinį pirma užaudžiam, o pas
kum skersai adom (pieš. 5). Adant reikia 
daboti, kad nepritrūktų siūlų, nes mazge
liai labai negražiai atrodo.

Jeigu turime tinklelį storą su dide
lėm akutėm, vartojame visai akutes už
pildantį dygsnį (pieš. 6.). Traukiam siūlus 
per akutes tiek kartų, iki akutės visai už- 
pildom.

Prieš pradėdamos išsiuvinėti tinklelį 
adymo būdu, išsiuvinėjamą raštą pažy
mėkime ant aritmetikos popieriaus kry
žiukais ir apveskime paišeliu kaip turi 
eiti siūlai. Taip darydamos niekad nesu- 
klysime ir nereikės ardyti.

Tinkleliams išsiuvinėti geriausia tinka 
mūsų lietuviški audinių ir juostų raštai. 
Nė kiek neatsilikdamos nuo mados, turė
sime tačiau savo lietuvišką originalų 
darbą.

Dėl vietos stokos daug pavyzdžių čia 
patiekti negalim. Naudokitės jais iš „So
džiaus Meno" 1 ir 2 tomo. „Sodžiaus Me
ną" kiekviena skautė turi savo namuose 
turėti. (Visi 4 numeriai kartu kaštuoja 8 
lit., paskirai kiekvienas po 5 litus).

7 ir 8 piešinėliai tinka užlaidoms pa
puošti. Didesnį piešinį įsiųti skersinio vi
dury, o truputį toliau iš vienos ir iš kitos 
pusės — mažesnį piešinuką. Išilginėse už
laidos dalyse darykit po du didesnius pie
šinukus, o tarp jų mažesnius.

Išsiuvus ant tinklelio raštą 9-tą, gali
me papuošti staltiesės vidurį, arba pada
ryti pagalvėlį. Visą tai paliekama jūsų 
skoniui. Darbelis juo brangesnis, juo dau
giau jame individualybės.

Tinklelis prisiuvamas geroj medžiagos 
pusėj taip, kaip apsiuvamos kilpos, o pas
kui kitoj pusėj medžiaga iškerpama.

Mėginau daryti spalvotą tinklelį ir 
spalvotais siūlais išsiuvinėti. Tinka. Ypač 
gražiai atrodo priegalvėliai.

Pamėginkit nors po vieną mažą dar
belį padaryti.

P. M.
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Mūsą mylimam broliui draugininkui
Povilui llčinskui

skausmo valandoje dėl Tėvelio mirties 
reiškiame širdingiausią užuojautą.

Salą kun. „Šarūno“ llos- 
dr-vės Skautės

Redakcijos laiškai.
L. Liepsnelė (Kaune). Dėkui. Šiais da-- 

lykais labai domimės; tik šį kartą per vė
lai gavome, taigi negalime bepasinaudoti; 
įdėsime vėliau. Lauksime dar.

Sekėjas. „Sk. Aidas" išeis reguliariai 
per mėnesį du kartu — 1 ir 15 d. d.

J. Ūrbaitis. Už fotografiją ačiū. Iš 
skautų (ir apskritai jaunimo) fotografijas 
mielai dedame. Aišku, apmokėti už tą ne
reikia.

R. Medelis. Gavome. Skaitome ir 
svarstysime.

Jūr. kad. L. Serafinas. Malonu, kad 
T. mus prisiminei. Vertimas rūpestingas, 
tik gaila, kad šį kartą ,,Sk. Aidui" nela
bai tinka. Būtų įdomiau kas nors heroiš- 
kesnio, jaunimo dvasią ugdančio, kelian
čio. Tikėsimės.

„Aušrinė“ ir „Svajonių Karalaitė“. Ad
ministracijai malonėkite pranešti savo ad
resus.

P. Vik. Kropas. Spausdinsime.
Pirčius. Originalius jaunimo piešinius 

dėsime specialiame „jaunųjų kūrybos" 
skyriuje. Taip pat ir geresnius literatūri
nius kūrinėlius.

Br. Sadeckas, Leipalingis. Skautiškus 
piešinius ir fotografijas noriai dedame į 
„Sk. Aidą". Parink kurios gražios ir įdo
mios. Siųsk.

Rozmanų Aliukui. Mielas bičiuli! Esi 
puikus, kad ir jaunas skautelis. Bravo! 
Ką surinkęs prenumeratą laimėsi — tik
rai bus Tavo. Juk Tu tiek pat padarai, 
kaip ir visai didelis ir geras skautas.

Sklt. J. Vilčinskas. „Sk. Aidą“, kaip 
senas ir stropus bendradarbis, gausi ir su 
priedais. „Allzeit Bereit“, šveicarų skau
tų mėnesinio laikraščio red. adresas toks: 
Basei, Chrischortastr. 67, Schweiz; adm.: 
Seilergraben 1, Zurich 1, Pastsheck-Kon- 
to VIII 7594, Schweiz. Kitų tuo tarpu 
neturim.

Vilkas. Turi vilties surinkti daug pre
numeratorių. Gerai. Kiek turi surinkęs— 
siųsk. Konkursui baigiantis administracija 
sudės visus, kiek būsi atsiuntęs.

Senas Lapinas. Tavo korespondenci
jos geros. Tikim, kad ir toliau būsi stro
pus. Siųsim.

P. N. Večerkienė. Cam'o „Auto be 
užpakalinės šviesos arba skautų nuoty
kiai stovykloje” spausdinsime.

GAUNA KALENDORIŲ BUDĖK!
(Tąsa iš „Sk. A," nr. 2 plp. 9).

1932 m. kalendorių „Budėk“, kaip 
nemokamą priedą prie „Skautų Aido“ 
1932 m. metinės prenumeratos gauna:

P. p. L. Sterevičiūtė, V. Bražėnas, L 
Kinaitis, B. Avižonytė, An. Puškoriutė, 
S. Laurinavičius, J. Karosas, L Beilesas.
K. Svilas, A. Stankevičius, B. Taunys,
L. Neįmanąs, Telšių Živilės dr-vė, J. 
Audenis, Al. Valiauga, Al. Juškevičius, 
Vai. Skirgaila, K. Kinaitė, St, Žukauskas, 
VI. Kuzmickas, J. Nasvytis, J. Noreika, 
K. Kiaunė, Vyt. Meškauskas, Vyt. Naru
ševičius, Vyt.Norkus, Vyt. Statkevičius, 
H. Urbonas, Alg. Kačanauskas, V. Li- 
nartas, J. Pikčilingis, V. Mackevičius, 
Majestavičius, Z. Piaseckas, J. Kalėda, 
A. Gervė, St. Kairys, Zimantas, Vailokai
tis, Z. Matulevičiūtė, dr. Montvilienė, H, 
Rudzinskas, A. Mažeika, K. Palčiauskas.

(B. d.).

Skautai-ės visame pasaulyje.
Skautai vyčiai Belgijoje.

•* Čia yra apie 50 skautų vyčių būrelių, 
kuriuose yra maždaug 800 narių. Belgi
jos skautų vyčių organizacija jaučia di
delę vadų stoką, nes ten būrelių vadais 
skiriami vyrai, ne jaunesni, kaip 25 me
tų amžiaus. Tokį amžiaus minimumą bel
gai laiko būtina būrelio pasekmingo gy
vavimo ir veikimo sąlyga.

Naujas skautų laikraštis.
Prancūzų skautų organizacija „Eclai- 

reurs de France“ (viena trijų Prancūzijos 
skautų organizacijų) nuo šių metų pra
džios pradėjo leisti naują dvisavaitinį 
laikraštį „L’eclaireur de France" vieto
je iki šiol ėjusio šios organizacijos dvi
savaitinio organo ,,Le journal des Eclai- 
reurs“. Jei kurie „Sk. Aido" skaitytojai 
moka prancūziškai, jiems galima patarti 
prenumeruotis šį laikraštį.

LATVIJA.
Naujas didelis statutas.

Pereitų metų lapkričio mėn. Rygoj 
įvykęs Latvijos Skautų Centrinės Orga
nizacijos atstovų suvažiaviinas priėmė

Korespondencijos.
Juk beveik kiekvienas iš mūsų 

koresponduoja. Vieni rašome laiš
kus tėveliams, giminėms, kiti drau
gams ar šiaip pažįstamiems. Jei 
jau žinome, kad turi kas mums pa
rašyti laišką, tai laukiame jo ne
kantriai ir kartais pykstame, jei 
greit negalime sulaukti. O sulaukę 
džiaugiamės, rodosi, kad su laišku 
atėjo ir patsai laiško autorius, mū
sų mylimas, mūsų branginamas 
žmogus, ir į mus prašneko. Ne vie
nas pačiupęs laišką net bučiuoti 
jį ima, kaip savo mylimąjį asmenį.

Be to, kad koresponduoja gimi
nės, draugai, koresponduoja ir vi
sai vieni kitiems nepažįstami. Daž
nai vienos skilties skautai, įdomau 
damies kitos skilties veikimu, ko
responduoja su tos skilties skautais.

Bet tai dar maža. Šiek tiek iš
prusęs skautas neturi tenkintis ko- 
respondavimu vien su draugais ar 
kitos skilties skautais. Jis turi pa
žinti ir kitų kraštų skautų gyveni
mą ir veikimą. Šitas pažinimas yra 
įdomus ir naudingas. Kad korespon- 
davimas su kitų kraštų skautais 
būtų tikrai įdomus, reikia, be to, 
kad rūpintis pažinimu jų gyvavi
mo ir veikimo, pasirinkti ir tat, kas 
mus labiausiai įdomauja, kuo mes 
interesuojamės. O tokių dalyku 
atsiranda labai daug.

Vieni įdomaujasi literatūra, muzi
ka, kiti kalbomis ar kitais dalykais. 
Todėl jiems bus įdomu korespon
duoti literatūros, muzikos, kalbos 
ir k. klausimais. Visus mus įdo
mauja tolimieji egzotiški kraštai, 
jų gamta, žmonės, miestai. Įdomu 
būtų sudaryti gražų rinkinėlį tų to

naują „vidaus tvarkos ir darbo statutą“. 
Tai yra didžiulis Latvijos skautų kūri
nys. Statutas susideda iš 1216 paragra
fų. Su visa eile priedų atspausdintas sta
tutas sudaro 324 puslapių didoko forma
to knygą ir kuo smulkiausiai paliečia 
kiekvieną skautiškos veiklos sritį.

Mums gali būti įdomios kai kurios šio 
statuto įvestos naujenybės. Statutas pa
keitė visų rūšių skautiškus ženkliukus — 
lelijėles: dabar jos bus nebe apvalios, 
bet smailiai kampuotos, kas labiau atitin
ka latvių liaudies meno stilių. Nebus Lat
vijoj nei vyčių nei vilkiukų atskirų drau
govių, už tai skautų draugovė susidės iš 
vilkiukų, skautų ir vyčių skyrių. Vienoj 
draugovėj būdamas skautas galės, jei 
įstojo vilkiuku, užaugt ir pražilt, jei pa
siliko vyčiu. Bet įdomiausia, kad statu
tas panaikino visų rūšių garbės laipsnius. 
Nebeliko Latvijoj nei skautininkų, nei 
vyresnių skiltininkų ir t. t., o yra tik 
skiltinihkai, adjutantai, draugininkai, tun- 
tininkai ir t. -1.

Vyt. G.

limų kraštų iliustruotų atvirukų ar 
šiaip vaizdelių...

Jų mes visada galėsime gauti 
nuo tų asmenų, su kuriais kores- 
pcnduosim. Veltui, žinoma, niekas 
nieko neduos. Už atsiųstus mus 
įdomaujančius daiktus, turėsime 
atsilygint tuo, ko jie prašys (savo 
krašto atvirukais, iliustruotais žur
nalais...).

Ir bendrai įdomių ir gražių da
lykų, dėl kurių verta korespon- 
duot, yra labai daug.

Tik čia gal ne vienam kils klau
simas, kaip pradėti koresponduoti, 
kur surasti norimų adresų, kuria 
kalba koresponduoti? Šitie klausi
mai dažnai ir yra kliūtys, kurios 
neleidžia mums imtis korespon
duoti su kitų kraštų skautais.

Pasaulines kalbas, kaip anglų, 
prancūzų, vokiečių, daug kas mo
ka. Tačiau šiek tiek mokantiems 
sunku praktiškai jas vartoti. Vie
na, neprigimta kalba sunku laisvai 
ir be klaidų savo mintis išdėstyti, 
o antra, kiek sunkiau susirasti kitų 
skautų, mokančių tas kalbas.

Kad įveiktumėm šitas kliūtis ir 
korespondavimą su užsienio skau
tais padarytumėm prieinamesnį 
didesniam skautų skaičiui, mes 
skautai turėtumėm pasimokyti 
Esperanto kalbos, kurios pramokti 
nėra taip sunku. Tada kiekvienas
skautas lengviau galėtų susirasti 
pasiekiamų vienminčių užsienyje 
ir su jais koresponduoti.

A. Š a r v a. Jonavoj.

Ar jau užsiprenumeravai „Skau
tų Aidą“ 1932 metams?

Paskubėk! — metams 6 litai, 
pusei metų 3 Ijt. 50 ęnt.
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Skautų kalbos kertelė.
1. Budis.

Nėra pasaulyje kultūringos kalbos, kuri nebūtų 
mažiau ar daugiau žodžių pasiskolinusi iš kitų kalbų. 
Anglų kalba, pav., yra susiskolinusi beveik pusę sa
vo milžiniško žodyno. Tik pas mus dar vis atsiranda 
žmonių, kurie norėtų visai be svetimos kilmės žo
džių apsieiti. Tie žmonės kartas nuo karto ir mėgina 
juos pakeisti savais, lietuviškais. Šitaip prieš keletą 
metų vienas mūsų kalbininkas buvo „sulietuvinęs“ 
bažnyčią, universitetą, elektrą, mi
neralą ir kultūrą (paėmus tik kelis jo „su
lietuvintus" žodžius) į d i e v o v ę , aukštamoks- 
lę, gintrą, akmenojįirįdarbę, o kitas kal
bininkas biografiją ir karietą ar faetoną 
buvo išvertęs į buitpiešą ir dailyraščius. 
Visi tie ir kiti panašūs nevykę mėginimai, aiškus da
lykas, nepavyko, ir jų nukalti naujadarai jau seniai 
yra platesnės visuomenės užmiršti.

Reikėtų pagaliau ir skautams užmiršti nevykusį 
„budį", kuris prieš kelerius metus buvo nukaltas 
klaipėdiškiuose „svetimam" skautui pavaduoti. „Bu
dis“ nuo to laiko, kaip išvydo dienos šviesą, turėjo 
gražios progos lygioje kovoje nugalėti skautą,- bet 
nepajėgė to padaryti, ir, rodos, net pačiuose klaipė
diškiuose yra dabar išlikęs tik viename Klaipėdos 
jūros skautų laivo pavadinime. „Budis“ yra nevykęs, 
kad ir todėl, kad jo moteriška lytis „budė“ gyvoje 
kalboje jau ką kitą reiškia — tam tikrą grybą, o 
gyvoms, netižusioms mergaitėms, kokios skautės pa
prastai yra, vadintis grybais, prie kurių padermės ir 
lepšiai priklauso, kažkaip nepritinka.

2. Baidarka.
Su įdomiu ir maloniu „baidarkų“ sportu mes su

sipažinome per slavus, iš kurių pasiskolinome ir patį 
„baidarkos" vardą. Tačiau jį tokį — su slaviška 
uodega (-ka) — negalime ir toliau palikti savo kal
boje. Ta uodega seniau smarkiai brovęs į mūsų kal
bą ir buvo net lietuvišką galūnę išstumusi (dar kai 
kur ir dabar vartojamos lytys; kaimynka, nevidon- 
ka, čigonka, pagonka, žydauka ir t. t.). Bet prieš 
šią slavišką akiplėšą, kaip svetimą nenaudėlę, pa
skelbė karą mūsų kalbininkai ir galų gale ją ištrėmė. 
Nukapokime ir „baidarkai" slavišką galūnę, sulietu
vinkime ją į

baidarę.
Tai padarę, atėjūnę parazitę „baidarką" paversime 
teisėta mūsų kalbos įname ir piliete.

3. Laso, lariata.
Skautai metamąją kilpą vadina ispaniškais žo

džiais ..laso" arba „lariata". Bet pirmas pavadinimas 
iš tikrųjų metamosios kilpos nereiškia, be to, mūsų 
kalbai visai netinka, kadangi negali būti linksniuoja
mas. Antras pavadinimas jau būtų tinkamesnis, bet 
mes galime ir be jo apsieiti, nes turime gražų lietu
višką vardą metamajai kilpai. Senelis Juškevičius, 
kuris su tokiu šventu atsidėjimu visą savo amžių rin
ko žodžius dideliam lietuviiĮ kalbos žodynui, surado 
ir išspausdintoje savo žodyno dalyje užfiksavo, kad 
jo laikų lietuviai lariatą vadino

č i r y 1 a.
Tą pavadinimą, išmokę taisyklingai kirčiuoti su pa
stoviu kirčiu ant vidurinio skiemens (-y-), turėtume 
ir paleisti į apyvartą.

4. Laukai.
Žodis „laukai", kuriuo mokiniai vadina tam tik

rą baltą paliekamą sąsiuvinio ar popieriaus lakšto 
kraštą, yra tik ant pažiūros lietuviškas. Iš tikro tai 

yra aklas vertinys iš rusų kalbos, be kurio galime 
gražiai apsieiti, turėdami savo lietuvišką žodį 

paraštė.
Paraštė, kuri yra nukalta tokių žodžių, kaip pake
lė, palaukė, pavyzdžiu, yra ir kirčiuojama kaip 
tie žodžiai (su kirčiu vardininko linksnyje, pav., ant 
galinio skiemens).

♦• *
Labai malonu pažymėti, kad skautai jau pradeda 

atsiliepti ir teirautis dėl įvairių kalbos dalykų. Va
dinas, „Skautų Aido“ kalbos skyrelį jie seka, juo 
domis ir, neaiškumams kilus, paslenka klausti, ieš
koti paaiškinimų. Tai yra labai gražu, skautiška. 
Tačiau šį kartą pavyks atsakyti tik į kelis skautų 
iškeltus klausimus.

5. Pusskautininkis, pusskiltininkis.
Vienas biržietis skautas klausia, kodėl siūloma 

vartoti „paskautininkis", „paskiltininkis", o ne „pus
skautininkis“, „pusskiltininkis". Paskautininkis ir pa
skiltininkis, esą, teisinami tokiais žodžiais, kaip 
paupys, pamiškė, pajūris, bet juk čia rei
kią pažymėti ne artumą, bet žemesnį laipsnį, o tam, 
esą, geriau tiktų pusskautininkis su pusskiltininkiu, 
nukaltas tokių žodžių, kaip pusbernis, pus
mergė, pavyzdžiu. Čia turime ir kariuomenės pa
vyzdį, kuri vartojanti puskarininkį.

Į tai štai ką galima atsakyti, tačiau visų pirma 
reikia pažymėti, kad mūsų biržietis kiek ir neįsiskai- 
tė į straipsnelį apie paskautininkį. Ten nė mėginte 
nemėginama pateisinti paskautininkio su paskiltinin- 
kiu tokiais žodžiais, kaip paupys, pamiškė 
ir t. t., bet tik norima tais pavyzdžiais paaiškinti tam 
tikrą kalbos dėsnį, kuriuo žodžiai yra „tuokiami“ 
lietuvių kalboje ir kuriuo priešdėlis pa yra „sutuok
tas“ su daiktavardžiais skautininkas ir skiltininkas. 
Aiškus dalykas, galima būtų vartoti ir puskautininkį 
su puskiltininkiu, bet to daryti nesiūlėme, nenorė
dami papiršti per didelę naujovę ir per daug nutolti 
nuo įprastų, įsisenėjusių pavadinimų, ypač kad ir 
lytis „paskautininkis", „paskiltininkis" yra visai pa
teisinamos kad ir tokiu žodžiu, kaip vysk. Valančiaus 
pavyskupė (arba, kaip dabar dažniau sakoma, 
pavyskupis), kuris nežymi artumą, bet 
kaip tik žemesnį laipsnį. Apskritai, spren
džiant kalbos dalykus, daug geriau pateisinti (jei tik 
galima) ir palikti prigijusias, įsisenėjusias lytis, kaip 
piršti naujas. Beje, lytys „pusskautininkis", „pusskil
tininkis" netinka dar ir skambumo atžvilgiu. Tokius 
ilgus žodžius, kaip paskautininkis, paskiltinnikis, ir 
taip ne lengva ištarti, bet jei į juos dar įbruksime du 
s (puss-), tai tarimą dar labiau pasunkinsime. Ir taip 
jau iš mūsų kaimynai juokias, kad per daug šnypš- 
čiame kalbėdami.

6. Sueiga.
Kitas skautas siūlo pakeisti skautų plačiai var

tojamą sueigą į bespalvį susirinkimą. Jis sa
vo pasiūlymą šitaip motyvuoja: „Sueiga yra skolin
tas iš slavių „schod“. Tas žodis lietuvių kalboj, kaip 
matote, sudarytas iš priešdėlio s u ir veiksmažodžio 
eiti. Subėga, suneša, rodos, niekas iki šiol nesako. 
Sueiga yra kaltinis žodis, bet nevykęs. Kalant reikia 
laikytis kalbos dėsnių".

Bet sueigos priešininkas klysta. Sueiga visai nė
ra skolinys iš slavų kalbų, bet grynai lietuviškas 
žodis. Subėga, sunaša, tiesa, niekas nesako, bet 
todėl sako: ateiga, įeiga, išeiga, pareiga, 
kas daug daugiau sveria. Kaltinumo sueiga yra tokia 
pat kaltinė kaip ir kiti mūsų kalbos žodžiai, o yra 
nukalta kuo griežčiausiai laikantis mūsų kalbos dės

li
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A. Merkelis.

Skautai ir tautotyra.
II. Ar pažįstame savo tautą?

Pirmame savo straipsny „Skautai ir tautotyra“*) 
aš trumpai nurodžiau, kodėl mes turime pažinti sa
vo tautos praeitį ir kokia to pažinimo reikšmė. Jei
gu praeities pažinimo reikšmė yra labai didelė, tai 
paklauskim savęs, ar mes pažįstame savo tautos 
praeitį tiek, kiek tai yra reikalinga doram inteligen
tui, geram savo krašto piliečiui? Tur būt, daugumas 
atsakys, taip — pažįstam! Na, ir kaip gi nepažinsi. 
Juk mokykloje mokėmės Lietuvos istorijos, geogra
fijos, literatūros... Pamenam dar šį tą iš istorijos, ži
nom kai ką iš geografijos, mokam bent kiek litera
tūros. Kur čia dabar, tu žmogau, visas smulkmenas 
besugraibysi, visus mažmožius besuvaikysi... Taip 
galvoja tūlas inteligentas. Jei jis, pagaliau, visai taip 
ir negalvoja, kaip aš čia parašiau, tai bent iš tikrųjų 
taip yra...

Nors mokykla turėtų mūsų jaunuomenę gerai 
supažindyti su tautos praeitimi, tačiau ji šiandieną 
dar to nepajėgia padaryti. Dar mokytojai nėra pa
kankamai pasiruošę tam sunkiam darbui, dar netu
rim tinkamų tam reikalui vadovėlių ir kitokių 
mokslo priemonių. Pagaliau ir prie geriausių sąlygų 
mokykla nepajėgs pilnai ir gerai mokinių supažin
dyti su savo kraštu, jo gamta, žmonėmis bei praeiti
mi. Pirmiausia, mokyklos teikiamos kraštotyros ži
nios bus nepilnos, nes mokykloje yra mokoma daug 
dalykų ir kiekvieno mokslo dalyko teikiamos tik pa
čios būtiniausios, svarbiausios ir reikalingiausios ži
nios. Tokiu būdu mokykloje įgytos žinios yra pavir
šutiniškos. Žino mokinys, jog ten ir ten yra Šatrijos 
kalnas, Daugų ežeras ar Nevėžio upė. Tačiau, kas 
nėra matęs nei Šatrijos kalno, nei Daugų ežero, nei 
Nevėžio upės, tas neturi jų pilno vaizdo. Iš knygų 
įgytieji vaizdai yra negyvi, žinios nuobodžios, mažai 
ką tesakančios žmogaus sielai. Vadinas, knyginės

*) Žiūr. „Skautų Aidas", 1931 m. Nr. 19, 9 p.

nių. Negana, sueiga yra labai senas mūsų kalbos žo
dis, — ją jau žinome iš 17 šimtmečio. Sueiga, tarp 
kitko, yra jau įtraukta ir į garsų Sirvydo žodyną, kur 
ji paaiškinama žodžiais „susiėjimas“, „susirinkimas“. 
Skautai gali drąsiai ją vartoti savo reikalams.

7. Apivaras.
Biržietis skautas dar klausia, ar nebūtų galima 

slaviškus šniurkus (š niurką s) pakeisti lie
tuvišku apivaru. Į tą klausimą reikia atsakyti, kad 
ne. Apivaras visai ką kita reiškia. Gyvoje kalboje 
batų „šniurkus“ teko girdėti vadinant

u ž r a i š č i a i s (-ūkais).
8. Skambutis.

Skautas, kuris yra toks priešingas sueigai, siūlo 
pakeisti ir mokinių vartojamą skambutį į varpelį, 
matyti, tuo sumetimu, kad skambutis yra mažybinis 
žodis, kuriam nėra „didybinės“ lyties. Bet jis ir čia 
be reikalo uja nieku nedėtą žodį. Jei ir nebūtų „di
dybinės“ lyties, skambutį būtų galima pateisinti ir 
tokiais žodžiais, kaip „barškutis, blizgutis, 
ir t. t. Bet nėra reikalo to daryti — skambučio gy
voje kalboje esama ir „didybinės“ lyties — „skam
bąs“. Taip varpą vadina šio skyrelio vedėjo gimti
nės — Rumšiškių — žmonės.

Vikt. Kamantauskas. 

savojo krašto žinios maža teturi ugdomosios 
reikšmės. Todėl nenuostabu, kad dažnai mokiniams 
pamokos daros neįdomios, įkyrios. Nuobodžiauja 
kartais mokiniai ir per tautosakos pamokas. Visų 
giriamosios liaudies dainos nežavi jo sielos, nekelia 
jo dvasios. Kodėl taip? O gi todėl, kad mokinys yra 
supažindinamas tik su dainos tekstu, kuris yra ne 
daugiau, kaip dainos skeletas. Norint dainos gyvybę 
pajausti, jos grožio burtus pagauti, reikia girdėti ją 
dainuojant. Pasak prof. A.Leskino, daina gyva tiktai 
dainuojama. Tik vakaro glūdumoj įsiklausęs į skam
bią dainos meliodiją, plaukiančia per žaliuosius lau
kus, suprasi H, Ibseno žodžius:

Juk daina kaip saulė 
širdį nuramina, 
Josios burtų žodžiai 
nuo skausmų mus gina.

Jeigu mes mažai ir paviršutiniškai pažįstam sa
vo tautos žiląją garbingąją praeitį, tai dar mažiau 
pažįstam tą netolimąją savo tėvų praeitį, tą sunkios 
varguvės gadynę, kada mūsų seneliai vilko žiaurų 
baudžiavos jungą.

Ar daug kas iš mūsų žino savo šeimos praeitį, 
apie savo gimtinės senovę? Bet iš kur tokių žinių 
semti? — gal ne vienas manęs paklaus. Klausk se
nelio žilagalvio, teiraukis močiutės sengalvėlės — 
ir sužinosi. Jie daug daug tau paporys, gražių pa
slaptingos senovės lapų atvers. Tuomet ir nebyliai 
praeities paminklai prabils, nes anot poeto:

Tas pilims laukuos, kur nuog amžių niūkso. 
Kryžius apsenęs, kur prie kelio stūkso, 
Krūva akmenų sukrauta prie tako, 
Vis gyvenimą lietuvių apsako.
Ir iš tikrųjų kiekvienas piliakalnis laukuos, 

kiekvienas samanotas prie kelio rymąs kryžius, 
kiekviena apkerpėjusių akmenų krūva byloja mums 
jei ne apie garbingą visos mūsų tautos praeitį, tai 
apie rūsčią, žiaurią neišbrendamos gėlos kupiną ku
rio nors kaimo ar šeimos praeitį.

Pamenu, kai mane mažą tėvas veždamas į moks
lą, mokydavo žmogumi būti ir pasakodavo savo apy
linkės kryžių praeitį, kuriam įžadui, kuris kryžius 
pastatytas. Ir gal dėl to aiškėja man šiandien gilus 
poeto Putino klausimas:

„Bet kam gi tu budrus Dievuli mano 
Prie lygaus kelio rūpestėliu rymai? 
Prie lygaus, kur vargų vargeliai 
Vieni per dienas dūsaudami vaikšto.
Kiek daug jautrios ir išlavintos sielos žmogui 

gali papasakoti kapų kryžiai, jų trumpi, bet reikšmin
gi užrašai.

Pagaliau kiek kruvinų istorijų, išdykimo, kiek 
karžygiškumo, drąsos, pasiaukojimo gali papasakoti

Lietuvos Sacharos — Kuršių Neringos briedžiai.
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apleisti dvarų rūmai1), senovės karčiamų griuvėsiai. 
Surinkti tos srities senų žmonių padavimai ir pasa
kojimai daug šviesos suteiktų mūsų netolimos būties 
praeičiai nušviesti, ne vieną mūsų gyvenimo pa-

Saulėleidis Baltijoj ir «Budys».

slaptį padėtų nuskaidrinti, daug medžiagos duotų 
mūsų literatams.

Menkai mes težinom ir apie savo tautos papro
čius, kurie kasdien nyksta, it ankstybo pavasario 
sniegas. O kaip seniau mūsų seneliai dirbo, kaip jie 
vilkėjo, ką jie valgė, kaip vienas kitą vaišino — ar 
daug tūlas iš mūsų, kurio svetimtaučio ar saviškio 
paklaustas galėtų papasakoti. O tokių dalykų neži
noti tikrai negražu ir nepadoru.

Miesčioniškas gyvenimas su savo mėgdžiojimo 
pamėgimu veržte veržias į kaimą ir ten nustelbia 
gražiuosius praeities palaikus. Jaunimas ne tik ver
tinti, praeities liekanų nebemoka, bet ir jų pastebė
ti nebesugeba. Tai aš pats esu patyręs. Man teko 
kelias vasaras rinkti senienas. Užėjęs ir kurio moki
nio ar šiaip prasišveitusio jaunuolio tėviškę, pirmiau
sia jo klausdavau man reikalingos medžiagos. Žino
ma, jis dažniausiai atsakydavo, kad tokių dalykų jų 
namuose nesą. Tuomet aš paprašydavau man leisti 
pasidairyti ant aukšto, palandyti po klojimą, pasi
knisti po klėties rakandus. Ir aš, be abejo, gana daug 
senienų surankiodavau. Arba štai dar liūdnesnis da
lykas. Rinkau medžiagą Apuolės piliakalniui tirti. 
Užėjau su savo draugu pas vieną žymų Skuodo inte
ligentą prašydamas reikalingų žinių. Bet šis inteli
gentas ne tik nieko apie Apuolę nežinojo, bet, pasi
rodo, jos dar nebuvo matęs, nors Apuolė nuo Skuodo 
visai netoli. Tas atsitikimas, juo liūdnesnis mums 
lietuviams, kad Apuolės tyrinėtų važiavo ne tik ru
sų ir vokiečių mokslininkai prieš karą, bet pern ir 
užpern jos kasinėti buvo atvažiavę žymūs Švedų 
mokslininkai. Juk tai daugiau, negu mūsų apsilei
dimas?!

Galėčiau ir daugiau nurodyti pavyzdžių, kurie 
liudija, jog tūlas iš mūsų ne tik praeities nepažįsta, 
bet labai menkai teišmano ir apie dabartinį mūsų kai
mą. Sykį su viena miestiete pradžios mokyklos mo
kytoja, kalbėdamas nukrypau į etnografiją. Ir labai 
nustebau, jog ši panelė ne tik apie etnografiją nieko 
negirdėjo, bet ji nežinojo net kas tai yra pavalkai, 
atsaja, bertuvė... Apie tuos dalykus, ji, tur būt, pirmą 
syk išgirdo. Ji buvo tuo išmintingesnė, jog žinojo, kas 
tai yra rasa ir buvo mačius saulę tekant. O esama 
šiame margame sviete ir tokių žmonių, kurie nėra 
matę tekančios saulės. Jūs manot, kad tai aklieji. 
0 ne! Tai tie, kurie saulei tekant, saldžiai sapnuoja.

U Plg, Putino baladę „Iš auksinių rėmų“.

Taigi priėjom prie gamtos. Ar pažįstam mes 
savo krašto gamtą, tą šaltinį, iš kurio žmogaus siela 
sau kūrybinės galios ir medžiagos semia. Gerai ne
pažinus gamtos, sunku suprasti ir liaudies kūrybą, 
kuri jau iš žilosios senovės yra glaudžiai susijus su 
gamta.

. Jei mes negalim pasigirti savojo krašto praeities 
pažinimu, tai dar mažiau turim pagrindo didžiuotis 
savo krašto gamtos žinojimu. Ne tik eilinis inteligen
tas mažai tesidomi gamta, bet tuo atžvilgiu negali di
džiuotis nei mūsų mokslininkai. Juk kai kuriuos mū
sų mokslininkus labiau vilioja Brazilijos, negu savo
jo krašto gamta. Iš mūsų literatų tik Duonelaičio, 
Žemaitės ir Vaižganto kūryboj Lietuvos gamtos gro
žybės rado stiprų atgarsį. Šiandieniai mūsų literatai 
bei poetai ne gražiąją Lietuvos gamtą vaizduoja sa
vo rašiniuose, bet visokius niekus ir nesąmones tauš
kia apie asfaltą, mašinas, nuodėmių gatves ir t. t... 
Todėl nenuostabu, jog jų vadinamoji kūryba yra ati

trūkusi nuo gyvenimo. Jie temoka tik gyvenimo at
matose kapstytis, ir tik čia randa tikrąjį gyvenimo 
pasireiškimą. Mūsų jaunieji menininkai taip pat di
džiuojasi savo negirdėtu neregėtu gamtos kraipymu. 
Man teko matyti, jog ir mūsų mokyklose gamtos mo
koma iš paveikslų ir modelių. Kiek toks mokymas 
vaikui gali įkvėpti gamtos meilės, tai pats gyvenimas 
rodo. Juk daugumas mokinių visą atliekamą laiką 
praleidžia dulkėtose aikštėse kamuolį spardydami. 
Jų gamta nevilioja. Jie net savo apylinkės gamtos ir 
praeities paminklų nėra aplankę.

Ar daug mes rasim jaunimo tarpe tokių, kurie 
yra matę gražiuosius mūsų mėlynvandenius ežerus, 
kurie yra plaukioję po vingiuotąsias nuostabaus gra
žumo krantais upes, kurie būtų išlaipioję pasakiškuo 
sius mūsų kalnus kalnelius, kurie būtų išlandžioję 
tamsiąsias gireles, išbraidžioję paslaptinguosius rais
tus, klampiąsias pelkes, kurių akys yra klaidžiojusios 
po Suvalkų lygumas, kurių ausys yra klausiusios 
Dzūkų pušynų gaudesio?

Tik lankydami žymesniąsias bei gražiąsias savo 
vietas ir giliai įsistebėję į jų grožį, mes tikrai išmok
sim savo kraštą mylėti. O meilė, pasak 0. Svett 
Marden, yra galingiausia naujosios gyvybės kūrėja. 
Ji pažadina kilniausiu? jausmus, minkščiausius 
pajautimus ir geriausias žmogaus ypatybes. Tat mo
kykimės savo krašto meilės ne tik iš knygų, bet ir iš 
gyvųjų gamtos ir praeities paminklų. Mokykimės iš
minties ir grožio semties iš gamtos, iš tos didžios 
pasaulio Kūrėjo knygos.

Specializuojasi.
Sokrato rimtumu gyvenimui ruošiuosi.
Tarp kitko, užvakar aš išradau gudrybę...
Bet apie tai vėliau. Pavasarį važiuosiu
Laikyt egzaminus, įgyt specialybę.

Tegul tik ta pupa iš šulinio išauga ..
Aš jums parodysiu, jūs, ponai agronomai!
Uch! tai parodysiu! Ir atsimint bus baugu!
Matysit! Pupos augs tik šuliny betono.

Tegul tik ta pupa išdigs ir ims nešt vaisių ...
Vėliau visus javus į šulinius ims sėti!
Tai agronomams nosis! Tegul tik aš pabaigsiu
Auginti savo pupą... Visi pradės drebėti!

Aš šito priėjau per logikos gudrybę:
Juk žiemą šuliny yra drėgmės ir oro...
Na, jau užtat tikrai man duos specialybę,
Nes pupai augt tenai, jei stigs — tai gero noro..

Gražulis.
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I Iš musų gyvenimo.
Petro Babicko apysaka 

(Tęsinys).
KĄ VEIKIA BALANDŽIAI.

Kaunas. Balandžių skiltis, D. L. K. Ge
dimino dr-vės, būdama kad ir ne iš skait
lingiausių, sparčiai žengia į priekį. Dau
gelis skautų yra išlaikę į II-jį patyrimo 
laipsnį ir dabar stropiai rengiasi į pirmąjį. 
Sueigos daromos kas savaitę, į kurias vi
si skautai noriai atsilanko. Skilčiai vado
vauja skiltininkas VI. Petukauskas ir pa- 
skiltininkas Br. Stundžia,

Kitos skiltys — Gaidžių, Lapinų ir 
Briedžių irgi gan veiklios ir sparčiai žen
gia į priekį. Fa-fa.

ĮŽODĮ DAVĖ 47 VILK. — PAUKŠT.
Marijampolė. Tai buvo sausio 9 d. 17 

vai. jau pilna mokyt, seminarijos salė tė
vų ir vaikučių. Čia matome seminarijos 
direktorių p. Treigį, paruoštą vaidinimui 
sceną, džiaugsmui eglutę. Komanda, tyla 
ir vėliavai didysis saliutas visus sudomi
na. Sako sveikinamą kalbą šių vaikučių 
(v. — p.) vedėja mokyt. M. Pempaitė ir 
prasideda įžodžio apeiga, kuriam visa 
nuostabiai paruošta ir kurį duoda 47 vil
kiukai — paukštytės.

Sveikinimu ir prakalba į visus krei
piasi šaulių rinktinės vadas. Svečių tar
pe matosi skautų skyr. vedėjas j. Įeit. 
Akelis ir nemaža vyresniųjų skautų. To
liau giedamos Kalėdų giesmės, vykdomi 
scenos skautiški vaizdeliai, baletas, dai
nos, smuiko muzika, šokiai, žaidimai ir 
galop išdalinamos visiems vaikučiams do
vanos. Tikrai gera, kad vaikučiai taip 
vispusiškai gražiai lavinasi ir jų tas pa
siryžimas kasdien padaryti gerą darbelį 
tikrai svarbus, nes be pasiryžimo nėra ir 
veikimo. Visa paruošti ir vykdyti padėjo 
mokyt. M. Sirutytė. Humus.

UMKERGĖS RAJONO TUNTE.

— Skautams remti dr-jos Ukmergės 
skyrius jau įžengė į penktus darbo me
tus. Perrinkta valdyba. Pirmininkas — 1 
p. p. vadas pulk. Rėklaitis, iždininkas — 
miesto burmistras p. Rėklaitis, sekreto
rius — pulk. Pošiūnas. Buvusioji valdy
ba: pirm. sktn. Kulvietis, ižd. kun. Pr. 
Mačys, sekr. kap. Ant. Rugys, savo pa
reigas perdavė. Skyriuje apie 65 narius. 
Valdyba yra pasiryžusi daug darbų nu
veikti: tuntui vėliavą įgyti, būklą, jūros 
skautams laivą ir uostą ir k. Gražūs no
rai pasirodo ir darbais.

— Atskiroji miesto skautų skiltis per
organizuota į draugovę, Dr-vės narių 
skaičius kaskart vis auga ir auga. Smar
kiai ruošiamasi į III-jį patyr. 1. ir įžodžiui. 
Vadovauja vyr. skili. J. Šablauskas.

— Alio! Alio! Ar senai žinot? Vytau- 
tiečiai nedejuoja, nesnaudžia, bet smar
kiai kruta ir planuoja didžius planus sa
vo, o kartu ir Ukmergės skautų, septyne- 
rių metų skautiškojo darbo sukaktuvių 
paminėjimui, kuris įvyks sausio 25 d. Bus 
egzaminai, įžodis. Visi (16) žirgai užsi- 
riš kaklaryšius. Jonas Kairioms.

— Kaip sutikome Kalėdas? Kūčių va
kare, XII-24, gražus būrelis ukmergiškių 
skautų-čių, vilk. — p. ir mokinių, vado
vaujami rėmėjų, suruošėm gražią ir įdo
mią gyvąją Kalėdų eglutę Pivonijos miš
ke. Išsirinkom gražiausią eglutę, papuo- 
šėm margiausiais blizgučiais, rakietų 
sprogstančia šviesa, žvakutėmis ir k. Pa
žaidėm, pašokom, padainavom, rakietas 
paleidom ir džiugesių kupini parvykom į 
nuobodžias Ukmergės gatves, pasiryžę vi
sus neturtingesniuosius vaikučius aplan
kyti, nunešdami šventėms dovanėlių.

Vyr. skilt. Ant. Umbr.

Ne, jis nebijojo, kaip kas iš jūsų gali pagalvoti. Murziukas ne toks 
vaikas, kad bijotų, neveltui jis būdavo visur pirmas, bet jo jauna šir
delė ieškojo tokių pat jaunų draugų. Murziukas pajuto, kad būtų labai 
smagu, dabar užsisėst ant lazdelės ir su dideliu triukšmu perbėgti bū
ryje vaikų visą Plotų kaimą. Gera būtų pašūkauti ir krykštauti dėl kiek
vieno menkniekio arba įsliuokti į kokios liepos viršūnę — varnų pabai
dyti. Bet švarūs rūbeliai jam primindavo, kad toli gražu visa tai nebe
lengva padaryti.

Kartą mokytojas išvažiavo pas brolį. Namie pasiliko Murziukas 
ir šeimininkė. Buvo gražus ir palyginti šiltas rudens vakaras. Kur-ne-kur 
skaisčiam danguje skriejo lyg paukščiai poilsin, mažučiai violetiniai de
besėliai. Visai neaukštai, iškilęs virš beržų viršūnių meiliai šypsojos 
keistas nesuprantamas mėnulio veidas. Vos šlamėjo jau pradėję gelsti 
medžių lapai. Daržely ant takelio lyg pikto žmogaus užmuštos paukš
tytės, šviesiomis dėmėmis išsidraikę keletą palaužtų jurginio žiedų. 
Murziukas neramiai apėjo kiemą, pažvelgė į žaruojančius namo langus, 
apsidairė lyg ko ieškodamas ir atsiduso. Jei jau vaikas dūsauja, žino
kime, kad jis turi kokį nors rūpestį, arba kokią mintį, kurios nedrįsta 
ar nepajėgia įvykdyti. Mes neapsirikome: Murziukas sugalvojo tai, ko 
įvykdyti nedrįso. Ne dėlto, kad bijotų, bet dėlto, kad jis buvo, kaip jau 
minėjau, visai geras vaikas, tik nevisi tai norėjo pripažinti. O geri vai
kai, jei nori ką žymesnio padaryt, žinoma, pasitaria su savo tėveliais. 
Murziukas nusprendė šį vakarą nueiti į miestelį. Ir dar daugiau — nu
eiti į kino teatrą, kur jis jau prieš porą dienų pamatė skelbime, kad bus 
demonstruojama filmą „Kruvino aukso pilis“. Noras pamatyti filmą 
gerokai aptemdė Murziuko protą ir jis, nors visai neužmiršo, bet vis 
dėlto nelabai stengėsi atsiminti tai, jog žadėjo mokytojui niekur iš namų 
neišeit... Antras dalykas, kuris vertė Murziuką šį vakarą taip gailiai 
dūsaut, buvo tai, kad jis neturėjo pinigų bilietui į kino, o paimti nuo 
mokytojo stalo penkis litus, kurie senai valkiojos dėžutėje tarp pieš
tukų, sagučių ir kitokių smulkmenų, jis nedrįso. Jam buvo gėda. Jis 
vis dėlto juto, kad tai bus pasisavinimas. Juk mokytojas nuo Murziuko 
nieko neslėpė, nieko nerakino į stalčių ir jeigu taip elgės, vadinasi, ti
kėjo jo dorumu ir valios tvirtumu, ir Murziukas tai visumet jautė ir buvo 
labai dėkingas mokytojui už tokį nuoširdumą ir palankumą. Ir štai 
dabar Murziuko kažkur ten viduje krūtinėj, kur mes papratę manyti, 
esanti sąžinė, vyko nelyginant kaimo sueiga. Rodosi, kalbėjo ten įvai
riausi balsai. Murziukas girdėjo įvairiausių viliojančių pasiūlymų. Pvz., 
„Paimk tuos penkis litus, vistiek jie guli be naudos, manai mokytojas 
juos atsimena...“ *

Arba kitas balsas kuždėjo: „Už penkis litus tu galėsi bent tris 
kartus nueiti į kino-teatrą, ir pamatysi ten ne tik plėšikus, raitelius ir 
dar kitus nuostabius dalykus, bet taip pat — nežinomas šalis, kelio
nes, miestus... Imk ir eik“.

Ir dar trečias balsas aiškiai įtikinančiai pasakojo: „Ar tu bijai? 
Juk tu, atsimeni, nesenai radai ne tiek jo pinigų ir sugrąžinai, o dabar 
nenori paimti tų kelių centų...“

Murziukas greit įbėgo į kambarį, atsargiai prisėlino prie stalo, 
pažvelgė į virtuvės duris, įsitikindamas, ar nežiūri šeimininkė ir jau 
buvo besiekiąs imti vakaro prieblandoj blizgantį pinigą, bet atšoko. 
Jam pasirodė, kad tai ne penki litai, bet šypsantis mėnulio veidas, ku
ris pažvelgė jam stačiai į akis. Murziukas paraudo. Jo širdelė tvaksėjo, 
kaip širdelės tų paukštyčių, kurias jis taip negailestingai prieš metus 
gaudydavo, ir smalsumo vedinas laikydavo savo surūkusioj trobelėj, 
ir tą pačią akimirką jis išgirdo dar vieną tylų nedrąsų balsą: „Jurgiuk, 
pagalvok... Ar gerai darai? Juk mokytojas tave myli. Ir ko prašai vi
sumet duoda. Jei jis prašė tavęs neiti iš namų, vadinasi, turi tam prie
žasčių. Gal jis nori, kad tu, sakysim, namus pasaugotum. Gal nori, kad 
nesusidėtum vėl su miestelio vaikais, kurie, atsimeni, tave išmokė ne 
visai padorių dalykų, pavyzdžiui, išdaužti langą. Ar tu nematai, kad 
tu jau kitoks: švaresnis, protingesnis. Juk dabar, paėmęs pinigą, tu vėl 
pasidarysi toks pat išdykęs Murziukas, kurio pirkliai vengdavo leisti į 
krautuves... Pagalvok, Jurgiuk. Čia kalbu aš — tavo sąžinė. Aš esu tas 
balsas, kurio visumet klauso geri žmonės. O tu juk geras, Murziuk? 
Taip?“
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Murziukas ilgai stovi vietoj, lyg dar norėdamas išgirsti ką nors. 
Visur tyla. Vakaro prieblandos sušvelnintose kambario sienose jis, lyg 
filmoj, mato kažkokius neaiškius šešėlius. Vėl jam pradeda smarkiau 
plakti širdelė: „Imti ar neimti", — slankioja galvoj pragaištinga min
tis. Juk sąžinės balsas toks tylus ir toks silpnas — palyginti su gun
dymų balsais... — Deja, Murziukas griebia pinigą ir sušukęs šeiminin
kei: „Bėgu pas mamą", dingsta.

Kai Murziukas atėjo į kino teatrą, seansas jau buvo įpusėjęs. 
Ekrane švaistėsi kažkokie kaukėm pasirišę raiteliai, tolumoj rūko gaisro 
pašveistė ir blaškėsi galvijai.

Staiga raiteliai ėmė šaudyti iš didžiulių revolverių į grupę atjo
jančių žmonių. Tie taip pat šaudė. Keletą sužeistų krito ant pievos ir 
buvo arklių sutrypti. Vienas raitelis pasilenkia ties negyva moterim, 
nusega nuo jos platų diržą, perveria jį aštriu peiliu: iš diržo pabyra 
kažkokie popieriai ir žemėlapis. Raitelis nusijuokia ir griebęs iš jos 
glėbio mažą vaikelį, dingsta. Vėl sušvito ekranas. Dabar Murziukas 
pamatė jūroj salą ir ant salos aukštą pilį. Štai didysai pilies kambarys. 
Vidury ant aukšto sosto sėdi karalius. Jo kakta suraukta. Žili ūsai ne
ramiai juda. Aplink stovi susimąstę dvasiškiai. Atsidaro durys ir įeina 
vienas iš raitelių vaiku nešinas. Jis prieina prie sosto ir nusilenkia. Jo 
veidas šypsos. Klausia:

— Niekas nenukentėjo? "
— Niekas, valdove.
— Gerai. Išduokite jam auksą.
Karalius ima vaiką ir ilgai bučiuoja.
Tarnai atveža devynias aukso skrynias. Raitelis atidaro vieną ir 

paima pilną pinigų saują. Staiga salėj visi sujuda. Šnabždasi: „Kruvinas 
auksas". Ir iš tikrųjų, nuo pinigų varva kraujo lašai.

— Niekše, — sušunka karalius. Tu žūsi, kaip ir jie, — ir įsmei
gia į jo krūtinę kardą.

Murziukas išgąstingai glaudžiasi prie kažkokio žmogaus šono, ir 
išplėstomis akimis žiūri, kaip viena po kitos slenka keistos žiaurios ir 
nesuprantamos scenos. Ne veltui mokytojas nevedė Murziuko į šią fil
mą. Beprasmis blaškymasis, žiaurūs žmonės, kuriuose neliko nei gra
žumo, nei geros širdies, neverti, kad jais domėtumėms.

Murziukas akimirkai pagailėjo savo pasielgimo, jo galvelėj, kaip 
pelytė kamputy, šmėkštelėjo mažutė mintis: „O gal ir mano paimti pi
nigai kruvini?". Jis pažiūri į keletą smulkių pinigų — gautą kasoj grą
žą — ir nudžiugęs jaučia, kad jie sausi. Tada jis lengviau atsikvepia 
ir nelaukęs seanso pabaigos išeina.

Tiesa, ar ne keistas Murziukas? Ar verta buvo pavogti pinigą 
(vis dėlto tai buvo pavogimas ir nors man nesmagu jo pasielgimą taip 
vadinti, nieko nepadarysi, — blogus darbus reikia vadinti blogu žo
džiu), kad pamatytų niekam tikusią filmą ir nusikalstų mokytojui.

(B. d.).

— Atsisveikino, Vytautiečiai iš savo 
dr-vės XII. 13 d. išleido veiklų skautą ir 
žirgų skilties steigėją — skiltininką vyr. 
skill. Ant. Umbrasą. Ta proga drauginin
kas pasktn. J. Puknys padėkojo už visus 
nuveiktus dr-vei darbus ir kitiems skau
tams teikiamą pavyzdį. Juoz. Kunotas.

— Živilės draugovėje iš viso yra 35 
skautės. 3 skiltys. Joms vadovauja ener
gingos skiltininkės. Iždas taip pat susi
tvarkytas ir dviem skautėm įtaisytos uni
formos iš dr-vės lėšų. Draugovės globė
jo mok. p. Adamsos padedamos įsigijom 
gražią vėliavą. Skautės džiaugiasi, turė
damos tokį gerą globėją. Jis visad pa
deda, rūpinasi visais skaučių reikalais, 
duoda įvairių nurodymų ir naudingų pa
tarimų.

Živilietė.

— Kaip sutiko pirmąjį sniegą. Kudir- 
kiečiai ir vytautiečiai vos pirmajam snie
gui pasirodžius padarė į laukus labai įdo
mias iškylas, kuriose visus domino žai
dimai, kilo aukštyn laužų dūmai, skam
bėjo dainos ir sklido juokas.

Kairionio kelmas-

— Paukšteliams į pagalbą. Keletas 
gimnazijos skautų susirinkę nutarė per 
visą žiemą, nors ne po daug, bet regulia
riai pabarstyti paukšteliams valgio — tru
pinėlių ir grūdų. Būtų gerai, kad visi prie 
jų prisidėtų.

— Dirba, kruta, ruošiasi... Alio! Alio! 
Ar senai žinot? Vytautiečiai nedejuoja, 
nesnaudžia, bet smarkiai kruta, ir pla
nuoja didžiausius planus savo, o kartu ir 
Ukmergės skautų, septynerių metų skau
tiškojo darbo sukaktuvių paminėjimui, ku
ris įvyks 1932 m. saus. m. 25 d.

Ant. U. Kairionis.
SKAUTAI — SANITARAI.

Zarasų skautų-čių tarybos štabas nu
tarė įsteigti sanitarinius greitosios pagal
bos kursus. Kursams lektoriauti sutiko 
gerb. felč. Maculevičius, paskaitos bus 
po du kartu savaitėje. Bus rodoma grei
toji pagalba ir praktiškai. Kursus lan
kyti užsirašė 30 — 40 skautų. Po kursų 
bus egzaminai, kuriuos išlaikiusieji skau
tai gaus tam tikrus pažymėjimus ir sani
taro specialybę. Tokie kursai skautams 
yra labai naudingi, už tai skautai savo ge
ram lektoriui širdingai dėkoja.

Šiemet Zarasų skautai minės savo 5-lų 
metų veikimo sukaktuves, kurioms jau 
dabar pradedama ruoštis.

Koresp. A. Juodka.

— Naujas skautų vyčių būrelis. Pra
eitų metų pabaigoj Telšiuose įsikūrė I-sis 
skautų vyčių Daukanto būrelis. Būrelį 
sudaro gimnazistai vyčiai ir įvairių įstai
gų tarnautojai, buvusieji skautais — viso 
14 asmenų. Būrelio veikimo perspekty
vos numatomos labai gražios, nes turint 
tokių žmonių nesunku ir dirbti. Dabar vy
čiai turi įsirengę ping-pong‘o klubą, kur 
maloniai ir skautiškai praleidžia žiemos 
vakarus. (Tur būt vakarus praleidžia ne 
tik p. p. klube? R e d.). Sueigos daromos 
kas savaitę, jau padaryta 7. Vyčiai darbų 
gaires daugiausia mano nukreipti į spor
tą, savo krašto pažinimą ir auklėjimąsį. 
Būreliui vadovauja aviacijos ats. vyr. 
pusk, paskilt. Taločka.

MALĖTŲ PADANGĖJ (Utenos tuntas).
Ar girdėjot? Ar žinot? Malėtiškiai 

skautai jau nuo pernai metų turi šumną 
stygų orkestrą, vedamą mokyt. Marško
nio. Griežikų nemažas būrelis, sugeba 
gan gerai pagriežti. Visumet skautų ar 
vidur, mokyklos ruošiamuose vakarėliuo
se griežia. Malėtiškiai ir anksčiau turėjo 
puikų orkestrą, kurį suorganizavo kun. N. 
Švogžlys, bet jam išvažiavus, keletui me
tų „išvažiavo” ir orkestras.

Ant U. Kairionis.

SKBUTfll 75 lt!
Šitą retą progą turės 1932 me-

„ŽIDINIO“ 
— literatūros, mokslo, visuomenės ir 
akademiškojo gyvenimo mėnesinio 
iliustruoto žurnalo — apsimokėję pre
numeratoriai, kurie 1932 m. galės 
gauti „Sakalo“ b-vės 26 knygas (jos 
bus paskelbtos „Židiny“) su 50% 
nuolaidos, o visus kitus, net ir nau
jausius leidinius ir vadovėlius, — su 
mažesne nuola:da bendrovės nuožiūra. 
O kas iš skautų nenori skaityti įdo
mių knygų, kurių „Sakalo“ b-vė turi 
apsčiai išleidusi.

„Židinį“ mūsų plačioji inteligentiš
koji visuomenė per septyneris leidimo 
metus jau gerai pažino ir pamėgo. 
Jisai skaitytinas kiekvienam prasila
vinusiam, galvojančiam žmogui. O 
ypač skautams, kurie, šalia fizinio 
grūdinimosi, turi didelio dėmesio 
kreipti ir į sielos turtinimą, turi sekti 
Lietuvos ir pasaulio kultūros gyveni
mą, plėsti savo akiratį, padėti nusis
toti savo pasaulėžiūrai „Židinį“ reda
guoja prof. V. Mykolaitis-Putinas. 
NevĖluokif užsisakyti „Židinį“ 1932 metams!

Prenumeratos kaina: met. 35lt., 
pusm. 20 lt.; pradž. mokyklų mokyt.: 
met. 30 lt., pusm. 15 lt, moksleiviams 
ir studentams: met. 25 lt., pusm. 15 lt. 
(atsiimant iš ad-jos—met. 20 lt., pusm. 
10 lt).
Adr.: „Židinys“, Kaunas, Laisvės ai. 3
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(Tąsa iš „Sk. Aido“ Nr. 1), 
VIRŠIJANT PRIEŠININKĄ PĖSTININ
KU, JEI NE VISUOMET, TAI DAU
GELYJE ATVEJŲ UŽTENKA, KAD 

IŠLOŠUS.
Tada mes gausim:
1. Priešininko karalius turi būti tam 

tikram stačiakampyje, kad galėtų neleisti 
pėstinnikui pasiekti aštuntos eilės, kurią 
pasiekęs jis taptų figūra.

2. Jeigu mūsų karalius turi savo val
džioje du kvadratus priešais pėstininką, 
tai priešininko karalius gali surasti sau 
pagalbą opozicijoje, bet ir tad ne visuo
met.

3. Jeigu priešininko karalius randasi 
prieš pėstininką, tai partija baigiasi ly
giomis, nes baltieji gali pasiekti tik pato.

Įsivaizduokim, kad šachmatų lentoje 
randasi baltasis pėstininkas ant e6. Jam 
užtenka dviejų ėjimų, kad pasiektų e8. 
Juodasis karalius turi būti nuotolyje nuo 
lauko e8 neviršijančio dviem ėjimais tą 
lauką pasiekti. Jis turi būti kur nors sta- 
čiakampainyje c6 — g6 — g8 — c8. Šitą 
stačiakampainį sudaro du kvadratai: e6 

e8 — g8 — g6 ir e6 — e8 — c8 — c6. 
Todėl dažnai yra kalbama apie kvadratą 
pereinančio pėstininko, t. y., tokio pėsti
ninko, kuris negali būti sustabdytas jo
kiu priešininko pėstininku.

21.
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vyzdyje, tai baltieji išlošti negali. Nei ka
ralius, nei rikis, nei pėstininkas negali 
atimti nuo juodojo karaliaus kampinio 
lauko. Visos pastangos išlošti yra bergž
džios ir priveda prie pato.
UŽPUOLIMO ANT KARALIAUS, NU
STOJUSIO GYNIMOSI FIGŪRŲ, PATO

GUMAI.
Jeigu priešininko karalius atidengtas 

eilei šachų ir negali greit pasislėpti už 
savo figūrų nuo bokštų, rikių ir valdovės 
užpuolimų, tai jis, be abejo, pražuvęs. Ne 
ant vieno iš jam pasiekiamų laukų jis ne-
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4

3

2
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abcdefgh

Ėjimas baltųjų.
Baltieji negalėtų išlošti. Jei jie pada

rytų ėjimą karaliumi, tai juodųjų atsaky
mas bus Ke8 — d7 ir lošimas užsitęs ne
prisiartindamas prie tikslo. Jei baltieji su- 
loš d6 — d7 + , tai jie atsidurs po juo
dųjų ėjimo Ke8 — d8, kryžkelyje: arba 
padaryti patą ėjimu Ke6 — d6, arba pa
daryti koki kitą ėjimą ir nustoti pėstinin
ko d7.

Iš šitų pavyzdžių ir išeina strategija 
lošimo karaliumi ir pėstininku prieš ka
ralių. Taigi matome, kad šioje padėtyje, 
turint valdovės pėstininką ir karaliui tu
rint savo valdžioje du laukus, prie nieko 
nepriveda. Jei priešininko karaliui pasi
seks užimti stačiakampainio kampas, pės
tininkui nepriėjus iki aštuntos linijos, tai 
partija baigiama lygiomis. Bet tai nėra 
būtinoji sąlyga. Jeigu baltasis karalius 
mėgins atkirsti juodąjį nuo kampo, tai jis 
pats gali būti greit jame uždarytas ir ta
da vėl partija baigiama lygiomis.

Šita kova už kampą yra aiški iš se
kančių dviejų pavyzdžių.

23.

gali rasti saugios vietos nuo aštrios ata
kos. Jis randasi „mato tinkle“.

Figūros randasi šachmatų lentoje se
kančioje padėtyje:

Baltieji: Khl, Vd2, Bf3, g2 ir h2,
Juodieji: Kh8, Vb7, Be8, Ba8 ir Rc7, 
Juodosios figūros stovi visai nuošaliai 

nuo savo karaliaus. Todėl nežymioms 
baltųjų jėgoms pasiseka pravesti sėkmin
gą puolimą.

Baltieji. Juodieji.
1. Vd2 — h6+ Kh8 — g8
2. Vh6 — g6+ Kg8 — h8
3. Bf3 — h3X.
Figūros šachmatų lentoje:
Baltieji: Kgl, Bbl, Ba5, g2 ir h3, 
Juodieji: Kf6 Vh4, Bh8, f7 ir g7.
Juodieji atidengė savo karalių. Baltie

ji, esant jų ėjimui, gali pakreipti partiją 
savo naudai, iki juodieji pagelba g7 — g6 
ėjimo rezervuos savo karaliui saugią vie
tą ant g7.

Baltieji. Juodieji.
1. Bbl — b6+ Kf6 — e7
2. Ba5 — a7+ - Ke7 — e8

(geriausias ėji
mas, kuris lieka).

Čia baltasis karalius turi savo valdžio
je du laukus prieš savo pėstininką, bū
tent: d5 ir d6 ir juodieji nėra opozicijoje. 
Baltieji turi stengtis, kad šitą patogumą 
išlaikytų. Aišku, jie neturi dabar eiti pės
tininku, pirmiau jiems reikia nustumti 
juodąjį karalių,

Baltieji. Juodieji.
1. Kc5 — d5 ............
Baltieji užima opoziciją, kad cugcvan- 

go pagalba paimtų savo valdžion lauką 
d7 ir po to eina pėstininku ant d5.

1..................... Kd7 — c7
2. Kd5 — e6 Kc7 — d8
3. d4 — d5 Kd8 — e8
Dabar juodieji sudaro opoziciją, bet ji 

šitoje padėtyje yra be naudos.
4. d5 — d6 Ke8 — d8
5. d6 — d7 ......... .
Cugcvangas! Karalius turi nuimti blo

kadą nuo pėstininko.
5..................... Kd8 — c7
6. Ke6 — e7 K — cs (kur

norint).
7. d7 — d8 (bokštas arba valdovė).
Ir baltieji išlošia.

ta
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5 Baltieji: Kgl, Vf6, Be7, b2, g2 ir h3, 
Juodieji: Kg8, Ba8, Žg3, f4, f7 ir g6. 
Baltieji paliko savo karalių be jokio

Jei duotoje padėtyje ėjimas yra bal
tųjų, tai jie išlošti negali, nes žirgas ne
gali užkirsti kelio juodajam karaliui eiti 
iš c8 į c7 ir atgal.

Jeigu ėjimas yra juodųjų, tai jie negali 
eiti karaliumi į c7 ir yra priversti trauk
tis į d8 arba į d7, po ko baltasis karalius 
išsiliuosuoja iš kampo ir baltieji išlošia.

24.

Baltieji išlošia, kadangi jie turi per
svarą vienu bokštu. ✓

Figūros šachmatų lentoje stovi kaip 
seka:

3. Bb6 — b8 + Vh4 — d8
4. Bb8 : d8 + Ke8 : d8
5. Ba7 — a8 + Kd8 — cs

6. Ba8 : h8.
(kur norint).

gynimo prieš gresiantį bokšto a8 užpuo
limą, prie ko dar bokštą palaiko žirgas ir 
pėstininkas užimantieji geras pozicijas. 
Seka ėjimas Ba8 — al+ gresiantis matu, 
pavyzdžiui, Kgl — f2, o juodieji Bal — 
flX.

Kad sau išaiškintume priežastį, kurios 
dėka panašios atakos taip greit priveda 
prie mato, išanalizuokime apsigynimus 
nuo šachų.

Jeigu priešininko karalius pasiekė lau
ką, į kurį atėjęs bokšto pėstininkas gali 
tapti valdove ar bokštu ir šį lauką nuo 
jo negali atimti rikis, kaip kad šiame pa-

Šachuojant pėstininku, galima jį pa
imti ar pasitraukti karaliumi.

Šachuojant žirgu, galima jį paimti ar 
pasitraukti karaliumi.

Šachuojant rikiu, bokštu ar valdove, 
galima paimti šachuojančią figūrą, arba 
aprubežiuoti jos veikimą, pertraukiant li
niją, kuria ta figūra veikia, t. y., užsi
dengti nuo šacho ar pasitraukti karaliu
mi.

Prieš dvigubą šachą, t. y., kada ša
chas yra duodamas vienu ir tuo pačiu lai
ku dviejomis figūromis, yra tik viena iš
eitis — pasitraukti karaliumi. Tokiu būdu, 
jei nėra figūrų, kuriomis galima būtų už
sidengti nuo šacho arba paimti prieši
ninko šachuojančią figūrą ir jei karalius 
yra puolamas stiprių jėgų, tai jam vien 
lieka nuolatinis bėgimas, turint vilties, 
kad pasiseks pasiekti savo figūromis už
imtų vietų, už kurių karalius ir galės pa
sislėpti, Bet tai yra sunku padaryti, jei 
turima reikalo su priešu, mokančiu gerai 
išnaudoti savo persvarą.

(B. d.).
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Uždaviniai.
Skyrių veda vyr. sktn. H. Rudzinskas.

Perskaityti stačiai: 1) Azijos pusiasa
lis,. 2) atogrąžų gyvulys, 4) vyr. vardas, 
13) gėrimas.

Gulsčiai: 3) įrankis, 5 mot. gim. aukšč. 
laipsn. būdvardis, 6) prielinksnis, 7) skai
čius, 8) Azijos valstybė, 9) užeigos vie
ta, 10) prielinksnis, 11) jungtukas, 12) nam. 
paukštis, 14) prielinksnis, 15) įvardis, 16) 
............. pasimatymo.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. nr. 14.

Atsiuntė Enoj-Avs iš Šiaulių.

Iš šios figūros išpiaustyti didžiąsias 
raides ir sudėti žinomą pavardę.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. nr. 15.

Atsiuntė A. Valiukas iš Kaišiadorių. 
Šarada.

Miško žvėris aš esu, 
Kas tik lenda — tą duriu. 
Vieną raidę jei pakeisit 
Naktį gaudyt greitai eisit.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 16.

Atsiuntė V. Žemaitis iš Kauno.
Šarada.

Upė esu aš plati 
Ir taipogi gan gili.
Mano galus apkarpyk — 
Moters vardą tuoj skaityk.

Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 17.
Atsiuntė Herus.
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Papildykit trūkstamas raides ir gau
kit iš š. m. „Sk. A." vieną eilių strofą.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 18.

Atsiuntė Enoj-Avs iš Šiaulių.
Šarada.

Paprastas aritmetikos skaičius esu, 
Vieną raidę pakeitę ir naują pridėję, 
Pamatysim prie upės priėję.
Be dviejų pirmų, su viena nauja, 
Dažnai žaidime mokėti gauna. 
Pakeitę pirmą raidę ir ketvirtą 
Apskrities mieste gausim namą tvirtą. 
O išmetę vieną raidę — rasim laive, 
Ir pakeitę pirmutinę — pamatysim lauke.

Užd. vert. 2 tašk.

Uždavinių sprendimai.
Užd. nr. 1.

Stačiai: 1) oi, 2) Julė, 3) sena, 4) šuo, 
5) ūkis, 6) ylos, 7) suk, 8) mėta, 9) šaka, 
10) data.

Gulsčiai: 2) jis, 4) šulinys, 11) šukė, 12) 
alus, 13) oi, 14) ėda, 15) ata.

Užd. nr. 2.

Užd. nr. 3.
M

2|6|16
14|30|15

|11|28|31'29|10|
|19|U)|27|18|32 25 26!

14 Į 8 |21Į13| 7 |22| 91 3 |:51
' I12ĮJJ Į23Į24Į

Užd. nr. 4.
Miražas, tiražas.

Užd. nr. 5.
Alyva, slyva.
Užd. nr. 6.

Prūsai, ūsai.
Užd. nr. 7.

Stačiai: 1) elnias, 2) arka, 3) žili, 5) 
boa, 7) ūsų, 8) Onega, 9) rėk, 10) alga, 

H) po, 13) prie, 14) Onytė, 16) Azija, 18) 
aorta.

Gulsčiai: 3) žalia, 4) Oslo, 6) nelaikyk. 
12) ša, 14) oras, 15) ei, 17) gaisras, 19) 
yes, 20) kakao.

Užd. nr. 8.
1) Mina, 2) kitas, 3) naras, 4) asas.

Užd. nr. 9.
7

31 30 8 9 6

33 32 29 5 10 10

36 34 4 2o H 14 16

37 35* 2 3 27 13 12 18 17

38 39 1 41 26 20 19

47l 40 42 25 21| 22

46 45 43 24 23

44

Perskaitę gaunam: „Skaute, būk iš
tvermingas ir pradėtą darbą dirbk iki 
galo".

Užd. nr. 10.
Vilkas, šilkas.

Užd. nr. 11.
Linas, kinas.
Užd. nr. 12.
Kalvė, kalė.

UŽ SPRENDIMUS GAVO:
12 tašk.: V. Usevičius, A. Janušauskas, 

V. Bioševas, K. Smetona, L. Tiškus, A. 
Gabalis, K. Slavinskas, V. Baltutis, V. 
Norkus, A. Jurkis, A. Leipus, V. Jeršo- 
vas, T. Aleškevičius, Č. Zaleskis, K. Pet
ronis, S. Diminskas, Jaun. Įeit. Katulis, J, 
Audenis, J. Būga, S. Kairys, P. Drevins- 
kas, A. Petranis, P. Rožaitis, J. Naruše
vičius, V. Vintartas, V. Statkevičius, S. 
Gražys, K. Kiaunis, K. Buišas, S. Žukaus
kas, V. Žemaitis, V. Dargis, Enoj-Avs, V. 
Gedvilas, A. Jasinskis, J. Antanas, J. Kli
mavičius, S. Jameikis, V-Pilis, Ste-Pilis, 
jaun. Įeit. Bliudnikas, V. Pečkaitis, J. Va
lakas, E. Klišauskas, V. Rosochockas, A. 
Stankevičius, E. Sučyla, S. Kuprionis, K. 
Pilkauskas, A. Katarskis, V. Katarskis, 
V. Ramonas, K. Liuberskis, V. Grušas, J. 
Mintaučkis, V. Guolys, J. Karosas, K. Da
mijonaitis, Ge-Vytis.

10 tašk.: Č. Zaleskis, K. Slavinskas, K. 
Kiaunis, V. Šatinskas, V. Pilis, Ste-Pilis, 
V. Federavičius, K. Kraujalis, E. Inčyla, 
J. Banaitis, T. Aleškavičius, Ge-Vytis, J. 
Sodaitis, M. Kliučius, J. Vaitkevičius, V. 
Baltutis, L. Alekna, G. Peseckas, K. Pet
ronis, K. Peteris, A. Jermalavičius, G, 
Užupys, V. Gedvilas, A. Jasinskis, vyr. 
pusk. M. Antaniškis, J. Rimkevičius, V. 
Dargis, G. Kimeris, S. Gadliauskas, J. Ke- 
meža, J. Kemeža, J. Pikčilingis, J. Pikči- 
lingis, E. Jegerytė, A. Kačanauskas, A. 
Kačanauskas, V. Pečkaitis, M. Preisas, B. 
Jozėnas, N. Šalna, N. Šalna, V. Suchvos- 
tovas, D. Žemaitis, L. Žukas, E. Jasins- 
kas, A. Katarskis, V. Katarskis, E. Pace- 
vičius, K. Gumauskas, J. Vilkaitis, J. Vil
kaitis, E. Slavinskas, S. Žymantas, J. 
Rimkevičius, Z. Zviklas, K. Damijonaitis.

9 tašk.: L. Žigaras, S. Kuprionis, A. 
Leipus, K. Pilkauskas, J. Mintaučkis, R. 
Orlauskas, A. Jurkis, A. Valiukas, V. Ūse- 
vičius, V. Bioševas, L. Žigaras, Petras N., 
V. Vintartas, J. Sodaitis, J. Šimelfenigis, 
A. Docius, T. Jurčys, G. Peseckas, J. 
Skobeika, J. Audenis, J. Būga, S. Kairys, 
P. Drevinskas, K. Buišas, V. Žemaitis, J. 
Valakas, J. Jurgelis, Eng-Ovs,, J. Petro
nis, E. Pazfenčikaitė, J. Klimavičius, S. 
Kimeris, St. Jameikis, S. Liutkevičius, E. 
Klišauskas, V. Rosochackas, A. Stanke
vičius, A. Rumbaitis, L. Žukas, E. Jusins- 
kas, Ignatavičius, V. Nešūkaitis, V. Ku-
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bilius, V. Ramonas, K. Liuberskis, A. Liut
kus, V. Grušas, V. Guolys,

8 tašk.: B. Židonis, A. Tuminas, A. 
Križauskas, V. Jeršovas, S. Diminskas, E. 
Jakaitis, K. Peteris, A. Jermalavičius, A. 
Petranis, P. Rožaitis, O. Balzaravičiūtė, 
V. Draugelis, J. Jurgelis, O. Moliusytė, 
V. Stankevičius, V. Juknevičius, P. Kras- 
nickis, K. Kubilius, J. Klimašauskas, V. 
Kubilius, K. Gumauskas, A. Anelauskai- 
tė, A. Vainauskas, A. Liutkevičius.

7 tašk.: F. Grinius, G. Upys, M. Me- 
činskas, J. Yčas, M. Milaševičius, J. Pet
raškevičius, P. Mikoliūnas, E. Jakaitis, G. 
Juškėnas, J. Naruševičius, V. Statkevi- 
čius, P. Žemdorfas, V. Žukauskas, V. Bal
tuška, A. Grybauskas, Mintautiškis, P. 
Krasnickas, V. Ivanovas, E. Slavinskas, A. 
Misevičiūtė.

6 tašk.: E. Martyšius, R. Jašinskis, V. 
Vijeikis, A. Križauskas, V. Vijeikis, M. 
Kliučius, J. Vaitkevičius, M. Bendoriūtė, 
V. Laugalys, J. Mickus, V. Draugelis, A. 
Anelauskaitė, V. Ilabermašaitė, J. Gra
žulis, J. Paškauskas, V. Stankevičius, V. 
Suchvostovas, D. Žemaitis, V. Nešukai- 
tis, J. Klimašauskas; A. Vainauskas, S. 
Žymantas, A. Misevičiūtė.

5 tašk.: A. Gabalis, V. Laugalys, J. 
Petronis, M. Sukutas, M. Sukutas, Min
tautiškis, B. Mikalkevičius, B. Mikalkevi- 
čius, V. Juknevičius, E. Pacevičius, Z. 
Sviklas.

3 tašk.: V. Sakalas, J. Mezginis, A. 
Teigeląvičius, K. Kubilius, A. Anelaus
kaitė.

2 tašk.: J. Mickus, J. Bojažinskas,

Atsk. nr. kaina 30 c.
■HBKHKaamBaMMBBMi

Skirtas dovanas laimėjo: skaut. peiliu
ką („finą“) — J. Mintaučkis, „Skautų 
Aido“ prenum. 1932 met. — V. Rosochoc----
kas ir V. Ramonas, knygą „Jaunuolio la
vinimasis“ — S. Kimeris, skaut. kalend 
„Budėk!" — K. Gumauskas ir L. Žiga- 
ras, Baden-Powell‘io pav. — J. Jurgelis 
ir A. Vainauskas.

PRANEŠIMAI.
Visiems: už šio „Sk. A.“ teisingai iš

spręstus uždavinius burtų keliu skiriamos 
šios dovanos: dvi „Skautų Aido“ prenu
meratos 1932 met., viena „Skautų Vado" 
prenum., vienas kalendorius „Budėk!“ ir 
du dail. Žmuidzinavičiaus paveiksliukai 
„Skautų stovykla“.

Uždav. sprendimus siųsti iki š. m. va
sario mėn. 10 d.

A. Liutkui: neskelbtam.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga. Redaktorius Ant. Saulaitis.

Visiems svarbu!
Jūs laukiat gero, įdomaus ir pigaus žurnalo, ku- J 

pino jaunystės dvasios ir energijos, turiningo, gausiai S 
iliustruojamo, reguliariai ir dažnai pasirodančio. R 
Toks žurnalas yra ffSkatlttį Aldas“ leidžiamas R 
visam Lietuvos jaunimui. Skautų idealai sudėti jų S 
obaisyje, įžodyje ir įstatuose, yra artimi, suprantami g 
ir pažintini visam jaunimui. Todėl kiekvienas kaimo 5 
arba miesto berniukas ar mergaitė „Skautų Aide“ ras 5 
daug naudingų dalykų.. «
„Skautų Aide‘‘ rasite.

Įdomių iliustruotų apysakų, eilėraščių, scenos vaiz- « 
dėlių, mūsų šalelės praeities vaizdų, jos žmonių gyveni- S 
mo ir gražiųjų jos vietų aprašymų, žinių iš pasaulio jau- 5 
nimo gyvenimo, straipsnių apie būdo lavinimą ir auklė- J 
jimąsi, sporto ir žaidimų skyrių, rašinių apie gamtą, S 
linksmą kampelį, „Suk galvą“ skynų ir galvosūkių spren- 
dimo konkursą, skyrių vaikams, daug įdomių ir naudingų K 
praktiškų nurodymų, reikalingų jaunimui. Š

Tėvai — „Skautų Aido“ prenumerata yra ge- S 
riausia doyana jūsų vaikams, nes ,.Skautų Aidas“ r 
auklėja jaunimų skautų idealais — gerais ir dorais 5 
žmonėmis. Juk ir tamstos to siekiat. S

MOKYTOJAMS „Sk. A.“ nori būti talkininkas auklė- J 
jimo darbe. Mes tikimės, kad „Sk. A.“ tamstoms pa- £ 
tiks. Švietimo m-ja įvertino „Sk. A.“ prenumeruodama J 
jį mokykloms. Ponas Švietimo Ministeris yra apie jį 5 
geros nuomonės. (Žiūr. 1930 m. „Sk. A.“ 9 nr. pusi. 2). «

Didelio formato, gero popieriaus, kelių spalvų C 
viršeliais, gausiai ir įvairiai iliustruotas „Skautų S

* Aidas“ išeina tvarkingai 2 kartus per mėnesį (1 ir 15 d.). 5
* „Skautų Aido“ metinė prenumerata tik 6 litai, pusi. 5 
« metinė — 3 lit 50 et. Adr. Kaunas, Nepriklaus. a. 4. S

Visi Lietuvos sportininkai ir sporto 
mėgėjai skubėkite užsisak y t i 

„Mūsų Sportą“, 
vienintelį Lietuvoje sporto ir fiziško auklėjimo 

laikraštį.
, Mūsų Sportas“ eina: kas savaitė vasaros metu 
(IV — IX mėn.) ir kas dvi savaiti — kitu metu. 
Jo kaina: metams — 10 lt., pusmečiui — 6 lt. 
Latvijoj, Vokietijoj ir Estiioj — 15 lt. ir kitur 

užsieny — 20 lt metams.
„Mūsų Sporto“ metiniai prenumeratoriai, užsimo
kėję ligi 1932 m. sausio 30 d., dalyvaus premijų 
paskirstyme, būtent: kelionė dovanai į Pabaltijo 

futbolo turnyrą Rygoje 1932 m. ir kit.
Redakcijos ir admin, adresas: Kaunas, Višinskio 

g-vė Nr. 30, arba Ka»nas, pašto dėž. 202.

Moksleivių ir skautų reikalams geriausiai pritaikintas 

1932 metų kalendorius 

„BUDĖK!“
Gaunamas Skautiškų Reikmenų Tiekimo skyriuje ir 
knygynuose. Įdomus, naudingas ir praktiškas.

Kaina 1 lt 50 et. Kaunas, Nepriklausomybės a. 4.

Suvalkiečiai! Pasaulio naujienas Jums 
patiekia visi laikraščiai ir radio, bet pietų 
Lietuvos kroniką Jūs rasite tik savaitraštyje 99

SUVALKIETIS^
Kadangi daug įdomiau yra žinoti, kas darosi jūsų kaimynystėje, negu 
kokioje Australijoje, tad skubėkite išsirašyti „SUVALKIETJ“ 1932 m.
Savo geru technišku sutvarkymu, vietos žinių ir iliustracijų gausumu, aktualumu ir įdomumu 
«SUVALKIETIS» pralenkia visus provincijos laikraščius. Tų pripažino ne tik tūkstančiai

'jfa skaitytojų, bet ir Kauno spauda. Be to, «SUVALKIETYJE» išplėstas ir visuomet labai .===. 
įdomus dailiosios literatūros skyrius, kritiškų gyvenimo pastabų skyrius ir t. t. Rimtais 

—— straipsniais «SUVALKIET1S» nuolat atsiliepia į visus svarbesnius mūsų gyvenimo reiškinius,
jumoru paįvairina niūrias dienas ir t. t. ir t. t.

„SUVALKIEČIO“ prenumerata: metams 6 litai, pusei metų —3 lt.
Išsirašyti galima visuose Lietuvos paštuose ir jų agentūrose. Laikraštis eina jau du metai. 1931 m.

■ prenumeratoriai gavo dovanų knygomis. Dar vertingesnių dovanų gaus 1932 m. skaitytojai.

I^^Redakcijos ir administracijos adresas: Marijampolė, Viešoji aikštė 4. Telefonas 175.^^

„VILNIAUS" sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 2. Tel. 776. Karo cenzūros leista.
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