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Iš musų gyvenimo.
Skautų žygdarbiai pažymėtini.

Vienas svarbiausių skautybės auklė
jimo sistemos momentų yra heroiškumo 
žygiai. Viso pasaulio skautų organizaci
jose su dideliu atsidėjimu ir rūpestingu
mu stengiamasi jaunuoliams įkvėpti kuo 
didesnį norą žygdarbiams, kurie būtu 
pašvęsti jų ir artimųjų gerovei. Mūši; 
darbo programa ir veikimo sąlygos ruo
šia gana palankias aplinkybes ir heroiš 
kiems darbams.

Vieni tų žygdarbių yra mažesnės ver
tės, kiti didesnės; o dar kiti yra nepa
prasto heroizmo pavyzdžiais. Tai įvai
rūs geri darbeliai, patarnavimai, didel’s 
rūpestingumas ir, pagaliau, pavojaus va
landą kito asmens gyvybės išgelbėjimas!

Už žygdarbius ir mūsų statuto numa
tyta net tam tikras garbės ženklas — 
Maltos kryžius. Tuo norima pabrėžti tų 
pasižymėjimų svarbumą ir paskatinti 
skautus-es žygdarbiams.

Jau yra iš seniau visa eilė skautų ir 
skaučių apdovanota Maltos kryžiais už 
gyvybių išgelbėjimą. Tačiau ir centrui 
žinoma, kad kur-ne-kur yra nepabrėžtų 
žygdarbių, nepaskelbtų įvykių ir nepa
gerbtų pasiaukotojų.

Vyr. Sk. Štabas prašo tuntininkus į tą 
dalyką atkreipti dėmesio ir jei yra tunto 
skautų-čių padarytų žygdarbių, pagal 
statutą atžymėtinas garbės ženklu, pri
statant smulkią ir pamatuotą įvykio kvo
tą — tarpininkauti apdovanoti.

Pažymėtinas Klaipėdos tunto darbas — 
skautų taupomoji kasa.

Klaipėdiečiai susirūpino geriau įg, 
vendinti devintąjį skautų įstatą — tapti 
taupiais. Kad padėtų skautams to tikslo 
siekti, tuntas įsteigė taupomąją kasą. 
Kasa tvarkosi taip.

Kasos nariai yra visi Klaipėdos r. tun
to skautai ir skautės, išlaikę III-jo laips
nio egzaminus ir davę įžodį.

Taupymo būdas sekantis — kiekvie- 
nas-a skautas-ė gauna taupymo knygelę, 
kurioje įrašoma knygelės savininko pa
vardė, vardas, nr. Knygelėje yra keli 
puslapiai tam tikriems kasos ženkleliams 
klijuoti. Tų ženklelių — markučių gau
na įmokėdami į kasą pinigus. Markutės 
yra po 25 centus, 50 centų ir 1 litą. Pir 
sueigą, vieną kartą savaitėje, kiekvienas 
skautas-ė privalo įsigyti bent vieną mar
kutę kokiai nori sumai ir tą markutę 
įklijuoja į savo knygelę.

Tuntininkas išduoda reikiamą skai
čių markučių draugininkui ar atskiros 
skilties skiltininkui, kiekvieno mėnesio 
pabaigoje, nevėliau 30 dienos, dr-kas ar 
atsk. sk. skilt-kas surinktus už markutes 
pinigus pristato tuntininkui.

Taupomosios kasos pinigai laikomi 
patikimam banke einamoje sąskaitoje ir 
kiekvieno mėnesio 1 dieną pinigai gau
ti iš dr-kų ir ats. sk. skilt-kų įnešami į 
banką.

Pinigai grąžinami taupytojui: a) išsto- 
jant iš skautų, b) persikeliant iš tunto 
rajono, c) stovyklos reikalams ir d) skau
tiškiems rūbams ar reikmenims įsigyti 
(ir „Sk. Aidui" prenumeruoti? R e d.). 
Grąžinant pinigus, knygelėje ant atitin
kamos sumos markučių uždedamas štam 
pas: „Apmokėta".

Procentai už įdėtus į banką pinigus 
skirstomi metų gale taip: ’/s kasos ūkio 
išlaidoms, */a tunto štabui ir ’/.i draugo
vėms ir ats. skiltims proporcingai įdė
tiems pinigams.

Kasos įstatai patvirtinti Vyriausio 
Skautininko 1931.XI.2 d.

Pasisekimo gražiam klaipėdiečių dar
bui. Geras pavvzdys ir kitiems.

Vadų kursai.
Kėdainiai. Sausio 24 d. Kėdainių gim

nazijoj įvyko skautų vadų kursų atida
rymas. Kursus atidarydamas kalbėjo 
paskt. A. Vaškevičius apie skiltininkų 
pareigas ir santykius su skautais. Buvo 
pasiskirstyta skiltimis. Susidarė viena 
skaučių ir dvi skautų skiltys. Skaučių 
skilčiai vadovauti paskirta skiltininkė M. 
Pšemieneckaitė, o skautų A. Alekna ir 
V. Lapas. Kursus, kurie tęsis iki šv. Jur
gio, lankys apie 25 skautai (skiltininkai, 
paskiltininkai ir vyresni skautai).

Koresp. Ali. D-s.
Krakės. Krakių D. L. K. Kęstučio 

dr-vės skautai-tės veikia gerai. Š. m 
sausio 10 d. įvyko iškilminga dr-vės suei
ga, kurioje dalyvavo visi skautai-tės. Su
eigoje dalyvavo senas dr-kas, ats. Įeit, 
vyr. skilt. K. Bandžius, kuris nuo parei
gų atsisakė. Dr-ko pareigas perėmė dr- 
vės globėjas mokyt, pasktn. Papečkys. 
Š. m. 1.24 d. įvyko vakaras. Buvo vaidin
ta „Vargšas Tadas“. Kęstutiečiai vaka
rus daro dažnai, bet jiems ir sekasi, 
kiekvieną kartą vis papildo dr-vės iždą 
ir patys geriau išsilavina vaidindami. 
Ateityje mano dar stropiau imtis šito 
darbo. Senas Lapinas.

Egzaminai ir Įžodis.
Joniškis (Šiaulių). Rodos, dar tik pa

sibaigė vieneri ir užstojo antri metai nuo 
įsikūrimo S. Daukanto d-vės, o vistik jau 
yra 2 skaučių skiltys, 2 skautų mokinių 
skiltys ir viena miestiečių. Kol kas suei
gas daro visi bendrai, dirba bendromis 
jėgomis prižiūrint d-vės draug. — vid- 
mokykl. dir. P. Lazauskui.

Ir štai š. m. sausio 30 d. vakare buvo 
egzaminai į III-jį ir II-jį patyr. laipsn. 
Egzaminuoti buvo atvykęs iš Šiaulių 
pasktn. Majauskas. Į III-jį patyr. laips
nį išlaikė 18 ir į II-jį — 4 skautai-ės.

Sausio 31 d. buvo iškilminga S. Dau
kanto d-vės ir miesto skautų bendra su
eiga, kurioje brolis psktn. K. Majauskas 
laikė pašnekesį apie skauto įžodžio reikš 
mę gyvenime, ir patarė geriau dabar ne
duoti tų iškilmingų žodžių, negu davus 
žeminti skautijos vardą. Gal, nevienam 
„naujokui" nuo tų žodžių sudrebėjo šir
dis, gal ne vienas pagalvojo, ar ištęsės 
pažadėtą žodį. Taip. Ištęsės! Nes visi - 
tvirtai buvo pasiryžę.

Po pašnekesio sugiedota Liet, himnas, 
ir dalyvaujant beveik visiems vid. mokyki, 
mokiniams ir daugeliui svečių skautai 
kandidatai iškilmingai davė įžodį prie 
tunto vėliavos. Kiekvieną skautą, davusi 
įžodį, pasktn. Majauskas atskirai pasvei- 

• kino, užrišo kiekvienam kaklaraištį, ku
rio viename gale užmezgė mazgelį. Pa 
to, skautų globėjas vid. mokyki, direk
torius p. Lazauskas laikė pašnekesį apie 
kilnų skautų obalsį, įstatus ir papročius 
giliais ir charakteringais bruožais nupa
sakodamas.

IV L. K. Mindaugo dr-vės drau
gininkui jaun. įeit, psktn.

J. davikui, 
jo tėveliui mirus, reiškiame skau- 
t šką užuojautą.

Dr-vės štabas ir skautai.

Kauno IV L. K. Mindaugo Drau
govės draugininkui pskt. j. įeit.

J. davikui, 
palydėjusiam Į amžinybę brangų 
a menį — tėvą, gilioje liūdesio 
ir skausmo valankoje reiškiame 
broliškos meilės užuojautą.

Kauno 1 Skautų Vyčių Draugovė.

Liūdesio valandoje IV L. K. Min
daugo draugovės draugininkui 

pskt. jaun. įeit.
Juozui Navikui, 
mirus jo brangiam tėveliui, gilios 
užuojautos reiškia

Kauno rajono tunto tuntinin
kas, tunto skautės ir skautai.

Vėliau buvo suvaidinta komedijėlė: 
„Dėdė boksininkas", pastatyta 3 pyram - 
dės ir mokyki, muzikos mok. p. Vacber- 
gas su kitais dviem ponais pakoncerta
vo keletą dalykėlių ir pagrojo šokiams, 
už ką skautai taria jiems širdingiausią 
dėkui.

Po koncerto pašokta, pažaista ir iš
siskirstyta į namus.

Žirgai.
Koncertas ir tvarkinga draugovė.
Pasvalys. Š. m. sausio m. 30 d. Pasva

lio D. L. K. Kęstučio dr-vė suruošė šei
myninį koncertą. Koncertas Pasvaly yra 
retas dalykas ir publika buvo sužavėta 
p. p. Giržienės, Rusinaitės, Gaidanio, Ja- 
nušo ir Neprausčio, užpildžiusių progra
mą. Draugovė labai dėkinga jiems ir o. 
Dirginčiui, koncerto parengėjui, už pa
dėjimą.

— Pasvalio P. Vileišio dr-vė, nors dar 
visai jaunutė, bet dirba kaip senė. Skil
tims vadovauti buvo paskirti skautai 
kandidatai, kurie neturėjo supratimo kas 
yra skautas, o dabar bendrai dirbdami su 
draugininku ir adjutantu pasiekė gerų 
rezultatų ir yra neblogi vadai jauniems 
skautams — kandidatams. Greit žada visi 
laikyti į III-čią patyrimo laipsnį, tuomet 
darbas bus dar sėkmingesnis.

Sukaktuvės... laikraštukas...
Vasario 16 d. dr-vė ruošiasi triukš

mingai paminėti, savo pirmųjų kandidatų 
įstojimo į skautų eiles šešerių metų su
kaktuves. Ta proga pasikviesim svečių, 
suruošim skautišką vakarą, egzaminus i 
III p. 1., o gal ir į II-jį, iškilmingą suei
gą, įžodį ir k.... Vienu žodžiu, padarysim 
taip, kaip galėsim, įdėsim visas jėgas.

»»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 laikra&tis.
— 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.
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Kaunas, 1932 m. vasario mėn. 16 d.4 (85) nr. X metai

mini Izefnetolimąsiasiandien lieluoių tauta

Hepcilzlausoinųbės pasketkimo metines!

Garbes skautas D-ras J, Basanavičius,
Šių metų vasario m. 16 dieną sukako penkeri 

metai, kai mirė atgimstančios Lietuvos Tėvas, Vil
niaus lietuvių garbės skautas. Visas d-ro J. Basana
vičiaus gyvenimas buvo glaudžiai susijęs su Lietuvos 
gyvenimu. Kiekvienam svarbesniam tautos žygiui 
d-ras J. Basanavičius vadovavo. Tai gražiausia 
atgimstančios Lietuvos asmenybė.

D-ras Jonas Basanavičius gimė 1851 m. lapkri
čio m. 28 d. Ožkabalių kaime, Bartininkų valsčiuje 
Vilkaviškio apskrity pasiturinčių ūkininkų šeimoj. 
Kūdikystę praleido gimtajame savo kaime. Be galo 
mėgo klausytis motušės dainelių ir tėvelio pasakoji
mų. Visa tai jam įkvėpė didžią tėvynės meilę. Pami
lo jis Lietuvos piliakalnius, apsamanojusius kryžius, 
gražiąją gamtą. Dažnai jis būdavo gamtoje: čia vienas 
mąstydavo ant piliakalnio apie garsius protėvių lai
kus, čia su savo amžininkais linksmai žaisdavo po 
žalias pievas.

Paūgterėjęs pradėjo mokytis. Iš pradžių mokės 
privatiškai, vėliau pradžios mokykloje, o pagaliau 
įstojo į Marijampolės gimnaziją. Mokslas jam sekės. 
Mokytojų buvo mylimas, draugų gerbiamas. Visiems 
buvo rimto ir darbštaus mokinio pavyzdžiu. Gimna
zijos teikiamomis žiniomis nepasitenkino. Pats daug 
skaitė. Ypač mėgo tas knygas, kuriose yra kalbama 
apie garsiąją ir garbingąją Lietuvos praeitį. Tos kny
gos dar labiau sustiprino jo tėvynės meilę.

Gimnaziją pabaigė gerai ir tais pat metais išva
žiavo į Maskvos universitetą. Vienerius metus stu
dijavo istorijos filosofijos fakultete, tačiau vėliau 
perėjo į medicinos fakultetą. Į šį fakultetą perėjo to
dėl, kad čia profesoriai buvo geresni ir kad gydyto
jui buvo galima daug lengviau rasti vietą Lietuvoje. 
Universitete jis buvo labai stropus studentas. Išklau
sęs privalomąsias paskaitas ir padirbęs reikalinguo
sius praktikos darbus jis rasdavo dar laiko Lietuvos 
praeičiai studijuoti. Ištisus vakarus praleisdavo be
studijuodamas Lietuvos istoriją bei etnografiją.

1879 m. jis pabaigė universitetą. Buvo kviečia
mas pasilikti prie universiteto ruoštis profesūrai. Ta
čiau dėl lėšų stokos negalėjo pasilikti.

1880 m. mokslo draugų bulgarų kviečiamas išva
žiavo į Bulgariją. Čia tikėjos kiek pataisyti savo 

paįrusią sveikatą ir netrukus grįžti į Lietuvą. Bet jam 
buvo lemta svetimuose kraštuose išgyventi dvidešimt 
penkerius metus. Gyvendamas svetur J, Basanavi
čius neužmiršo Lietuvos. Rašinėjo apie Lietuvą į 
Prūsuos išeinančius lietuviškus laikraščius. Kai tie 
laikraščiai atsisakė toliau spausdinti J. Basanavi
čiaus patriotiškų straipsnių, tai jis pats sumanė 
įsteigti lietuvišką laikraštį. Tokį laikraštį J. Basa
navičius išleido 1883 m. Pragoję. Tai buvo ,,Aušra“.

J. Basanavičius ,,Aušros“ laikraščio tikslą gra
žiai išreiškė šiais žodžiais: ,,Kaip aušrai auštant 
nyksta ant žemės nakties tamsybė, o kad taip jau 
prašvistų ir Lietuvos dvasia“. Tie pranašiški J. Ba
sanavičiaus žodžiai ilgainiui įvyko. Skaidrūs „Auš
ros“ spinduliai sparčiai blaškė miglas iš Lietuvos 
niaurios padangės. Blaivės lenkiškumu apsvaigę lie
tuvių protai. Pakirdo lietuviai iš gilaus miego ir sku
bėjo tėvynės dirvonų plėšti. Sujudo sukruto visa Lie
tuva „Aušros“ spindulių pažadinta, Kudirkos „Var
po“ raginama. Ir pasklido tuomet garbingas d-ro J. 
Basanavičiaus balsas po visą Lietuvą, jo garbės aidas 
atsimušė toli už jūrių marių, kur veikė tarp savo 
brolių aušrininkas Jonas Šliupas.

1904 m. pūstelėjo iš tolimųjų rytų laisvės vėjelis. 
Susvyravo sulingavo didysis milžinas. Kvėptelėjo 
kiek lengviau to milžino engiamieji. Skuba į Lietuvą 
d-ras J. Basanavičius. Jis seniai norėjo Lietuvoj įsi
kurti, tik rusai jo neleido. Dabar jis skuba, nebe
kreipdamas dėmesio į gręsiantį pavojų. Jis jaučia, 
jog Lietuva svarbių įvykių išvakarėse.

1905 m. J. Basanavičius sušaukė Vilniaus Seimą. 
Į jo balsą suplaukė į Gedimino sostinę keli tūkstan
čiai pilksermėgių lietuvių savo tautos likimo spręsti. 
Vilniaus Seimas parodė, jog Lietuva jau pribrendus 
savarankiškai tvarkytis. Tais pat metais J. Basana
vičius pasiuntė Rusų vyriausybei memorandumą, rei
kalaujantį Lietuvai autonomijos.

Po 1905 m. įvykių rusai pradėjo lietuvių veikėjus 
persekioti. Bet J. Basanavičius laimingai išvengė 
žandarų pinklių. Sugrįžęs į Vilnių jis pradėjo smar
kią kovą su lenkais. Įsteigė sąjungą ginti lietuvių 
kalbos teisėms bažnyčiose. Rašė straipsnius, kuriuo
se kėlė aikštėn lenkų lietuviams daromas skriaudas.

■ '-‘■t- f
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Jo rimtas balsas pasiekė net Vatikano rūmų sienas 
ir ten įtikinamai bylojo visos Katalikų Bažnyčios 
Galvai apie lenkų neteisybes ir žiaurumus.

Iš mažens J. Basanavičius mėgo mokslą, ski
nantį tiesai kelią. Dar 1879 m. jis svajojo įsteigti Lie
tuvių mokslo draugiją. Tačiau tą kilnią idėją jis įvyk
dė tik po keliasdešimt metų. 1907 m. jis įsteigė Lie
tuvių mokslo draugiją. Ji subūrė visus senuosius ir 
jaunuosius lietuvių mokslininkus. Lietuvių mokslo 
draugijoj dalyvavo ir tie rusų, lenkų, vokiečių, suo
mių bei kitų tautų mokslininkai, kuriems rūpėjo tik
roji tiesa apie Lietuvą. į lietuvių mokslo draugijos 
susirinkimus suplūsdavo keli šimtai lietuvių iš įvairių 
Lietuvos kampų, ir tuomet vėl atgydavo senasis Vil
nius, garsus savo mokslo gyvenimu. Dvidešimt metų 
d-ras J. Basanavičius redagavo lietuvių mokslo drau
gijos organą „Lietuvių Tautą“. Šiame žurnale pats 
d-ras J. Basanavičius paskelbė daug rimtų mokslo 
veikalų. Lietuvių mokslo draugijos reikšmė yra di
delė — ji išugdė pirmuosius lietuvių mokslininkus ir 
praskynė kelią Lietuvos aukštajai mokyklai — uni
versitetui.

D-ras J. Basanavičius taip pat veikliai dalyvavo 
lietuvių dailės draugijoj bei kitose lietuvių organiza
cijose. Visur jis buvo pirmas, visur jis buvo veiklus, 
visus savo kilnia bei tauria asmenybe vienijąs.

Sudrebėjo pasaulis nuo didžiojo karo audros. 
Daugelis, savo kailį gelbėdami, išlakstė iš tėvynės po 
svetimus kraštus. D-ras J. Basanavičius liko Vilniu
je budėti. Ne savo turtą jis saugojo. Jis saugojo bran
giausią Lietuvos turtą — lietuvių mokslo draugijos 
knygyną, archyvą ir muzėjų. Tą turtą jis pats, lyg 
aitvaras, sunešiojo iš visų Lietuvos pakampių, ir da
bar prie jo budėjo, idant svetimieji jo neišdraskytų, 
tautos šventovės neišniekintų.

Karo vėsulams praūžus ir okupantų galybei su
byrėjus d-ras J. Basanavičius pirmas pasirašė po Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo aktu.

Moksleivių balsas.
Kiekvienas mūsų turi gyvenime reikšmės. Tačiau 

labai didelės reikšmės turi moksleiviai. Juk jaunuo
lis diena iš dienos auga, bręsta, didėja. Ir ne taip 
tolimas laikas, kada jis bus tikras ir svarus gyvenimo 
dalyvis. Už tat į moksleivius, kaip į priaugančiosios 
kartos svarbiausiąją dalį, ir kreipiama tokio didelio 
dėmesio.

Moksleiviui ir pačiam svarbu susiprasti ir žinoti, 
kokios jis reikšmės turės, kokios bus jo pareigos, 
kokias jis turės pasirinkti prievoles ir t. t. Dar mo
kyklos suolą betrindamas, dar svarbiausi savo darbą 
bedirbdamas — besimokydamas, moksleivis randa 
reikalo plačiau pagalvoti.

Nekartą malonūs jaunieji „Skautų Aido" skaity
tojai atsiliepia į šiose skiltyse pareikštas mintis, domisi 
ir gyvai reaguoja. Taip pat ne vienas nori pasisa
kyti per „Sk. Aido" puslapius moksleiviams rūpimais 
klausimais. Redakcija noriai prisideda prie tų suma
nymų ir, kad moksleivių reikalų svarstymas eitų 
tvarkingiau ir objektyviau, iš eilės iškelia vieną 
opiausių jiems klausimų:

— ar tinkamai moksleiviai praleidžia laiką? 
Klausimas ne tik įdomus, bet ir platus. Tegul į 
jį savo atsakymus, kritiką bei pasiū
lymus duos patys mokiniai. Šiuo klausimu 
moksleivių (visvien skautų ar ne) nuomones dėsime 
„Sk. A.". Į aukščiau pasakytą klausimą, atsakymus 
pradėsime spausdinti sekančiame „Sk. Aido“ nr. Vi
si laukiam moksleivių balso!

Klastingiesiems lenkams pagrobus Lietuvos sos
tinę, vėl dr. J. Basanavičius pasiliko Vilniuj. Dabar 
jis tapo Gedimino pilies sargu, žiaurūs okupantai 
daugelį lietuvių veikėjų iš Vilniaus ištrėmė, tačiau 
T autos Patriarko nedrįso paliesti. Jis liko, it manų 
uola, nepajudinamas. „Antai, visi jį matydavo palan
gėje su knyga ar su plunksna. Paštininkas pro langą 
jam kišdavo korespondenciją, lietuvis pro langą jam 
padavinėdavo ranką ir eidavo savais keliais; Basana
vičius vis liko toje pačioje vietoje su savo mintimis 
ir sielvartais, su savo geismais ir žinojimu. Ir man 
visai natūralu rodos, — sako doc. J. Tumas, — 
kad iš šito tautinių jausmų kondensatoriaus ėjo ir ėjo 
neregimos srovės į visą Lietuvą, į visas jos koloni
jas Amerikoje ir kitur ir sudarinėjo neregimą, bet 
vienodą patriotinę nuotaiką — „mes be Vilniaus ne
nurimsim! Nevažinėjo agituodamas, o buvo smar
kiausias agitatorius už sujungimą pajėga perplėšto 
krašto. Lietuvių tauta okupuotame Vilniuje laikė sa
vo įkaitą, savo patriarką, savo simboli .

Vargo J. Basanavičius Vilniuje. Kiekvienas žiau
rus lenkų elgesys, kiekviena lietuviams daroma 
skriauda draskė jo jautrią širdį. 1921 m. spalių mėn 
i d. įvykiai, lietuvių mokinių bei mokytojų išmėty
mas iš gimnazijos rūmų, taip skaudžiai paveikė J. Ba
sanavičiaus nervus, kad jis keletą dienų nieko nega
lėjęs dirbti, dkurdo J. Basanavičius skaudama širdzia 
Vilniuje ligi pat savo mirties.

Mirė Jis Vilniuje 1927 m. vasario 16 d. Ir Jo var
das liko amžinai susietas su Tautos Laisvės Švente. 
Per kiekvieną Tautos Laisvės Šventę Jo vardas bu^ 
su pagarba minimas.

D-ras Jonas Basanavičius yra ne tik aušros įžie- 
bėjas, tautos vienybės simbolis, Vilniaus uola, jis ir 
didis mokslininkas, romantikas, sukūręs savo didingą 
trakologijos teoriją. D-ras J. Basanavičius rinko ir 
tvarkė per visą savo ilgą amžių lietuvių sielos per
lus — tautosaką. Jis išleido keletą tomų Ožkabalių 
dainų ir lietuvių pasakų. Jis ne tik mokėjo grožėtis 
lietuvių liaudies kūryba, bet taip pat iš jos skaiiė 
garsią Lietuvos praeiti. Jis rinko ir tyrinėjo seniau
sius lietuvių kalbos paminklus. Jam daug praeities 
paslapčių atskleidė senieji Lietuvos kryžiai, laukuo
se stūksą piliakalniai ir apdulkėję archyvai. Visur 
d-ras J. Basanavičius mokėjo surasti paminklų, by
lojančių apie garsius protėvių žygius, didžius jų dar
bus. D-ras J. Basanavičius priešininkų skriaudžia
miems lietuviams parodė nuostabiai gražią ir kilnią 
jų praeitį. Jis įkvėpė praeities meilę ir norą nors še
šėlį to buvusio didingumo vėl Lietuvai grąžinti. Išsi- 
kovojom sau laisvę, bet dar daug daug reikia darbo 
ir aukų, kol vėl grąžinsim sau tai, ką ilgi vergovės 
amžiai išdildė ir klastingi priešininkai iš mūsų švent
vagiškai išplėšė.

Mirė aušros įžiebėjas. Mirė Tautos vadas. Mirė 
Vienybės simbolis. Mirė Vilniaus Uola. Mirė Vilniaus 
lietuvių garbės skautas... Bet liko to didžiojo lietuvio 
idėjos. Jo kilni ir tauri asmenybė mus turi vilioti.

Įgykime d-ro J. Basanavičiaus valios tvirtumą. 
Paniekime mokslą taip, kaip jis pamėgo. Pamilkime 
Lietuvą taip, kaip Didysis Aušrininkas ją mylėjo. 
Tegul pirmoji mūsų mintis bus apie Lietuvą, antroji 
apie artimą ir tik trečioji apie save. Tuomet gal ir 
mes iš menkų tapsime dideli, gražinsime savo tėvy
nei tai, ko ji nuo amžių išsiilgus laukia. Tuomet vėl 
mūsų vardas plačiai suskambės. D-ras J. Basanavi
čius sukūrė mums gražią praeitį, o mes kurkime ir 
gražią Lietuvos ateitį. D-ras J. Basanavičius darniai 
sujungė praeitį su dabartimi, o mes toliau tęskim jo 
darbą—junkim dabartį su ateitimi. A. Mikaitis,

2

4



Giefuoos (5kautų (Sąjungos (Šefo

ABITAS
(Sic. 1.

ęPas'icėmąs £ief. (3k. ^colijos statuto §§ 228 ic 233 ic
ri austojo (Sfzauli.run.fto facpirunkaoinui, T^ic^ų rajono fanto skautą 
Kajį Eiaiidansliį, 1931 m. gegulės mėn. 11 d. išgelbėjusį. 
Agluonos upėje skystančio kecniuko ggogbg, apdooanoju antcojo 

laipsnio oJUaltos kcg^iumi.

/jFCaunas, 1932 m. sausio mėn 23 d.

yl. Smetona

$ e s p u klikos P j r e 5 i dė n t a s 
Lietuoos Skautų Sąjungos Šefas.

T9gc. Skfn. CPulk. Sacauskas 

TJ griaustas (Skautininkas.

Skautėms —
Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga.

Malonu pavasarį žiūrėti į laisvai bundančią, augančią ir žydinčią 
gamtą, kada jokios audros bei viesulai nenaikina josios darniai kylančių 
jėgų.

Malonu augti, mokytis ir dirbti savo brangiojoj tėvynėj, kada niekas 
nedraudžia prigimtojo žodžio, nekausto lietuviškosios krūtinės, neslopina 
kūrybos.

Malonu jausti savo asmens laisvę, kada jokie tamsūs šešėliai 
netemdo giedrios praeities, kada jokis purvas nedrumsčia širdies grynumo, 
kada prisiminimų pasaulis, lyg žydrasis dangus.

Malonu būti skaute ir nešioti josios ženklus, kada siela, darbai ir 
viso gyvenimo turinys atatinka tą gražią išviršinę formą, kada obalsis 
Dievui — Tėvynei — Artimui nėra vien tik skambūs žodžiai, bet 
gyvenimo tikslas.

Malonu švęsti tėvynės laisvės šventę, kada ji laisva ne tiktai nuo 
priešų vergijos, bet laisva savo siela, laisva gražiu, kultūringu gyvenimu.

Malonu ją švęsti, kada būdama Tėvynės dukra, esi jai saulutė, 
papuošalas, pasididžiavimas.

Sesute Skaute! Švęsdama 14-tuosius savo Tėvynės Nepriklausomybės 
metus, turi pilną laisvę džiaugtis josios gražiais laisvės darbais, gražiais 
laimėjimais. Bet tavo džiaugsmas turi būt tikras — skautiškas 
džiaugsmas. O ar tikrai džiaugtis galėsi niekuo neprisidėdamas prie 
savo Tėvynės laimėjimų? Tavo tad pareiga šiandie pagalvoti, ką esi 
padarius savo Tėvynei ir ką dar turi dėl jos pasiryžti.

Esi jaunuolė. Turi savo sielos darželį. Pirmiausia turi jį apžiūrėti. 
Qil kur dilgės bujoja ir nustelbtos gėlės bevysta—atgaivink jas, rūpes
tingai palaistyk, dilges išravėk. Tai pirmoji tavo pareiga, kad ne pikžolė 
būtum tėvynei, bet graži jos gėlė.

O tavasis dangus?—Kam tie niūrūs, lyg kokias audras skelbią, debe
sys tavo veide? Ar minčių ir svajonių pasaulį užvaldė pilkieji šešėliai? 
Šypsokis, kad saulė prašvistų ir nuskaidrintų dangų, o tada ne vien tik 
save matysi, bet ir visus silpnuosius, kuriuos jau norėjai sumindžiot.

Pasiklauski, sese, savęs, kas esi savo šeimoj—ar jos laimė, paguoda, 
0 gal dygi erškėtrožė? Tegul šeimos vargai, rūpesčiai būna tavo vargai, 
tavo rūpesčiai, nes kas e i šeimai, tuo būsi tėvynei.

O Vilnius?.,.
_ O, brangioji Sese, vienas tas žodis turi padaryt tave tikra skaute. 

Ir tikrai—nes turiu jau nutilti, jau girdžiu tavo balsą:
,,Kol neatgausiu užgrobtos Tėvynės Širdies,
Ne viena, o mūsų šimtai nė sekundės nesnaus, o budės —
Dėl tavo brangiosios Tėvynės — dėl Vilniaus budės!“

Psktn. A. Urbanavičiūtė.

Tikrasis didvyris.
Paskutinis saulėlydžio spindulys 

užgeso vakaruose ir tyli naktis 
nusileido ant žemės. Mėlyname 
dangaus skliaute mėnulis šviesda
mas ramiai rieda ir sidabro žviesa 
dengia ąžuolų viršūnes.

Stoviu prie skaidraus upelio: jo 
sraunus vanduo mėnulį virpina. 
Prie kranto pastatytas obeliskas*). 
Mėnulio šviesoj matau dar neišdi
lusį parašą: Nugalėtojui.

Kas šis nugalėtojas? Be abe
jojimo tūkstančių žudytojas. Ir 
žmogžudžius vadina nugalėtojais, 
stato jiems paminklus, kad kartos 
garbintų jų vardą: . . .

Ne, tegarbina juos pamišėliai, bet 
nuoširdus ir mylintis dorą žmogus, 
prisiminęs daugybę kritusių aukų, 
kol jį pastatė, pasibiaurės ir nusi
kreips nuo išdidaus obelisko.

Didvyriai, kur jūs veržėtės apnuo
gintais kalavijais, ką vijotės ? Gal 
garbę ? Ar vardą, kurio jūs nepa
siekėte? Atsigręžkite: jūsų pėdsa
kai kraujais nušlakstyti, nukautųjų 
lovonais jūsų kelias nuklotas. 
Liepsnojanti pagieža seka jus; gam
ta nusiminusi; skurdą ir vargą jū
sų rankos neša.

Kur toji garbė, kurios jūs taip 
troškote. Ant jūsų galvos vainikas, 
o širdy tuštuma. Sulaukėte savo 
gyvenimo galo ir juodoji žemė pri
dengė jūsų kūną, o amžiaus ranka 
nugriaus išdidų obeliską ir jūsų 
žygių garsas nutils lyg aidas.

Dėkingumo ašara ant kapo — 
tai garbės vainikas. Nelaimingojo 
palaiminimas — tai iškilmingiausias 
himnas. Žmonijos bičiulis — tai 
tikrasis didvyris, kurio darbai liks 
žmonių širdyse ir garbė jam per 
amžius. Iš N. A. Žukauskio

išvertė Vandas Lakštutis.
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Koks yra
IV.

SKAUTAS DRAUGAS SAVO ARTI
MUI IR BROLIS KITAM SKAUTUI

Nesenai, išėjęs iškylon i užmiestį, su
tikau du vyru, kurie ėjo laikydami tre
tįjį vyrą, kuris nebegalėjo pastovėti ant 
kojų — jis buvo visiškai girtas. Vakarą 
jis praleido sostinės priemiesčio vienoje 
biauriausių smuklių. Kodėl šis žmogus 
prisigėrė? Jis manė, kad jam reikia iš
gerti vieną stikliuką.

Iš tikrųjų ne degtinės jam reikėjo. 
Jam reikėjo draugo.

Vieną vakarą ėjau per miestą tekan
čios upės pakrantėmis. Buvo vėlu. Aš ma
čiau žmonių, neturinčių nei namų šilu
mos, nei kitos geresnės vietos pernak
voti. Jie gulėjo prieplaukos krante ar po 
tiltais. Čia jie nuolat nakvoja. Jie nie
kad savo gyvenime neturėjo laimės. Gal 
būti, jiems atsirastų progos gauti nors 
truputį laimės, jei jiems pasisektų rasti 
draugą.

18 metų jaunuolis, kažką pavogęs 
krautuvėlėje, atsidūrė teisme. Jis jau 11 
sykių buvo pagautas vagiant ir jis, tur 
būt, padarytų dar 11 vagysčių. Jis nie
kad nebuvo įėjęs į bažnyčią, niekad, nuo 
pat jo gimimo dienos, nieks jam nėra pa
sakęs gero žodžio.

Vieni mano, kad tas ar kitas kalė
jimas jį atves į gerąjį kelią, kiti pataria 
jį atiduoti į specialią baudžiamąją įstai
gą. Tačiau ne baudžiamosios įstaigos 
jam reikėtų. Jam reikia draugo.

Eikim į visas pasaulio šalis, eikim į 
miestą ar į kaimą, visur mes sutiksime 
žmonių, vyrų, moterų ir vaikų, kuriems 
reikia to, kas yra, gal būt, viena di
džiausių Dievo dovanų — draugo.

Bet kur jiems rasti draugą?
Mes turime įstatą — štai mūsų atsa

kymas — ir tas įstatas sako: „skautas 
draugas savo artimui“. Yra asmenų, ma
nančių, kad ketvirtasis įstatas yra visiš
kai pasyvus. Tretysis mūsų įstatas įsako 
padėti artimiesiems ir daryti kas dieną 
gerą darbelį; septintasis — būti geram 
su gyvuliais; devintasis —? taupyti, bet 
dažniausiai manoma, kad ketvirtasis įsta
tas reikalauja mažiausiai aktyvumo. Kam 
taip labai stengtis? Būti maloniu su vi
sais ir draugišku su broliais skautais — 
ir tai viskas!

Tačiau, tai visai ne taip, netiesa! Ket
virtasis skautų įstatas, tai, gal būt, įsta
tas, kuris reikalauja daugiausia aktyvu
mo ir pastangų, negu kiti įstatai. Baden- 
Powell‘is nori, kad kiekvienas skautas 
užtarnautų vardą, kurį gavo Kimas — 
„mažas viso pasaulio draugas“.

Jei skaitysi Kimo nuotykius, matysi, 
kad tas berniukas nesėdėdavo patogiai 
apsirengęs minkštoje kėdėje; jis nuolat 
veikdavo. Reikia būti draugu tų, kurie 
daugiausia reikalauja prietelystės. Tokiu

skautas.
skautas gali visai ir nesutikti, jei jis ne
pasijudina pasirūpinti jų rasti.

Kur tu nebūtum: šeimynoje, mokyk
loje, tarnyboje, įstaigoje ar fabrike dirb
tum, tarp vyrų ar tarp berniukų, tu bū
tinai rasi, jei atidžiai apsidairysi, kokį 
nors žmogų, ir, gal būt, daugiau, negu 
vieną, kuris jaučiasi nuliūdęs ir laikosi 
atskirai nuo kitų.

Jis, gal būt, turi širdgėlą, ar yra ne
sveikas, gal jis yra ko nors nustojęs, arba 
gal jis yra tik nemėgiamas ar kitų pa
šiepiamas. Tai prie panašaus asmens 
privalėtų artintis skautas.

Mūsų pareiga surasti tokių žmonių, 
kuriems reikalingas draugas ir būti to
kiais. Ar tu žinai šį atsitikimą: Tai bu
vo jau gan seniai, generolas Gordon va
dovavo nedideliam berniukų rateliui 
Dartforde; mažas apdriskęs berniukas 
čia ateidavo už 3 kilometrų po visos 
darbo dienos. Jį kas tai paklausė, kodėl 
vaikščioja taip toli? „Todėl, kad ten 
yra ponas, kuris mane myli“, — atsakė

Tai geras atsakymas. Trumpas, bet 
jis leidžia daug ką suprasti. Jei reikėtų 
dar kitų paaiškinimų, pakaktų pasižiū
rėti į energingą berniuko išvaizdą ir 
linksmą šypseną, kuria spindėjo jo vei
delis.

Visi nusižengimai, visos didelės nuo
dėmės yra padarytos tokių asmenų, ku
rie yra nustoję savo garbės: jie manė 
kad nieks jais nesidomi, kad niekam ne
rūpi ar jie gerai ar blogai daro, kad jie 
neturi nė vieno draugo.

Jei dabartiniu laiku pas mus yra keli 
tūkstančiai skautų, kaip būtų puiku, jei 
lygiai tiek pat tūkstančių žmonių galėtų 
būti laimingesniais ir su dideliu džiaugs
mu bei pasitenkinimu pasakytų: „A š 
turiu ištikimą prietelių — tai 
skautas. Skautas yra draugas 
savo artimui ir aš pažįstu to
kį, kuris yra mano drauga s“.

Visų skautų širdyse turėtų jaustis 
draugystės visam pasauliui nuotaika. Tau 
būtų gerai kartais atsiklausti savęs: kas 
mažiausiai linksminasi per draugovės su
eigas? Paprastai galima rasti vieną ar 
du berniuku, kurie, atrodo, kaip kad ir 
nepilnai yra įsitraukę į bendrąjį draugo
vės gyvenimą.

Jie, gal būt, nėra pakankamai links- 
mūs, ar, gal būt, kas nors juose verčia 
kitus iš jų pasijuokti, gal jie yra per- 
jautrūs, gal jie yra nemiklūs žaidimuo
se? Štai, yra proga tau parodyti, jog esi 
ištikimas ketvirtajam įstatui.

Tavo padedamas, toks berniukas jau 
nebus atsiskyrėlis, nes tas broliškumo 
jausmas, kurį, nuolat jam pasistengsi pa
reikšti, ir kitus prie jo priartins.

Kiekvienas skautas, kuris sutinka ki
tą skautą, kad ir nepažįstamą, turėtų jį 

užkalbinti ir pasistengti Jani padėti, jei 
tik gali.

Visada nešiok apsirengęs civiliai 
skautišką ženkliuką. Jei šventadienio ry
tą pakeiti drabužius, nepamiršk į juos 
persegti ženkliuką. Jei eidamas gatve su
tiksi kitą berniuką su skautišku ženk
liuku — mūsų trigubo pasižadėjimo ženk
liuku — ir kada susitiks jūsų žvilgsniai, 
tu jam atsaliutuosi trijais pirštais — ki
tas mūsų trigubo pažado ženklas. Sutik
tas berniukas tau atsakys tuo pačiu ir 
tu žinosi, kad jo įstatai yra taip pat ir 
tavieji, ir, nežiūrint į tą, kad anksčiau 
jūs niekad nebuvote susitikę ir, gal būt, 
niekad daugiau ir nesusitiksit, tu žino
si, kad jis, kaip ir tu pats, stengiasi da
ryti tą, ko iš jūsų reikalauja Baden-Po 
well'is ir jūsų krašto skautystė.

Prieš sutikdamas kitą berniuką — 
skautą su ženkleliu, — tu manei, kad 
visgi sunku yra laikytis duotojo skauto 
įžodžio. Dabar tau lengviau, nes tu su
tikai skautą, kuris taip pat stengiasi, 
kaip ir tu. Tu jam duodi kairia ranka 
širdingiausį paspaudimą, kas reiškia, kad 
tu duodi jam savo širdį. Juk kaip tik 
tas ir yra, ko turi norėti, kad jis gautų 
iš tavęs? Tiesa?

Tuo tarpu pakanka, aš daugiau ne
šnekėsiu, nes geriausias būdas laikytis 
ketvirtojo įstato — tai nuolat atsiminti 
penktąjį įstatą, apie kurį kalbėsime kitą 
kartą.

Budėk!
Iš Roland Philipp s‘o.

Viršum upelio.
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A. Merkelis.

Skautai ir tautotyra.
III.

Kurių tikslų turi siekti skautas tautotyrininkas?
Das Alte stūrzt, es andert sich die Zeit und 

neues Leben blūht aus den Ruinen. (Schiller).
Kiekvienas skautas prieš pradėdamas tautotyros darbą 

turi gerai įsisąmoninti, ko jis nori tuo savo kraštotyros darbu 
pasiekti. Gerai ir aiškiai žinodami savo tikslą, mes gražiau ir 
lengviau jį pasieksim ar bent prie jo artėsim.

Pirmas ir tiesioginis skauto tautotyrininko tikslas — pa
dėti rinkti ir apsaugoti savo krašto praeities ir gamtos pa
minklus (senienas, tautosaką, tautodailę, vienu žodžiu, visa tai, 
kas padeda mokslininkui giliau ir nuodugniau pažinti Lietuvą). 
Skautas tą tautotyros rinkėjo bei saugotojo darbą tinkamai ga
lės atlikti tuomet, kada jis bus susipažinęs bent su tautotyros 
pagrindais. Tačiau tautotyra yra labai plati ir skautas prie 
geriausių norų negali su visos tautotyros pagrindais susipa
žinti. Jis turi pasitenkinti viena kuria tautotyros sritimi, ir ją, 
kiek galėdamas, geriau pastudijuoti. Čia, kaip matome, iškyla 
aikštėn specialybių klausimas. Vadinas, skautas turi tapti ku
rios nors vienos ar net ir kelių tautotyros sričių specialistu.

Mano nuomone, gali būti šios skauto tautotyrininko spe
cialybės: 1) kalbininkas, 2) tautosakininkas, 3) metraštininkas, 
4) archeologas, 5) etnografas, 6) liaudies meno rinkėjas, 7) geo 
grafas, 8) istorininkas, 9) zoologas (savojo krašto faunos tyrė
jas), 10) botanikas (savojo krašto floros tyrėjas), 11) metereo- 
logas, 12) muziejininkas, 13) numizmatikas, 14) filatelistas, 15) 
keliautojas, 16) dainininkas.

Kiekvienos čia paminėtos specialybės aš nurodysiu pro
gramą, veikimo būdą ir bent kiek literatūros. Pagal nurody
tas žinias ir programą pats skautas galės ruoštis tai specialy
bei. Įgijęs reikiamų teoretinių žinių ir atlikęs tam tikrus prak 
tikos darbus, jis galės įgyti specialisto vardą ir teisę nešioti 
specialybės ženklelį.

Skautas renkasi tokią specialybę, prie kurios turi pa
traukimo ir tam tikrų gabumų. Pavyzdžiui, vieną labiau do
mina istorija, antras yra palinkęs mokytis kuo daugiausia kal
bų, trečią be galo žavi gamta, ketvirtas mėgsta keliones ir t. t.

Skautas, įsigilinęs į kurią nors specialybę, susipažinęs su 
jos literatūra, taps labiau išsilavinęs berniukas, ras joje inte
lektualinio bei estetinio pasitenkinimo. Be to, jis daug ir nau
dingo darbo padarys savo tautai. Jis, gal būt, išgelbės ne vieną 
nykstantį tautos paminklą, iškels aikštėn įdomių savo tiria
mosios apylinkės gamtos ir žmonių gyvenimo reiškinių. Tuo 
būdu skautas padarys didelį ir naudingą savo tautai darbą.

Be šio tiesioginio tikslo tautotyra skautų gyvenime dar 
turi ir antrą, netiesioginį tikslą, būtent:tautoryra padės išaug
ti lietuviškai skauto dvasiai. Skautybė yra tarptautinė auk
lėjimosi forma. Kiekviena tauta į tą tarptautinę formą įdeda 
savo tautišką dvasią. Be tautiškos dvasios kiekviena auklė
jimo forma būtų tik griaučiai. Ji nepajėgtų išugdyti didžio 
charakterio. Taigi, ir Lietuvos skautams reikia kuo daugiausia 
lietuviškos, tautiškos dvasios. Tat iš kur tos dvasios pasi
semti? Aišku — iš savo tautos. Bet dar kartą pabrėžiu, jog 
tos dvasios reikia mums patiems semtis, patiems ieškoti, nes 
tik tas randa, kas ieško. Tik tos žinios turi stiprios ugdomo
sios galios, kurias mes patys įgyjam.

Jog skautams kartais tikrai trūksta tos savos lietuviškos 
dvasios, nekartą esam pastebėję. Man yra tekę būti skautų 
vakarėliuose bei skautiškose pramogose. Tiek vakarėlių vai 
dinimai, tiek pačios skautiškos pramogos ne tik neestetiškos, 
bet kartais ir beprasmiškos. Dainelių žodžiai labai menki, o 

gaida dažnai nelietuviška. O jau, rodos, skautai tikrai turėtų 
mokėti susirasti tautiškų pramogų; skautiškų dainelių tiek žo
džiai, tiek meliodijos turėtų būti perdėm lietuviški, kupini 
savo krašto praeities ir gamtos meilės. Juk skautams gali kar
tais tekti tarptautinėse stovyklose atstovauti lietuvių tautą.

Ir čia jie turėtų parodyti tai, kas lietuviuose yra gra
žiausio bei geriausio. Jie tai parodyti galės tik iš anksto gerai 
prisiruošę. Skautai gali tiek saviškius, tiek svetimtaučius pa
džiuginti lietuviškomis dainomis, lietuvišką senovės muzika, 
lietuviškais šokiais, žaidimais ir t. t..... Visa tai skautai galės
kitiems parodyti, jei patys tų dalykų bus studijavę.

Be to, tautotyra skautų pramogas gali padaryti turinin
gesnes. Pavyzdžiui, skautai mėgsta žaisti taip vadinamą „Ki
mo". Tas žaidimas taip, kaip jis yra dabar dažniausia kam 
bary skautų žaidžiamas, maža teturi ugdomosios bei lavina
mosios reikšmės. Tą žaidimą, mano nuomone, reiklų iškelti į 
gamtą. Juk daug įdomiau ir naudingiau būtų galima tą pati 
„Kimo“ žaisti šitokiu būdu. Skautai vyksta į kurią nors įdo
mesnę vietą (pavasarį bei vasarą į pievą, į miškelį, prie upe
lio; rudenį į piliakalnį, į kapines ir t. t.; žiemą į dirbtuvę, ma
lūną...). Nuvykę stengiasi kiekvienas tą vietą kuo geriausiai iš
tirti, kuo daugiausiai smulkmenų pamatyti. Sugrįžę namo įgy
tuosius įspūdžius aprašo. Kitą dieną tuos rašinius bendrai 
skaito. Iš tų bendrai perskaitytų rašinių gana daug ko galima 
spręsti apie jų autorius. Vienas bus vienų dalykų daugiau pa
stebėjęs, antras kitų, trečias geriau bus aprašęs bendrąjį vietos 
vaizdą, ketvirtas duos daugiau paskirų smulkmenų ir t. t.....
Be to, tokios ekskursijos duos įvairių žinių, lavins skautų pa
stabumą, pratins įgytąsias žinias sistematizuoti, ugdys estetinį 
skonį, mokys savo mintis stilizuoti. Vadinas, tos ekskursijos 
vispusiškai skautą lavins ir ugdys. Taip pat mokomai bei auk 
lėjamai galima sutvarkyti ir skautų vasaros stovyklas. Kaip 
tą praktiškai reikėtų įvykdyti, rašysiu vėliau, skautų vasaros 
stovykloms artėjant.

Aplamai sakant, skautai savo veikimą taip turi tvarkyti, 
kad jis duotų kuo daugiausiai naudos jiems patiems ir visam 
kraštui. O tam veikimui medžiagos skautai turi imti iš savo 
krašto gamtos ir žmonių būties.

Išėję plačiau į savo krašto gamtą, pasklidę po kaimus, 
skautai labiau suartės su žmonėmis. Jie skautų idėjas paskleis 
po kaimus. Šiandien skautų idėja kaimui yra kaip ir svetima 
O būtinai reikia, kad ji ir čia rastų stiprų atgarsį.

VyriausiasjSkautininkas Utenos tunto skautų vadų tarpe.
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Gyvenimo laimė

£

Man visada atrodo keista, kad 
mirdamas žmogus išsineša su sa
vim visą prityrimą,' visas žinias, 
kurias yra įsigijęs per visą gyve
nimą. Savo vaikams jis palieka- 
sunkųjį triūsą viską pradėti iš 
naujo. Kodėl jis negalėtų jiems 
perduoti tai, ką taip sunkiai yra 
įsigijęs, tokiu būdu, kad vaikai 
pradėtų savo gyvenimą nuo aukš
tesnio patyrimo ir išminties laip
snio.

Toji mintis verčia mane dažnai 
su jumis pasidalinti kaikuriais 
sunkumais, kuriuos buvau sutikęs 
savo gyvenime, ir pasistengti nu
rodyti geriausį būdą, kuriuo būtų 
galima jų išvengti. Aš nesakau 
„būdą, kuriuo aš iš jų išsisukau“, 
nes dažnai gyvenime aš buvau oa- 
sirinkęs nevisai tikrą būdą, bet 
savo paties klaidų aš esu pamoky
tas ir žinau, kaip reikėio elgtis.

Beveik visose pasaulio dalyse 
mano lūpoms teko ragauti karčio
jo gyvenimo vyno, bet dar dažniau 
aš ragavau saldų midų. Taigi, ne
manyk. kad norėdamas Tave pa
mokyti, aš prikišiu tavo galvą ne
reikalingais patarimais. Aš tau 
paprastai kalbu tik apie tą, ką aš 
gerai žinau.

Mes greit pajaustumėm nepasi
tenkinimo, jei gyvenimas būtų tik 
malonumas. Druskos skonis bus 
peraštrus, jei ją ragausime pačią 
vieną, bet ji yra geriausias prie
das, kuris duoda patirti mūsų val
gių skonį. Taip pat ir sunkumai 
yra gyvenimo druska.

Goethės motina jam davė pui
kių principų vadovautis gyvenime. 
Ji jam sakydavo: ,.Aš nesistengiu 
rasti erškėčiu ir aš pažįstu visus 
mažus gyvenimo malonumus. Jei 
durys per žemos, aš pasilenkiu. 
Jei galiu numesti nuo savo kelio 
akmenį, aš tą padarau. Jei akmuo 
yra persunkus, aš jį apeinu“.

Bendrai imant, ji nėjo į gyveni
mo sukuri, bet ii imdavo dalykus 
taip, kad juose galėtų rasti ge
riausią pusę.

Ir tuo kaip tik taip, mano drau
ge, einama į pasisekimą.

Kas yra pasisekimas? Pasiekti 
aukščiausį visuomenės padėties 
kopėčių laiptą? Ragauti turtingu
mo? Turėti puikią tarnybą? Nau

dotis savo galia?... Bet ne, visai 
ne tas! Ir tuo tarpu viso to tu ins
tinktyviai ieškai pirmoje eilėje. 
Tai, ką paprastai vadiname pasi
sekimu, yra pralenkti kitus ir tap
ti, nepaisant kokiu būdu, aukštes
niu už kitus, reiškia — gauti ką 
nors savo artimo skriauda.

Mano nuomone šiaip nereikėtų 
įsivaizduoti pasisekimo.

Man rodosi, jog esame sutverti 
ir leisti žemėje, kad isižiūrėtumėm 
į josios grožį ir stebuklus. Mes 
net turime galios gamtą padaryt’ 
puikesnę. Galime padėti ir savo 
artimiesiems vietoje to, kad savo 
alkūnėmis stumdytumės ių tarne, 
norėdami juos pralenkti. Tokiu bū
du galima džiaugtis gyvenimu ir 
tapti laimingu.

Tapti laimingu, štai tikrasis ver
tingas pasisekimas. Tačiau laimė 
nėra tik pasyvi: ji neprieis prie ta
vęs. jei jos lauksi sėdėdamas; ne
bent tai būtų žemos rūšies laimė
— malonumas.

Mūsų rankas, mūsų kojas, mūsų 
galvą su protu, mūsų inteligentiš
kumą ir. mūsų kilnios sielos sieki
mus, visa tai Dievas mums davė, 
kad nuolat tai aktyviai vartotu- 
mėm. Siekiant tikrosios laimės, 
aktyvumas turi daugiausia už vis
ką reikšmės.

Kaip nebūtų turtingas žmogus, 
jis greit prieis savo galimų malo
numų • ribą. Jis gali turėti du ar 
tris namus su daugeliu kambarių 
kiekviename, bet turėdamas tik 
vieną nedalomą kūną, jis gali vie
nu ir tuo pačiu laiku gyventi tik 
vienuose namuose. Štai kuo jis nė
ra geresnėje padėtyje, negu netur
tingasis. Turtuolis gali žiūrėti i 
saulėleidį ir juo grožėtis, gali 
džiaugtis dienos šviesa ir gatvės 
vaizdais: neturtingasis gali naudo
tis tuo pačiu ir lygiai taip pat vi
su tuo džiaugtis.

Taigi mažiausieji šioje žemėje 
gali džiaugtis gyvenimo malonu
mais taip pat, kaip ir didžiausieji 
milijardieriai; ir gal net geriau, 
bet tai dviem sąlygomis: pirmoji
— nereikia gyvenime į dalykus 
žiūrėti per tragiškai, bet reikia 
stengtis atrasti geriausią pusę ta
me. ką turime; žiūrėti į gyvenimą, 
kaip į įdomų sportą ir į pasauli, 

kaip į beribę žaidimo aikštę. Pa 
klausykite, ką pasakė Shackle 
ton'as: „Gyvenimas yra puikiau
sias visų žaidimų; pavojus — jį 
laikyti blogos rūšies žaidimu“. Ki 
ta sąlyga — tai gyventi meilėje 
auklėti meilę savyje, visose save 
mintyse ir visuose savo veiksmuo 
se vadovautis meile. Nėra reikalo 
mylėti ką nors ta prasme, kaip 
tai suprantama romanuose, bet ta 
prasme, kurią turėjo galvoje Die 
vas, kada įdėjo į mūsų širdis šio 
aukščiausios dorybės — artimo 
meilės jausmo, šio pajautimo di 
džiojo malonumo, kurį jaučiame 
patarnavę kitiems, su jais gera 
pasielgė, iiems reikšdami šimpa 
tijų bei dėkingumo už patirtai' 
iš jų gerą. Reikia būti kitų žmonių 
tarpe geros valios žmogumi.

Laimė yra prieinama kiekvie 
nam.

Tuo tarpu labai nedaug žmoniu 
yra laimingi.

Taip, mano nuomone, yra todė' 
kad dauguma nesugeba pažinti lai 
mės tuo momentu, kada ji yra be
veik jų rankose.

Ar skaitėt Maeterlincko ,.Mė 
lynąji paukštį“?

Tai apysaka apie mažą mergai 
tę Myltyl ir josios broliuką Tvltv! 
kurie ėjo ieškoti „Mėlynojo lai
mės paukščio“. Jie apvaikščiojo 
visas pasaulio šalis, tačiau nekur 
jo nerado. Galų gale jie pastebi 
kad nereikėjo ieškoti toli, kad lai
mė gyvena jų pačių namuose ir 
jos esmė yra tas ynatingas džiaug
smas ir Dasitenkinimas, jaučiamas 
po mažųjų patarnavimų, padarytų 
neturtingesniems, negu jie patys.

Pagalvok apie giliąją šios le
gendos prasmę, ir pasinaudok ja. 
Tada tau bus lengviau rasti lai
mės, kuri, pasirodys, yra visai ne
toli, tuo tarpu, kaip tu manai, kad 
ji vra kažkur ant mėnulio.

Daug kas žiūri į darba. kain į 
vergove, jie net nepakenčia to ke
lio, kuriuo eina i darbą. Jie lau 
kia atostogų, kain tikriausio ma 
lonumu laiko. Tačiau, gavus atos
togas lyja, vra šalta, ar jų gautas 
grioas neleidžia jiems taip ilgai ir 
nekantriai lauktų ekskursijų da
ryti.
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Vaikas ir šuo.
Heinas tada buvo penkerių metų 

berniukas. Jis buvo mažas ir men 
kas; jo noselė visados būdavo rau
dona;; pečiai nusvirę. Vasarą ir 
žiemą jis vaikščiodavo rankas j kel
naičių kišenes susikišęs. Jo plau
kai — jis buvo šviesiaplaukis — bū
davo visados susivėlę. Striukai 
tariant: Heinas nelabai kuo skyrėsi 
nuo daugelio kitų miesto vaikų, ką 
vaikiodąyosi miesto gatvėmis arba 
paupiu. Bet vienu atžvilgiu jis ki
tus tokius vaikus pereidavo: jų nė 
vienas nemokėdavo taip lengvai 
Įsipainioti į visokius dalykus, kaip 
jis. Kur kas būdavo ne taip, kaip 
reikia, kur vaikai susipešdavo, kur 
policininkas nusikaltėlį kokį gau
dydavo, tenai būtinai turėjo ir Hei
nas būt. Jo rankos nuolat buvo 
suraižytos, ant galvos gumbai, ko
jos apdaužytos. Jo Vyresnieji bro
liai ir seselės buvo visai kitok’.

Dar buvo šaltos ankstybo pava
sario dienos Heinas nuėjo j uostą 
prie tilto, kur stovėjo garlaiviai; jie 
buvo sutraukti tenai žiemai.

Heinas tuojau užsikraustė ant 
vieno iš ių ir priėjo prie vairininko 
Krišano, kuris persisvėręs per laivo 
aptvarą žiūrėjo susiraukęs j nuleis
tą Į, vandenį meškerę.

— Nekimba, Krišanai?

Iš tikrųjų, nėra verta laukti lai
mės kokiai nors tolimajai ir abe
jotinai dienai. Geras patarimas: 
maloniai gyventi dabartinį mo
mentą. Nesitikėk rytojaus: gal bū
ti bus per vėlu pilna krūtine kvė
puoti grynu oru, per vėlu bus žiū
rėti į žalius medžių lapus, klausy
tis paukščių. Savo rojų pradėk 
tuojaus.

Daug žmonių painioja laimės ir 
malonumo sąvokas.' jie eina ne
tikru keliu.

Malonumas dažnai yra tik pra
moga. Tu gali jausti malonumą bū
damas futbolo rungtynėse, žiūrė
damas teatre vaidinimo, skaityda
mas įdomią knygą ar kritikuoda
mas savo artimą, ar dar gali tu
rėti abejotinų malonumų daug val
gydamas ar girtaudamas. Bet visa 
tat tęsiasi tik viena momentą, po 
kurio ateina reakcija, kuri nėra 
visada maloni.

Laimė yra visai kas kita. Ji ne
praeina. ji būna tavyje pačiame 
ji pripildo visą tavo būtybę. Ji 
turtina tavo širdį ir atsispindi vi
same. kas tave apsupa.

( •

— Ne, vaikeli, šiandie nenor kibt.
Vaikas daugiau nieko nesaky

damas, kiek paėjėjęs išilgai aptvarą, 
taip pat jstebeilijo akis į vandenį.

Vanduo nešė pro šalį kažin kokį 
judantį daiktą. Heinas susijaudinęs 
sušuko:

— Tai šuo! Krišanai, tai gyvas a 
šuol Tuojau šok į vandenį ir iš- 
trauk jį!

Krišanas nusijuokė:
— Ar nori, kad dėl tokio kud- 

liaus plaučių uždegimą gaučiau? Ma
tyt, kad jį tyčia į vandenį įmetė, 
kad prigertų. Negalėjo akmenį po 
kaklu parišt, kad taip ilgai nesi- 
kankintų.

Šunelis mėgino į krantą išlipt, 
bet pryšakinės kojos buvo surištos, 
o srovė buvo stipri, tai negalėjo 
įsikabint.

— Atnešk jį man,—ėmė Heinas 
piktai šūkaut. Koks tu negeras, Kri
šanai! Juk moki plaukt, mano drau
gą kartą išgelbėjai

— Žmogus tai ne šuo,—sumur-
mėjo vyriškis. Atsirišk laivelį ir pa
sivyk jį!

— Sakykit! Ar negeriau bus, kai 
garjaivį užsikursiu?

Čia vaikas pasielgė taip, kaip 
niekas negalėjo tikėtis: užšoko ant 
laivo aptvaro, šūktelėjo: ,,Ir tu 
šoksi“, plumptelėjo į vandenį ir 
nugrimzdo.

Vairininkas išsigando kaip dar 
niekad savo gyvenime. Paleido iš 
rankų meškerę ir krito pats žemyn 
galva į vandenį.

Kai paskui iškilo, pasirodė ant 
vandens ir šviesiaplaukė vaiko gal
velė. o už kelių žingsniu—tamsus 
žvėries kailis. Vairininkas tuojau 
griebė vaiką už plauku, kad vėl 
nenugrimstų, prisitraukė prie sa
vęs. paskui mostelėjo kelis kartus 
rankoms, ir pasiekė šunį.

Prie kranto susitelkė žmonių. Visi 
šūkaudami grūdosi ant tilto. Van
dens upėje buvo daug, tai dugno 
vairininkas nesiekė. Turėjo paplaukt 
galiuką toliau prie laivelio įkėlė į 
laivelį vaiką ir šunį ir tuojau pats 
’’lipo.

Heinas nė sekundės nebuvo nu
stojęs sąmonės. Kai pajuto laivelio 
dugną po kojų, pirmiausia smar
kiai susipurtė nes šaltas vėjas pa
pūtė. Bet tuojau pagriebė į glėbį 
šunį ir džiūgaudamas ėmė šaukt:

— Na matai, vis dėlto turėjai jį 
ištraukt.

Jūrininką tatai tik labiau supykino.
— Na. tu nedorėli!—atsiliepė jis. 

—Kad tu būtum mano vaikas, tai 
tuojau tau kelinaites nuleisčiau ir 
įpilčiau, kiek esi užsipelnęs.

Heinas jo žodžių ir negirdėjo. 
Visas šlapias, sušalęs, vis dar rūpi-

Sniegas ir vėjas.
Koks trenksmas, ūžimas: ■■■ ;
Pašėlo jau vėjas. .
Jis švaistos po lauką, 
Lyg šieno plovėjas.

J^Ijy-Jis blaškos po lauką,
.' "j Net sniegas lekioja 

Ir savo kelyje 
Viską pašarvoja.

Net tamsu, net juoda, 
Aplinkui šėlimas.
Kur žiūri — vis kalnai, 
Sniego suvertimas ...

Lyg dūmai lekioja 
Išjudintas sniegas 
Ir akis užmerkia, 
Lyg saldusis miegas.

Ir kalnai didžiausi, 
Langai užlipdyti 
Ir nieko aplinkui 
Niekur nematyti.

Tik vėjas ir sniegas 
Laukuose klajoja, 
Po kalnus, po slėnius 
Smagiai uliavoja ...

Jonas A ž u k a s.

nosi šunim. Apkabinęs rankoms, 
spaudė jį prie savęs, glostė jo šla
pią kailį ir kalbėjo su juo, kaip su 
senu draugu.

— Na, matai, priverčiau jį tave 
ištraukt ir gana! Ir štai tu išgelbė
tas. Tik dabar eisiva namo ir su- 
ši'siva. Ta istorija tačiau ne taip 
greit pasibaigė. Heinas tuojau nuėjo 
namo, viso būrio didesnių vaikų ly
dimas.

Nors namieje jį tuojau į lovą pa
guldė ir aviečių arbatos davė atsi 
gert, vis dėlto jam teko pasirgt ir 
net tris kartus su gydytoju pasimatyt. 
Tai viena. O kita: Heino tėvas tu
rėjo įspraust Krišanui į delną kelis 
popieriukus už tai, kad jam drabu
žiai buvo peršlapę.

Visa istorija pasibaigė tuo, kad 
vaikas su šunim susidraugavo, kaip 
retai kad esti.

Iš V. d. Muhle raštų vertė
P r. Mš.
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f ORASVYDIS.

Orasvydžio žaidimas gali būti prak
tikuojamas jaunimo su didele nauda ore 
ir salėje.

1. Žaidimo tikslas.
Žaidimo tikslas permesti kamuo’į. 

atmušant delnais, i priešininko lauką taip, 
kad būtų priešininkui sunku kamuolį at
mušti per tinklą atgal. Kiekvienos žai
dėjų grupės uždavinys, gauti daugiausia 
taškų, permetant kamuolį per tinklą.

2. Aikštė.
Aikštė sudaro du kvadratu, kurių 

kiekvienas yra 10 mtr. pločio ir 10 mtr. 
ilgio. Paviršius turi būti lygus, kad nebū
tų kliudoma žaisti.

Servavimo 
vieta.

i

Servavimo 
vieta.

<30---------------------------------------------------------
10 mtr.

Orasvydžio aikštė ir žaidėjų sustatymas. 
Žaidėjai keičiasi vietomis (vieną vietą) 

pagal laikrodžio rodiklę.

Spėkite kas čia ?
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Aikštė turi būti paženklinta 5 cm. 
pločio aiškiomis linijomis. Viduryje yra 
linija, kuri perkerta visą aikštę į du ly
gius kvadratus. Ta linija pažymi vietą, 
kur turi būti pakabintas tinklas.

3. Įrengimas ir įrankiai.
Tinklas. Tinklas turi būti 90 cm. plo

čio, ilgis priklauso nuo aikštės platu
mo. Tinklas turi būti tankus, kad kamuo
lys negalėtų per jį perlįsti. Tinklas turi 
būti smarkiai įtemptas. Tinklo vidurinis 
taškas viršutiniajame krašte turi būti 2 
mtr. 40 cm. aukštumoje, o apatinis kraš
tas 1 mtr. 50 cm. aukštumoje.

Kamuolys. Kamuolys turi būti apva
lus. Viduryje turi būti pripildyta oro gu
mos kamera ir aptempta oda. Kamuolio 
apskritimo ilgis turi būti nuo 65 — 70 
cm., svoris nuo 220 — 270 gramų.

4. Žaidėjai.
Žaidėjų skaičius. Orasvydžio žaidimo 

komandą turi sudaryti šeši žaidėjai.
Pavaduotojai. Pavaduotojas gali už

imti žaidėjo vietą tik tada, kada žaidi
mas yra nutrauktas. Prieš tai turi atsi
klausti teisėjo.

5. Teisėjas ir jo pagelbininkai.
Teisėjas. Teisėjas yra vyriausias as

muo žaidime. Jis praneša kada žaidimas 
nutrauktas, skaito taškus, prižiūri, kad 
kamuolys neišeitų iš aikštės ribų ir bau
džia triukšmaujančius žaidėjus.

Linijų teisėjai. Teisėjas gali turėti dar 
du pagelbininkus, linijų teisėjus. Jie už
ima vietas dviejuose vienas prieš kitą 
gulinčiuose kampuose ir žiūri, ar kamuo
lys krito ant ribos ir ar kamuolys neišėjo 
iš aikštės ribų. Savo pastabas skubiai 
praneša teisėjui. Linijų teisėjas gali taip 
pat prižiūrinėti keičiančiųjų, po kamuo
lio pametimo, žaidėjų tvarkos.

6. Pagrindiniai paaiškinimai.
Padavimo eilė ir pakaitos. Eilė, kurioj 

žaidėjai iš eilės paduoda kamuolį, pa- 
mušant jį ranka į priešo lauką, vadina
si padavimo eilė. Pasikeitimai iš eilė' 
žaidėjų vietomis vadinasi ,,pakaita".

Kamuolio padavimas. Kamuolio pa
davimu vadiname jo pamušimą vadina
mo servuotojo į priešininko aikštę. Ser
vuotojas turi stovėti abejomis kojomis 
už užpakalinės aikštės ribos.

Taškai. Taškas yra skaitomas tada, 
kada priešingoji partija neįstengia at 
mušti priešo servuoto kamuolio laika 
per tinklą atgal.

Kamuolio perėjimas. Kada partija ne
įstengia atmušti savųjų servuoto kamuo
lio, arba priešo permesto per tinklą at
gal, teisėjas praneša apie „kamuolio per
ėjimą", tuomet kamuolys perduodamas 
priešininkų pusėn, kurie po švilpuko ser
vuoja. Jokiai partijai punktas dėl to ne
įskaitomas.

Ribų peržengimas. Kamuolys išeina 
iš ribų tada, kada paliečia žemę už aikš
tės linijos.

Kamuolio „sudeginimas". Kamuolys 
yra „sudegęs" tada, kada paliečia žemę 
aikštės ribose ir kada teisėjas sustabdo 
žaidimą. Kamuolys tada turi būti iš nau 
jo servuojamas.

7. Žaidimo laiko ilgis.
Žaidimo laiko ilgis. Orasvydžio žaidi

mas paprastai vra žaidžiamas 3 kėlinius. 
Kiekvienas kėlinys trunka, kol kuri ko
manda surenka 15 taškų, kuri komanda 
laimi 2 kėlinius, ta laimi ir visą žaidimą.

8. Išdavų apskaičiavimas.
Silpnas servavimas. Jeigu servuojant 

kamuolys nepereina per tinklą, o į jį at
simuša ir krenta servuojančiosios par
tijos aikštėn, — kamuolys perduodamas 
priešininkui, bet taškas jam neįskaito 
mas.

Tinklo palietimas kamuoliu. Jeigu ka
muolys servuojant lėkdamas per tinklą 
užkliudo jį, servavimas pasikartoja iš 
naujo.

Riba. Jeigu kamuolys, perlėkęs per 
tinklą, nukrenta ant ribos, skiriančios 
partijas, kamuolys laikomas geru ir ser
vuojančiai partijai priskaitomas taškai. 
Kai kamuolys, aukščiau nurodytu būdu, 
krenta ant aikštės ribos servuojančios 
pusės, teisėjas nurodo kamuolio perdi- 
vimą.

9. Žaidimo taisyklės.
Aikštės pasirinkimas. Komandų kapi

tonai burtais pasirenka aikštes.
Žaidimo pradžia. Po žaidėjų susitvar

kymo, žaidimą pradeda toji partija, ku
riai neteko rinkti aikštės. Sekančiuose 
žaidimuose pradeda ta partija, kuri pra
ėjusiame žaidime pralaimėjo.

Žaidėjas, kurs servuoja, turi stovėti 
už užpakalinės aikštės ribos dešiniajame 
kampe. Iš ten jis pamušdamas kamuoti 
ranka, permeta jį į kitą tinklo pusę.

Žaidimo eiga. Priešininkai stengiasi 
atmušti viena arba abiem rankom. Nega
lima kamuolio paliesti 2 ar daugiau kar 
tų iš eilės, kol kitas žaidėjas nepaliečia 
jo. Jeigu kas nors panašaus atsitinka, 
kamuolys laikomas „sudegusiu“ ir per
eina į priešų pusę.

Išmetimas kamuolio už ribų. Kada 
kamuolys, priešo atmuštas, lekia už ri
bų, tai nereikia jo priimti. Bet jeigu žai
dėjas, priimančios partijos, kamuolį pa
lies arba atmuš jį taip, kad jo draugai 
negalės jo numesti atgal į priešininką 
aikštę, kamuolys bus laikomas priimtu. 
Kamuolys, lekiantis už ribų, gerai at
muštas į priešininko aikštę atgal, laiko
mas geru.

Pakaita. Po kiekvieno kamuolio iš
metimo, žaidėjai komandos, kuri kamuolį 
permetė, pasitraukia per vieną vietą į 
dešinę.

10. Nusižengimai ir bausmės.
Nusižengimai. Žaidėjas negali:
1. 2 kartu atmušti kamuolį karts po 

karto.
2. Griebti kamuolį.
3. Siekti per tinklą kamuolį.
4. Bendrai liesti tinklą.
5. Servuoti antrą kartą po pakaitos.
6. Daryti pastabas priešingos koman

dos žaidėjams.
7. Ginčyti teisėjo nurodymus ir atsi

liepti apie jį užgaunančiai.
8. Išeiti iš aikštės nebaigus žaidimo.
9. Bendrai trukdyti žaidimo eigos u 

nesilaikyti taisyklių.
Bausmės. Už nusižengimą taisyklei 

Ii 2, 3, 4, 5 — kamuolys perduodamas 
priešingai pusei.

Už nusižengimą taisyklei 6, 7, 8, 9 — 
užskaitomas priešininkui taškas. Pasikar
tojus nusižengimui, matant žaidėjo blogą 
norą ir valią, žaidėjas šalinamas iš aikš
tės.

11. Nurodymai ir išaiškinimai.
Norint gerai žaisti orasvydį, reikia 

prisipratinti atmušinėti kamuolį ne kumš
timis, bet delnu arba delnais. Kiekvie
nas komandos žaidėjas turi prisipratinti 
padavinėti kamuolį kitiems savo partijos 
žaidėjams. Tą mokant galima išnaudoti 
silpnąsias priešo puses, nes mėtant (pa
suojant) kamuolį tarp savęs, jį galima 
staiga pasiųsti ten, kur priešininkas vi
siškai nelaukė.

Žaidimas turi būti gyvas. Kamuolys 
kuo mažiausiai turi kristi žemėn, tuomet 
tik žaidimas bus įdomus ir visi bus juo 
užimti.
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etonas Henr. Ablauchcis.

Apie čiuožyklą.
(Sportiški apdūmojimai).

Jei sausio ar vasario mėnesį 
koksai tipas nevaikšto čiuožyklon, 
tai arba, jis yra labai nekultūringas 
arba neturi kišeniuje pusės lito. 
Šiais laikais kožnas vienas žino, 
kad tik sveikame kūne sveika dva
sia, o kas ieškotų sveikos dvasios 
ten, kur viena koja trumpesnė ar 
kur per turniką neapsiverčiama 
—kvailą darbą dirbtų, taip sakant, 
negerbtų mokslo tiesos... Galima, 
žinot, nieko nenusimanyti apie po
litiką, galima taip pat nieko nesu
prasti apie klaipėdiečių triukšmą ir 
skundus Tautų s-gai, galima pa
galiau, net neįsimylėti, bet nemo
kėti čiuožyti—tai jau perdaug! Tai, 
žinot, būtų lygu pasitraukimui iš 
gyvenimo arenos.

(1 ir 2 piešinys).

B

HMIf

Nukreipęs ilgesnį pavažos galą į pry- 
šakį, atsisėsk ant sėdynės, nuleisdamas 
kojas ant sniego abipus pavažos ir leis
kis nuo kalno. Skiboganą gali vartoti

Nors biškį ir sarmata, bet prisi-
pažinsiu, kad ir aš dar visai nese 
niai buvau čiuožymo srity analfa
betas, bet nutariau padaryti pažan
gą. Tuo tikslu nuėjau į čiuožyklą, 
užsidėjau pačiūžas ir pasileidau. 
Nespėjau padaryti nė žmoniško gi
ganto, kai galva trenkėsi į ledą ir 
pramušė jame didžiulę skylę Aky
se pasirodė žalias pavasaris, o to
lumoje ėmė suktis 9 bažnyčių bo
kštai. Tai puvo pirmas sporto nu
meris. Atsigavau tik tada, kai iš 
prakirsto ekečio šaltas vanduo at
gaivino mane. ,

Pajutau, kad silpnėjant kūnui ir 
dvasia susmunka. Ir ištikro, kaip 
gi beįrodysi dvasios galybę, susi
trenkęs. Išsitiesiau čiuožyklos pa
krašty ant minkšto balto sniego ir 
ėmiau svajoti apie sporto olimpia
dą Amsterdame. Romantišką nuo
taiką išsiblaškė pašonėn trenkęs 
dieglys ir skersai manęs kryžiumi 
išsitiesė mano geras prietelius. ,,Už- 
kokią čiapakūta—pagalvojau—gu
lasi draugas kryžiumi?“ ir pakišau 
draugui ranką, o šis vietoj atsako— 
bac man į snukį ir pridėjo: esą, ne
gulėk, kaip karvė, ant čiuožyklos, 
o tai pravažiuot negalima, vot— 
sako—ir dabar į tavo prakeiktą

Kas daryti žiemą
Kaip pasidirbti skiboganą, šulinį toboga

ną arba dvilypį toboganą.
Skiboganą labai lengva pasidirbti, bet 

todėl reikia nemažo miklumo ir sugebė
jimo išmokti juo važinėti. Kol tapsi ski- 
bogano meno specialistu, ne kartą gerai 
„dėsi".

Skiboganą galima šitaip pasidirbti. Vi
sų pirma, gauk pliauską, ne platesnę už 
statinės šulą, kurį pasirinkai pavažai. 
Plūkiu nupiauk pliauską taip, kad ji stat
mena stovėtų, kada ją prikalsi prie šulo 
apie trečdalį nuo pryšakinio šulo galo 
(1 piešinys). Kad važinėtojui būtų pato
giau sėdėti, prie pliauskos galima prika'- 
ti lentelę, kaip atvaizduota 2 piešinyje.

šonkaulį savo pačiūžą sulaužiau. 
Ir parodė draugas man perpus per
laužtą naują pačiūžą.

Tas iš mano pusės lyg ir neman-
dagu, nes pridariau savo priete- 
liui materiališkų nuostolių Tiesa, 
ir man vieną šonkaulį supiškino, 
bet šonkaulis vis ne pačiūža—už 
jį nieks 23 litų nemokėjo... Taigi 
iš artimo meilės nusiėmiau vieną 
savo pačiūžą ir atidaviau ją drau
gui ir vienkart paprašiau, kad šis pa
mokytų mane čiaužyti.

— Kodėl — sakė draugas —pa
čiam mokant kito nepamokyti? ir 
sutiko. Ir vos tik užsidėjęs pačiū
žą spėjo atsistoti tuojau pakarto
jo pirmąjį mano numerį ir kaip 
bematant užėmė mano išeities pa
dėtį, po ko tyliai pridūrė:

— Parodžiau, kaip nereikia da
ryt. Dabar gali važiuoti pats!

Atsistojau ir nors su viena pa
čiūža nusprendžiau važiuot. Gali
mas daiktas, kad po tokios draugo 
pamokos būčiau puikiai važiavęs, 
bet čia atsitiko mažas nesusipra
timas: kaž koks džentelmenas be- 
agituodamas trenkė man į ištinusį 
šoną, ir aš, kaip futbolas, išskry- 
dau už čiuožyklos ribų. Įpuoliau 
desperacijom Nusiėmiau paskutinę 
pačiūžą ir nudrožiau namo dėti šal
tus kompresus ten, kur jie buvo 
reikalingi.

važinėdamas ir nuo kalnų, kurie yra to
kie statūs, jog paprastomis rogutėmis nie
ku būdu nuo jų nenuvažiuotum.

Geriausi skiboganai yra padaromi iš 
žibalinių statinių šulų. Statmeną pliaus
ką galima paremti iš abiejų pusių stati
nių šulų gabaliukais, ūl arba
lentgaliukais V Bet jei turi
daugiau laiko ir gali daugiau darbo pri
dėti, geriau pasidirbk šulinį toboganą.

Bet kuris berniukas, kuris moka var
toti piūklą ir sugeba įvaryti vinį, nenu- 
simušdamas krumplių, gali pasidirbti ge
rą toboganą iš medžiagos, kurios visur 
pilni pašaliai. Kartais tik gali trūkti sta
tinės, bet statinę beveik pusvelčiui visa
dos galima gauti nusipirkti. Šulinėms to
boganams dirbti geriausiai tinka žibali
nės ar cukrinės statinės.

Visa toboganui reikalinga medžiaga 
yra: lenta, gera statinė ir kelios pliaus
kos 10X10 cm. Susitiekęs tą medžiagą, 
jau gali imtis darbo.

Visų pirma, pasidirbk reikiamus blo
kus. Tam paimk vieną iš savo pliauskų 
ir išpaišyk ją, kaip atvaizduota 3 pieši- 

r; nyje. Prie linijos D E, kada blokas bus 
tinkamai išpiautas, bus prikaltas viršuti
nis vienos pavažos šulas, o prie linijos 
BE — apatinis šulas, todėl reikia taip 
nutaikyti, kad tų linijų išlinkimas atitik
tų šulų išlinkimą. Kada jau esi išpaišęs 
pliauską, piauk piūklu linija CC, Jkol 
pasieksi viršutinę liniją D E, o paskui 
piauk dar toliau, kol pripiausi žemutinę 
liniją D E. Paskui imk piauti prie D ir 
varyk iki E. Tokiu būdu išpiausi C E D 
ir gausi 4 piešinyje atvaizduotą figūrą.

D
t 
c.

B

(3 ir 4 piešinys).

Po to piauk pagal liniją A, kol nu
pjausi gabalą A C, kaip atvaizduota 5 
piešinyje. Atpjovęs tą gabalą, pamatyti, 
kad pasiliko vietos kaip tik šului įtai
kyti. Tokiu pat būdu išpiauk gabalą C 
B (ž. 3 piešinį), kad blokas atrodytų kaip 
5 piešinyje. Po to paimk pieštuką ir iš
paišyk pavažos pryšakį, kaip parodyta 
laužtinėmis linijomis 5 piešinyje. Padaręs 
tai, piūklu nupiauk gabalus pagal tas li
nijas, o, apdailinęs kampus peiliu ar kal
tu, turėsi 6 piešinyje atvaizduotą figūrą

(5 ir 6 piešinys).

Užpakalinius blokus padarysi tokiu 
pat būdu, kaip atvaizduota 5 piešinyje, 
tik galus padarysi tokius, kaip 7 ir S 
piešiniuose. Padaręs blokus, prie jų pri
kalsi šulus. Jei šulai yra ploni, galėsi 
kelis prikalti, tik tam turėsi giliau įpiauti 
rinčius blokuose (ž. 8 piešinį).

Toboganui reikalingos dvi pavažos. 
Viršutinė tobogano lenta turi būti pri
kalta iš apačios. Todėl tas darbas turi 
būti atliktas, kol apatinės pavažos dar 
nėra prikaltos prie pryšakinio ir užpaka
linio blokų.
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Toboganas jau gatavas. Bet prieš im
damas važinėtis, nudailink pavažas stik
liniu popierium arba ištrink sena minkš
ta plyta ir ištepk aliejumi ar lajumi. Ši-

(9 piešinys).

tokie toboganai yra dar geri ir tuo, kad 
jų pavažos yra tarsi spyruoklės, kas ypa
tingai patogu važiuojant per nelygią 
vietą.

f7 ir 8 piešinys).

prie pryšakinio tobogano pritaisoma tam 
tikru bloku, kuris atvaizduotas 11 pieši
nyje. Pro sėdimojoje lentoje išgręžtą skv- 
lę, paskui pro skylę bloko viduryje ir 
pro kitą skylę, išgręžtą viršutinėje len
toje, prakišamas boltas, kaip atvaizduo
ta 12 piešinyje.

(11 ir 12 piešiniai).

Užpakalinis toboganas prie sėdimo
sios lentos pritaisomas tam tikra medi
ne ašimi ir kilpomis. Prie sėdimosios len 
tos visų pirma pritaisomi du 13 pieši
nyje atvaizduoti blokai. Ašis prie blokų 
pritvirtinama senais diržais. Patys blokai 
prie sėdimosios lentos prikalami irgi se
nais diržais, kurie pirmą diržą perkerta 
tiesiu kamou ir tarsi visą bloką apka 
bina. Antri diržai prikalami vinimis ne 

Pasidirbus antrą toboganą ir juos su
dėjus į krūvą, galima pasidaryti dvilypi 
toboganą, kuriuo naudotis jau bus gali
ma daugelyje. Abudu toboganai sujun
giami sėdimąja lenta. Sėdimoji lenta

. ' .' . ' • ■ 'tU ė ? J:.■ • . •

tik prie sėdimosios lentoš, bet ir prie 
pačių blokų. Ž. 13, 14 ir 15 pieš, r.-

Šitaip pritaisytas užpakalinis toboga
nas galės laisvai judėti aukštyn ir že
myn ir neduos važinėtojų kratyti. Nuo 
užpakalinio tobogano pryšakinio ‘ sker
sinio į sraigtą su akute sėdimosios len
tos apačioje turį būti atrištas lynas, vir
vė ar grandinė, kad užpakilinis toboga
nas nesikraipytų i šonus (ž. ‘ 16 piešini).

Pryšakinis toboganas nuo užpakali
nio skiriasi dar tuo, kad pirmojo pryša
kinis skersinis yra kur kas ilgesnis, kad 
į jį būtų galima atremti kojas vairuojant 
(17 ir 18 piešiniai).

Dvilypis toboganas gali būti vairuo
jamas, kaip parodyta 17 piešinyje, kur 
vairuotojas sėdi, atrėmęs kojas į pryša- 
kinį skersinį ir nusitvėręs už vairuojamų 
virvių. Jis gali būti vairuojamas ir gu
lomis: atsigulęs vairuotojas nusitveria 
rankomis už pryšakinio skersinio ir vai
ruoja, judindamas jas.

Šulinis toboganas ypatingai praverčia 
kada sniegas lengvas, purus ir nesusimu- 
ša arba kada yra užsidėjusi plona pluta 
pro kurią paprastų rogių pavažos pra
smunka ir negali važiuoti. Jis gali būti 
vartojamas ir ten, kur sniegas yra per

gilus ar per minkštas paprastoms rogu- 
tėms. Su juo taip pat galima visai sau
giai leistis nuo kalnų, nuo kurių būtų pa
vojinga leistis paprastomis rogutėmi . 
Negana to, kada ateina vasara, šuliniu 
toboganu galima važinėtis ir nuo žole 
apaugusių pašlaičių.

V. K m n t.

^Nevėžiu
Rangosi vingiais žilas Nevėžis 
Krantai paniūrą ilgėsi mena. 
Plaukianti laivą jaunų jūreivių 
Neramios bangos tolyn vis gena.

Taip statomi didžiuliai laivai Lindenau ir Co Klaipėdoje laivų statybos fabrike.

Jaunos krūtinės džiaugsmu alsuoja, 
Liepsnoti irklai bangas vien taško 
Nuovargis—juokas jauniems jūreiviams, 
Nes jo šešėlius daina išblaško.
Sutemų vėjas, vakaro tyla
Palydi laivą keliu vingiuotu, 
Šaltas mėnulis kelią nušviečia 
Savuoju žvilgsniu pasidabruotu.
Plaukit, jaunieji, laužo uždegti} 
Kuris nušviestų užmirštus plotus. 
Kurs sutirpdytų kerštingą plieną 
Ir žmonių norus nepažabotus.

M t. Ilgesys.

• ijt“ , ” vHifc
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Skautų kalbos kertelė.
1931 m. vasario 15 d. „Skautų Aido“ numeryje 

buvo įdėtas vienas jūros skauto straipsnis apie jūri
ninkystę senovėje. Prie to straipsnio buvo pridėta ir 
jūrininkystės terminų lentelė, „kurią kiekvienas skau
tas galėtų žinoti“. Bet, perskaičius tą lentelę, kyla 
abejojimų, ar čia straipsnio autoriaus neapsirikta, ar 
jo kartais ne Mažeikių, Palangos, Klaipėdos, Švėkš
nos, bet Kazanės, Simbirsko, Samaros, Saratovo jū
ros skautams rašyta. Visi, toje lentelėje surašyti ter
minai, visi iki vieno — bortas, bakas, jutas, achter- 
števnis, vaterlinija, midelio plokštuma, kilius, špan- 
gotai, štringeriai, plauširius —yra kuo paprasčiau
siai (būtų galima pasakyti, kuo akiplėšiškiausiai) pa
imti iš rusų kalbos, perrašyti lotyniškomis raidėmis 
ir pateikti mūsų skautams „žinoti“, tarsi mūsų kalba 
būtų rusų kalbos filija, skyrius, tarsi mes neturėtu
me savo lietuviško pajūrio — Palangos, Klaipėdos, 
Nidos, — savo lietuviškų jūrininkų žvejų, savo lietu
viškos jūrininkystės terminologijos! Tiesa, skautams 
nedera nekęsti kitų tautų žmonių, bet čia jau apy
kanta visai iš krašto išeina: rusai tiek metų mus 
skriaudė, engė, mūsų kalbą, spaudą kuo žiauriausiai 
persekiojo, o mes, nespėję nusikratyti jų vergijos 
pančiais, vėl skubame jais „pasipuošti“!

Tiesa, visa lietuviška jūrininkystės terminologi
ja dar nesurinkta. Tam reikėtų apkeliauti visą mūsų 
pajūrį ir iš žvejų surankioti jų specialiai vartojamus 
žodžius ir terminus. Be abejo, tą darbą galėtų atlikti 
ir kuris jūros skautas savo vasaros atostogomis ir tuo 
įgytų tikrai didelių nuopelnų mūsų kalbai. Žinoma, 
čia jau reikėtų ne eilinio susipratimo, pasiryžimo ir 
pasišventimo. Bet ir kiekvienas eilinis skautas, kilęs 
iš pajūrio, galėtų, kad ir siauresniu mastu, gražiai pa
sidarbuoti ir pasitarnauti mūsų kalbai, surinkdamas 
bent savo apylinkėje jūrininkų vartojamą terminolo
giją. Gavus daugiau šitokių apylinkių terminų sąra
šų, — juos būtų galima susiųsti kad ir „Skautų Aido“ 
redakcijai, — būtų galima, juos tinkamai apdorojus, 
nustatyti lietuvišką jūrininkystės terminologiją ir pa
skelbti ją ir platesniajai visuomenei „žinoti“ ir nau
dotis.

Šį kartą čia jūros skautams pateikiame tuos lie
tuviškus jūrininkystės terminus, kuriuos Plungės 
gimnazijos mokiniai pajūriškiai prieš kelerius metus 
surinko. Jais ne visus aukščiau surašytus rusiškus 
terminus bus galima pakeisti, nes ne visiems iiems 
plungiečiai gimnazistai surado lietuviškus atitikme
nis. Bet be jokio abejojimo mūsų pajūriškių kalboje 
ir jiems yra lietuviškų atitikmenų. Pajūryje gyvenan
čių Lietuvos jūrų skautų garbės dalykas juos (ir ki
tus) surasti ir aikštėn iškelti!

Visų pirma, paimsime tuos terminus, kuriuos ga
lime pakeisti aukščiau minėtos jūrininkystės lentelės 
rusiškus terminus. Po to duosime kitų iš Palangos pa
jūrio surinktų terminų lentelę.

Palangos žvejai laivo krašto viršūnes vadina nė 
„bortais“, bet

bordomis.
Kiekviename laive yra dešininė ir kairinė borda 
Tų pačių žveju laivo priekis, arba pryšakys, va

dinamas ne „baku“, bet
ragu.

Iš rago turime dar žodį raginė, kuriuo vadinama 
virvė, atrišta nuo laivo stiebo į laivo pryšaky, arba 
ragą. Nuo to paties rago turime dar ir kitą žodį pa- 
ragė (kirtis ant ė), kuriuo prūsų lietuviai vadina ka

jutę (todėl, kad jų laivuose kajutė yra paprastai įren
giama prie laivo rago). Paragę, aiškus dalykas, ir rei
kia, lietuviškai kalbant, vartoti svetimos ir negražios 
kajutės vietoje.

Apatinis „blukis“, į kurį suremti visi laivo „šon
kauliai“, palangiškių yra vadinamas ne „kilium“, bet 

kielių.
Garsus prūsų lietuvių žodyninkas, Kuršaitis, kie- 

lio vietoje vartoja lytį „kielė“.
Kumpi medžiai laivo viduje, prie kurių prisegtos 

laivo lentos, arba laivo kriaukliai („šonkauliai“), ku
rie ankščiau minėtoje jūrininkystės terminologijoje 
yra vadinami „špangotais“, Kuršaičio vadinami 

brangomis arba kumbriais.
Palangiškiai tuos kriauklus vadina vytiniais.

Kitų jūrininkystės terminų lentelė.
Aukštai: jei žvejai nuplaukia toli nuo kranto, 

tai sako: „Šiandien buvome aukštai išėję“. Plg. dar' 
„Aukšte esame: krašto nematyti“. „Nuėjome į jūros 
aukštą“.

Valgumas — prieplauka.
Capas, tapas — kibinokšlis, ant kurio paka

bintas vairas. Yra du capai, arba tapai.
Kulturis — trumpas medis, su kuriuo vai

ruoja laivą (laivo rankena). \
D u 1 o s — du atsikišę medukai ant laivo krašto 

viršaus, tarp kurių yra įstatomi irklai.
K 1 u g i s — medis ant bordų viršaus, prie kurio 

yra pritvirtintos dulos.
Dulos irklugis sudaro iras, t. y., vietas, į 

kurias įdedami irklai iriantis.
Teliaudos — lentos, grindys, kurios sudaro 

laivo dugną (ant jų guli žvejai).
Sostai — suolai, ant kurių sėdi irkluotojai.
D u r k i s — užpakalinė dalis, laivo kertė, ant 

kurios sėdi žmogus, kuris vairuoja.
Karpė — vieta, kur įstato stiebą.
L e g i a i — geležiukai prie virvės galo, kuriais 

įveržiama virvė.
Raginė — virvė, kuri atrišta nuo laivo stiebo 

į pryšakį.
Šoninės — dvi virvės stiebui sustiprinti; šo

ninei trūkus, nebesilaiko stiebas.
Štrecės — rinkiukai; per juos patraukia bures 

į kurią pusę nori.
B ur v ii k a s — virvė, ant kurios burės laikos, 

kuria pakeliamos burės aukštyn.
Šprytkartė — kartis, kuri ištempia bures.
Buomkartė — kartis taip pat burėms iš

tempti.
Štropas — virvelė, į kurią įneriama buomkar

tė, prie stiebo.
Į n a r a s — virvelė, į kurią įneriama šprytkartė, 

prie stiebo.
Skote — virvė, kurią laiko laivo valdytojas 

burėms pritraukti arba, prireikus, sumažinti.
Robos — virvelės, kuriomis sumažinamos bu

rės iš aukščio ir pločio.
Gulėti: jei išmeta inkarą, kai nakvoja jūroje 

arba metant ūdas, sako: ant inkaro, arba inkare, guli.
Suršlingis — vieta, kur laivo lentų galai su

siduria.
K u r k i s — skylė vandeniui išleisti.
T r i c a s — inkaro ir burių keliamieji skrituliai- 

(B. d.).
Vikt, Kamantauskas.
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Planai ir prisirengiamieji darbai 1933 m. 
Jamboree Godollo, Vengrijoj.

Mums praneša, kad parengiamieji dar 
bai naujam pasauliniam skautų Jamboree 
tęsiami atsidėjus.

Vadovybė ragina besirengiant į Jam
boree visų kraštų skautus taip įrengti sa
vo stovyklas Jamboree metu, kad kuo 
daugiausia pasireikštų kiekvienos tautos 
skąutų skonis ir tautinių savumų sto
vyklų įrengime: kuo įvairiausios palapi
nės, stovyklų vartai, papuošimai ir pan.

Skautės ir skaučių bei vilkiukų — 
paukštyčių vadovės pačioje stovykloje 
negalės dalyvauti, bet vengrų skautės 
parūpina atvykstančioms į Jamboree 
skautėms patalpas Budapešte, iš ten sto
vykla bus lengvai pasiekiama tramva
jum.

Jamboree vadovybė daro ekskursijų 
planus — vengrai nori savo gražų kraš
tą parodyti visiems Jamboree dalyviams 
Bus progos aplankyti visas Budapešto 
įžymenybes, jau dabar Budapešte su
rengti kursai skautams, kurie bus vado
vai lankančių Budapeštą skautų grupių. 
Bus ekskursijų į didelį Plattensee ežerą, 
į tautinę vengrų šventę Mezokovesd'e ir 
visa eilė kitų ekskursijų, grupėmis po 

Apie „Skautų Aidą“ rašo.
„Skautų Aidas“ įžengė į dešimtuosius savo gyvenimo metus. Tai 

jau paaugusio vilkiuko amžius! Kiek daug jaunų akučių per tą laiką jį 
varstė. Bet „Sk. Aidu“ domisi ir ne vien tik jaunos akutės — domisi ir 
suaugę žmonės.

Kai kada ir platesnioji spauda atkreipia savo užimtą dėmesį į „Sk. 
Aidą“. Štai š. m. vasario m. 10 d. didžiausias Lietuvoje dienraštis apie 
„Sk. Aidą* rašo:

„Skautų Aidas“ per praėjusius metus be jokio abejojimo pa
sirodė vienas iš įdomiausių jaunimo laikraščių Lietuvoje. Jauni „Skau
tų Aido“ redaktoriai — Saulaitis, Jurgutis, Martinaitis, Mantvila ir 
Rudzinskas — parodė ne visai paprastos iniciatyvos ir sumanumo, o, 
kas svarbiausia, sugebėjo atsimušti nuo įsivyravusio pas mus jaunimo 
laikraščių šablono ir sudaryti gyvą, įdomų, originalų ir jaunimui tikrai 
pritaikytą laikraštį. ,Skautų Aidas“ ypatingai sveikintinas už tai, kad 
kaip ir uždarė savo skiltis nebrendusiai paauguolių „kūrybai1, kuria 
dažniausiai užpildomi mūsų jaunimo laikraščiai, ir sugebėjo pritraukti 
rimtų, prityrusių bendradarbių, kuriems pavedė vesti kaip ir tam tikrus 
skyrius. „Skautų Aidas“ tuo tarpu reguliariai deda straipsnių apie skau
tišką ideologiją (čia beveik nuolat galima užtikti skaučių vadės p. Čiur
lionienės, skautų įkūrėjo Baden-Powellio ir kitų gražių ir įdomių 
straipsnių), apie fizinį lavinimą, pramogas, lietuvių kalbą („Skautų 
Aidas“ iš visų mūsų žurnalų pirmas įvedė nuolatinį kalbcs skyrių). 
Ypatingai pagirtini fizinio lavinimo ir pramogų straipsniai, kurie, be 
abejo, gerokai prisidės prie mūsų susnūdusio jaunimo išjudinimo (koks 
mūsų jaunimas susnūdus, sugriuvęs, galima pamatyti tik palyginus jį su 
kitų tautų jaunimu).

Didelis „Skautų Aido“ pliusas ir jo iliustracijos. Ypatingai pažy
mėtina gausi teikiamų pramogų ir darbelių iliustracija piešiniais, brėži
niais ir fotografinėms nuotraukoms. Ypatingo pagyrimo verti ir „Skautų 
Aido“ viršeliai, kurie visuomet yra skoningi, gražiai pritaikyti ir ke
liomis spalvomis išspaudžiami.

„Skautu Aidas“, aiškus dalykas, visokeriopai remtinas — pačių 
skautų ir šiaip moksleivių, jaunimo vadų ir auklėtojų, mokytojų, tėvų 
ir valdžios įstaigų. Jis dirba gražų, rimtą kultūros darbą, kuris gali tik 
labai teigiamai atsilieps mūsų jaunimui. Savo srityje „Skautų Aidas“ 
nepavaduotinas“.

500 — 2O0O, kurioms vadovaus patvs 
vengrų skautai.

Daromi įrengimai ir pačios stovyklos 
vietoje. Jamboree metu įvykstančios VII 
tarptautinės skautų vadovų konferenci
jos dalyviai bus apgyvendinti Godollo 
dideliuose vienuolių Premonstrenz'iečių 
brolijos rūmuose, ten pat bus ir tarptau
tinio skautų biuro įstaiga.

Premonstrenziečių ordinas yra labai 
populiarus Vengrijoje, turi 700 metų pra
eitį, glaudžiai susijusią su viso krašto 
istorija. Tie rūmai, kuriuos stovyklos 
metui ordinas pavedė skautams, yra jo 
laikomos realinės gimnazijos ir bendra
bučio lūmai. Tai viena moderniškiausiųjų 
Vengrijos aukštesniųjų mokyklų.

Vengrijos regentas admirolas von 
Horthy, pareikšdamas savo prielankumą 
skautams, paaukavo lėšų Jamboree sto
vyklai vandeniu aprūpinti.

Belgų Baden-Powell'io skautų vadų 
kongresas.

Belgų skautai kasmet per Kalėdas 
ruošia savo organizacijos vadovų kon 
gresus. Šiais metais toks kongresas įvy
ko Tournai mieste.

Pasistengsiu „Skautų Aido" skaityto
jams atpasakoti kaikuriuos dalykus iš 

skaitlingų kongreso pranešimų. Būtent;
Propagandos dalis painformavo apie 

„propagandos savaitę", kuri buvo su
ruošta praeitais metais. Per šią savaitę 
buvo visuomenėje išdalinta 25.000 propa
gandos iliustruotų lapelių. Buvo padary
ta keletą paskaitų visuomenei; įdėta 
straipsnių apie skautystės metodą į dau
geli laikraščių. Kelių mokyklų salėse ro
dė filmą iš skautiško gyvenimo „Coeurs 
Hėroignes” („Heroiškos širdys").

Įdomus buvo pranešimas organizacijos 
organo mėnesinio iliustruoto žurnalo 
„Boy-Scout Belge“. Šis laikraštis turi 
1400 prenumeratorių Belgijoje ir 200 
prenumeratorių užsienyje. Atskirais nu
meriais jo parduodama tik apie 100 eg
zempliorių. Platinti draugovėms jo ne- 
siunčiama — jį gauna tik tos draugovės 
kurios jį prenumeruoja ir iš kalno atsiun
čia pinigus. Kad būtų galima panašiai su
sitvarkyti Lietuvoje! Belgų Baden-Po- 
well’io skautų organizacijoje yra apie 
4.000 skautų. Reiškia, beveik kas antra 
skautas prenumeruoja savo organizacijos 
laikraštį.

Kitas organizacijos laikraštis, skiria
mas specialiai vadams „Guide", irgi mė
nesinis, turi apie 1000 prenumeratorių.

Belgų skautų kooperatyvas „Le Cam- 
peur" (stovyklautoja/), — maždaug to
kia pat įstaiga, kaip kad mūsų tiekimo 
skyrius, — davė irgi savo veikimo ap
žvalgą. Jis yra sutvarkytas pajų draugi
jos pagrindais. Kiekvieno pajaus kaina 
200 frankų (apie 70 litų). Dauguma pajų 
turi skautų rėmėjai ir tėvai, skautų vada; 
bei skautų vienetai, nes pajai duoda pel
no ir jų įsigijimas nėra vien tik labda
rybės darbas. Teko būti šiame koopera
tyve. Jis yra Briuselyje, Belgijos sosti
nėje. Tai kukli ir nedidelė krautuvė, ta 
čiau ji gražiai įtaisyta, tvarkingai veda
ma ir ne tik išsilaiko, bet duoda gan ge
ro pelno. Skautai yra užinteresuoti /i 
ką pirkti savo krautuvėje, nes jie žino, 
kad prekė, kuri ten parduodama, yra tik 
rai gera.

Be čia minėtų klausimų kongresą 
svarstė daugelį kitų, bet jie „Sk. Aido“ 
skaitytojams gal neturės didelio įdo
mumo.

Prie progos pažymėsiu, kad Belgijos 
Baden-Powell‘io organizacija yra įsteig
ta dar 1912 metais. Tai didelė, stipri, tu
rinti savo įsigalėjusių tradicijų ir gerų 
senų skautų veikėjų — vadų organiza
cija. Kaip ir atskirą šios organizacijos 
šaką sudaro Belgijos kolonijos Kongo 
(Afrikoje) skautai, daugiausia jauni neg
riukai, kuriuos į skautų draugoves įtrau
kia dažniausiai katalikų misionieriai. 
Konge yra, kaip tai sužinojome iš šių 
metų kongreso pranešimo, kurį skaitė 
šios kolonijos skautų atstovas Moerman, 
23 draugovės iš čiabuvių negrų ir 2 drau
govės iš baltųjų. B. M.

Ar gauni „Sk. Aidą“?
šiemet visi nori gauti „Skautų 

Aidą“. Todėl nelaukdamas tuojau 
jį užsiprenumeruok! Kaštuoja: me
tams— 6 lit., pusei metų—3,50 lit. 
Adresas: Kaunas, Nepriklausomybės 
aikštė 4.

Prenumeratoriams ir platintojams 
skiriama dovanų!
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Vilkiukų — paukštyčių vadų kursai.
„ Šio mėn. 7, 8 ir 9 d. d. vyr. sk. št. 

vilk. — paukšt, skyriaus suorganizuot’ 
vilkiukų — paukštyčių vadų kursai Kau
ne sutraukė iš visos Lietuvos per 30'J 
mokytojų, klausytojų. Be abejonės, tai 
reikšmingas ir labai svarbus mūsų orga
nizacijos gyvenimo įvykis. Šis skaitlin
gas susirinkimas jau rodo mūsų pradžių? 
mokyklų mokytojuose puikiai subrendu
sią mintį, kad skautystės skelbiami :r 
praktikuojami auklėjimo principai ir idė
jos yra puikiai pritaikomi mūsų pra
džios mokyklos amžiaus vaikams orga
nizuoti ir auklėti. Šis skaitlingas susirin
kimas taip pat aiškiai parodo, kad dau
gelis mūsų mokytojų šalia tiesioginio mo
kyklos darbo imasi dar ir kito sunkaus 
darbo, kad tik būtų lengviau priaugan
čioji karta ugdyti.

Iškilmingas kursų ir II-os didžiosios 
skautų vyčių sueigos atidarymas įvyko 
drauge Rotušės salėje, dalyvaujant aukš
tiems svečiams ir šiaip visuomenei. Šių 
iškilmių proga per savo atstovus atsiun 
tė širdingų linkėjimų Skautų Šefas Jo 
Ekscelencija R. Prezidentas, ponas Švie
timo Ministeris ir ponas Krašto Apsau 
gos Ministeris. Sveikino, linkėdamas ug
dyti artimo meilės ir taikos dvasią vi
suomenėje, laikinosios sostinės burmistro 
padėjėjas p. Pikčilingis. Kursų dalyvius 
telegrama pasveikino ir Pradžios Mokslo 
Departamento Direktorius p. Miškinis.

Po šių iškilmių kuršininkai, skautai 
vyčiai ir svečiai nuvyko į Karo Muzie
jaus sodelį, kur ant žuvusiųjų dėl Lais
vės paminklo uždėjo iš viso krašto at
vežtų eglės šakelių nupintą vainiką. Tą
ja proga iškilmių dalyviai apžiūrėjo ir 
Karo Muziejų. Vėliavos nuleidimo apei
goms pasibaigus, visi v. — p. vadų kur
sų dalyviai laisva grupe po keturis, Ka
ro Muziejaus orkestro lydimi, energin
gai ir maloniai nusiteikę, nužygiavo į 
Jablonskio pradžios mokyklą klausyti 
paskaitų.

Reikia paminėti, kad didelė dalis kur
šininkų buvo apgyvendinti ten pat pr. 
mok. klasėse ir salėse. Šiam kuršininkų 
patogumui daug paramos suteikė mūsų 
kariuomenė, paskolindama šienikus, ant
klodes ir k. reikalingus reikmenis.

Pirmąją kursų dieną 17 vai. prasidėjo 
paskaitos.

Skaučių vadė sktn. Čiurlionienė savo 
žodyje į mokytojus pareiškė didelio 
džiaugsmo tuo gausingu susiinteresavimu 

skautais ir pabrėžusi, kad mokytojo pa
reigos labai sunkios ir reikaląujančios, 
konstatavo: idealistas mokytojas, dirb
damas kultūros darbą ir ugdydamas jau
nąją kartą, dažnai imasi naujų darbų, 
naujų rūpesčių, kad būtų lengviau. Sun
kina savo nešamą naštą, kad tik būtų 
lengviau!

Tai skamba paradoksiškai. Tiesa. Bet 
taip yra. Yra labai dažnai taip, kad di
desnė našta tampa lengvesnė nešti. Ly
giai tas pats darosi ir su tuo mokytoju, 
kuris prie visų turimų darbų ir rūpes
čių dar prijungia jaunųjų skautų organi
zavimo darbą.

Baigdama savo kalbą, p. Čiurlionienė 
išreiškė nuoširdų savo troškimą ir pa
geidavimą, kad visi, kas tik imsis skau
tiškojo darbo, tesiima jo nuoširdžiai, be 
jokių išskaitliavimų ar kokių pašalinių 
sumetimų. Tai jos nuoširdžiausias troš
kimas ir linkėjimas.

Skautininkas mok. insp. Ubeika savo 
paskaitoje „Vilkiukų — paukštyčių or
ganizacijos reikšmė mūsų mokyklai“, nu 
švietęs prieškarinę ir dabartinę musu 
mokyklos būklę, atkreipė ypatingą kur
šininkų dėmesį į tai, kad tūla prieškari 
nio daraktoriaus mokykla auklėjimo at
žvilgiu buvo vertingesnė už to meto mū
sų kraštui duotą rusiškąją mokyklą ir 
kad dabarties sąlygose, turint savas lie
tuviškas mokyklas, nereikia pasitenkinti 
vien tik mokymu, bet imtis visų prie
monių vaikų asmenybėms išauklėti. Tin
kamam asmenybės auklėjimui labai tin
ka skautystės auklėjimo sistema. Toji 
auklėjimo sistema pradžios mokyklos mo
kytojui ir yra didžioji talkininkė einant 
pasirinktosios misijos keliu.

Antrąją darbo dieną nuo pat 8 vai 
ryto iki 6 v. vakaro, tik su dviejų va
landų pietų pertraukos, darbas įtemptai 
virte virė. Tą dieną buvo aiškinama be
veik tik organizacijos veikimo ir tvar
kos klausimai. Pažymėtina, kad apie vil
kiukų — paukštyčių sueigas, kaip jas 
tvarkyti ir vesti, buvo ne vien tik kal
bama, bet ir praktiškai parodyta. Tiesa, 
tas parodymas negalėjo būti realus, na
tūralus, jis buvo daugiau vaidybinio po
būdžio ir nedavė, galima sakyti, pilno 
vilkiukų — paukštyčių šeimos sueigo° 
vaizdo, tačiau toks prademonstravimas, 
koks jis dabar buvo, ne vienam žiūro
vui daug ko pamokomo suteikė. Ir, rei
kia pasakyti, po paskaitos „Kaip vesti 
vilkiukų — paukštyčių sueigas", tas de
monstravimas buvo labai naudingas ir 
žiūrovams sudarė net malonaus įspūdžio.

Taip pat klausytojams buvo svarbūs 
pranešimai apie vilkiukų — paukštyčių 
stovyklas ir labai naudingi pašnekesiai 
apie darbelius, jų pritaikymą vadovau

jant vilkiukų — paukštyčių šeimai (nors 
buvo galima daugiau paaiškinti, kaip 
naudoti įvairiems reikmenims pasiga
minti mūsų pačių krašto medžiagą, nu
rodyti, kaip organizuoti darbelius iškyr 
lose, o mažiau pasakoti apie tuos darbe
lius, kurie atliekami iš užsienių medžia
gos. Sic!) ir dr. Jurgelionio paskaita apie 
kūno kultūrą ir sveiką fiziškąjį auklė 
jimą. Po paskaitos, pasižiūrėję Kaune, 
mokyklų pavasario kūno kultūros šven 
tės nuotraukos, kuršininkai, gerai nųsi . 
teikę, baigė antrosios dienos darbą ir di 
desnioji dalis nugužėjo į valstybės te
atrą.

Trečią dieną bedirbta tik iki 2 vai 
po pietų. Paskaitos apie ’iškylas,- savo 
krašto pažinimą ir skautiškąjį teatrą pa
įvairino vilkiukų — paukštyčių šeimęs 
kelių narių duoto įžodžio apeigos ir vai
dinimėlis. Ypatingo įspūdžio padarė žiū
rovams įžodžio iškilmė. Visa vilkiukų — 
paukštyčių šeima, sustojusi ratu aplink 
degantį laužą (tikrai degantį laužą!). Prie 
laužo prieina maža paukštytė, pakelia 
abi rankutes su dviem išskėstais piršte
liais aukštyn ir sako: „Aš pasižadu vi
somis jėgomis stengtis pildyti paukšty
čių įstatus ir kasdien padaryti gerą dar
belį". Paskui vilkiukas, dar vilkiukas, vėl 
paukštytė... Įžodis duotas. Visi sustoja 
pusračiu. Čia juos sveikina vyresnieji ii 
skautininke Čiurlionienė užriša kakla
raiščius paukštytėms, o vyriausias skau
tininkas — vilkiukams.

Mažiuliukai ir žymūs, per pusamži 
persvirę, žmonės... Dvi kartos... Kaip tai 
įspūdinga! a

Už tat po šių iškilmių vilkiukų — 
paukštyčių vaidinimas buvo drąsus ir 
žiūrovus maloniai pajuokino.

Tat, reikia pasakyti, kad šių vilkiu
kų — paukštyčių vadų kursų programa 
buvo įvairi, gyva ir turininga. Kuršinin
kų aktingumas ir interesavimasis refe
ruojamais klausimais buvo nepaprastas: 
klausimų aiškinimasis užimdavo kiekvie 
ną menkiausią valandėlę. Įvairiems klau
simams išsiaiškinti labai patarnavo spe 
cialiai tam reikalui paskirtas laikas. Čia 
buvo gyvai komentuojamas vilkiukų 
vardo klausimas: vieni įrodinėjo, kad 
vilkiuko vardas mūsų kraštui netinka, 
antri — kad nieko blogo. Žinoma, tokie 
dalykai kursuose nesprendžiami ir neiš-’ 
sprendžiami, bet toks pasiaiškinimas 
reikšmingas ir svarbus. Tačiau bendroje 
išvadoje nuomonė visų viena: orgaųiza-^ 
cijos esmė nepareina nuo vardo, tik 
dirbkime ir ugdykime tikrąjį vilkiuką, 
kokį B.-Powell‘is jau sykį sukūrė.

Būtų naudinga pažymėti, kad kurši
ninkai gyvai domėjosi ir skautų spaudoj 
klausimu, į specialiai patiektą „Sk. A."

Vilkiukų ir paukštyčių vadi; kursų dayviai.
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redaktoriaus anketą skaitlingai ir turi
ningai atsakinėjo.

Užbaigiant kursus, vyriausias skauti
ninkas pasakė kalbą, kurioje sutrauktai 
nurodė skautystės užsimojimus, jos plė
timosi ir augimo eigą, džiaugėsi kurši
ninkų skaitlingumu ir aktingumu ir lin
kėjo, kad šie kursai būtų ne paskutinis 
mūsų susitikimas, kad skautiškasis vei
kimas mus visus suvestų į vieną glau
džią šeimą, kuri dirbtų ir nuolatos ben
drautų. „Mūsų darbas yra neapmoka
mas darbas, jis yra laisvos valios pasi
reiškimas ir skiriamas aukštiesiems tiks 
lams: Dievui, Tėvynei ir Artimui". — 
baigė savo kalbą Vyriausias Skautinin
kas. • ‘ .

Sugiedoję Tautos himną, kuršininkai 
išsiskirstė.

Ir vėl pasėta grynos sėklos mūsų Tė
vynės dirvonuose. Ir vėl šuolis priekin.

Aug. Žag.

„Tai dar tik pradžia“, galvojo Murziukas ir jam širdelė virpėjo. 
„Kaip sunku bus išmokt gyvent. Kažin ar aš pajėgsiu?“ Ir Murziukas 
pradėjo abejoti. Ar žinot ką reiškia abejoti? Tai vistiek kaip vienoj 
pasakėčioj, kai trys gyviai traukė vežimą: gulbė kėlė jį į dangų, lydys 
traukė į upę, o vėžys ne tik netraukė į priekį, bet pats atatupstas 
lindo po juo. Tai lygiai taip su žmogum, kai jis abejoja. Jau, rodos, pa
siryžta kokį gerą žygį atlikt, žiūrėk štai užėjo kita mintis ir — žygis 
neatliktas. Aš nesakau, kad visuomet reikia skubėt elgtis taip, kaip iš 
karto diktuoja mintis, ne, galvot reikia ilgai ir patarlė sako septynis 
kartus matuok aštuntą kirpk. Bet abejonės — tai bailių ypatybė. 
Drąsūs žmonės — visuomet greit nuspręsdavo, kaip turi elgtis ir visuo
met laimėdavo.

Gal ir Murziukas bijojo nežinomo gyvenimo.
(Praleistą „Sk A.“ 3 nr. Murziuko apysakos pradžioje skyrei) dabar spausdiname).

(Vilkiukų — paukštyčių iškylos dainelė).

Saulėta diena.
(Gaida, kaip „Už jūrių marių, už mėly

nųjų).

1. Saulėtą dieną, gražią dienelę,
Dangužis šypso, juokias saulelė. 

(Linksmos paukštytės, linksmi vilkiukai 
Traukia girelėn).
2. 'Traukia girelėn, linksmai dainuoja,

Už gražią gamtą Dievui dėkoja.
(Dangužis šypso, juokias saulelė, 
Ošia girelė).
3. Tuo pat keleliu mato senelę,

Liūdnai ji eina, kraipo galvelę. 
(Sunki naštelė, spaudžia petelius 
Žilagalvėlės).
4. „Taip sunkiai neša, reikia padėti, 

Gero darbelio reik nepamiršti!
(Duoki mums, sako, miela senutė, 
Savo našlelę!).
5. „Noriu padėti, tau sengalvėle,

Tad bus ir linksma mūs' širdužėlė. 
(Einam girelėn, žaist su gėlelėm, 
Linksmais drugeliais!").
6. M-m-m-m-m.......... myliu Dievulį!

M-m-m-m-m.......... ir savo šalį!
(Savo šalelės, žalias gireles 
Ir visus žmones!).

(IV-os Kauno vilkiukų — 
paukštyčių dr-vės dainelė).

PADĖKA.
*

■Vyriausias Skautų Štabas reiškia gi
lią padėką suteikusiems malonią pagal 
bą rengiant vilkiukų-paukštyčių vadų su
važiavimą ir II skautų vyčių sueigą:

II p. D. L. K. Algirdo pulko vadui 
pulk. Čaplikui, I D. L. Hetmano Jonušo 
xtadvilo gusarų pulko vadui pulk. Jacke 
vičiui ir Karo Muzėjaus org-riui gen. Na
gevičiui — už suteikimą orkestrų.

Kauno miesto burmistrui inž. Grau- 
rogkui ir vicė burmistrui p. Pikčilingiui 
— už suteiktas patalpas.

„Aušros“ gimnazijos direktoriui p 
Krikščiūnui, pradž. mok. inspektoriui p. 
Palukaičiui ir Jono Jablonskio pradž. 

mok. vedėjui p. Jonikaičiui — maloniai 
suteikusiems patalpas suvažiavimui ir 
sueigai.

I gusarų pulko ūkio viršininkui pulk. 
1. Engmanui ir II p. pulko ūkio viršinin
kui pulk. 1. Jasiukui — suteikusiems pa
talinės.

Ir darbu prisidėjusiam prie vyčių 
sueigos rengimo mokytojui p. J. Ma
šiotui.

— Ei, sveikas!
— Labas vakaras, — nedrąsiai atsako Murziukas ir jaučia, kad 

kažkieno sunki ranka gula ant peties. Jis nemato sveikinusio veido,
— Tai nebepažįsti?... Greit išpuikėjai.
— Vincas!?
— Taip, tas pats. Ar užmiršai kaip tau vieną sykį ausis draskiau 

už pavogtus karvelius?
Murziukas akimirką prisimena molėtus baltais sparnais karvelius, 

kurių grožio sužavėtas neatsispyrė pagundai ir juos susigavo kilpa, tuo 
užrūstindamas Vincą — pramuštgalvį, su kuriuo dabar netikėtai susi
tiko. Tai buvo prieš metus, bet, rodos, kad ir šiandie dar kaista ausys. 
Gerokai tada jas šukė Vincas.

— O ko tu žiopsojai. Reikėjo saugot, — grubiai atkerta Mur
ziukas, — varydamas iš galvos nemalonius atsiminimus.

— Nu, nu, — per aukštai kelies, gausi į nosį.
— Pabandyk!
Murziuko kumštys suspausti. Jis jau pasirengęs kovai.
— Aš juokauju, Murzink, — taikiai kalbina Vincas, — Nemanyk, 

kad mes nemandagūs. Senai nesimatėm —nesipykim. Einam pas mane. 
Aš turiu dabar visai rudų porą. Uodegos, kad žinotum, kaip radio 
ruporas. Jie tokie juokingi ir nebaikštūs.

— Neturiu laiko. Reikia grįžt namo.
— Mokyklon? Kaip eisi dabar: per mišką ir per lauką? Rytoj 

suspėsi. Einam.
— Manai, bijosiu pareit? — išdidžiai papurto galvą Murziukas 

ir pagalvoja, kad iš tikrųjų menkas malonumas dabar sutemus eit namo. 
0 čia dar kaip tyčia dangus apsiniaukė debesimis — bus lietus.

— Tai ko stovim, einam,
— Einam...
Ir tik kai jie atsidūrė ties malūnu, Murziukas pagalvojo: „Turbūt 

mokytojas nepyks“ ir atsiduso.
— Na, tu ir pasikeitei, — išplėtė akis Vincukas, domiai iš visų 

pusių apžiūrėdamas Murziuką, kai jie įėjo į kambarį, — visai kaip 
miesto ponaitis. Vincuko motina taip pat apmetė jį žvilgsniu ir nusi
šypsojusi paklausė:

— Tai kaip gi? Vienas mieste! O kur ponas mokytojas?
— Mokytojas mane visur leidžia, — paraudo Murziukas ir nu

leido akis.
— Taip, taip, ką jau ir besakysi, laimingas tu, Jurgiuk. Pažiūrėk 

mano šis varniokas tai vis po turgų su visokiais karveliais, vagiliukais.. 
Aną dien jau norėjau visą tą paukštyną išmest pro langą, bet toji naujoji 
karvelių pora neskrenda ir gana... Pagailo jų man, tik tiek iš jų naudos' 
vanagui mėsa, vėjui plunksnos...

— Mama, jei tu išleisi mano karvelius, tai aš ir pats išeisiu, — 
vos neverkdamas tyliai tarė Vincukas ir išbalo.

— Nagi tu, vaikuti, kokius čia žodžius kalbi? Ar gražu? Pa
lauk, ateis tėvas paims tave į biktą, netaip jam kalbėsi.

Vincukas susigėdęs priėjo prie jos visai arti ir pasilenkė prie, 
rankos.

— Atleisk, mama, bet aš taip myliu karvelius...

M
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— Na, kas sako, žinoma, laikyk, laikyk juos Vincuk, — ir mama 
patenkinta linksmai šypsodama pabučiavo jauną karvelių mėgėją.

0 karveliai iš tikrųjų buvo gražūs. Kai Vincas nukėlė juos nuo 
aukšto ir paleido ant stalo jie mieguistai apsidairė, pasipurtė ir cuč tuo
jau, visai nesirūpindami, kad į juos žiūri dvi poros smalsių akučių, 
pradėjo kažką lesinėti nuo stalo.

— Alkani, — sušnibždėjo Murziukas.
.; —-Ne, pilni gurkliai žirnių, bet, matai, turbūt sapnuoja,

: Karvelių uodegos buvo nepaprastai mandrios: rusvos spalvos 
plunksnos stiebėsi beveik stačiai aukštyn, sudarydamos lyg kokią per 
pus*. atskleistą knygą.

„Ot būtų gražu, jei aš juos laikyčiau mokykloj“, — pagalvojo 
Murziukas ir nepajuto, kaip jam iš lūpų išsprūdo pasiūlymas:
' “ Parduok.

— Ką?
— Porą...
Vincuko ir Murziuko akys susidūrė. Akyse blykčioja ugnelės. 

Murziuko ranka nedrąsiai siekia paglostyti karvelį, bet jis susivaldo ir 
dėdamasis esąs ramus sukiša rankas į kišenes, truputį pašvilpauja ir 
netikėtai taria:

— Duosiu keturius litus.
Vincukas tyli. Jis suraukia kaktą, kažką galvoja, paskum, matyt, 

kažką sumetęs nusišypso ir netikėtai sutinka:
— Gerai, bet duok pinigus tuojau.
Įeina motina du puodeliu pieno nešina. Vaikai nutyla. Vincukas 

sugauna karvelius ir patupdo juos ant karties prie durų.
— Išgerkit pienelio, vaikai, — kviečia motina.
— Dėkui!
Bevakarieniaudami vaikai galutinai susitaria ir abu, rodos, paten 

kinti paslaptingai šypsosi.
— Bet, jei jie grįš pas mane, nebeatiduosiu.
— Gerai — sutinka Murziukas.

Anksti rytą Murziukas pašoko iš lovos neramia širdim. Vakar 
dienos išgyvenimai paveikė jautrią jo sielą.

Nustebęs apsidairė. Tik patrynęs akis atsiminė, kad ne namie 
nakvoja.. Greit nusiprausė ir pasiėmęs brangų pirkinį išsiskubino namo. 
Vincukas siūlėsi palydėt, bet Murziukas mandagiai padėkojo ir atsi
sakė. Skubiai nužingsniavo jiš paupiu į miestelio pusę. Praėjęs malūną 
jis truputį stabtelėjo ir pasižiūrėjo, ką veikia karveliai. Jie, rodos, tupėjo 
ramiai. „Tai bus džiaugsmo mokytojui“ — galvojo Murziukas ir dar 
labiau pradėjo skubėti. Jam ir į galvą jau neatėjo mintis, kad kas 
nors galėtų būti nepatenkintas tuo, kad jis nenakvojo namuos. Eidamas 
miestelio gatvėmis jis linksmai švilpavo, kaip kad tais laikais, kada 
basas ir susivėlęs landžiodavo į pirklių krautuves. Jo kaselėje kažkas 
lyg suspursdėjo ir staiga pasigirdo lengvas sparnų šlamesys: vienas 
karvelis kažkokiu būdu išlindęs iš kasės jau tupėjo ant namo stogo. 
Murziukui, rodos, kas į kaktą skėlė, net visas nutirpo. Sukando lūpas, 
kad neapsiverktų. Širdis taip plakė jo krūtinėj, kad jis ne nepasijuto, 
kaip ranką prispaudė prie kairio šone, lyg bijodamas, kad ji neišsprųstų 
taip pat kaip karvelis.

— Ul-ul-ul-ul, — virpančiu balsu šaukia Murziukas, — ul-ul-ul-ul, 
bet karvelis dairosi į visas puses, lyg negirdėdamas šaukimo ir ma
žiausia težiūri į Murziuką. Tada Murziukas greit atriša kašelę, virpan
čiomis rankomis išima kitą karvelį ir iškėlęs virš galvos mojuoja ranka.

— Tu-tu"— girdėt, kažkas sudūdavo už namo kertės. Karvelis, 
lyg išsigandęs pakyla nuo stogo ir skrenda į miestelį. Murziukas išplė
tęs akis vejasi jį, nevykusiai skeryčiodamas rankomis, bet staiga iš už 
namo pasirodo automobilis ir Murziukas nespėja pasitraukti į šalį, kaip 
pajunta, kad vietoj karvelio jo viena ranka remias purvino guminio 
rato, o kitą laiko kažkoks berniukas, apsivilkęs žalsvais rūbais ir dėvįs 
didelę skrybėlę; Dėl tos skrybėlės didumo Murziukas net nesuspėjo 
pastebėti į kurią pusę nušvilpė jo turtas — karveliai.

; : (B. d.).

I Iš musų gyvenimo. |
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Skautiškų reikmenų tiekimo skyriuje
gausi visokių reikmenų.
Adresas: Kaunas, Nepriklausomybės a. 4. Tel. 40-71.

Malėtiškių rėmėjai.
„Vilniaus dr-vės skautams-ėms remti 

yra įsteigtas, p, mokyt. Alf. Taškūno 
pastangomis, rėmėjų būrelis, turįs apie 
15 narių. Būrelis rūpinasi skautų eks
kursijomis, šventėmis, vakarų ruošimu ir 
kitais reikalais. Lėšos taupomos pavasa
rio ekskursijoms į apylinkės miestelius 
ir net į patį centrą. Tampriausius ryšius 
su skautais palaiko p. V. Taškūniene, 
teisėjas p. Kybartas ir p. Okulič-Kazari- 
nas Ant. U. Kairionis.

Šachmatų rungtynės.
Vilkaviškis. Kaip jau buvo rašyta, 

Vilkaviškio skautai dabar labai domisi 
šachmatais. Pasibaigus bendram turnirui, 
kuriuo buvo išskirta 6 geresni žaidėjai ir 
iš jų sudaryta „aukštoji lyga“, prasidėjo 
tos „aukštosios lygos“ turniras, kuris 
nugalėtojui suteiks garbingą čempijono 
titulą, o 1932.1.31 d. buvo padarytos 
rungtynės su V. D. Univ. Stud, skautų 
korporacijos šachmatininkais, kurių tarpe 
yra ne vienam girdėti žaidėjai, kaip Vyt. 
Skibniauskas, V. Kastanauskas ir kiti. 
Kiekviena komada susidėjo iš 4 asmenų. 
Lošta du ratai. Vilkaviškiečiai šiose 
rungtynėse parodė, kad jie neblogi šach
matininkai, nes rungtynes su tokiais 
„grosmeisteriais" tepralošė rezultatu 5:3, 
o pirmąjį ratą net lygiom baigė 2:2. Be 
to, dar ir laimė ne jiems šypsojosi, ir kau
niečiai porą partijų tik atsitiktinai iš
lošė. Iš vilkaviškiečių daugiausia taškų 
uždirbo paskilt. A. Seliokas, iš svečių 
— minėtieji „liūtai".

Skilt. J. Vilčinskas. 
Įžodis miške.

IV D. L. K. Mindaugo dr-vė, Šančiai.
Visi sveiki ir pilni naujos energijos 

suvažiavę po šv. Kalėdų atostogų pra
dėtąjį darbą tęsiame toliau. Dar prieš 
kalėdas apie 20 skautų išlaikė egzaminus 
į III-jį patyrimo laipsnį. Yra keturios 
skiltys: Eilnių, Liūtų, Žirgų ir Lapinų. 
Dr-vej vadovauja energingas ir prityręs 
draugininkas j. Įeit, pasktn. J. Navikas. 
Darbas eina sparčiai ir vykusiai.

Š. m. sausio mėn. 17 d. Panemunės 
miške padarėme iškilmingą sueigą, per 
kurią 20 jaunų skautukų davė įžodį. Į 
sueigą atsilankė vidurinės mokyklos di
rektorius skautų globėjas p. Eidukas, 
„Laimutės“ dr-vės skautės ir daug kitų 
svečių. Apie 7 vai. v. apleidome mišką 
ir grįžome dainuodami skautiškas dainas 
į namus.

Sausio m. 23 d. dr-vė Il-je Kauno vi
durinėje mokykloje suruošė linksmą ir 
jaukų skautišką pasilinksminimą. Buvo 
suvaidinta keletas skautiškų scenos vaiz
delių: „Skautais visi gali būti“, „Kaip 
mes steigėme draugovę“, „Skauto egza
minai“ ir padeklamuota eilėraštis. Vaka
ro pelnas skiriamas vėliavai įsigyti.

VI. Narsutis. ' 
UKMERGĖS RAJONO TUNTE.

* Susipažįstam su apylinkėmis..
Sausio 31 d. živilietės, kudirkiečiai’ ir 

vytautiečiai susitarę suruošėm gan įdo
mią ekskursiją. PasigrožėjomŠveicarijos 
slėnio įdomybėmis, apžiūrėjom senus 
Vaitkuškių dvaro rūmus, 1 p. p. 3 bat. 
kareivines, kur mums parodė ir paaiški
no įvairias ginklų rūšis ir jų veikimą, pa
sidžiaugėme turtingai įrengta .^Pašilės 
bažnyčia, gražiai sutvarkytomis kapinė
mis. Miške žaidėm, dainavom ir . linksmi
nomės, kaip kas mokėjom, kaip kas ga
lėjom. Juokų kupini saulėlydžio metu p* 
siekėm mums gerai žinomą Ukmergę. 
Nuotaika visų kuo puikiausia.

Kairionio Kelmas,
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Knygų lentynėlė.
'■ Lietuviškoji Enciklopedija, I tomas, II sąsiuvinys. 1932 m. 

Leidžia „Špaudos Fondas", Lietuvių Katalikų Mokslo Akade
mijai bendradarbiaujant. Vyriausioji „Liet. Enc." redakcija, 
prof. Vacį. Biržiška — vyr. redaktorius; prof. Pr. Dovydaitis— 
viceredaktorius; redakcijos nariai: prof. BĮ. Česnys, prof. V. 
Krėvė-Mickevičius, prof. VI. Lašas ir V. Kvieska.

D.delės vakarų tautos turi pagarsėjusias enciklopedijas — 
esame girdėję skambius vardus — anglų „Enciklopedia Britan
nica“,, prancūzų „Larousse", vokiečiu „Brockhaus“. Tas enc.- 
klopedijas sudaro keliolika didžiulių tomų, jos apima visas tau 
tos kultūros, mokslo, meno, technikos, ekonomikos, politiko.- 
ir k. sritis. Enciklopediją surašyti telkiasi geriausios jėgos — 
mokslininkai, profesoriai, žinovai. Enciklopedja yra monumen; 
talus tautos kultūros veikalas ir vakarų tautos tikrai gali savo 
enciklopedijomis didžiuotis.

Mes nesenai pradėjome rašyti savąją — lietuviškąją — 
enciklopediją. Mūsų enciklopedija be bendrųjų žinotinų da
lykų ypač iškelia savuosius — joje randame mūsų krašto vie
tovardžių, žinias apie mūsų žmones, dirbusius ar tebedirban 
čius įvairų mūsų tautos darbą (šiame, Il-me, sąsiuvinyje skau
tai ras žiupsnelį biografijos žinių apie mūsų organizacijos seną 
vadovą dr. Jurgį Alekną). Mūsų tautos istoriją enciklopedija 
plačiai aptaria, bene bus plačiausia Lietuvos istorija enciklo
pedijos lapuose, kurią tik iki šiol turėjome. Šiame sąsiuvinyje 
skaitome apie Aldoną, apie Aleksandrą didįjį Lietuvos ku
nigaikštį ir k. Tat čia bus pirmiausia mūsų tautos kultūros en
ciklopedija, kaip juk ir kitos enciklopedijos yra tų tautų kul
tūros veidrodis, kurios jas pagamino.

Išviršinė enciklopedijos išvaizda labai graži — didelis for
matas, geras popieris, (popieris yra dviejų rūšių, labai geras 
ir kiek prastesnis), aiškus geras šriftas, gera spauda, nemaža 
iliustracijų. Kaina ir prenumeratos sąlygos surašytos žemiau.

Visi šiuo metu ragina Lietuviškąją Enciklopediją įsigyt’, 
prenumeruotis. Tikrai, sunku susilaikyti neraginus.- Be kultū
rinės ir mokslinės reikšmės, enciklopedija ir praktiškai svarbi 
—- ji painformuos daugeliu rūpimų praktikos dalykų, duos grei 
tą, aiškų ir tikrą atsaką į kiekvieną rūpimą klausimą. Ir moks 
leiviams, ir skautams enciklopediją reikia pažinti ir net įsi
gyti.-Sakysit — sunku ir brangu. Taip, bet dabar tik geriausia 
proga: Bus vėlu, kai netrukus išeis enciklopedijos keliasdešimt 
sąsiuvinių — jiems įsigyti tikrai reiks daug pinigų. O dabar 
dar nėra taip sunku, iš karto perkant po vieną išeinantį są- 
siuyįnį arba prenumeruojant pirmąjį tomą — 12 sąsiuvinių 
Galimą dar ir nuolaida pasinaudoti. O koks bus džiaugsmai 
augti drauge su enciklopedija! Pagalvokim.

Prenumeravimosi sąlygos: — vieno sąsiuvinio kaina, ats
kirai perkant, paprastu popierių — 4 lit., liuksusiniu — 5 lit

III-sis prenumeratorių tūkstantis, 12 sąsiuv. atskir. 4 lit. = 
48 lit., gauna 10°/o nuolaidos ir moka tik 43,20 lit. IV-sis tūks
tantis — gauna 7,5°/o nuolaidos ir moka tik 44,40 lit. V-sis tūks
tantis gauna 5°/o nuolaidos ir moka tik 45,60 lit. Liuksusiniu 
popierių prenumerata 2O°/o brangiau.

Šeštasis prenumeratorių tūkstantis taikomų lengvatų ne
begaus.

Pirmasis ir antrasis prenumeratorių tūkstantis jau pasi
baigė.

Dabar jau baigiamas trečiasis prenumeratorių tūkstantis.
Prenumeratos mokestį galima sumokėti ir dalimis.
„Vairas", mėnesinis kultūros žurnalas, 1932 m. vasario 

mėn. 2 nr. Turinyje: Iz. Tamošaitis, Mūsų gyvenamasai laikas 
ir auklėjimo uždaviniai, — T. Maironis, Vakaro mintys. — A. 
Giedrius, Lietuvių pasakų auklėjamoji ir mokslinamoji reikš
mė, — Vaidilutė, Rudens motyvais. — Martynas Yčas, Ark. 
Pr. Karevičiaus 70 m. sukaktuvės. — Nelė Mazalaitė, Biblija 
legendose. — Coyre, Naujosios prancūzų filosofijos srovės. — 
P. Galaunė, Lietuvių liaudies skulptūros problemos. — A. Vie
nuolis, Painiava. — Pr. Skardžius, Atskiri kalbos dalykai. — 
Ed. Viskanta, Dėl laikraštinės kalbos trūkumų. — Kultūros ap
žvalga. — Recenzijos. Atsk. nr. kaina 5 lit.

„Židinys“, literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo 
gyvenimo mėnesinis žurnalas. 1932 m. sausio mėn. 1 nr. Turi
nyje: M. Vaitkus, 1. Nebylioj tylumoj, 2. Kas įvyko tada. — A. 
Vaičiulaitis, Bitė. — M. Venclauskas, Žiemos pasaka. — V, 
Romanas, Dailininkas Rauba. — Prof. St. Šalkauskis, Ekono 
minis auklėjimas. — J. Ambrazevičius, Iš naujausios lietuviu 
tautotyros raštų užsienyje. — Dr. K. Pakštas, Mahatma Gan
dhi ir jo Satyagraha. — M. G. R., Lietuva 1931 metais. — Ap
žvalga. — Knygos ir žurnalai. Atsk. nr. kaina 4 lit.

„Mokykla ir Gyvenimas“, Lietuvos Mokytojų Profesinės 
Sąjungos laikraštis, 1932 m. sausio mėn. 1 (92) nr. Turinyje. 
Ekonominis krizis ir mokytojai. — L. M, Prof. S-gos sk. atst. 
metinis suvažiavimas. — J. Lazauskas, Atsakymas į dažnes
nius kląusimus. — K. KL, Mes, užsienio mokytojai ir espe
ranto. — Lenkų valdžios smurtas Vilniaus krašto lietuvių mo
kyklų ir mokytojų atžvilgiu. — Dvidešimt metų lėkte pralėkė. 
— Dr. V. Vaičiūnas, Mikčiojimas. — Pedagoginiai bandymai. — 
Iš mokyklų ir mokytojų gyvenimo. — Užsieniuos. — Knygos.— 
Red. atsakymai. Atsk. nr. kaina 1,50 lit.

S. Kapnys ir K. Plačenis. Du. Apysakos. Išleido 
„Žaltys", Kaunas, 1931 m. 192 pusi. Kaina 3 lit.

Vasario 16-ji. Lietuvos nepriklausomybės 14-kos metų su
kaktuvėms paminėti. Redagavo Petras Babickas. Kau
nas, 1932 m. Lietuvos Šaulių Sąjungos leidinys. 90 pusi. Kaina 
1,50 lit.

Liudas Dovydėnas. Buvo žmogus be kojų. Lietu
vos Karo Invalidų S-gos leidinys. Kaunas, 1932 m. 256 pusi, 
kaina 4 litai. Tai nauja mūsų bendradarbio įdomių novelių 
knvga.

Š A C HM AT Al.
Kad duotume matą, visai nėra reika

lingas didelis figūrų skaičius. Reikia tik 
kad jėga turimų figūrų būtų racionaliai 
išnaudota.

Paimsime keletą pavyzdžių. Baltieji: 
Vg6; juodieji: Kg8, Bh8, Bf8.

Iš šio pavyzdžio mes matome, kad 
karalius suspaustas savo dviejais bokš
tais gauna matą viena valdove.

Baltieji: Ve4, Žh7, d3; juodieji: Kf5. 
Pėstininkas, valdovė ir žirgas duoda ma
tą karaliui lento.? viduryje.

Baltieji: Bb7, Ra3, Rf3; juodieji: 
Kc6. Čia matas pasiekiamas irgi lentos 
viduryje dviejų rikių ir bokšto pagalba.

Baltieji: Bh7, Žf6; juodieji: Kh8
Kad duotume matą karaliui, kuris 

randasi šachmatų lentos kampe užtenka 
bokšto ir žirgo.

Yra dar daug pozicijų, kuriose matas 
pasiekiamas mažu figūrų skaičiumi, tuo 
daugiau, jei der laukai, esantieji karaliaus 
valdžioje yra užimti savo figūromis, t. y„ 
kada jie atipia pas karalių laukus į ku
riuos jis galėtų bėgti.

Aiškumo dėliai pažiūrėkime tain va
dinamą suspaustą matą.

Baltieji: Zf7; juodieji: Kh8, Bg8, h7 
ir g7.

Šis matas duodamas vienu žirgu.
Dabar pasižiūrėkime pavyzdį mato, 

kuris yra duodamas dvigubu šachu.
Baltieji: Kh2, Bf6, Re5 ir h3;

IB ” ?...

Juodieji: Kh8, Vb8, Bh7, Be8, Žg6, 
Že2, Rd4, Rd5.

Dvi baltųjų figūros kovodamos su 
puikiomis priešininko jėgomis, pasinaudo
ja didele dvigubo šacho jėga ir duoda 
matą ėjimu Bf6—f8.

Iš virš pasakyto yra aišku, kad ne
sunku nutolusį nuo savo figūrų karalių 
įvaryti į mato tinklą, jei tam tikslui ga
lima panaudoti keletą figūrų, kurių skai
čiuje randasi viena sunkioji figūra.

NAUDOS, GAUNAMOS KELETAIS 
VIENLAIKINIAIS UŽPUOLIMAIS.
Jeigu net nėra persvaros jėgose ir pa

dėtis priešininko karaliaus nėra be apsi
gynimo, vis dėlto yra galimi objektai dėl 
užpuolimo, nes pagaliau kiekviena figū
ra ir kiekvienas pėstininkas yra tais ob
jektais, nes paėmimas figūros ar pėsti
ninko, jei priešininkas nieko už tai ne
gauna mainomis, užtikrina pergalę. Aiš
ku, retei kada turi kokį nors tikslą grą- 
sinti priešininko figūrai, kadangi figūrą 
galima apginti kita figūra, imant mušimui 
lauką, kuriame ji randasi ir grąsant to
kiu būdu mirtimi kiekvienam kas ją nū- 
im*’, — arba iei jos gynimas yra įvairių 
sumetimų dėliai nepatogus, galima tie
siog su ja pasitraukti.

Kitaip stovi dalykai, jei vienu ir tuo 
pačiu laiku yra daroma keletas užpuoli
ui ’. Nes tas, kuris ginasi, einant taisyklė
mis, gali vienu ėjimu tik vieną figūrą 
pristumti, taigi ne visos atakuojamos figū

ros gali būti išgelbėtos, ir kai kurios iš 
jų lieka mušimui. Jos gali būti išgelbė
tos ypatingomis pastangomis, pavyzdžiui?, 
jeigu ginantysis savo eile užpuola keletą 
priešininko figūrų, arba jei jis atsitrauk
damas duoda priešininkui šachą, arba jei 
atitraukiamos figūros sudaro tiek rimtų 
pavojų ir tuomi neleidžia puolančiam 
imti savo figūrų, kurios lieka neapgintos.

Užimant tam tikras pozicijas valdove, 
bokštu, ar rikiu galima sudaryti jam rim
tų užpuolimų, t. y., kada viena iš šių 
figūrų grąsj keletai priešininko figūroms, 
stovinčioms vienoje linijoje. Tiesa šios 
priešininko figūros nėra vienu ir tuo pa
čiu ėjimu dvi užpultos, kadangi viena jų 
lieka pertvara kitai esančiai kiek toliau 
toje pačioje linijoje. Vis dėlto ir toks už
puolimas yra labai stiprus.

Jeigu tarp atakuojamų tokiu būdu fi
gūrų randasi priešininko karalius, tai su-, 
darančioji pertvarą figūra negali pabėgti 
yra sakoma; kad tokia figūra yra „su
rišta" ir turi kovoti už savo gyvybę. Da
lykas yra kur kas blogesnis kada pats 
karalius yra pertvara kitai figūrai (kad. 
jis stovi atakuojamoj linijoj). Jei nėra fi
gūros, kuria karalius galėtų užsidengti nuo 
užpuolimo arba jei jis negali paimti už- 
puclančios figūros, tai jis privalo pasi
traukti ir palikti figūrą likimo valiai, kuri 
randasi jo užpakalyje į kurią ir yra nu-; 
kreiptos visos priešininko jėgos.
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(Tęsinys iš „Sk. Aido" Nr. 2).

Figūros randasi šachmatų lentoje: bal
tieji: Kai, Rcl; juodieji: Kh8, Vc3.

Baltieji randasi po šachu ir lošia 
Rcl—b2 užsidengdami nuo šacho ir tuo 
surišdami priešininko valdovę.

Figūros randasi lentoje: baltieji: Kh2 
h7; juodieji: Kd4, a2.

Juodieji, esant jų ėjimui, lošia a2—alV 
(pėstininko vietoje stato valdovę), bal 
tieji atsako h7—h8V + , t. y., duoda ša
chą ir išolšia valdovę.

Figūros lentoje stovi kaip seka: bal
tieji: Kgl, Ba2, Bf2, g2; juodieji: Kc7 
Vf8, Rf7.

Baltieji, esant jų ėjimui, lošia Bf2:f7 + , 
puldami vienu laiku karalių ir valdovę. 
Juodieji atsako Vf8:f7. Į tai seka juo
dųjų atsakymas Ba2—a7+ išlošiant val
dovę.

Figūros šachmatų lentoje stovi kaip 
seka: baltieji: Kgl, Ve3, Bfl, Bg3, f2, g2, 
h2; juodieji: Kg8, Vd8, Bf8, Rd5, Rg7, 
f7, h6.

Rikis g7 surištas bokštu g3, o surišta 
figūra yra vien pertvara bet ne apsigy
nimu. To dėliai valdovė e3 ima pėsti
ninką h6, kuris yra apgintas vien rikiu 
g7 ir tuo būdu valdovė jau puola suriš
tą figūrą Rg7.

Baltieji duoda šachą visų pirma eida
mi valdove į b8, o vėliau į a7 ir išlošę 
bokštą c5 lengvai išlošia partiją.

Figūros stovi šachmatų lentoje kaip 
seka: baltieji: Kel, Vdl, f2, d2, c3; juo
dieji: Ke8, Vd8, Že5, Rc5, d7, f7.

Baltieji lošia d2—d4 ir puola pėsti
ninku vienu laiku rikį c5 ir žirgą e5. 
Toks puolimas vadinasi „šakute".

Figūros lentoje: baltieji: Kbl, Bg7, 
Rb2, c2, d3; juodieji: Kh8, Bf8, BaS, 
Žb8, a7, b7, c7, d6.

Baltieji duoda šachą ėjimu Bg7:c7 + . 
Šis šachas yra daromas atidengiant ke
lią rikiui b2. Juodieji atsako Kh8—g8. 
Į tai seka Bc7—g7+ priversdamas kara

ŽAIDIMAS.
Tarptautinė skautų Jamboree.

Tai visiems jums žinomo žaidimo 
„paštai", „miestai“ arba „stotys" vari- 
jantas.

Skautai salėje, arba lauke, yra susė
dę dideliu ratu. Kiekvienas žaidėjų turi 
parinkęs kokio nors krašto' vardą. Vie 
nas skautų užrištomis akimis yra rato 
centre. Draugininkas (žaidimo vedėjas) 
šaukia, pavyzdžiui: „Lietuvos skautai 
stovyklauja Švedijoje". Du skautai, tu

lių vėl stoti ant h8, t. y., ant balto rikio 
diagonalės. Toliau seka Bg7:b74-; 
Kh8—g8; Bb7—g7 + ; Kg8—h8; Bg7:a74 ; 
Kh8—g8; Ba7:a8 ir tokiu budu baltieji 
gavo persvarą jėgose. Figūros lentoje sto
vi kaip seka: baltieji: Kf2, Vdl, Žf3, Rg5, 
d2; juodieji: Ke8, Vd8, Žf6, d7.

Čia rikis g5 suriša žirgą f6 su jo už
imama vieta, bet ne obsoliutiškai, kaip 
kad tuo atveju jei žirgas būtų pertvara 
karaliui. Čia žirgas gina tik valdovę, ku
rios vertė irgi didelė, bet jos nustoję 
partijos dar mes nepralošiam. Tas duoda 
teisių žirgui pasitraukti iš savo vietos, 
tuo daugiau jei jis gali sudaryti pavojų 
priešininko vertingesnei figūrai kaip kad 
šiame atvejuje — karaliui. Juodieji lošia 
Žf6—e4+ ir šio ėjimo dėka išlošia fi
gūrą.

Baltieji esant jų ėjimui išvysto žir
gą f3, norėdami sudaryti pavojų slapto 
mato. Jie lošia Žf3:e5 puldami vienu lai
ku rikį h5.

Jeigu Rh5:dl tai Rb3;f7 + , Ke8—e7, 
Žc3—d5X. Šitoji kombinacija labai daž
nai yra sutinkama.

UŽDAVINYS.

Ar gali baltieji, iš čia parodytos pa
dėties, vienu ėjimu pulti priešininko ka
ralių ir valdovę ir paskutiniąją išlošti? 
Kokia figūra jie tą galėtų padaryti ir 
trumpai paaiškinti kodėl gali ar negali?

rintieji Lietuvos ir Švedijos vardus, pri
valo pasikeisti vietomis. Tuo laiku juos 
gaudo aklasis. Pagautas eina į jo vietą 
rato viduryje ir duoda fantą. Kada drau
gininkas pasako: „Tarptautinė Jambo
ree" visi sėdintieji skautai privalo pasi
keisti vietomis.

Žaidimo metu, be draugininko žodžių, 
žaidėjų tarne privalo viešpatauti visiš
ka tyla. Tai reikalinga tam, kad skautas, 
kuris užrištomis akimis gaudo vietą kei
čiančius žaidėjus, savo klausos nurodytas 
galėtų juos lengviau pagauti.

Redakcijos laiškai.
K. Efimavičius. „Iš dienoraščio" ga

vome, bet šiuo kartu apsvarstyti nespė
jome. Rašyk, broluži, tik ant vienos lapo 
pusės.

Psklt. J. Paknys. „Mokituo mirties" 
tegavome dalį, iš to gauto rankraščio ne
aišku kokia čia apysaka. Todėl ir įdo
mios pradžios, nežinodami viso dalyko, 
jokiu būdu negalime spausdinti. Be to. 
labai sunku perskaityti tikriniai vardai

Ringelių Lakštingala. Dėkui.
Skautas sodininkas. Mums tikrai ma

lonu, kad iškeli tokių gražių minčių. 
Besiartinant pavasariui pasistengsime 
duoti tikslių žinių apie T. minimą žaidi
mą ir įrankius. Labai gera, kad taip skau
tiškai myli gamtą ir ryžties net savo tė-( 
viškėja’ konkrečiu naudingu darbu pa
sirodyti tikrai skautiškai. Ir apie sodo! 
bei pan. papuošimus vėliau dėsime me
džiagas. „Sk. A." visad nori padėti.

P. Zablackas. Ką-ne-ką dėsime.
A. Stankevičius. „Smuikas ir daina’ 

manome dėti, bet labiau tiks pavasarį. 
Gražus dalykėlis, bet tfal būt per daug 
griebia širdį. Noriau dedam pirmiausia, 
kas įdomu ir naudinga jaunuoliams.

M. Mikuta. Dėkui, kad esi T. toks 
rūpestingas. Bet atsiųsti eilėraščiai yra 
silpni ir todėl į „Sk. Aidą" jų įdėti ne
galime. Be to, ir rašybos klaidų labai 
daug. Gal geriau korespondencijų ar p 
rašytum. Eilės ir apysakos, visgi, sun
koka rašyti.

Žiemys. Esi susidomėjęs žiemos spor
tu. Pavartyk kelius paskutinius „Sk. Ai
do" nr. medžiagos jau šį tą pradžiai rasi. 
Kol žiema bus dar spausdinsime. Tik 
naudokis.

Kaziukas. Turi gabumų paišyti. Gerai. 
Savo noro skatinamas ką geresnio at
siųsk ir mums, įdėsime ką-ne-ką ir į 
„Sk. Aidą". Kiti pamatys — ir panorės 
pasekti geru Tavo pavyzdžiu.

P. Lapinas. Na, priseina apkarpyti ko
respondencijas. Reikia, kad būtų jos gy
vos, įdomios ir sveikos. Tokios lengviau 
pakliūvą į puslapį.

Lietuvos skautų leidiniai pasaulio 
spaudos parodoje, kuri įvyks Čekoslova
kijos rytų didžiausiame mieste Košice, 
taip pat bus. Parodai patalpa numatoma 
Čekoslovakijos sakalų parko sporto pa
viljone Košice mieste. Ar. V.

Lazdų lenktynės.
Daromos taip pat kaip ir paprastos 

lenktynės, tik, aišku, nedidele distan
cija.

Kiekvienas lenktyniautojų ant deši
nės rankos smiliaus neša stovinčią lygu
moje nesunkią lazdą, kurią privalo at
nešti į finišo liniją. Kiekvienas žaidėjas, 
kurio lazda lenktynių metu krenta, ne
išlaikiusi lygsvaros, nuo smiliaus — iš
eina iš lenktynių.

Siluetas.
Žaidimo vieta: kambarys.
Žaidėjų skaičius: dvi skiltys.
Reikalingi įrankiai: žvakė ir balta pa

klodė.
Viena skilčių atsisėda prieš ekraną

— ištemptą per kambarį baltą paklodę
— iki kurio, maždaug 1 m. 50 cm. nuo
tolyje pastatyta deganti žvakė. Kitos jo
kios šviesos kambaryje nėra.

Antros skilties skautai iš eilės pra
eina už ekrano tarp jo ir žvakės.

Pirmosios, sėdinčios, skilties skautai 
iš siluetų, šešėlių, ant ekrano privalo pa
žinti koks antrosios skilties skautų pra
eina už ekarno. Visiems vienos skilties 
skautams pabuvus šešėliais, skiltys pa
sikeičia vietomis.

Tai gan linksmas žaidimas.

Leidžia Lietuvos Skautų Sęjunga. Redaktorius Ant. Saulaitis.
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(Suk g,cdoą
Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI. 
Užd. nr. 19.

Atsiuntė K. N. R.

Į traukinio vagoną, kur jau buvo daug 
žmonių, įėjo keli turistai apsikrovę daik 
tais. Tuoj vienas berniukas atsikėlė ir 
užleido savo vietą naujai atvykusioms 
Turistai, kuriems patiko jo mandagumas, 
pavaišino jį vaisiais ir, sužinoję, kad jis 
yra skautas, pasiūlė jam atspėti, iš kur 
jie važiuoja ir kokiuose miestuose ir ša
lyse jie yra buvę. Berniukas, pažiūrėjęs 
į vieną čemodaną, kuris buvo aplipdytas 
įvairių miestų ir muitinių ženklais, tuoj 
visa jiems pasakė.

Iš kur ir per kuriuos miestus važiavo 
turistai?

Užd. vert. 5 tašk.
Užd. nr. 20.

Atsiuntė J. Kuras iš Marijampolės.

Skaičius sutvarkyti taip, kad kiek
vienoje kvadrato kraštinėje ir įstrižainėje 
gautume po šimtą.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr .21.

Atsiuntė K. Kiaunis iš A. Panemunės.

Perskaityti stačiai:
1) Pietų Amerikos kalnai, 2) nusilpt , 

4) kartas, 5) vaisių gimtinė, 6) daržovė 
7) Dievo tarnas, 9) nelaimė, 12) pabaiga. 
13) senovės graikų dievaitė, 14) puoiė, 
15) Europos upė.

Gulsčiai: 1) apavas, 3) namo dalis 
(daugisk.), 6) vaisių sandėlis, 8) didėti, 
10) peiliukas, 11) nelaimė, 16) siuvėjo 
įrankis, 17) ieškojimas paslėptų daiktų, 
18) žilas žmogus, 19) pagyvenęs žmogus. 
20) vyr. vardas.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 22.

Atsiuntė S. Pilipavičius iš Kaišiado/o

Šarada.
Kaip ir visada — 
Prasidedu aš „a" — 
Dalimi antra — 
Žymima diena — 
Skautui visad būtina.

Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 23.
Atsiuntė L. Žigaras iš Vilijampolės.

Šarada.
Paukštis aš esu plėšrus 
Ir taip pat gana gražus. 
Raidę pirmą, šeštą keisi, 
Tai į gražų miestą eisi. 
Bet jei pradžią jam nubrauksi, 
Sraunią upę tuomet gausi. 
Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 24.
Atsiuntė V. Dargis iš Kauno.

Šarada.
Vyro vardas aš esu — 
Vieną raidę pamainysi, 
Baisų žvėrį tuoj matysi.

Užd. vert. 1 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.

Užd. nr 13.

Stačiai: 1) Malaka, 2) begemotas, 4' 
Liudvikas, 13) kakao.

Gulsčiai: 3) Yla, 5) geriausia, 6) be, 
7) du, 8) Siamas, 9) kavinė, 10) po, 11) ir, 
12) kalakutas, 14) pas, 16) iki.

Užd. nr. 14.

Sktn. A. Saulaitis.
Užd. nr. 15.

Ežys, vėžys.
Užd. nr. 16.

Donas, Ona.

Užd. nr. 17.
Juk mums tebešviečia ta pati saulė, 
Tos pat idėjos plaka krūtinėj, 
Tą patį darbą ir toliau tęsim, 
Ir paaukosim — Dievui, Tėvynei. 
(Žiūr. „Sk. A." nr. 1 1932 met.).

Užd. nr. 18.
Antras, krantas, frantas, bankas, ba

kas, takas.

UŽ SPRENDIMUS GAVO:

12 tašk.: S. Kuprionis, A. Leipus, K. 
Pilkauskas, N. Remišauskas, Ste-PiPr, 
V-Pilis, K. Buišas, Pr. Gervė, V. Stulgai- 
tis, K. Grigaitis, J. Jurgelis, P. Žemsdor- 
fas, V. Baltutis, V. Sčegauskas, S. Di- 
minskas, A. Petronis, K. Smetona, C. Za 
leskis, V. Paliušis, J. Šimelfenigis, P. Ge- 
čiauskas, V. Kubilius, K. Kubilius, G. 
Užupis, B. Šachovcovas, O. Grenertas
O. Sokolikas, A. Rašytinis, A. Visockis, 
L. Žigaras, „Sanom Ar", K. Liuberskis, 
J. Mintaučkis, V. Guobys, vyr. pusk. M. 
Antaniškis, A. Tuminas, J. Skobeika, V. 
Dubinskas, V. Ignatavičius, V. Nešukai- 
tis, A. Janušauskas, J. Gražulis, V. So
kolovas, V. Adomavičius, V. Bioževas, 
F. Tutlis, K. Slavinskas, T. Aleškavičius. 
J. Vaitkevičius, V. Grušas, D. Kukenys, 
V. Gedvilas, R. Jasinskis, B. Mikalke- 
vičius, J. Mažrimas, A. Limentas, A. Rum- 
baitė, J. Bulionis, E. Vonsevičius, E. Ši
maitis, J. Naruševičius, V. Kuzmickas, S 
Žukauskas, K. Petronis, E. Slavinskas, S. 
Petrauskas, Ėnoj-Avs, A.Feigelavičius, H 
Grušnys, A. Griškevičius. P. Lebšys. 
V. Juknevičius, J. Valakas, J. Antanas,
J. Skamaročius, J. Pupkevičius, K. Gu- 
mauskas, S, Liutkevičius, V. Usevičius. 
E. K, Lisauskas, L. Kupčius, V. Statke- 
vičius, F. Tutlis, V. Stungis, V. Tamule
vičius, K. Kiaunis, B. Ribnikas, J. Guo- 
bužas, J. Bagočius, A. Eitmanas, V. Ba- 
niulaitis, A. Stankevičius, V. Rosochac- 
kas, J. Yčas, V. Plečkaitis, A. Valiukas, 
V. Šatinskas, J. Čepas, P. Drevinskas, L 
Žukas, E. Jasinskas, R. Cibulskas, A. 
Stankus, M. Sriubas.

10 tašk.: Č. Vaitiekavičius, P. Ge- 
čiauskas, A. Klimauskas,

9 tašk.: A. Klimauskas, F. Tutlis, M. 
Milaševičius, J. Naujokaitis, Sviklas.

8 tašk.: Č. Vaitiekavičius, J. Šileris. 
V. Mickevičius.

7 tašk.: A. Vainauskas, M. Milaševi 
čius, S. Kasperavičius, H. Gilazauskas. 
A. Misevičiūtė, V. Žukauskas, A. Šuti
nis, A. Jankauskas, P. Mikoliūnas, D. 
Bakanavičius, V. Runilis.

6. tašk.: J. Samsonas, J. Bojažinska ,
K, Pavilionis, J. Penikas.

5 tašk.: V. Aniulis, A. Čepys, S. Kas
peravičius, E. Martysius, L. Gudelis.

4 tašk.: R. Juškevičiūtė, V. Augevi- 
čius. , ,

2 tašk.: Č. Stakionis.
1 tašk.: J. Bružas.
Skirtas dovanas laimėjo: „Skautų Ai

do" prenum. 1932 met. — A. Grušnys ir
P. Gečiauskas, „Skautų Vado" pren. — 
V-Pilis, skaut. kalend. R. Cibulskas, p. 
•Žmuidzinavičiaus pav. — F, Tutlis ir T. 
Šileris.

PRANEŠIMAI.

Visiems: už šio „Sk. A." teisingai iš
spręstus uždavinius burtų keliu skiriamos 
šios dovanos: dvi „Skautų Aido" pre
numeratos 1932 met., viena „Skautų Va
do“ prenum., vienas kalendorius „Bu
dėk“! ir vienas skaut. kaklaraikštis.

Uždavinių autoriai visuomet įeina į 
burtus. Gaunami laiškai be pavardžių 
arba su neįskaitomais parašais, todėl ne
pamirškit aiškiai pasirašyti.

L. Sokolovui: kartu su uždaviniais 
reikia siųsti jų atsakymus.

A. Klimauskui: kuponų nereikia; ga
lima gauti, paskiras nr. 30 cnt.

Ste-Piliui: Greitu laiku bus vėl užd. 
sor. konkursas. Minėtas asmuo laimėjo 
dovaną kaipo užd. autorius iš „Sk. A." 
nr. 22 1931 met.

Užd. sprendimus siųsti iki š. m. va 
sario m. 25 d.

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