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Iš musų gyvenimo.
PANEVĖŽIO TUNTAS. 

Koresp. Jonas.
Kaip minėjome 16 vasario iškilmes.
Rytą 9*/S vai. susirinkome gimnazijos 

kieman ir čia rikiuotėje su vėliava išžy
giavome j bažnyčią. Po pamaldų grįžo
me gimnazijon ir susirinkome gimnasti
kos salėje.

Sktn. Daukas trumpai nušvietė tos 
dienos reikšmę mums, skautams. Vakare 
dalyvavome iškilmingame vėliavos nu
leidime.

Stalo teniso (ping-pong) turnyras.
Š. m. vasario m. 14 d. gimnazijos pir

menybėms nustatyti, buvo stalo teni'o 
turnyras. Turnyre dalyvavo apie 20 mo
kinių, daugelis skautų. Pirmą vietą lai
mėjo jūrų skautas J. Bražinskas, antrą 
vietą jūrų sk. V. Didžiulis ir trečią vie
tą jūrų sk. P. Baronas. Turnyro susirin
ko pažiūrėti nemaža mokinių ir keletas 
mokytojų. Žaidėjai mano įsigyti gimnazi
joje nuosavą žaidimui stalą.

Šachmatininkai.
Dabar mūsų gimnazijoje užėjo šachma

tų ir ping-pongo epidemija. Nuo ma
žiausio iki didžiausio, visi kalba tik apie 
„matus“, „šachus“, „fuksus“, „greifus“, 
, bekcherius" ir kitus daiktus. Daromi 
klasių turnyrai. Vasario 14 d. buvo 7-tos 
ir 6-tos klasės šachmatų turnyras. Laimė, 
kad lygiomis pasibaigė, kitaip sunku būtų 
gero galo sulaukti.

Vienu žodžiu, visi treniruojasi kiek 
tik gali ir greit mano tapti „meisteriais“ 
ir „važiuoti" į Pragą. Kaip jiems pasi
seks nuvažiuoti, pamatysim.

Sporto reikalu.
Greitu laiku tuntas įsigys kai kuriuos 

sporto įrankius. Tam reikalui paskirta 
ir pinigų.

Taigi pavasariui atėjus lavinsimės su 
savo įrankiais.

MES IŠKYLAVOME!
Utena. 1932 m. 11.14 d. I Dr. Basana

vičiaus dr-vės skautai žygiavome per 
snieguotas daubas, kalnus ir krūmus. 
Saulutė „kepino" tarytum pavasaryje, 
nors buvo — 8°C. Oras buvo visai tykus, 
snieguoti ir apšarmoję medžiai, nuo ru
dens visų apleisti, vėl išvydo Utenos 
skautus linksmus, pakilusioje nuotaikoje, 
dainuojančius, iškylaujančius...

Puriame, kur-ne-kur voveraitės ar kiš
kio perbėgtame sniege, miško daubose 
žaidėme, dainavome, pėdsakus sekėme ir 
šaudėme į taikinį, padėtą už 20 metr. 
Geriausiai šaudė senas vilkas Sviklys A. 
ir skautas Leipus A. Pirmasis pataikė į 
vidurį taikinio, antrasis į antrąjį ratą nuo 
vidurio.

Žaidimai baigėsi. Brolis Vytautas S. 
r ufotografavo, ir rikiuotėj dainuodami 
žengėme Utenos link. Saulė skendo snie
guotame horizonte, kai brolių dainos gar
sai, atsimušę nuo snieguotų gimnazijos 
mūro sienų, nuklydo į tolius.

Visi buvome nusiteikę pavasariškai, 
nors „žvirblis" ausis ir nosį gnaibė be 
pasigailėjimo. Į dr-ko — Budėk! — iš 
daugybės raudonskruosčių skautukų lūpų 
pabiro „Vis budžiu!" Reiškia... po visam... 
išsiskirstėme. Vyr. skltn. S. Bulota.

SVARBUS DEŠIMTMETIS.
Kaunas. III.4 d. per Lietuvos skautų 

patrono šventę sukanka I Kęstučio drau
govei 10 veiklos metų. Draugovė keta šią 
sukaktį jaukiai paminėti. Kovo 4 d. 18 
vai. „Aušros" gimnazijoj įvyks iškilmin
ga sueiga, kurion I Kęstučio draugovės 
skautai nuolankiai kviečia susirinkti ir 
bet kada buvusius toje draugovėje skau
tus, o dabar pakrikusius po įvairius Lie
tuvos kampus visuomeninio darbo dirbti.

ŠIAULIŲ PADANGĖJE.
Šiaulių tuntas greitai švęs savo de

šimties metų sukaktuves, išpuola kovo 
mėn., bet nutarta nukelti į balandžio 
mėn 23 dieną. Tai bus dviguba mums 
šventė: švęsim Šv. Jurgio dieną ir mūsų 
skautiško gyvenimo dešimtmetį.

16 vasario rytą 8,30 vai. skautai ir 
skautės susirinkom V. B. gimnazijos sa- 
lėn taip skaitlingai, kaip dar Šiauliai nie
kados tiek skautų nebuvo matę. Išsi
rikiavę punkt. 9 vai. buvom miesto aikš
tėje prie Vilniaus medelio vėliavos pa
kelti. Po vėliavos pakėlimo visi irkiuotėje 
traukėm į Šv. Petro ir Povilo bažnyčią 
pamalcfų. Po pamaldų visi išsiskirstėm, 
nes visose mokyklose buvo laikomos 
paskaitos. Po pietų 15.30 vai. vėl visi 
rikiuotėje nuėjom prie Vilniaus medelio. 
Nors buvo ir labai šalta, bet mūsų skau- 
tiškumas viską nugalėjo: dalyvavo net ir 
vilkiukų — paukštyčių dalis. Prie vėlia
vos nuleidimo skautų dalyvavom dar dau
giau, nes ir žydų skautai dabar rikiuotėj 
buvo atėję. Prie Vilniaus medelio turė
jom savo tradicinį laužą, kurį uždegė 
Šiaulių apskr. viršininkas p. Kubilius. 
Prie laužo pasakė keletą eilėraščių •vil
kiukai ir paukštytės. Po to Vilniaus ra- 
kieta, Vilniaus malda ir baigėm tos die
nos ceremonialą vėliavą nuleisdami. Vi
si susikaupę mintyse apie Vilnių — Gedi
mino pilį, Aušros vartus, Basanav'čiaus 
kapą traukėm į V. B. gimnazijos salę. 
Ten draugiškai pasišnekučiavę, truputį 
pažaidę baigėm Nepriklausomybės mi
nėjimą. Šiauliete

VIS DAR SEDIŠKIAI NESNAUDŽIA.
Š. m. vasario mėn. 6 d. Sedos vid. 

mokyklos skautai ir skautės, mokytojų p. 
K. Olšausko ir o. J. Butkaus padedami, 
surengė šeimynišką vakarėlį. Pelno tu
rėta apie 100 lit., kuris bus neturtingųjų 
mokiniu naudai. S. K.
VILKIUKAI IR PAUKŠTYTĖS DIRBA.

Rietavas. Š. m. vasario mėn. 5 d.’į vil
kiukų ir paukštyčių antrąjį patyrimo laip
snį išlaikė 14 berniukų ir 11 mergaičių. 
Kiti kandidatai į vilkiukų ir paukštyčių 
patyrimo laipsnius uoliai ruošiasi. Suei
gos daromos du kartu savaitėje. Visu 
smarkumu ruošiamasi Šv. Jurgio dienai, 
kada Rietavo mokytojo Lauryno Ivins
kio vaido pradžios mokyklos vilkiukai ir 
paukštytės yra pasiryžę duoti įžodį.

Ta proga ruošiamasi iškilmingam lau
žui, kur bus žaidimų, sportas ir dainos.

ŠACHMATAI IR NAUJAS DRAUGI
NINKAS.

Rokiškis. Š. m. vasario mėn. 14 d. 
skautų vyčių šachmatų rungtynės suįdo
mino ne tik mokinius, bet ir mokytojus, 
kurių net - keturi dalyvavo.

Žodis į korespondentus.
. Visi skaitytojai įprato viršelio antrai" 

puslapy ieškoti žinučių iš savo padangės. 
Ne vienas randa ir paties rašytų žinučių 
Vienas kitas nusiskundžia kuo nors ne
patenkintas.

„Sk. Aidas“ norėtų arčiau sueiti u 
savo korp-tais, visus neaiškumus išaiškin
ti. Tat šį kartą pasakys, ko iš jų nori 
„Sk. A.“. O vėliau, jei tik norėsite, ga
lėsit surašyti savo norus ir sumanymus 
dėl koresp. skyriaus. Spausdinsime.

1. Pirmiausia — jei nerandi „S. A 
žinių iš savo krašto — imk plunksną ir 
pats parašyk, nelaukdamas, kol rašys 
kiti. Korespondentu tapti nesunku.

2. Nerašyk „buvo vakaras, padarėm 
sueigą..." Mūsų kronika neturi būti nuo
bodi faktų registracija. Mokėk stebėti 
aplinkinį gyvenirtią, surask jame, kas vi
siems įdomu, naudinga — ir surašyk.

2. Geras koresp-cijos privalumas yra 
trumpumas ir aiškumas. Mokėk rasti įdo
miam turiniui ir įdomią, gražią formą.

4. Aprašyk žymesnius skautiškojo gy
venimo atsitikimus, bet nepamiršk para
šyti ir kas dedas tavo mokykloje, gimna
zijoje, klasėse.

5. „Stenkis rasti kiekvieno dalyko 
gerąją pusę" — taip pasakė Baden-Po- 
well’is. Gyvenime visada pasitaiko tri- 
nimosi, šiurkštumų. Mūsų skautiškoji pa
reiga ne. didinti, tik švelninti juos. Pats 
nekartą turėtum raudonuot, jei „Sk. A." 
atspausdintų, ką rašei įsikarščiavęs. Jei 
rašysi kokių aštrių užmetimų draugams, 
nesantaikos ginčų — „Sk. Aidas" vis 
vien nubrauks, nedės. Stenkitės taip 
elgtis, kad ne tik nereikėtų apie kokią 
nesantaiką rašyti, bet kad jos iš viso ne
būtų. Tačiau jei būsi ką pastebėjęs tik
rai negera, taisytina, parašyk — kartais 
kritiška pastaba, vietoje ir taktiškai pa
daryta, bus naudinga.

6. Nepyk ir nenusimink, jei skaity
si savo fcoresp-ciją kiek sutrumpinta. 
Geriau pamėgink suprasti, kodėl korės 
p-cija pataisyta. Norėk tobulėti, neke
tink tik redakcijos, pripažink kartais ir 
savo klaidą. Nepyk, jei kuri viena Lo- 
resp-cija visai nebuvo įdėta — gal ji tu
rėjo užleisti vietą svarbesniai, gal pavė
lavo ar buvo nebeaktuali.

7. Skautės moka dažnai gražiau ir 
įdomiau už skautus parašyti. Tik daug 
rečiau rašo. O reikėtų dažniau parašyti— 
„Sk. Aidas“ laukia.

8. Galop — rašyk vienoje lapo pu
sėje, aiškiai ir švariai. Jei nepasirašai 
tikra pavarde tai be slapyvardės vis vien 
parašyk savo pavardę ir adresą — re
dakciją niekam nesakys.

Norėkime, kad puslapis „Iš mūsų gy
venimo" tikrai būtų įdomus ir aktualus, 
visu mielai skaitomas.

Iki šiol buvęs Prutenio dr-vės dr-kas 
paskilt. VI. Smėlauskas, baigiantis gim
naziją, nuo pareigų pasitraukė. Jo vieton 
paskirtas naujas dr-kas — karinio pa
ruošimo mokyt, kap. V. Bikmanas, adju
tantu skltn. Neniškis P. Dr-vė liūsdama 
netekusi savo seno premjero — „žemai
čio’ , džiaugiasi naujuoju dr-ku, su kuriuo 
žada dar aukščiau iškelti skautišką vė
liavą Rokiškio padangėje.

Sartų Bimbalas.

,,S k a u t u Aidas“ iliustruota
Išeina kiekvieno mėnesio 1 d. ir 15 d.
Kaštuoja: metams 6 litai, pusei metų — 3 lit. 50 et. 

ir paskiras numeris — 30 centų.

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

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

— Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir už skelbimų 
turinį neatsako.

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

Viršelį piešė dail. T. Kulakauskas.
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sitAiin ūdas
5 (86) nr. Kaunas, 1932 m. kovo mėn. 1 d. X metai

Kazys I n či u ra.

ŠV. KAZIMIERO

KARIUOMENĖ.

Padavimas.

Kas ten bilda kas ten dunda, net žemelė dreba? — 
Tai Kazimiero kareiviai keliasi iš grabo.
Šventi vyrai iš po Kauno, iš urvų slaptingų 
keliasi Velykų naktį, kelias stebuklingi.
Šarvai blizga nenešioti, nevartoti skydai 
gyvomis sidabro aukso lelijomis žydi. 
Ko taip žėri spinduliuoja Nemuno krūtinė? — 
Tai Kazimiero kareiviai joja išgirtiniai.
Skrieja virš bangų slidžiųjų ir verpetais sukas — 
jie aplanko, kur apdengęs Kauno daubą rūkas.
Ugnimi žirgai jų prunkščia ir liepsnoja karčiai — 
jie sugrįžta, kur urvai juos šaukia slaptavarčiai. 
Tik į šimtą metų kartą, tik Velykų naktį 
juos gali minutę trumpą ten regėti, sekti.
Lietuvos visos bažnyčių jiems varpai tad gaudžia, 
užburbėję užpelėję jiems vargonai siaudžia. 
Ir maži mišių varpeliai skambina jiems patys. 
Nieks procesijos didesnės niekur nėra matęs! 
Kai ta iškilmė aptilsta. raiteliai sujoja 
Nemuno Neries puikūnų santakon erdviojon.
Jųjų tarpe pasirodo vadas išgirtinis, 
po karališku apsiaustu — rūbas ašutinis. 
Lelija jo rankoj žydi, žėri aureolė.
Kupinas šventos ramybės žvelgia jis i tolį. 
Kaip balandžiai ten apstoja riteriai jo šaunūs. 
Taria jis žodžius slaptuosius, peržegnojęs Kauną: 
— Vilniui guli dulkės mano, Vilniuj karstas mano, 
mano gi minčių paukšteliai vis čionai plevena. 
Kai man Dievas siuntė viešnią, siuntė sesę mirtį, 
trisdešimts čionykščių vyrų nenorėjo skirtis 
Trisdešimts skaisčių bijūnų Vilniun palydėjo 
ir į vieną karstą galvas šalimais sudėjo.
Jūs ten buvot, vyrai taurūs, pradžininkai meilūs, 
ritierių baltų sudarę pirmutinę eilę.
Sekė pėdomis anūkai, gentys jūs šviesieji — 
kaip upeliai mėlynjuosčiai jūrėn susiliejo.
Kur urvų ilgų vainikai draugėn susieina, 
pasirinkom čia po Kaunu saugiąją buveinę. 
Mano ginklas nepraliejo mano brolio kraujo, 
tat man lemta vadovaut jums, laukti žygio naujo.
Daug vargų gyvieji kenčia, daug vaidų prityrė, 
bet ne metas jiems pagalbon, šviesūs Dievo vyrai. 
Kai užklups didžiausias vargas, kai aptems jiems saulė, 
mes pakilsim — nugalėsim visą jiems pasaulį. —
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R. Baden - PoweH’iui Lietuvos ordinas.
Š. m. vasario mėn. 22 d. J. E, Respublikos Pre

zidentas skautybės įkūrėjo ir šefo 75 metų sukaktuvių 
proga R. Baden-Powellį apdovanojo aukštu Lietuvos 
ordinu. Visų skautų vardu mūsų šefo pavaduotojas 
dr. J. Alekna nusiuntė tokią telegramą :

Lordui Baden-Powell of Gilwell, Pax - Hill, Bantley, 
Hamps. England.

Leiskite Jūsų gimimo šventėje pranešti širdingiau
sius Lietuvos skautų linkėjimus Tamstai.

Esu laimingas galėdamas perduoti mūsų didelį 
džiaugsmą, kad Jūsų brangaus jubiliejaus proga Jo 
Ekscelencija Respublikos Prezidentas Lietuvos Skautų 
Garbės šefas Antanas Smetona, kuris yra didelis skau
tybės draugas, norėdamas paminėti Tamstos didžius 
nuopelnus įkuriant ir ugdant skautybę, kuria ryžtasi 
sėkmingai persiimti ir Lietuvos jaunimas — šiandien 
savo aktu Tamstą apdovanoja įžymiausio mūsų valstybės 
prieš 600 metų valdovo ir Lietuvos sostinės Vilniaus 
įsteigėjo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino pirmo 
laipsnio ordinu.

Dr. Alekna
Lietuvos Skautų Šefo Pavaduotojas.

O viso pasaulio skautų šefas, gavęs minėtą tele
gramą, padėkodamas atsiuntė šitokio turinio telegramą:

Daktarui Aleknai, Kaunas, Lietuva.
Reiškiu nuoširdžiausią padėką už gerus Lietuvos skau

tų linkėjimus. Giliai įvertinu aukštą garbę, kurią man žada 
padaryti Jo Ekscelencija Prezidentas už kurią malonė
kite perduoti mano širdingiausią padėką.

Baden - Powell.

Gi Lietuvos sesučių - skaučių vardu vasario m. 
22 d. parašyta tokia telegrama:

Lady ir Lordui Baden - Powell.
Geriausių ir širdingiausių sveikinimų džiaugsmingos 

dienos proga. Linkime dar daug tokių džiaugsmo 
dienų.

Lietuvos skautės.

Did. Liet. Kun. Gedimino I laipsnio ordinas.

J. E. Resp. Prezidentas š. m. vasario mėn. 22 d. šiuo ordinu 
apdovanojo skautybės įkūrėją ir viso pasaulio skautų šefą 

Lordą Rob. Baden-Powelli.

Sktn. Vyt. Jurgutis

PIRMOJO SKAUTO GYVENIMAS.

Lordas Baden - Powellis indėnų giminės 
rūbais.

L Namie ir mokykloje.
Netoli Hyde Parko — didelių 

Londono sodų — yra rami pavė
singa Stanhope Street, gatvė, ko
kių Londone yra tūkstančiai.

Ten prieš 75 metus, 1857 metų 
vasario mėn. 22 d. pirmą kartą nu
stebusiom akutėm pažvelgė į ap
supantį jį pasaulį kūdikis, kuriam 
buvo skirta tapti Pirmuoju 
Skautu ir šiandien milijonai 
jaunųjų žino, kas yra Chief Scout.

Robert Stephenson 
Smyth Baden-Powell — 
toks jo visas vardas — buvo šeš
tas sūnus šeimoje ir aštuntas vai
kas iš dešimties. Jo tėvas buvo 
profesorius Baden-Powell, moti
nos vardas Henrietta G r a - 
c e .

Tėvas buvo Oxfordo universi
teto profesorius, Karališkosios 

Mokslų Akademijos narys, parašęs 
daugelį filosofijos ir teologijos vei
kalų. Jis buvo anglų bažnyčios 
dvasiškis, mėgęs gamtą, malonus 
santykiuose su žmonėmis.

Motina buvo duktė admirolo W. 
H. Smytho ir sesuo profesoriaus 
Piazzi Smytho, karališkojo Škoti
jos astronomo. Jos protėvių tarpe 
buvo žinomas kapitonas John 
Smyth, pagarsėjęs savo nuotykin
gomis kelionėmis.

Tasai kapitonas Smyth kartą 
buvo pasakęs: „Esame gimę ne 
sau, tik kad darytume gera ki
tiems“. Ir prisiminkime, kaip vi
sas Baden-Powellio gyvenimas su
tinka su jo protėvio žodžiais.

Pažvelkime dar, koks buvo Lon
donas Roberto vaikystės metais. 
Jau dvidešimtuosius metus tada 
valdė karalienė Viktorija. Tik tik 
atsirado tada tramvajai, traukiami 
arklių, lyg mūsų amžinatilsį Kau
no „konkė“ — nes šių dienų elek-
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tros tramvajų arba autobusų dar 
nė nesapnuota. Bet buvo jau po
žeminis geležinkelis, su mažiukais 
garvežiais ir dujomis apšviečia
mais tuneliais.

Buvo atliekami prisirengimai di
delei pasaulinei parodai, skirtai 
1862 m. Tai buvo Londonas krino
linų, senoviškas ir solidus.

Kai sukako Robertui treji me
tai, mirė jo tėvas. Šeima persikėlė 
į Hyde Park Gate South, kur pra
bėgo visi Roberto vaikystės me
tai. Pirmiau mokė jį namie motina, 
paskiau lankė mokyklą Kensing
ton Sguare.

Baden-Powellių šeimą pažinojo 
daug žymių anglų šviesuomenės 
žmonių, tėvo profesoriaus draugų. 
Dažnas svečias buvo John Ruskin, 
kuris pirmas pastebėjo Roberto 
gabumus piešti. Berniukai labai 
mėgo savo giminietį Robertą Ste- 
phensoną, žinomą inžinierių tiltų 
statytoją. Dažnai juos lankydavo 
ir žymus anglų rašytojas Thacke
ray, jo dovaną — sidabrinį šilin
gą — B. P. dar šiandien turi.

Sukakęs vienuoliktus metus, 
įstojo į Tunbridge Wells mokyklą, 
0 1871 m. išlaikė egzaminus į 
Charterhouse mokyklą.

Tos mokyklos vardas yra isto
riškas. Charterhouse buvo vienuo
lynas, įsteigtas dar 1371 m. Bet 
viešpataujant Henrikui VIII, vie
nuoliai buvo ištremti, jų perdėti- 
nis nužudytas. Gražūs gotiški se
noviški rūmai per kelis šimtmečius 
ėjo iš rankų į rankas, kol teko 
Thomas Suttonui, kuris 1613 m. 
įsteigė Charterhouse mokyklą. Ir 
štai tyliose buvusio vienuolyno 
sienose suaidėjo linksmų berniu
kų juokas ir triukšmas. Ši mokyk
la pasidarė viena didžiausių ir ge
riausių Anglijos aukštesniųjų mo
kyklų, o šalia senųjų rūmų pama
žu išaugo visas miestelis naujųjų 
mokyklos trobesių. Tos mokyklos 
sienos keturiems metams B, P. pa
vadavo namus.

Trylikos metų B. P. buvo ber
niukas vidutinio ūgio, rudų garba
nų, žvalių ir labai linksmų atvirų 
akių, kurios jam suteikė daug 
draugų. Žinoma, ir jis buvo kartais 
suklupęs, kol apsiprato su naujuo
ju gyvenimu mokykloje, bet jis 
mokėjo greitai prisitaikyti ir greit 
buvo visų mėgiamas.

Visados buvo linksmas, taktiš
kas ir mandagus ir labai tvarkin
gas. Nemėgo tuščių negerų kalbų 
ir kvailių šposų ir mokėjo čia tei
giamai paveikti draugus. Visus mo
kėjo apkrėsti savo gera nuotaika 
ir pasižymėjo vaidybiniais gabu
mais ir jumoru. Mokykloje kažkaip 
savaime nejučiomis pasidarė ber-

^Skaučių tarptautinė Šefė.
Lady Olave Baden Powell ir gimė 

vasario 22 d., kaip ir didysis skautų 
įkūrėjas, tik 30 metų vėliau, negu 
jis. Sielų giminystė, pažiūrų vieno 
durnas, vienodi troškimai tarnauti ir 
kurti suvedė jauną mergaitę su se
nyvu žmogumi ir jie sukurdami savo 
laimingą šeimą, sukūrė pasaulyje 
drauge ir visiškai pilną skautų šeimą.

R. Baden Powell ieškojo jau pa
čioj pradžioj savo veikimo vadės 
mergaitėms, kurios reiškė noro būti 
skautėmis. Buvo tą darbą įdavęs sa
vo seseriai, bet paskui pasirodė, kad 
dar puikiau tinka vadovauti viso pa
saulio skautėms Lady Olave Baden 
Powell —ir štai jau 20 metų ji laiko 
padėjusi ranką ant skaučių pasauli
nės organizacijos pulso. Ji to judė
jimo siela.

Paėmusi į mergaičių auklėjimo pa
grindą tuos pačius nuostatus, kurie 
dedami ir bernaič'ų auklėjimui, pri
deda tai, kas yra ir genialaus skau- 
tystės tėvo troškimas ir ko jokia vy
riška vadovybė nepajėgtų mergaitėms 
duoti. Ji prideda moteriškumą. Ji mo
teriškai formuoja mergaičių sielas, 
rengdama jas į gyvenimą.

Gyvenimas tegali tada tarpti ir kil
ti, kai moters ir vyro individualybės 
harmoningai susipina, kai moters ir 
vyro gyvenimo tikslai vieni kitus pa
pildo ir gelbsti to paties gyvenimo 
kūryboj. Bet tam reikia, kad mote
ris turėtų aiškią savo individualybę, 
aiškų savo tikslo supratimą, mokėtų 
suprasti moteriškumo tauriuosius sa
vumus ir mokėtų tą savo nuotaiką 
gyvenime vykdyt didesnei šeimos 
laimei ir visuomenės kilimui.

Iš pat jaunystės rengiasi žmogus 
į gyvenimą. Auklėtojai padeda jam 
krautis tą kraitį— kuris jam bus gy
venime reikalingas. ,.Skautiškame 
mergaičių auklėjime“ Lady Baden 
Powell mokydama, kaip reikia ko
voti su ydomis ir auklėti geruosius 
savumus, ypatingai stengiasi vado
vėms įkvėpti mintį, kad didžioji jų 
pareiga išmokyti mergaites mylėti 
namų židinį. Išmokyti veikliai mylėti. 
Išmokyti šimtus tų mažų dalykėlių, 
kurie sudaro šviesią jaukią nuotaiką, 
kurie padaro namus didžiausia bran
genybe, užvėja. Iš pat mažens turi 
būti mergaitės pratinamos ir lavina
mos būti šviesiąja namų dvasia. Pro
gos turi ir mažiausios paukštytės sa- y

niūkų vadovu, kaip paskiau vado
vavo suaugusiems.

Mokyklos darbas apskritai jam 
gerai sekėsi. Pamokas ruošė tvar
kingai, ir labai mėgo žaidimus, tat 
nežinojo ilgų nuobodžių niekuo ne
užpildytų valandų.

Lady Olave Baden - Powell.

vo širdele pasiryžusią šviesti ir iš
sklaidyti ir sunkius debesis nuo tė
velių kaktos. O ką besakyti apie vy
resnes sesutes, seses, dukras ir pa
galiau namų židinio šeimininkes. Tai 
didelis menas sujungti drąsą, sava
rankiškumą su švelnumu ir mokėji
mu kurti aplinkui save grožį. Tokia 
skaučių organizacijos šefės duoda
ma mergaičių auklėjimui kryptis ypa
tingai mūsų turi būti branginama. 
Mūsų individualybės dar neryškios, 
gairės krypauja, tačiau aišku visiems, 
jog iš jaunimo laukiame, kad sukur
tų geresnį gyvenimą.

Senovės lietuvaitė dirbo sunkiuo
sius namų darbus, dainavo, audė ir 
darželio žiūrėjo. Naujųjų laikų lietu
vaitė neatsisakydama nuo namų dar
bų, nepamiršdama kilniųjų tradicijų 
turi dar lavinti savo protą, valią iš 
pat jaunystės rengtis būti pilnateisė, 
atsakinga savo krašto pilietė. Mūsų 
tautinio auklėjimo idealas puikiausiai 
sutampa su tarptautine skaučių auk
lėjimo kryptimi. Taigi vasario 22 d. 
siųsdamos savo šefei širdingiausius 
linkėjimus, kartojome: kad Ji mums 
vadovautų dar ilgus, ilgus metus.

Sofija Čiurlionienė 
Lietuvos Skaučių vadė.

Gražiai žaidė futbolą mokyklos 
komandoje, buvo sumanus ir ne- 
sikarščiuojąs — taip rašė apie jį 
mokyklos laikraštėlis. Ir jau tada 
pramoko taikliai šaudyti.

Matematika ir klasiškos kalbos 
jam sekėsi blogiau, labai nemėgo
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graikų kalbos. Bet niekados nenu
simindavo ir dar kur galėdamas 

- padėdavo draugams. Buvo gabus 
artistas. Kartą rengiant mokyklos 
vakarą netikėtai susirgo vienas ar- 

! tistas. Mokytojas paprašė B, P,, 
kad pavaduotų. Ir šis visai nesi
rengęs išėjo į sceną ir taip juokin
gai suvaidino prancūzų kalbos pa
moką, kad privertė juokais plyšti 
jaunų žiūrovų salę. Laimė — pran
cūzų kalbos mokytojas į vakarą 
nebuvo atėjęs.,. Kaip komikas, B. 
P, turėdavo didelį pasisekimą vi
sada.

Dar mokyklos metais B. P. mė
go būti lauke, gamtoje. Mėgo iš
kylauti, pramoko paruošti vakarie
nę ant laužo, vartoti kirvį, nekel
damas triukšmo sėlinti per krū
mus, sekti pėdsakus, stebėti paukš
čių ir žvėrių gyvenimą. Žaidė kro
ketą, futbolą, mėgo atletiką.

Dabar dažnai spėliojama, kur B, 
P, kilo pirmoji skautystės mintis 
— ar Mafekinge, ar kariuomenėje, 
ar stovykloje Brownsea salo
je, Gal neapsiriksime pasakę, kad 
pirmųjų skautystės užuomazgų ga
lime rasti prie širmųjų vakaro lau- 
7 oirmųjų B, P, iškylų Charter
house apylinkėse.

Keturi vyresni B, P, broliai tu
rėjo nedidelę jachtą, joje plaukio
jo atostogų metu Anglijos ir Ško
tijos pakrantėmis. Vyriausias bro
lis buvo kapitonas, o Robertui pir
majame reize buvo paskirtos tre
jopos pareigos: buvo cabin-boy 
(tvarkytojas), virėjas ir turėjo maz
goti virtuvės indus — tai buvo jam 
visai neįprastas darbas. Pirmas jo 
debiutas virtuvėje taip išdegė: vi
rė žirnių sriubą, bet išėjo nei ko
šė, nei sriuba, nei niekas kita. Ka
pitono sprendimas buvo griežtas 
ir aiškus:

„Frankas sėdės su tavim, kol 
visą šį viralą suvalgysi“. Ir turėjo 
klausyti, O tokioje mokykloje 
kiekvienas ne tik greit pramoks 
virti, bet pramoks vairą valdyti, 
kompasą sekti, būręs tvarkyti ir 
visa kita. Pats taip pasakoja:

„To nelemto mėginimo virti pa
tyrimas lydėjo mane visą gyveni
mą ir buvo man prasmingas įspėji
mas, kai turėdavau įveikti įvairius 
gyvenimo nesmagumus“.

Taip bėgo B, P, jaunystė ir štai 
1876 m. atėjo diena palikti Char- 
terhouso mokyklą. B, P, norėjo 
įstoti studijuoti į Oxforda, ir pažy
mėtina, kad pirmas jo žingsnis ne
nusisekė, Norėjo įstoti į tą patį 
universiteto skyrių, kur jau studi
javo jo vyresnis brolis Jurgis, bet 
egzaminavęs profesorius pareiškė, 

kad Roberto prisirengimas esąs 
„permenkas“. Nepriimtas studen
tu norėjo nors laisvu klausytoju 
stoti į universitetą, bet čia netikė
tas įvykis pastūmė jį į tokį kelią, 
apie kurį pirmiau visai nebuvo 
galvojęs.

Skaitė kartą konkurso sąlygas 
norintiems tapti karininkais ir su
manė dalyvauti tame konkurse, 
nors pats beveik nesitikėjo ką lai
mėsiąs.

Tik pats nustebo ir nustebino 
visus savo draugus, kai konkursui 
pasibaigus sužinojo, kad laimėjo 
antrą vietą iš kavalerijos, ir ket
virtą vietą — iš pėstininkų daly
kų — ir tai iš septynių šimtų kon
kurso dalyvių! Tie kandidatai, ku
rie konkursą laimėjo, buvo siun
čiami į karo kursus Sandhurste, 
bet pirmieji šeši iš karto buvo pa
skirti į pulkus.

Ir taip atsitiko, kad B. P., pava
sarį baigęs mokyklą, tų pačių me
tų rudeniop buvo paskirtas į 13-jį 
husarų pulką, 0 universitetas no
rėjo pataisyti aną stojamųjų egza
minų nesusipratimą, nes fakultete 
dekanas dr, Liddell rašė B, P, mo
tinai: „Gailiu, kad neturime B, P, 
įrašytą į mūsų studentų sąrašus“.

Buvo nevisai paprastas tas šuo
lis iš mokyklos sienų į kavaleri
jos pulką. Taip be rengimosi, be 
nieko. Tiesa, nuo tol šeimai nieko 
nebekaštavo jo išlaikymas, moky
mas. Šeima nebuvo turtinga ir įsto
jęs į kariuomenę B, P, pats galėjo

Šiame šarže Baden Powellis vaizduojamas kaip skautų vadas, produktin- 
gas rašytojas, didelis keliautojas ir gabus dailininkas, mokęs lygiai 

gerai piešt abiem rankom.

uždirbti pragyventi, niekam nebe
buvo našta,

B. P, teko paprasta anglų šeimų 
jaunesniųjų sūnų dalis — keltis į 
kolonijas. Metropolijoje ne visiems 
yra vietos, darbo, kolonijose gal 
lengviau pasižymėti, padaryti kar
jerą, išeiti į gyvenimo viršūnes ga 
biems, energingiems jaunuoliams. 
Ir tas pulkas, į kurį buvo paskir
tas B. P,, stovėjo Lucknowe, netoli 
Nepalo, šiaurės Indijos pasie
niuose, Tat greit B. P,, vos 19 me
tų amžiaus — jaun, leitenanto laip
sniu, išplaukė laivu „S e r a p i s“ i 
Indiją,

1876 m. yra naujo gyvenimo pra
džia B, P, Leidosi į sraunią gyve
nimo upę, pasiryžęs pats valdyti 
savo laivelį.

Po penkių savaičių kelionės jū 
rėmis B, P, pasiekė Bombay'o uos
tą, ir netrukus atvyko į pulką,

IL Pirmą kartą Indijoje,
Pirmą kartą B, P, buvo Indijoje 

su maža pertrauka septynerius 
metus. Tai buvo jo „Lehrjahre“, 
kaip vadina Goethe tokį laikotar
pį, Čia turėjo pažint visus karo 
teorijos ir praktikos dalykus.

Kaip buvo sutvarkyta jauno ka
rininko diena? Jis pats rašo moti
nai: „7,30 rytą mane pakelia tar
nas ir atneša pirmuosius pusryčius, 
kurie vad. čota hazri — keletas 
būlkučių su sviestu ir stiklinė ar
batos, Tuo tarpu išsimaudau ir ap
sirengiu, Po to sėdu į balną ir
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groomo lydimas išjoju į „manie
žą“, — didelę aikštę, aptvertą že
ma tvora, — ten būna jodinėjimo 
pamoka nuo 8 iki 10 vai. Paskiau 
pusryčiauju valgykloje ir grįžtu 
namo persirengti išeiginiais rū
bais, 11,30 vai, išjoju į savo eskad
rono arklides apžiūrėti, kaip lai
komi arkliai. Paskiau apžiūriu es
kadrono kareivių kazematus ir; 
jei turiu reikalų, nuvykstu į pul
ko štabą, 2 vai, grįžtu pietų, kurie

B. P. arklys Diek.
Piešė Rob. Baden-Powell.

čia vad, tiffin. Po pietų vėl persi
rengiu darbo rūbais ir vykstu į ka
reivines į rikiuotės ir šaudybos 
užsiėmimus. Išsilaisvinu 4,30 vai,, 
ir laisvalaikį sunaudoju studijoms, 
pasivaikščiojimams ir pan, 7,30 vai, 
vakarieniauju, o 10 vai, gulu“.

Jis greit įprato į naują darbą, 
laiškuose dažnai rašo, kad joti, 
šaudyti ir pan, vis geriau sekasi. 
Rengdavo kareiviams pramogų su 
vaidinimais ir jei kiti jauni kari
ninkai namo paprastai rašo: „at
siųskit greit pinigų“, tai B, P. ra
šydavo: „atsiųskit tikrai linksmų 
dainų“.

Buvo labai tvarkingas ir taupus 
Savo išlaidas sumažino iki pasku
tiniųjų, Visai nevartojo alkoholio 
gėralų.

Jam pravertė mokėjimas prisi
taikyti, ir greit kareiviai suprato, 
kad nėra jis toks „naujokas“, kaip 
laukė.

Bet kitais metais Indijos klima
tas atsiliepė į B. P. sveikatą, ir čia 
dar prisidėjo labai stropus rengi
masis egzaminams iš karo dalykų.

Liepos mėn. sėdėjo egzaminų 
suole su skaudama galva ir paki
lusia temperatūra, bet egzaminus 
išlaikė pirmuoju, geriausiu pažy
miu tais metais visoj Indijoj.

Už tokį pasižymėjimą be eilės 
buvo pakeltas į leitenanto laipsnį, 
bet buvo taip pavargęs, kad gydy

tojų liepiamas išrūpino atostogų ir 
leidimą grįžti, kaip ligoniui, į Ang
liją, Išplaukė iš Indijos išbuvęs jo
je-lygiai 2 metus, ir tuo pačiu lai
vu, kuriuo buvo atvykęs,

Anglijoje B, P, buvo 18 mėne
sių, bet tai nebuvo jam tik liuos- 
laikis. Išėjo Hythe šaudybos kur
sus, kaip paprastai, su geriausiu 
pažymėjimu. Visai pasveikęs 1880 
m, gale vėl išvyksta į Indiją, į sa
vo pulką.

Pasiekęs Indiją sužinojo, kad jo 
pulkas keliamas į Kandahar ą, 
Afganistanan, Skubėjo į Luckno- 
wą, norėdamas rasti pulką dar se- 

'noje vietoje, bet pavėlavo. Tat su 
keliais kitais pavėlavusiais vejasi 
pulką ir pasiekęs Kandaharą suži
no, kad pulkas išėjo į K o k o r a- 
n ą ,

Kokorano dienos buvo nuoty
kingos. B. P, dalyvavo Maiwando 
kautynėse, kur pasižymėjo anglų 
generalissimus lordas Roberts of 
Kandahar, B. P. padarė tų sričių 
karišką žemėlapį, kuris daug pri
sidėjo prie B, P. karjeros, nes bu
vo tai geriausias žemėlapis, daug 
padėjęs anglų kariuomenei tame 
Afganistano kare.

Kita pulko stovykla buvo Quet
ta, Žygyje jodamas naktį B, P. ne
tyčia persišovė koją revolveriu ir 
likusią kelio dalį buvo nešamas 
neštuvais. Quettoje turėjo gulėti 
kol koja pagijo — tuo metu daug 
paišė ir mokėsi indų, persų ir pran
cūzų kalbų,

Quetta yra nesveika vieta ir 
daug karininkų ir kareivių sirgo 
drugiu, B. P. žinojo, kad geriausias 
būdas nesusirgti yra būti geros 
nuotaikos, tat rengė kareiviams 
laisvalaikiais įdomių pramogų. 
Ruošė vaidinimus, koncertus, žai
dimus ir rungtynes. Čia buvo pa
skirtas pulko šaudybos instrukto
rium, todėl padaugėjo darbo, bet 
ir atlyginimas padidėjo.

Iš Q u e 11 o s pulkas, atlikęs 
900 mylių žygį, persikėlė į M u t - 
t r ą, gražų ir sveiką miestą. Čia 
B. P, daug lošė polo ir pamėgo 
šernų medžioklę. Čia karininkų 
šernų medžiotojų didelėse lenkty

Indijos drambliai dirba sunkų darbų.
Piešė Rob.' Baden-Powell.

nėse laimėjo pirmąją dovaną, vad. 
K a d i r C u p. 1883 m. buvo pa
skirtas pulko adjutantu ir pakel
tas į kapitono laipsnį.

Nors būdamas adjutantas turėjo 
daug darbo, tačiau rado laiko daug 
paišyti ir parašė kelias kariškas 
knygas,

1884 m, gale 13-tas husarų pul
kas buvo komandiruotas į Napa- 
lą, kur turėjo pasirengti dalyvauti 
Charles W a r r e n o ekspedi
cijoje į Bečuanlandą, Afriko
je, B, P. pardavė savo arklius ir 
kitus mažiau reikalingus daiktus ir 
tarė „sudie“ Indijai, kad išvyktų 
į naujus kraštus, kuriems, kaip ra
šė pats, daug dėjo vilčių. Ir jos ne
apvylė, Afrika pasidarė jam kraš
tas, kur daugiausia rado progų pa
reikšti savo talentą organizuoti, 
savo energiją, ištvermę ir nepa
laužomą valią,

III. Kiti kraštai — kiti žmonės.
Atvykęs į Natalą, B, P, turėjo 

padaryti Natalo pasienio žvalgy
bą ir nubrėžti žemėlapius. Tą dar
bą atliko pats vienas, ištyręs apie 
600 mylių pasienio. Turėjo du ark
liu, kol jojo vienu, kitas ilsėjosi. 
Nuduodavo čia tai žurnalistą, tai 
dailininką, tai medžiotoją, Nesku- 
tė barzdos, kad niekas jo nepažin
tų, Ir savo uždavinį puikiai atliko.

1885 m. į Pietų Afriką atvažia
vo B, P, brolis Jurgis, paskirtas 
politiniu gen. Warreno patarėju, 
nes buvo kolonijų dalykų žinovas. 
Buvo 10 metų vyresnis už Ro
bertą, broliai buvo geri draugai ir 
vyresnysis mielai padėdavo jau
nesniam savo patarimais, darbu, 
pažintimis ir patyrimu, Jurgis žiū
rėjo kai kurių B. P, knygų išleidi
mo, nes Robertas dažnai taip bu
vo užimtas, kad visai negalėdavo 
rūpintis korektūra ir pan. Tas B. 
P, brolis mirė 1898 m,, dviejus me
tus prieš Mafekingo žygį,

1885 m. vasarą B, P, buvo gavęs 
dviejų mėnesių atostogas ir jas su
naudojo, drauge su penkiais drau
gais ir žinomu Pietų Afrikos me
džiotoju Reuben B e n i n g - 
f i e 1 d u, laukinių žvėrių medžiok-
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lei Afrikos gilumoje. To medžiok
linio žygio metu, dėl nuostabaus 
mokėjimo tykoti žvėris, B. P. iš 
čiabuvių gavo vardą M*h lala 
P a n z i, t. y., ,,vyras, kuris šaudo 
gulėdamas’*. Medžioklė buvo nuo
tykinga ir įdomi ir B. P. nusiuntė 
motinai didelį rinkinį vertingų tro
fėjų.

M’hlala Panzi—vyras, kuris šaudo gulėdamas.

1885 m, gale B. P. pulkas vėl 
buvo perkeltas į Angliją į Norwi- 
che, ir taip B. P. vėl buvo namie. 
Tie dvieji metai tėvynėje prabėgo 
jam, kaip viena diena. Tuo metu 
instruktuoja iš specialių dalykų 
Norwiche, Colchestero ir LiVer- 
poolio įgulas.

1886 m, su jaunesniu savo bro
liu, kuris buvo škotų gvardijos ka 
rininkas, aplankė Vokietiją ir Ru
siją. 1887 m. aplankė busimąją di
džiojo karo areną, nes buvo Elza- 
se — Lotaringijoj, Strasbourge.

Savo knygoje ,,Mano žvalgybos 
kelionės“, B. P. aprašo ne vieną tų 
savo slaptų kelionių nuotykį, kaip 
būdavo suimtas, kaip ištrūkdavo 
ir daug kita.

1887 m. anglų kariuomenės ma
nevruose buvo teisėjas. Tų metų 
gale Pietų Afrikos gubernatorius 
Smyth, kuris buvo B. P. giminai
tis, pakvietė jį savo adjutantu. B. 
P. sutiko ir 1888 m. vėl buvo Afri
koje, Kapetoune. Iš karto B. P. ten 
nuobodžiavo, bet jau liepos mėn. 
rašė motinai:

,,Traukiam į Zulusų kraštą, ge
nerolas, pulkininkas Curtis ir aš. 
Atrodo, ten bus blogai. Kad tik 
nebūtų po visam, kol atvyksime. 
Įsakėme garlaiviui plaukti didžiau
siu greičiu, kad tik katilai ne
sprogtų“. Tai todėl, kad tuo metu 
ten sukilo D i n i z u 1 a, senojo zu
lusų vado Kechwago sūnus. Zulu- 
sai, karingiausia pietų Afrikos kaf- 
rų giminė, anglų paimta, buvo pa
skirstyta į 8 grupes, kurių vieną 
valdė Dinizula. Jam sukilus su 
juo susidėjo keturios grupės, dvi 
liko ramios, o dvi susidėjo su 
anglais. ___ _

Pirmas puolimas, vedamas ma
joro Mansellio, anglams nepavy
ko. Dinizulos brolis C i n g a n a. 
to laimėjimo oaskatintas, surinko 
savo jėgas prie Hlopekulo 
kalnų. Tiesa, greit jis buvo sumuš
tas, bet tuo tarpu sukilo usutų 
tautelė. Tos visos apystovos ir ver 
tė gen. Smythą vykti į Echową.

Pieše Rob. Baden-Powell.

Negaišdamas iš turimų kariuome
nės dalių sudarė ekspediciją, jos 
viršininkas buvo majoras M c 
K e a n, o B. P. buvo štabo kari
ninkas. 2000 ištikimų zulusų bū
riui vadovavo būras John 
D u n n.

Ekspedicija virto sunkiti žygiu, 
daugelis jos dalyvių anglų ir čia
buvių žuvo. Tačiau savo uždavinį 
atliko. Kraštas buvo nuramintas 
Dinizula sumuštas ir kariuomenė

Pūgoje skambėjo varpai
Tulienė priėjo prie lango, tarsi pūkai 

perpildytoj gatvėj siaučia sniegas, langi 
nės verkia, cypauja, sūkuriai sniego le 
kia pro pastoges.

— Kur jis dabar?... O jei paklydo... 
Tokia giria, o naktis baisi ir klaiki. — Ji 
perdėjo kryžių, jos senus, 'raukšlėtus vei
dus užgulė rūpestingas skausmas. Jos 
akyse išaugo giria, verkiančiais medžiais 
siūbuojanti, eglės šakas kilnojančios. Gi
lus sniegas reikia kojomis perspausti, ei
nančiam po traškančiais medžiais.

Ant sienos, skudurais ir pakulomis 
skylėse užklosčiusios, kaba sūnaus pa
veikslas. Pernai nusitraukė, trylikos me
tų sukaktyje. Ją užkliudė mintis: argi 
liks jai tik šis paveikslas iš jos vieninte
lio sūnaus!

Ji atsisėdo po langu. Pro mūrinį mies
to mokyklos kampą matosi miškas, balkš
vai juoduojąs tolumoj. Ten jis klaidžioja, 
o gal sėdi prie pušies, o šaltis sunkina 
blakstienas. Ji atsiduso, per vieną vei
dą nuskubėjo žvilganti ašara. Didelė, 
skubi.

Kad taip ji galėtų per sniegą bristi, 
jei ne medinėmis tapusios kojos, ji eitų į 
mišką, šauktų, bristų į Pdlūšnių sodžiaus, 
visą mišką išbraidytų, surastų.

Galva nusviro, užspaudė akis skare
lės kampeliu. Po valandėlės, kai sužibo 
gatvėj viena lemputė, o žiemos pūga šėlo 
po tuščią miestelio gatvę, ji išėjo į prie- 

grįžo į E c h o w ą. Labai įdomiai 
B. P. aprašo peržvalgą, kurią na- 
darė savo žmonėms D u n n a s. 
Visi zulusų kariai pusračiu susėdo 
apie jį ir čia pirmą kartą B. P. iš
girdo tūkstančių giedamą jų karo 
giesmę:
, Een gon yama, gon yama Invoo- 

boo 
Ya bo ya bo Invooboo“.

B. P. vėliau išmokė ją giedoti 
skautus. Ne vienas ir esame ją 
girdėję.

Ekspedicijai grįžtant B. P. pasi
žymėjo teikdamas pirmąją pagal
bą susirgusiems kariams, nes gydy- 

, tojas buvo likęs paliktoje įguloje.
Dinizula tačiau nerimo ir vėl 

sukilo. Vėl anglai traukė į C e z a 
Bush, kur buvo Dinizulos stovyk
la. Jei B. P. neturėtų laimės ir ne
mokėtų nė valandėlei nepamiršt at
sargumo, gal būtų už šį žygį už
mokėjęs savo gyvybe. Vieną naktį 
B. P. pajuto, kad kažkas ne
tvarkoje, pakėlė kareivius; ir tada 
visi pamatė, kad zulusai surengė 
naktinį užpuolimą. Bet dabar ang
lai jį atrėmė, išsklaidė jų būrius 
ir ilgai vijosi bėgančius. Dinizula 
su 2000 žmonių ir bandomis išėjo 
į Transvaal į, bet vėliau pa
sidavė anglams. Kaip nelaisvis bu
vo nuvežtas į Kapetouną ir Zulusų 
kraštas ilgam nurimo.

Žygiui pasibaigus B. P. už pasi
žymėjimus buvo pakeltas į majoro 
laipsnį. • (B. d.).

būtį. Pravėrė duris. Sniego sūkurys tėš
kė į veidą, užkliudė drėgnus paakius.

Ji save kaltina, kam ji leido į mišką, 
tokioj dienoj. Tiesa, kai jis išėjo, buvo 
tylu, tarsi mieguistas sniegas krito ra
miai ir tyliai. Kas galėjo žinoti.

Ji galvojo. Staiga apsisiautusi skarą 
sunkiai nuskubėjo gatve. Didelės rogės 
nušliaužė per miestelį, krautuvės langinė 
negailestingai daužo medinę sieną.

— Nu. kur tu, Tuliene, tokioj biau- 
rioj nakty skubini^ — klausia varpininko 
žmona, prie židinio kojinę megzdama.

— Tai čia, — Tulienė pažvelgė į var
pininką, iš storos knygos besimeldžiantį. 
Jis pakėlė nuo nosies galo akinius, di
deli, žili antakiai pasikėlė.

— Trankais tokioj pūgoj, geriau pa
simelstum, — varpininkas kalba, pabu
čiavęs, užvoždamas knygą.

— Nežinau, kas ir daryti, kad taip 
varpais... — ji įsmeigė į varpininką akis. 
— Varpais paskambinti, gal jis išgirstų. 
Nors tokia pašėlusi pūga, bet ką gi. Gal?

— Kas, ar kas mirė, sakai paskam
binti.

— Ne, nemirė, mano berniokas, Adas, 
kai dar buvo gražu, pavakary išėjo į miš
ką, gal sako kokį žagarą, ar šiaip. Ne
beturiu ir viralui susišildyti. Išėjo ir iš
ėjo. Tikrai — paklydo, kur jam kelią su
rasti. Tokiam vakare, o giria, galo ne- 
pribrisi. Taigi, gal paskambintumėt, gal
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kur visai arti klaidžioja, bet kur tokioj 
pūgoj. Kaip maiše. Kaip sakai?

Varpininkas galvoja, jo kaktoj išdygo 
raukšlės, didelius, nuo pypkės ties vidu
riu lūpų pageltusius ūsus perbraukė.

— Tai kaip čia dabar, nei šis, nei tas. 
Skambinti. Jei būtų miręs — suprantu, 
o dabar: vakarui jau nuskambinom. Jei 
taip pone šventas neduok, ugnelė mieste 
ar kokia baisi nelaimė, o dabar... Gal 
kur užsuko; žinia tokioj pūgoj ir šuo snu
kio neiškiš. Gal pas Pašilės kampininkus 
užsuko. Atsiras, — drąsiai guodžia var
pininkas, atsisėdo prie šiltos židinio sie
nos, užsidegė pypkę.

Nuo pečiaus nulipęs atėjo prie mo
tinos varpininko sūnus, trylikmetis Jus
tas. Pažvelgęs į susisielojusią Tulienę, 
maldavimu skambančiu balsu prašo:

— Paskambink, tėte, ar gaila virvių. 
Tiek linų ir kanapių surinkai, nusivysim.

Varpininkas šypsosi, Tulienė priėjo 
prie jo žmonos, patylomis guodžiasi, 
prašo.

— Na. jau galėtum ir paskambinti, 
žmogel.

Varpininkas užkliudytas, jis nepasi
tenkinimo pilnas grįšteli į žmoną.

— Tai ką jūs manot, varpai koks nu
blokštas skambalas, ar ką? Dievo gar
bei, maldai varpais skambina. Ką čia da
bar susigalvojot. Girdės, ar ką. Antai 
Nagelės vestuvininkai su skambalais, vi
sa, baisi kompanija žvangėjo per šilą, o 
Andriulio Jeronimas atskilo nuo visos 
vestuvinės grandies ir vėl miestelin at- 
blūdėjo. Regi, štai ir skambalą paliko, — 
parodė ant pečiaus kampo stovintį skam
balą. — Sako, arklys, girdi, bijo to žal
vario balso, paliko pas mus. Tai tau ir 
skambalas. Nesirūpink, Tuliene, jis kur 
nors užsuko. Nu, nu, nesudaužyk skam
balo, kam pasiėmei, — subarė sūnų, nū- 
ėmusį nuo kertės skambalą.

— Tėte, leisk, aš su šituo skambalu 
išeisiu už miestelio, ten už mokyklos ir 
paskambinsiu, ilgai paskambinsiu, gal 
Adas išgirs.

Varpininkas šypsosi. Tulienė pažvel
gė į pageltusią, mėlynom gyslom nužy
mėtą kaktą, į jo dideles, protingas akis.

— Nu, kur tu, vaikeli, šitas skamba
las mažas — neišgirs, — Tulienė aiški
na. — Taigi, mano tik metais vyresnis, 
augalotesnis. Visą vakarą širdis dreba, 
bus kas nors su juo nutikę. Tas vienas, 
mano paguoda. — Ji uždengė priejuoste 
akis, prisiglaudė prie židinio.

— Visaip gali būti, kam taip rūpin
tis. — Varpininkienė guodžia. Jai gaila 
vargo naščių prislėgtos Tulienės. Sunkus 
bobelkos gyvenimas. Prieš porą metų pa
laidojo vyrą, nalikdama tuščioj, aplūžu- 
sios lūšnos kerčioj. Tas berniūkštis visa 
dienų šiluma, į jį akis kreipiasi. Jau į 
trečią klasę įsikasęs vaikinas, mokytojai 
giria, kaip ir jos Justuką. Abu vienoj 
klasėj, abu kartu užaugo. Tik Tulienės 
augalotas ir atsparios sveikatos.

— Visi Dievo valioj, sugrįš, kiek čia 
toli miškas, pora varsnų.

Varpininkas atsisėdo prie besikūre
nančio židinio, užsidegęs pypkę įsiklausė 
audros šėlimą, apie Sabalio laidotuves 
atsiminė. Kai ponas Sabalys mirė, buvo 
tokia baisi pūga, o jis turėjo visą valan
dą skambint’, kol poną atlydėjo nuo dva
ro. Tokioj pūgoj vargu dvare ar girdėjo 
varpus, na jam davė 15 litų. Kad taip 
dažniau lydėtų Sabalius.

Moterys viena antrai savo bėdas ir 
vargus klostė. Guodėsi.

Po valandos varpininkas įėjo į antrą 
kambarį, pažvelgė ant pečiaus.

— Tai kur Justas išsmuko, gal pas 
vargonininko vaikus. Sakyk, tokiam šal
ty į naują špitolę nubrisk.

Laikrodis nuskaitė devynias, už lan
gų verkė, dejavo žiemos pūga, bažnyčios 
bokštai šaukė, telefonų vielos zvimbė.

Justas perbrido užpustytą miestelį, po 
lengvo apsiausto skvernu prispaudė 
skambalą, tarsi bijodamas jo skambėji
mo. Jo pusbatėliai skęsta sniege, kepurę 
plėšia nuo galvos, sniegas teškia į vei
dą, užlipdo akis. Skubina miško link. Jis 
žino, kur Adas eidavo žagarų rinkti, ten, 
kur aukštos eglės plaka šakomis, prie jų 
liemenų sausos eglaitės tūno, ten jis turi 
būti.

Išsiima skambalą, virš galvos iškėlęs 
skambina, o vėtra, sniego sūkuriai, saky
tum sįigeria balsą. Įėjus į mišką, audra, 
rodos, pasikėlė į viršų, verkia, treška 
medžių šakose, o po šakomis tik, lyg 
sparnų plakimo košiamas vėjas, švilpia 
nenešdamas sniego. Ir skambalo garsas 
toliau skamba.

Jo kaktą sudrėkina prakaitas, kojos 
pailsta, gerklėj sausa. Taip sunku bristi 
per gilų sniegą. Jis galvoja apie Adą, 
gal jis kur stingsta po medžio šakomis, 
pagalbos šaukiasi.

— Adai, Adai, kur tu? Aš ateinu, gir
di, Adai! — Šaukia. Pasiklauso. Veltui 
Vėjas šakas lupa, visa giria pilna sun
kaus, dejuojančio ošimo. Jis skambina, 
rodos, skambalo balsas piauna pūgos dai
ną. Sustojo, iškelta su skambalu ranka 
nukrito prie šono. 0 jei jis paklys, ding
telėjo jam mintis. Gal jau paklydo. Su
spaudė skambalą, juk jis skambins, kas 
jei paklys, išgirs jo skambinimą. Tik nuo
vargis. Jis jaučia smarkų širdies plaki
mą, šaltas prakaitas sunkiasi iš kaktos. 
Bet jis turi ieškoti Ado, atras, jis turi 
išgirsti jo skambalą.

Brenda, už pusbačių auliukų tirpsta 
sniegas, o gale gerklės taip sausa.

Nebegali pavilkti kojų, o visą slegia 
sunkus nuovargis. Jis atsisėda prie eg
lės liemenio, atsiremia. Gera, nors ir am
žius sėdėk, klausykis pūgos siutimo, nuo
vargio naštą užmiršęs. Jo blakstienai 
limpa, miegas visose gyslose poilsiu teka.

Tiesa, jis turi skambinti, skambinti, 
turi Adas išgirsti skambalo balsą. Jis 
pasilsės, paskambins, ir vėl eis.

Iškelia ranką, visas jėgas įtempęs 
skambina, o tas skambalas, lyg švino 
ąsotis, kiek paskambinus ranką nusveria, 
krinta į sniegą, tarsi duknose užkimšta 
balsas. Po valandėlės vėl pakelia, tin, 
lilin, pūgos dainoj nuaidi garsas, ir vėl 
užkimšta.

Tin, tilin, ošia giria, medžiai braška, 
gūščioja, verkia. Jo galvoje kažin koks 
šiltas lengvumas klostosi. Jo pirštai tir
pina sniegą, skambalas, lyg miltais už
piltas. ilsis sniege. * *

Adas sėdi prie pušies, ilgai klaidžio
jęs po girią, nuvargęs, atsisėdo po me
džiu. Kojos nebekyla, akys merkiasi.

Jis klausosi. Kažin, ar tai sapnas, ar 
iš tikrųjų skambalas aidi.

Tilin, tilin, audra neša vos girdimą 
balsą. Klausosi. Retkarčiais taip aiškiai 
girdi iš pietų atplaukiantį skambalo gar
są. Rodos, taip netoli.

Atsistoja, sunkiai brenda į tą pusę. 
Klausosi. Ke’etą kartų, tarsi visai netoli, 
tinlinkštelėjo skambalas. Ir vėl tylu. O 
jam taip girdisi. Bet, kam jis atsikėlė iš 
tokios geros vietos, norėjo sėsti po me
džiu. Ir vėl tilinkštelėje, taip ryškiai. Jis 
skubina.

Sustojo, atsiduso. Klausosi. Giria braš
ka, ošia, skambalo nebesigirdi. Eina dar 
kelioliką žingsnių. Kas?

Jo koja įsmuko i išmintą vietą. Pa
silenkė.

Sakyk! Kiek užsijoti žmogaus pėdai. 
Juk ne iš tos pusės atėjo, be to, po egle 
jis seniai sėdi, jo pėdus būtų užpustę. 
Rankom apčiupinėjęs suranda, į kurią pu
se nueita. Seka pėdomis.

?! .
Prie eglės prisiglaudęs, lyg maišas. 

Jis krūptelėjo, atšoko atgal. Širdis ver

žiasi iš krūtinės, muša visu smarkumu. 
Jis bailiai eina prie medžio, šaukia:

— Ei, žmogau!
Nieks neatsako. Prieina arčiau... mato 

skambalą, užantin įbruktas rankas. Bai
liai priklaupęs siekia prie galvos.

— Ei, žmogau! Girdi...
— Kak-ka-kas, — sunkiai ištaria sė

dįs prie eglės, pašoka. Staiga vėl su
smunka.

— Adai! — sušunka, — ar tu?
— Ju-ustai!
— Iš kur tu?
— Tai... tai tu paklydai? a?
— Truputį... Nebežinau, kur mano 

namai.
— Aš su skambalu ėjau. Ar girdėjai?.. 

Paskiau atsisėdau. Pailsėt... ir užsnūsta,
* * .

Po valandėlės, sekę Justo pėdus, pri
ėjo retesni mišką, pėdos užpustytos.

— Tai kur dabar? — Adas.
Abu įsmeigė į viens antrą nuvargu

sias, sniegu lipinamas akis.
— Palauk, — Justas, kažin ką sugal

voja. Mūsų miestelis pietuose, einant iš 
miško. Žiūrėkim, kuri pusė medžių sa
manota.

Abu atsiklaupė prie medžio, rūpestin
ga’ itsidavę braukia rankomis per lie
menį.

— Taip, į šitą šalį eikim, ir vėjas nuo 
mūsų pusės,' nes man einant buvo pa
veju, — kalba Adas.

Brenda. Rodos, dešimtis valandų bri
do. Pagaliau:

Laukas! Miestelio žiburiai toli spink- 
si, pro pūgos debesį retkarčiais pasi
rodo.

— Sėskim, man sunku... Nebegaliu, — 
tarsi orą vogdamas taria Justas ir su
smunka į sniegą.

— Maža oro... aš nebegaliu kojų pa
kelti. Adai, girdi, varpai skamba mieste
ly*. Adai! Aš liksiu čia, tu eik į mieste
lį, gal kur gausit roges ir arklį. Aš ne
begaliu paeiti... 0 varstai trys... trys. Gir
di, varpai skamba, paveju... Visas šilas 
girdi.

— Girdžiu, Justai. Nepaliksiu. Ei
sim. — Jis ji ima ant pečių, jo šaltas ran
kas apkabina apie savo kaklą.

— Eisim, Justai. Gal gali kojas pa- 
riesk. Geriau nešti, vilkti nepatogu.

— Adai, tu nuvargsi, krisi. Girdi, var
pai skamba, mano tėvas manęs neradęs 
skambina, o ten matosi žiburys. Eina... 
juda žiburys, tu eik ten... Aš čia pa
lauksiu.

— Ne, Justai, laikykis...* •

Iš miestelio išėjo keli žiburiai, pūgos 
baltumoj, tarsi rūke judėjo, o varpai gar
siai sklido pūgos dainai pritardami. Adas 
visa gerkle sušuko:

— Ei, žmonės, su žiburiais, eikit čia. 
— Paėmė skambalą, o žiburiai vis artėjo.

Jis patrynęs Justo rankas, užsidėjo 
ant pečių. Neša.

— Glausk galvą prie kaklo, bus šil
čiau. Spauskis, Justai.

Prabėgo kelios dienos, visas mieste
lis kalba apie Adą ir Justą. Abu sutiko 
su žiburiais arti miestelio. Priėjęs su naš
ta Adas krito sniegan, nesugriebęs var- 
pininkienės rankos. Abu atnešė. Sušildė

Saulė švietė, buvo giedra žiemos die
na, Adas su Justu sėdėjo grįžę iš mo
kyklos, knygas atsivertę.

— Jei ne tu, Adai, aš būčiau nebegir- 
dėjęs varpų, nors tėtis rytą ir vakarą 
skambina, o tą naktj ilgai plakė varpus.

Adas apkabino Justą, pabučiavo i 
veidą?

— Aš prie pušies būčiau užmigęs... ii 
nebeatsikėlęs, jei ne tavo skambalas.

Justas atsilygino pabučiavimu.
Vyt. Donaila.
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Laimė yra kaip radiumas. Tai 
kaip rūšis ypatingos meilės, kuri 
tuo labiau auga, juo daugiau yra 
reiškiama. Tokiu būdu ir neturtin 
giausieji gali nuolat save turtinti. 
Kanauninkas Mitchell vieną 
dieną parašė: „Neprašykit Dievą, 
kad jus padarytų laimingais, bet 
— naudingais, o laimė ateis kartu 
su tuo“.

Iš tikrųjų, gali atsitikti kaip iš
imtis, kad tam tikru būdu galima ir 
pasyviai rasti laimės; tačiau daug 
dažniau tik veikdami tampame lai
mingais.

Mokėti džiaugtis gamtos grožiu, 
žavingu saulėlydžio vaizdu, išdi
džiu kalnų puikumu, gyvulių ir 
žvėrių gyvenimo stebuklais, ypa
tingai maloniu stovyklos laužo 
kvapu: viskas mumyse pagimdo 
nepaprasto dėkingumo jausmą 
Kūrėjui. Tačiau negalime justi vi
so šio jausmo milžiniškumo, nega
lime justi pilno pasitenkinimo, ne
sistengdami būti naudingais savo 
artimiems ir nesistengdami padėti 
aplink mus esantiems. Štai kas 
laimė: atsiduoti, veikti, daryti ge
rus žygdarbius! Tik pasitenkini
mas, kurį jaučiame patarnavę ar
timui, duoda visiškos laimės pa 
jautimą.

Vieną sykį prieš teisėją atvedė 
jauną berniuką. Sakė, kad jis nėra 
pataisomas. Berniukas ramiausiai 
kartojo, kad jo nusižengimai nėra 
jo kaltė, bet Dievo. „Jei Dievas 
nenorėtų, kad aš būčiau blogas, 
sakė berniukas, Jis mane sutver
tų geru; juk kad ir dabar Jis galė
tų dar mane pataisyti ir išgelbėti“.

Tas man priminė vieną būrų ge
nerolą, kuris buvo mūsų kariuo
menės paimtas nelaisvėn. Jis skun
dėsi savo viršininku prezidentu 
K r i u g e r i u, kuris, anot gene
rolo pasakojimo, jam nedavęs pa
kankamai stiprios artilerijos. Jis 
tvirtino, kad senas prezidentas į jo 
pareikalavimus atsakė: „Jei Die
vas nori, kad mes nugalėtumėm, 
mes nugalėsime, nežiūrint į tą ar 
turėsime artilerijos ar ne“. Į tai 
generolas atsakė: „Viskas tai la
bai gerai, bet Dievas davė jums 
apetitą ir skonį; Jūs, be abejo, 
mėgstat keptą žąsį, tačiau, žąsį, 
kurią Jis sutvėrė jūsų pietums, ne 
Jis, tik jūs privalote pagauti ir iš
kepti“.

Nėra nieko teisingesnio! Kūrė
jas mums suteikė šiame pasaulyje 
visą, kas galėtų padaryti mūsų gy
venimą malonų, tačiau mes galime 
savo nuožiūra tinkamai visuo kuo 
pasinaudoti, ar viską suga
dinti. Atsižiūrint į tą, kad ne
daug laiko teturime gyventi, pri
valome užsiiminėti tik tais daly
kais, kurie tikrai yra to verti, ir 
juos daryti tuč tuojaus.

Jei tu nori rimtai žengti į laimę, 
gerai apie tai pagalvok ir nepasi-

Skautas nepasitenkina paro
dyti save geru ir pasyviu. 
Jis yra aktyvus ir daro gera.

Piešė: R. Baden-Powell’is.

tenkinkit kreipti savo mintis ir 
gyvenimą tik į tą kaip pastatyti 
savo namus, užsidirbti daug pini
gų, užsiiminėti prekyba, politika 
ar kokiais kitais gan abejotinos 
vertės dalykais, kuriuos žmonės 
išgalvojo savo užsiėmimams, bet 
kurie neturi tikrai didelės reikš
mės.

Apsižiūrėk aplink save, pasi
stenk pramokti skaityti puikioje 
knygoje, kuria yra gamta. Pripil
dyk savo akis stebėtinai puikiu 
pasaulio vaizdu. Gėrėkis jo bega
liniu grožiu. Stebėk visą, ką Die
vas yra sutvėręs tave patraukti į 
save. Tada tu geriau sugebėsi pa
sirinkti tarp to, kas yra ištikr";’t 
vertinga ir tarp to, kas yra nerei
kalinga, norint tapti laimingu.

Per metus aš sau sakiau: „Už 
trejų metų aš greičiausia mirsiu 
Reiškia, reikia, kad aš tą ar kitą 
dalyką tuojau pasistengčiau gerai 
užbaigti, nes kitaip aš nespėsiu jo 
privesti iki galo“. Tokiu būdu aš 
įpratau skubintis ir greit atlikti vi

sus dalykus, kuriuos, kitaip gal
vodamas, būčiau tur būt atidėjęs 
rytojui. Tas, pavyzdžiui, nelaukiant 
kitos geresnios progos, mane pri
vertė (ir aš tuo pasididžiuoju), ap
lankyti daug įvairių pasaulio 
kraštų.

Vieną naktį sapnavau tokį sap
ną. Aš, rodos, atsiskyriau su šiuo 
pasauliu, atėjau prie Rojaus var
tų, kur šventas Petras man davė 
įvairiausių klausymų. Tarp kitko, 
visai tam nepriduodamas didelės 
reikšmės, jis davė ir tokį klausi
mą: ,,Kaip tau patiko Japonijo
je?“ —

„Japonijoje!?...“, paklausiau aš 
nustebęs, „Juk aš gyvenu Angli
joje“. — „Taigi, sušuko Didysis 
Šventasis, ką gi tu darei per savo 
gyvenimą šiame puikiame pasauly
je tarp stebėtinų miestų ir didžiai 
įdomių kraštų, kurie yra sutverti 
tave lavinti. Kaip drįsai tu šiaip 
gaišinti laiką, kurį Dievas tau da 
vė, kad juo gerai pasinaudotum?
— Po šio sapno neatidėliodamas aš 
išvažiavau Japonijon.

Apskritai, didesnio žmonių skai
čiaus liūdesys ir apgailestavimas 
jų gyvenimo dienų pabaigoje yra 
todėl, kad jie tik šiuo momentu 
pastebi kiekvieno daikto tikrąją 
prasmę ir vertę; ir jie pripažįsta 
(deja, jau per vėlai), kad didžiausia 
savo gyvenimo laiko dalį jie išlei
do užsiėmimams, kurie visai nebu
vo to verti.

Rogių raštas.
Parašė rogės kreivai ir tiesiai, 
Skambučiai šoko ilgą krėstinį; 
Dabar tu linksmai čionai juokiesi, 
Kad geras kelias tasai žieminis.

Naktį mėnulis danguj sustingsta, 
Iš tolo žymi kaimo šešėliai, 
O rogių raštas toli pradingsta... 
Oi ilgi mūsų tie vieškelėliai\

Bėga bėrukas, kantrus žirgelis, 
Nereik botago, jis savo žino, 
Ir rašo rogėm savo vargelį, 
Toli pradėtą ir begalinį.

Skit. VI. K u p ris.
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Kas yra 
skautystė? 
(/s kun. J. Sevind).

Kas yra skautystė?
Ne kas kitas kaip plačioji tautinio auklėjimo sistema.
Josios įkūrėjo akimis žiūrint, dauguma bėdų, kurias kenčia 

Anglija, pareina nuo to, kad jaunimui duodama perdaug sauso 
knygų mokslo, vietoje davus jam tikrojo auklėjimo. Noras gauti 
atestatą ar diplomą verčia pamiršti viską kitą. Priešingai, skau
tystė savo programos svarbiausiu punktu stato jaunuolių sie
las, kurias reikia išauklėti.

Skautystė, nuolatiniu gyvenimu lauke ar laukiniu gyveni
mu, visai nesiryžta atstoti mokyklos, kaip tai kaikurie mano. 
Nieko panašaus. Skautai dažniausiai yra dar vienos ar kitos 
mokyklos moksleiviai. Draugovė jiems neduoda nei pradžios nei 
aukštesniojo mokslo ir draugininkas nėra mokytojas. Be kaž
kurių praktiškų žinių skautystės darbo laukas nėra mokymas, 
o tik auklėjimas.

Skautų auklėjimas stengiasi būti tautinis: „Pakelti rasę, 
užtikrinti krašto ateitį, kol dar nėra per vėlu, apsaugoti mūsų 

• žmonės nuo rytojaus pavojaus“.
„Paimti berniukus, atidaryti jų sielas, iš jų iškelti indivi

duališkumą — juk nėra dviejų, kurie būtų vienodi — ir iš jų 
padaryti energingus vyrus Dievui ir Tėvynei; padėti jiems 
tapti gerais darbininkais, teisiais ir vyriškais, turinčiais broliškų 
jausmų savo artimiems, bei gerais žmonėmis. Savo piliečių verte, 
bet ne savo kariuomenės jėga viena valstybė turėtų stengtis 
viršyti kitą“. Piliečio ugdymas Baden-Powelliui yra aukščiau
sias auklėjimo tikslas: „Didžiausias auklėjimo tikslas, sako jis, 

> yra išdirbti žmones, kurie būtų geri piliečiai“. („OUR AIMS“ 
1913 m. 2 ir 3 p. p.).

Taigi, skautystė stengiasi kiekvieną vaiką atvesti į jojo 
žmoniškos vertės maksimumą, tam, kad tuo pačiu jis pasiektų 
ir savo visuomenės bei tautinės vertės maksimumą.

Bet iš vaiko padaryti žmogų: „Tai, kartu, išlavinti jo kū
ną, jo mintį ir jo sielą. Tarp šių elementų reikalinga visiška 
lygsvara. Jei jūs lavinsite tik kūną, jūs padarysite puikų gy
vulį. Jei jūs stengsitės prikišti tik smegenis, jus rizikuojate 
berniuke išlavinti netikslią ir pavojingą pasaulėžiūrą, ir jeigu 
jūs norėsite kalbėti tik į sielas, 3/i visų berniukų nenorės ateiti 
jūsų klausyti. Taigi, tikrai moksliškas auklėjimas turi kreiptis 
vienu laiku į siela, protą ir kūną". (Iš H. G. Elwes — „HEAD
QUARTERS GAZETTE“ — redaktoriaus ir vieno tikrųjų dva
sinių skautystės judėjimo vadų).

Visi viršminėti 3 dalykai privalo turėti sistemoje savo 
svarbos. Iš čia būtinumas užtikrinti trilypį auklėjimą: būdo, 
moralės ir tikybinį auklėjimą, profesionalinį auklėjimą ir pilie
tinį auklėjimą.

SIELOS IR BŪDO SUSIDARYMAS. — Svarbiausios rolės 
ir pagrindinės įtakos skautystėje duodama tikybai. Apie ją 
teks kalbėti atskirai.

Sielos ir būdo susidarymą nagrinėjant, psichologiškas iš
eities taškas yra priversti vaika SAVARANKIŠKAI MOKYTIS 
IR SAVARANKIŠKAI ŽIŪRĖTI Į DALYKUS. Taigi, lavinti 
jo gabumus stebėti, įsivaizduoti ir samprotauti. Tokiu budu, 
duoti jam progos „atrasti ir išgalvoti“, pagaliau duoti progos 
lošti svarbią rolę savo paties būdo išdirbime. Kiekvienas gyvas 
pasireiškimas turėtų būti vaiko vidaus evoliucijos išdava, bet 
ne iš oro primestas.

Skautystės metodo esmė — išdirbti žmogų. Žmogus gi 
privalo žinoti ko jis nori ir veikti savo tvirtu įsitikinimu. Kviesti 
vaiką pačiam pasirinkti savo kelią, pasiruošti kokiam svarbiam 
žygiui, duoti jam suprasti, kad jis yra-laisvas, kad jam nereikia 
raižytis ir būti nenatūraliu; tai reiškia—duoti jam suprasti savo 
noro ir savo žodžių vertę, savo pasielgimų svarbą ir savo as
mens reikšmę; tai reiškia — sudaryti sąlygas jam b r ę s t. 
Taigi, norima pravesti kaip ir tiesioginį atsakomingumo ir pa
sitikėjimo savimi auklėjimą, kuriam nepakanka tik paklusnu
mo ir disciplinos jausmo. Sakoma „kas nemoka klausyti, nesu
gebės įsakyti ir vadovauti", bet praktika rodo, kad reikia 
mokytis ir vadovauti.

ASMENS FORMACIJA. — Tačiau vadas, kuris snaudžia 
kiekviename skaute, vertame šio vardo, nėra vien tik toks 
žmogus, kuris nori — jis yra žmogus, kuris moka. Pilniai ir 
laimingai išsireikšti vaikas gali tik savo kryptyje. Išnagrinėkime 
šią kryptį. Įsižiūrėkime kokie žaidimai, koks laiko praleidimas 
jam patinka. Vietoje to, kad leistumėm atsitikimui teikti vaikui 
žaidimo ir pramogos, mėginkime metodiškai duoti jam susipa
žinti su elementais, kurie dar jį vilioja tik kaip pramoga — 
įvairiais rankų darbais, mechanika, paišyba, elektra, botanika 
ir panašiais dalykais, kurie yra skautų specialybėse. Parodykim 
jam, kad jo šiandieninėje pramogoje yra gal būti paslėpta jo 

rytojaus duonos kąsnio uždarbio priemonė. Mokėdamas nau
dotis savo 10 pirštų ir turėdamas šiokių tokių pradinių, tačiau 
gan rimtų, profesinių žinių, berniukas, be abejo, lengviau ras 
kur nukreipti savo ateitį. Iš mažo skauto su kokiu nors spe
cialybės ženkliuku ant savo rankovės ateityje, gal būti, susi
lauksime tikro gero „staliaus“, „natūralisto“, „radio mechaniko“ 
ar panaš. Įpratimas, kuris duodamas skautų draugovėje — 
viską gerai padaryti — palengvins vėlesnį berniuko gyvenimą 
ir jį (berniuką) nuolat išlaikys jo srities kompetencijoje. Tai 
jam irgi padės, gal būti, ateityje tapti vadu ar viršininku, nes 
jis visada bus autoritetas.

SOCIALĖ FORMACIJA. — Kadangi viską darome tiks
lu pakelti savo rasę, mes nesistengiame sudaryti iš berniukų tik, 
dažnai nereikalingų ir pavojingų, viršininkų ir vadų tautą. 
Mokinkim individą, kurį taip intensyviai išdirbome, kad egoiz
mas yra tam tikra atropija, kuri mažina žmogaus vertę, kad 
žmogus visada pakankamai gauna pagalbos iš visuomenės, kad 
širdies žmogus pirmiausia rūpinasi duoti, kad jis mato toliau už 
save, kad jis galvoja apie kitus, kad visą jo asmens formaciją 
vainikuoja pasišventimas. Viskas tai privalo būti kasdieninė 
kiekvieno skauto mintis. Nenorėdami leisti jam to pamiršti, 
nebijokime vartoti tai, ką asketai vadindavo „ypatingu patikri
nimu“. Kiekvieną rytą savo kaklaryšio galiuke skautas riša ma
žą mazgelį. Jis negali jo atrišti kol nesuteikia patarnavimo savo 
artimajam.

Kas čia? — perskaitykit japoniškai.

Taigi, turėdamas pareigos patarnauti artimui, skautas pri
valo būti pasiruošęs visokiems atsitikimams, visiems ar
timo meilės pasireiškimo reikalavimams. Skautas — egoistas 
yra didžiausias prieštaravimas skautystės esmei ir, jeigu jūs 
sutiksite skautą, kurio pirmieji. jums pasakyti žodžiai nebus: 
„kuo galėčiau jums būti naudingas?“, žinokit, kad, nežiūrint tą, 
kad jo rankovėje yra įvairių ženklų, jis yra tik iš uniformos ir 
vardo skautas. Iš tikrųjų gi tai nesusipratimas. Tai skautas, 
kuris nič nieko nesuprato skautystės esmėje.

Pagaliau, tąją visuomenę, tarp kurios mus pastatė Die
vas, mes privalome mylėti ir jai tarnauti kaipo tokiai. Mums 
privalo rūpėti iš savo vaikų padaryti puikius piliečius. Skautai 
žinos savo tėvynės praeities gyvenimą ir istoriją, taip pat kaip 
ir jos dabartinį gyvenimą ir siekimus. Nesirūpindami politika, 
skautai dalyvauja tautiniame gyvenime, įdomaujasi visais vidaus 
ir užsienių klausimais, kurie liečia jų tėvynę. Suaugus jiems ne
reiks šioje srytyje pradėti nuo ABC,

Tokiu būdu, Dievo pagalba, mes sudarome vispusišką 
žmogų.

Šie trys elementai: moraliai — individualė, profesionalė 
ir socialė bei pilietinė formacijos sudaro skautystei pa
grindą. Paėmę tik pirmąjį ir tretįjį elementą — jūs turėsite 
nepaprastos moralės vertės žmones; paėmę antrąjį elementą 
— turėsite gabių ir savarankiškų jaunikaičių, tačiau nė vienas 
šių elementų paimtas atskirai nesudarys specialaus jaunikaičio 
tipo, kuriuo vadinamas — skautas.

TAIP KALBA SKAUTYSTĖS ĮKŪRĖJAS.
Joks pedagogas nepeiks šios programos taurumo. Gali

ma, tiesa, kartais nesutikti, bet tai tik dėl smulkesnių priemonių 
duotajam idealui pasiekti.

Tas ir yra sistemos originališkumas.
KOLONIJŲ GYVENIMO SINTEZĖ.

Yra, sako skautystės įkūrėjas — gyvenimas, tikras gyve
nimas, toks gyvenimas, kuris reikalauja iš žmogaus kaip tik 
tų moralinių ypatybių ir praktiškų sugebėjimų, kuriuos norime 
išdirbti savo vaikuose — skautuose, tai kolonijų žmogaus, ne
žinomų žemių ieškotojo, eksploratoriaus bei ekspeditoriaus gy-
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venimas. „Backwoodsmen‘ams“ (pažodžiui: girių lūšnelės žmo
nėms) reikia kieto pasiryžimo, tikrojo pasitikėjimo savimi ir 
moralės bei fizinės ištvermės. Jiems reikia kuo įvairiausių tech
niškų žinių, norint būti paruoštiems nenumatytiems necivilizuo
tų kraštų atsitikimams, kur, neskaitant Dievo, tik nuo jų pačių 
pareina jų pasisekimas. Jiems, pagaliau, reikia nepaprasto pa
siryžimo ir išsižadėjimo savęs visose nuolatinėse kovose si 
žeme, gamta, žvėrimis ir laukiniais čiabuviais, kada šie pasku
tinieji yra priešingai nusiteikę baltiesiems. Šie žmonės yra įsi
tikinę, kad dirbą patriotišką darbą; jie yra mūsų „skautai“, 
tai yra mūsų eksploratoriai ir mūsų žmonijos žvalgai. „Jie yra 
garbingiausi mūsų - vyriškumo ir mūsų rasės pavyzdžiai. Taigi, 
pamėginkim mūsų dabartiniam jaunimui, kuris tampa ypatingai 
nevyriškas, nes moderniškas gyvenimas yra per lengvas, pa
togus, komfortiškas, turtingas ir užtikrintas, leisti pamėginti 
pagyventi kad ir kelias tik dienas sunkesniu laukiniu gyveni
mu. Pamėginkimjį pamokyti suprasti ištvermės, energijos, ne
numatytų apystovų, iniciatyvos ir aktyvumo malonumus, malo
numą sau pačiam tarnauti ir sau pačiam pakakti. Į visą tą mes 
vedame per skautystę, tai yra per kolonijų pionierių darbų ir 
gyvenimo pamėgdžiojimą. Iš mūsų berniukų padarykim skau
tus ir lavinkim juos „Scouting for Boys“ pagrindais. 
Nereikia skautystės suprasti kaip „laukinio gyvenimo mokyk
los" — tai būtų nesąmonė — bet kaip civilizuoto žmogaus mo
kymą laukinio krašto sąlygose.

UŽMETIMAI IR ATSAKYMAI.
Musu vaikai gyvena ne kolonijose, bet mies

tuose, priemiesčiuose ir miesteliuose. Kaip juos įstatyti į pata
riamą laukinio krašto gyvenimą? Mokyklos salės, gimnazijos 
kiemo ar futbolo aikštės tam nepakanka.

Tiesa, sako skauįų vadai, mes nenorime tęsti minties iki 
kraštutiniškos tikrenybės; pagaliau, ar tai yra reikalinga? Mes 
nenorime perkelti vaiką iš jo gimtinės apylinkių ir duoti jam 
vaidinti rolę kažkokiame vaidinime, kur viskas yra padirbta, 
netikra, kaip pedagogiškose scenose, kurias J. J. R o u s s e 
narsiai išgalvodavo savo mokiniams. Materialinės sąlygos, 
kuriose esame, visai mums nepakenks ir padės vaikų ugdymo 
darbą padaryti patraukiančiu, vaikus išlaisvinančiu. Argi vai
kas nėra pilnas vaizduotės sutvėrimas, kuriam, kaip mažam 
žvėriukui, žaidimas nėra tik pramoga, bet jis yra jam kaip ir 
gyvenimo vaizdavimas, gyvenimo bandymas. Jis žaidžia įsi
vaizduodamas save kareiviu: ant galvos iš laikraščio lapo pa
darytas šalmas, šluotos kotas — šautuvas, virvutė — diržas. 
Kareivis ar kas kitas, pavyzdys nėra taip labai svarbu, faktas, 
kad nieks taip nepatinka berniukui, kaip vaizduotis save jau 
vyru.

Taigi, kolonijoj žmonių ir eksploratorių gyvenimo kai ku
rie elementai yra lengvai prieinami visų pasaulio kraštu jau
nimui. Visada galima, kaip tik yra kiek geresnis oras, gyventi 
ir veikti po atviru dangumi bei nakvoti palapinėse. Štai kodėl 
mes vieną stovyklovimo dieną vertiname daugiau negu 6 už
siėmimus skautų būkle; štai kodėl stovyklavimas yra charak
teringa skautystės sistemos žymė. Stovykloje skautai mokosi 
virti tikrus pietus, ir juos jie valgo toli gražu ne vaizduotėje. 
Stovykloje būna tikrų daugiau ar mažiau „nelaimingų“ atsiti
kimų, per kuriuos reikia parodyti tikrus savo sugebėjimus. 
Stovykloje prisieina gydyti, kad ir nedideles, bet tikras 
žaizdeles. Įvairių skautų atliktų žygdarbių sąrašai nuolat auga 
ir tai rodo, kad jie neveltui įgyja tikro prityrimo ir praktiškų 
sugebėjimų. Skautystėje vra ir kai kurių dalykų, kurie atrodo 
nerealūs ir nereikalingi šių dienų gyvenime,—pavyzdžiui,—va
gių gaudymo žaidimas. įvairūs sekimai ir persekiojimai, nakties 
žaidimai ir pratimai. Tačiau, tai kaip tik šie dalykai įneša į 
skautystę nepaprastumo ir fantastiškumo jausmo, kuris pa
traukia berniukų vaizduotę. „Žaidimo“ elementas šalia „darbo“

Dėmesio —
„Skautų Aido" konkursai greit pasibaigs.

PREMIJOS PRENUMERATORIAMS:
mergaitėms — siuvamoji mašina, berniukams — a) geras 

foto aparatas, b) ping-pongo įrankiai, c) lankas ir strėlės, d) 
bumerangas. Šimtas prenumeratorių gaus po vieną knygą.

Premijų paskirstymas (burtais) bus š. m. kovo mėn. 20 
dieną. Paskirstyme dalyvauja visi metiniai prenumeratoriai, ku
rie spės iki tos dienos užsiprenumeruoti. Tat skubėkit. Paskirs
tymo rezultatai bus paskelbti „Sk. Aido" balandžio mėn. 1 d. 
numery.
PLATINTOJAMS —

konkursai baigiasi tą pačią — kovo mėn. 20 dieną. Tada 
paaiškės, kas gauna baidarką, skilties vežimėlį, foto aparatus 
ir visas kitas premijas.

Platintojai sukruskite paskutines dienas smarkiau. Visas 
surinktas prenumeratas atsiųskit adm-cijai, kad gautų ne vėliau 
kovo mėn. 18 dienos, kad prenumeratoriai galėtų dalyvauti 
premijų paskirstyme.

„Skautų Aido" prenumerata metams 6 litai, pusei metų 
3,50 litai. Adm-cijos adresas: Kaunas, Nepriklausomybės aikš
tė 4. Tel. 40-71.
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elemento vaikui duoda būtino įvairumo. Dažnai darbas, ku
riame vyrauja laisvas berniuko noras, jį patraukia daugiau 
negu žaidimas. Skautystėje ir žaidžiant ko nors mokoma. 
Skautininko uždavinys — mokėti rasti tinkamą proporciją, 
kuria reikia kombinuoti fantazijos ir tikrumos elementus. Jei
gu jis sugeba rasti šią proporciją, tada nėra ko bijotis, kad 
berniukus vargins romantiška fikcija, jei juos kas ir vargino, 
tai greičiau didelės moralinės pastangos, kurių skautystę rei
kalauja iš jų jaunųjų būdų.

Kas yra originalu, tatai praktiškojo auklėjimo schema, tai 
neginčitinas skautystės nuopelnas, kad sistema nėra konsta
tuota a priori, sudaryta kabinete pedagogijos daktaro, kuris 
pažįsta vaiką tik iš storų moksliškų veikalų, savo statistinių 
davinių diagramų; arba aukštųjų mokyklos šulų posėdyje, kuris 
skirsto mokslo programas panašia tvarka, kaip maisto daviniai 
yra skirstomi kareivių tarpe — taip kad jų pakaktų žmogui 
šiaip taip gyventi. Priešingai, Baden-Powellio sistema yra pir
miausia praktiškojo prityrimo sudaryta. Ji yra pagrįsta tikro 
berniuko puikiu-žinojimu.

Ir ligoninėje malonu gauti „Skautų Aidą“
Norėdamas geriau suprasti berniukus, Baden-Powellis — 

šis senas karys — pats turėjo tapti berniuku,—tiesą pasaki *3,— 
jis niekad nebuvo nustojęs būti vaiku ir tas paaiškina jo ste
bėtiną įtaką jaunimui. Jis pradėjo kasti žemę tinkamoje vie
toje ir greit pasirodė šaltinio vanduo. Norinčių būti skautais 
atsirasdavo iš visų pusių ir, priešingai negu tas būna kitose 
organizacijose, skautuose trūksta ne narių — vaikų, bet 
vadovų.

Anglų auklėtojai neapsiriko ir štai kokiais žodžiais vie
nas jų M. Alex Devine, Taugbourno Claysmore School 
direktorius. įvertina šios naujos pedagogijos pagrindus:

„Jei Baden-Powellis surinktų didelį berniukų būrį ir 
skaitytų jiems paskaitą, nekreipdamas dėmesio, tai kokios di
delės reikšmės turi ju naudingas ir pasišventimo turintis gy
venimas jų intelektualių galių, jų stebėjimo ir dedukcijos ga
bumų išplėtojimas, auditorija, tur būt, išklausytų paskaitos, bet 
pamokslų žodžiai, iėję į vieną ausį, išeitų pro kitą“.

„Vietoje to Baden-Powellis paveikia berniukų masę ki
tokiu, geresniu būdu — jis atsistojo jų pačių vietoje ir į dabką 
pažiūrėjo ju akimis. Jis organizavo skautus ta mintimi, kad 
negalima tik i juos kalbėti, bet reikia jiems duoti suprasti 
be pamokslų, kad žmogus yra Dievo sutvertas ne tik tam, kad 
ką nors gautų iš kitų, bet irgi tam, kad ką nors duotų 
kitiems, kad protinga ir patriotiška yra ką nors nuveikti ki
tiems, pasiduoti disciplinai, būti vertu žmogumi, ir pilnai iš
laisvinti savo moralines ir fzines galias. Skautystę patraukia 
jaunimą ne tik savo nepaprasta stipria auklėjimo įtaka, bet 
irgi ir savo nuotaika. Mokėjimas suprasti ir mokėjimas 
patraukti — viskas yra skautystę“.

„Paimkit, sako mums Seton Malcolm, bent kokį 
berniuką 11 — 12 metų amžiaus, entuziastišką ir stiprų, apren
ki! jį skauto uniforma ir išnaudoki! šią energiją, kuri yra pa
slėpta kiekviename berniuke. Pažinkit ja ir nukreipki! ją nau
dinga kryptim. Tačiau, būkit žmoniški. Nemanykit, kad berniu
ko energijos srovė niekad neišeis iš kraštų, niekad nenukryps 
į šalį. Angelo sparnai nėra skauto uniformos dalis ir nereikia 
manyti, kad po kiekvienos skautiškos skrybėlės yra mažas 
šventasis. Šventumo paprastame berniuke yra neperdaugiausia, 
bet jame visada galima rasti pasišventimo, vyriškumo, drąsos 
ir atkaklumo, kurie tik ir laukia progos pasireikšti. Reikia 
tik suteikti jos. Tiesa, auklėti berniukus nėra labai lengva ir 
tam reikia laiko, tačiau aš neabejoju, kad kiekvienas žmogus, 
kuris pradėjo vaikams dėstyti skautystę, nežiūrint į visus pa
sitaikančius . darbo sunkumus, pripažins, kad skautystę yra pui
kiausias ir įdomiausias visų žaidimų, kuriuos jis yra kada 
žaidęs“.

Išvertė psktn. B. M a n t v i 1 a,

12



Lietuvos skautų uždaviniai.
(Vasario mėn. 22 d. proga).

Lietuvai tapus nepriklausoma valsty
be, tuoj kūrėsi pirmieji skautų būreliai. 
Nauja idėja ir savo formomis labai im
ponuojanti auklėjimosi sistema, iš karto 
patraukė daug mokyklinio jaunimo. Nei 
nepalankios sąlygos, nei daugelis kitų 
sunkumų nenustelbė didelio jaunimo en
tuziazmo šios sistemos nurodymais ruoš
tis naudingais tautai ir Lietuvai žmonė
mis.

Šiandie turim didžiausio džiaugsmo 
konstatuoti, kad, ypač keleriais paskuti
niaisiais metais, skautų judėjimas ir dar
bas Lietuvoje susilaukė objektyviosios vi
suomenės ir net krašto vyriausybės di
delio pritarimo, žymios moralės ir mate- 
rialės paramos. Tas rodo, kad skautų ju
dėjimas atsako ne tik jaunimo dvasiai, 
bet ir mūsų gyvenamo laiko reikalams.

Skautų idėja ir principai išugdyti 
aukštos civilizacijos ir didelės kultūros 
šalyje. Bus suprantama, kad lietuvių tau
ta, mūsų krašto žmonių charakteris, pa
pročiai, dvasiniai ir materialiniai inte
resai ir daug kas kita yra kitokie, skir
tingi, negu anglų tautos ir jų krašto. Va
dinasi, ir Lietuvos skautų uždaviniai yra 
savytūs. Skautybės kūrėjai ir gyvenimo 
įvykiai parodė, kad tarptautiniai vienin
ga skautų organizacija, bet kiekvienai 
tautai, kiekvienai šaliai paliekama pla
čios teisės ir iniciatyvos prie bendrųjų 
skautybės principų pridėti savo specifi
nių uždavinių, Ta proga reikia pažymėti, 
kad Lietuvos skautų organizacija, visų 
pirma, yra lietuviška organizacija, kuri 
ryžtasi ne vien savo paviršiumi, bet, 
svarbiausia, turiniu, vidaus savybėmis, 
atitikti mūsų tautos savybėms, tautos 
dvasiniams ir materialiniams interesams 
bei aspiracijoms.

R. Baden-Powell'is nurodo štai ku
riuos uždavinius, kurie sudaro skautybės 
auklėjimosi sistemos pagrindą:

1. Asmens būdo lavinimas. Būdu aš 
vadinu šiuos savumus: vyriškumą, parei
gos jausmą, ryžtumą, kantrumą, patvarą, 
pasitikėjimą savimi, sugebėjimą verstis 
nepalankiomis apystovomis, dvasios kil
numą ir geraširdiškumą elgiantis su ki
tais;

2. išmokyti jaunuolį kurio nors darbo 
ir išlavinti jame pamėgimą ir įpratimą į 
darbą;

3. įpratinti jaunuolį tarnauti kitiems ir 
sužadinti norą tai daryti nelaukiant as
meniškos naudos;

S skuti! — ėi su atvykusiu iš Klaipėdos jų tuntininku sktn. kap. Kukučiu.

4. išlavinti jaunuoly ištikimybę tėvams, 
globėjams, vadams ir Tėvynei. Paraginti 
ir išlavinti jo asmens gabumus ir savu
mus taip, kad jis galėtų tapti geru žmo
gumi ir vertingu Tėvynei piliečiu

Tokie yra bendrieji skautų auklėjimo 
— auklėjimosi uždaviniai.

Skautai iš mažens pratinami tvarkin
gai gyventi ir dirbti, kasdienes pareigas 
ir darbus atlieka kaipo visuomeninį dar
bą, nes tiki, kad tam, kas nori būti geru 
sūnumi ar dukra Dievui ir Tėvynei rei
kia pasižymėti ne ypatingai kokiais did
vyriškais darbais, garsiais žygiais, bet ir 
mažmožiais — kasdieniniais gražiais dar
beliais. Tasai žygiškumas yra stipriausis 
pagrindas, kuriuo remiamas skauto as
menybės sudarymas. Tai labai svarbu: 
didžių ir pasižyminčių asmenybių mes 
esam labai reikalingi. Taigi, atrodo, kad 
pirmaeilis skautų uždavinys, sekant or
ganizacijos Kūrėjo nurodymais, tobulinti 
ir ugdyti savo asmenybės gailas, tapti 
pilnutiniais žmonėmis. Iš tiesų, juk tik 
laisvos, pilnos ir tobulėjančios asmeny
bės viską kuria! O kad tais švyturiais 
galėtų būti, Lietuvos skautai turėtų pa
sižymėti ir sukaupti savy štai kurių sa
vybių:

1. daugiau skaistaus idealizmo, sąmo
ningo optimizmo. Būti aktyviems ir iš 
mažens pratintis dirbti kiekvieną pozi
tyvų darbą savo tautos ir krašto gerbū
viui;

2. pasižymėti prisirišimu ir meile sa
vajam kraštui; žmonėms, tautos kalbai, 
papročiams, tradicijoms ir prie visko, 
kas sava — lietuviška;

3. pažinti savo tautos istoriją ir kuo 
daugiau praeities patyrimo ir išminties 
sukaupti savy;

4. suprasti savo krašto žmonių reika
lus, pajusti visus jų lūkesčius ir viltis;

5. daugiau veiklumo ir iniciatyvos!
Vadinasi, asmenybės ugdymas g’au- 

džiai susijęs su pažinimu ir atjautimu sa
vo tautos, krašto ir visų be išimties jo 
žmonių reikalų. Tokios asmenybės — bu
simieji visuomenės vadai, geresnių vi
suomenės santvarkos formų kūrėjai, pa
žangos ir kultūros pionieriai. Štai antra
sis, tolimesnis mūsų skautų uždavinys. 
Taigi: Lietuvos skautai susibūrė organi- 
zacijon tam, kad siektų dvasinės gilumos 
ir kūrybos aukštvbių asmens, šeimos, vi
suomenės ir tautos gyvenime.

Seneli Vilniau!
Seneli Vilniau, Tu vis liūdi, 
Nuleidęs galvą ant krūtinės, 
Ir skaudūs skundai dažnai veržias, 
Iš surakintos Tavo krūtinės.

Gal Tau vaidenasi dabar 
Garsieji praeities laikai? 
Visi anų laikų sapnai 
Ir tautos didvyriai — milžinai?

Bet Tu vis tyli... neatsakai, 
Tik dar žemiau galva nusviro...
O, Vilniau brangus, nežinai, 
Mums ašaros šiandieną byra!

Bet neilgai slėgs lenkų aras, 
Neilgai merdėsi be žado, 
Tavo vaikai — didvyrių ainiai 
Kasdien kartoja Tavo vardą!

Tavo vaikai — žiedai jaunieji, 
Aukštyn iškėlę tris pirštus, 
Gyvent prisieks Dievui, Tėvynei — 
Išgaut iš lenkų Vilnių mūs*!

Svajonių Karalaitė.

— Didi turime būti, turime išmokti 
būti didi. Tuomet ir visi mūsų padėjimai 
bus kitokie. Ir visas mūsų gyvenimas iš 
menko virs didis. Sielos ir dvasios didy
bė — štai kas mums reikalingiausia — 
sako prūsų lietuvių filosofas Vydūnas. 
Toji mintis turi būti gerai suprasta: ji 
nurodo, ką privalo duoti savo tautai.

Lietuvos skautai nuo pirmųjų veiki
mo dienų atsistojo ant tvirtų pagrindų: 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Tai aukščiau- 
sis visos Lietuvos skautų judėjimo ir vei
kimo uždavinys. Religija — skautų idea- 
lingumo pagrindas, be religijos neįmano
mas tarnavimas Artimui, visiškas pasi
šventimas tautai ir žmonijai. Religija bu
vo ir yra Lietuvos skautų organizacijos 
siela, didžiausis veiksnys, kuriam skiria
ma didelė rolė. Tik neobjektyvūs ir ne- 
norintieji to nepastebi, kad visas Lietu
vos skautų veikimas pagrįstas giliu ir 
nuoširdžiu religingumu — meile, pagar
ba ir tarnavimu Tiesos, Gėrio ir Grožio 
idealui Dievui.

Lietuvių tautos didžiausis uždavinys 
išlaikyti savo tautines savybes, jas pa
reikšti ir iškelti visose tautinės kultūros 
kūrybos srityse ir apginti tas sąlygas, ku
riose tautinė kultūra gali augti ir klestė
ti — tai nepriklausomybė. Suprantama, 
kad Lietuvos skautai, norėdami būti tau
tinės kultūros pionieriais, turi būti iš
tikimiausi ir idealūs nepriklausomybės 
gynėjai ir saugotojai. Tik ir šiuo atžvil
giu, kaip ir kitose srityse, tatai privalo 
reikštis ne žodžiais, tik darbais — ma
žais kasdieniais gerais darbeliais.

Nuo seno lietuvių tauta pasižymi di
deliu tolerantiškumu. Skautas kaipo vi
suomenininkas irgi tolerantiškas. Ši sa
vybė yra mūsų charakteriui sava ir arti
ma. Gerai suprastas tolerantiškumas la
bai svarbus sugyvenimo veiksnys tiek or
ganizacijos, liek visuomenės, tiek tautų 
gyvenime. Būkim tolerantiški, bet kartu 
ir įsitikinimų žmonės! Lietuvos skautams, 
kaipo giliausia esme visuomenininkams, 
visur turi šviesti tik bendrumai, t. y., tai, 
kas vienija, ne tai, kas skiria. Tai ypa
tingai svarbu pažymėti, nes ir Lietuvos 
vidaus gyvenime perdaug to susiskaldy-’ 
mo, perdaug mūsų tautos charakteriui 
svetimo sroviškumo. Lietuvos skautai 
mūsų visuomeniniame gyvenime privalo 
būti visų šiurkštumų švelnintojais — nei- 
tralizatoriais. Tatai tinka ne tik kaipo 
tolerantiškumo saugotojams — visuome
nininkams, bet ir kaipo garbės ir prievo
lės žygininkams.

Vyr. sktn. Žukaitis.
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Kaip pasidirbti paveikslams 
rodyti aparatą.

Čia duodama nurodymų, kaip lengvai 
pasidirbti paveikslams rodyti aparatą, ku
ris bus neišsemiamas pramogų šaltinis ir 
galės padėti padaryti skautų sueigas žy 
miai gyvesnes ir įdomesnes.

Pirma dalis.
Pirmame piešinyje atvaizduoti rėmai 

15 cm. pločio, kurie padirbti iš dviejų 
lentelių B (1 cm. storio) ir 22 cm. kar
tonų gabalėlių C.

Rėmų vidaus išmačiai yra 20X20 cm., 
todėl lentelės B turi būti 20 cm. ilgio, o 
kartono gabalėliai C — 22 cm.

Vien tik aparato dugno atmušami 
spinduliai (kaip jis padaromas, tuoj pa
aiškinsime), turi pereiti pro lęšį.

Antra dalis.
Padaryk antrus rėmus, tolygius 1 pie

šinio rėmams, bet tokių išmačių, kad jie 
galėtų glaudžiai įtikti į pirmus, jau ap
rašytus, rėmus (6 piešinys).

Šie antri rėmai bus tiktai 10 cm. plo
čio vietoj 15 cm. pločio, kurio padaryti 
pirmi rėmai (likusius 5 cm. užims „lęšio 
saugiklio“ plotis).

darni aukštyn kojom, kad juos būtu ga
lima kaip reikiant pamatyti ekrane.

Išbaigimas. — 8 piešinys rodo baigtą 
aparatą. Jis stovi ant keturių kojelių P 
(sraigtais prisuktų medžio rutulėlių), kad 
būtų galima po apačia prakišti vielą, 
kuria atvedima srovė į aparatą.

Dėžės vidus turi būti visas juodai nuda
žytas. Kampai bus padengti audeklo ar ge
rai priklijuoto popieriaus skiautelių, kad 
negalėtų įsiskverbti šviesa iš lauko.

Vėdinimas. — Lemputės, kurios kartu 
duoda 400 — 800 žvakių šviesos, paga-

6*6

suplautos tu-

mina gerokai šilumos, kuri išgarina van
denį, esantį kartone ir medyje, ypač ka
da drėgnas oras. Ta drėgmė nugula ant 
icoio ir neleidžia ryškiai perduoti vaiz
dus. Tačiau šis nepatogumas kiek apma
žėją, kelias valandas pavartojus aparatą. 
Be to, nuo karščio susitraukia fotografi
nės nuotraukos ir paveikslai, kurie per 
ilgai paliekami aparate.

Tų trūkumų galima išvengti, padarius 
dvi eiles skylučių aparato viršuje ir apa 
čioje, kurių dėka savaime susidaro oro 
srovė.

Kadangi šios skylutės įleis vieną kitą 
šviesos spindulį, gera jas užmaskuoti, 
prikalant, priešais jų. lentelę, palikus tarp 
jos ir aparato 5 milimetrų tarpelį (tam 
galima tarp lentelės ir aparato padėti 
kartono gabalėlių). Kaip tai reikia pa
daryti, parodyta 8 bis piešinvje.

Izoliatoriai. — Paprasčiausio atsar
gumo dėliai ne pro šalį operatoriui turė- 

mažą srovės „pribuvimo“

Iš 4 cm. pločio lentelės, 
keturis lygius atitinkamo ilgio gabalė
lius, padaryk 4 piešinyje atvaizduotus rė
mus. Mažųjų rėmelių 
6X6 cm.

Šiuos rėmus, kuriuos 
saugikliu", reikės įdėti, 
tų, į 1 piešinio rėmus.

Kad būtų lengviau suprasti, 2 pieši
nyje yra sudėti vieni su kitais abeji rė
mai. „Lęšio saugiklis" yra atvaizduotas 
juodąja linija. Šitaip įtaikius antrus rė
mus į pirmuosius, reikia juos pritvirtinti 
vinelėmis.

Kiekvienoje iš tų keturkampių dėžu
čių, prie dėžės sienos, reikia įtaisyti liz
dą elektrinei lemputei (2 piešinys).

Punktyras, kuriuo apsuptas 2 pieši
nys, rodo kelią, kuriuo seks lanksti su
sukta viela, kuri atves elektros srovę;

vidus turi but:

vadinsime „lęšio 
kad gražiai įtik-

kiekvienas lizdas bus pritaisytas prie tos 
vielos.

Dabar lieka įdėti dėžei dugną.
Dugną sudarys storas gabalėlis kar

tono 20X20 cm. (5 piešinys).
Dugne bus padaryta dvi eilės skylu

čių (a), lygiagrečių didiesiems šonams 
Viduryje bus įtaisyta tokio dydžio sky 
lė L kad būtų galima įdėti lęšį.

Lęšis. — Prancūzų rašytojas Boekholt, 
kuris sukombinavo šį aparatą, pažymi, 
kad jis savo padirbtame aparate vartojo 
teatrinio binoklio objektyvą (3 piešinys)..
Tas lęšis, įtaisytas į vario apsodą, yra^ 
prisukamas sraigteliais prie kartono.

Lemputės. — Keturios lemputės yra 
po 100. — 200 žvakių. Jos turi būti ma
tinės, kad ekrane neatsimuštų lempučių 
siūleliai.

Lęšio saugiklis. — Ši dalis, kuri buvo 
aukščiau aprašyta (4 piešinys), yra bū
tina. Jos tikslas — apsaugoti lęšį nuo 
tiesioginio apšvietimo (spindulių, atei
nančių tiesiog nuo lempučių).
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dalys B 
dalis C.
nustatomas

piešiniai.
Kiekvienų rėmų medinės 

ri atitikti kartonines antrųjų
6 piešinys parodo, kaip 

aparatas, stumiant rėmus vienus kituose.
Šių antrų rėmų dugne bus dedami 

atvirukai ir paveikslai, kuriuos bus no
rima parodyti ekrane. Jis palengvins ir 
greitą rodomųjų paveikslų keitimą.

Šis dugnas bus sudarytas iš plokščios 
lentelės (7 piešinys), pritaisytos vyriais 
(„zovieskėliais“) prie rėmų, taip kad ją 
bus galima nuleisti ant stalo, ant kurio 
bus pastatytas aparatas.

Keturi iš skardos išpiauti lopeliai (G) 
padės prilaikyti atvirukus. Jei jie bus de
dami išilgai, vinelės t irgi padės juos 
rrilaikyti.

N. B. Priešingai neteisingam 7 pieši
nio brėžiniui, atvirukai turės būti ide-brėžiniui, atvirukai turės būti įde-

ti parankiui 
lentelę.

Lentelėje 
jungtuvas (9

Ekranas. — Ekraną galima padaryti 
1 m. XI m. Ekranas susidės iš tankios 
baltos marškos ir rėmų. Kaip jis atrodo, 
aiškiai matyti 10 piešinyje. Ekrano pa
grindas P turi būti gana sunkus. Ekrano 
rėmus padės T'rilaikyti kampai E.

Keli patarimai, kaip vartoti aparatą.
Štai keli patarimai, kaip vartoti apa

ratą, Aparatas ypatingai gali praversti 
skautams.

1. Su aparatu galima rodyti stovykla
vimo nuotraukų, sulipytų ant atviruko 
didumo kartono.

2. Ant panašių kartonų galima rodyti 
džiovintų lapų kolekcijas ir tokiu būdu 
aiškiai pademonstruoti, kuo skiriasi tarpu
savyje įvairių medžių lapai.

bus du izoliatoriai ir iš 
piešinys).

8 (k j

L

10

8 — 10 piešiniai.
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Liūne Janušytė.

Žiemos stovykla.
Gerai skautams vasarą! Ar į Pa

langą nuvažiuoja, palei Birutės 
kalną stovyklauja... Ar prie Kau
no, žiūrėk, bus laužai berūkstą... 
Ar, pagaliau, prie savo miesčiukų 
draugovės stovyklaites įsirengia .. 
Gerai vasarą!,..

O žiemą — kas kita. Žinoma, 
ir žiemą galima daug pramogų 
rasti lauke, bet... visgi tai ne vasa
ros stovyklos!

Štai vieną dieną keli mano pa
žįstami skautukai buvo bestovyk- 
laują miškely, palei pat mūsų mies
čiuką... Taip vadinamam „Varny- 
ne“. Na ką gi... Tris valandas pa- 
stovyklavo, pakūreno laužą, aptir- 
pino aplink savo sėdimas vietas 
sniegą, — o ketvirtą valandą kai 
užniko visi čiaudėt, tai net visos 
sumigusios varnos pabudo ir, pa
maniusios, kad čia šaudo užpuolę 
niekadėjai, išsilakstė į visas pu
ses. Dabar vargšai stovyklautojai, 
po tris dienas lovose išdrybsoję ir 
arbatos su avietėm prisigėrę, 
vaikščioja kaklus apsiraišioję... 
Žiemišką stovyklą visokiais nege
rais žodžiais laimina...

Daug pavyzdingesnę stovyklą 
buvo įrengęs Gailių Jonukas pas 
save bute. Visišką Palangos sto
vyklos kopiją įrengė,

Valgomajame, po stalu, buvo 
patiestos paklodės, ir tai, Jonuko 
nuomone turėjo reikšti palapinę. 
Salione, ant kilimo, sudėta malkų 
krūva turėjo reikšti laužą. Bet ka
dangi salione ant kilimo malkas

3. Galima rodyti generalinio štabo 
žemėlapių dalis supažindinti su žemėla
piuose vartojamais sutartiniais ženklais.

4. Galima lavintis, rodant įvairius 
portretus, gyvūnus, įvairių markių auto
mobilius, paminklus pažinti ir identifi
kuoti, Morse'o abėcėlę.

5. Galima pažindinti su įvairiais maz
gais, parodant įvairias mazgų rišimo sta
dijas. Galima rodyti ir tikrus, mazgus,
prisiuvus juos prie atitinkamo dydžio 

kartonėlių.
6. Galima iliustruoti vilkiukams pa

sakojamas istorijas, kas tikrai sukels di
delio susidomėjimo ir patenkinimo jų 
tarpe.

Daiktų rodymas. — Nuleidus dugną ir 
uždengus aparato angą juoda marška 
(kaip fotografuojant), galima dėti ir rody
ti, atvirukų vietoje, įvairius daiktus.

Pavyzdžiui: galima parodyti gėlę įvai
rioms dalims pademonstruoti ir jų var
dams ir funkcijoms aikštėn iškelti..

Tokiu pat būdu galima pademonstruo
ti peteliškių, vabzdžių ir t. t.

Net galima parodyti, kaip rišami maz
gai: tam virvelė ir operatoriaus pirštai 
įkišami į aparatą, o ekrane atsimuš vi
sas rišimo veiksmas.

x V. Kmnt. 

deginti truputį lyg ir nepatogu, tai 
tarp malkų buvo įstatytas primu
sas, kurį ir degindavo, kad atrody
tų tikras laužas.

Miegamasis turėjo atstoti spor
to aikštę, krosnis vaidino Birutės 
kalną, o ant motinos tualetinio sta
liuko buvo įrengta skautiška vir
tuvė.

Ach, kaip ten buvo gera ir įdo
mu. Kiek gražių dalykų ten buvo! 
Įsivaizduokit sau: visi baldai kits 
su kitu sujungti vielom, kas turė
jo reikšti telefoną!... Ant sienų ir- 
grindų kreida pribraižyti įvairūs 
skautiški ženklai... Žodžiu, ten bu
vo beveik taip gerai, kaip Palan
gos stovykloj

Ir prie bendro gerumo prisidė
jo tai, kad Jonuko tėvai išvažiavo 
savaitei į svečius.

Susivadino Jonukas pas save 
kelis draugus ir pradėjo jie sto- 
vyklaut.

Pirmą dieną išėjo mažas nesusi
pratimas. Jonukas, stovyklos va
das, liepė Pranui nueiti į mišką ir 
atnešti malkų laužui.

Laukia, likusieji, Prano, o jo 
kaip nėra, taip nėra.

— Kurgi Pranas dingo? — ste
bisi visi.

Apžiūrėjo visą stovyklą, ap- 
kraustė virtuvę ir vonios kambarį, 
Jonukas buvo net palėpėn nulin
dęs. Nėra Prano.

Ir nuliūdo visi, ir nustebo.
— Juk nesudegė gi Pranas ant 

laužo!... Kitaip sakant — ant pri
muso!.., — svarsto Vladas.

— Ne adata, į palapinės paklo
dę nesusmego! — pritaria ir kiti.

0 Jonas, stovyklos vadas, bai
siausiai susirūpino: kurgi jis vieną 
savo skautą pražaidė?

Sėdi visi liūdnom išvaizdom sa
lione aplink laužą, o, čia, staiga, 
durys atsidaro ir įžengia Pranas su 
apšalusių virbų glėbiu.

— Kurgi tu buvai?! — puolėsi 
klausti jo visa stovykla.

— Kaip kur? — stebisi Pranas. 
— Juk Jonas liepė man į mišką 
nueiti, malkų laužui atnešti... Tai 
aš, ot, ir nuėjau.,, Miškas juk ne 
taip arti... Kol suvaikščiojau šen 
ir ten...

— Varna tu, varna! — nuleido 
rankas stovyklos vadas ir visa sto 
vykia. — Buvo pasakyta tau į miš
ką nueit!... Bet juk miškas pas 
mus yra tėvo kabinete!! Varna, a. 
varna! 0 jis į tikrą mišką nuėjo!..

Tai toks buvo nesusipratimas 
pirmą dieną. Antra diena praėjo 
gan be jokių žymesnių įvykių ir 
paklydimų. O trečią dieną pra

šom!
Nusistatė visa stovykla, valios 

lavinimui nutilti visam pusvalan 
džiui ir tylėti, nė žodžio netarus. 
Gerai,,. Patylėjo jie taip dvide
šimt minučių, ir, staiga, ant dvi
dešimt pirmos, skambutis! Išbėgo 
vienas iš nebylių prieškambariu 
atidarė įeinamąsias duris.

— Labą dieną! — pasveikino - 
įėjusi kažkokia ponia.

Vladas nieko neatsakė, tik pa
lenkė galvą.

— Ar ponai Gailiai namie? — 
pasiteiravo penia

Vladas neigiamai papurtė gal
va, sukišo nirštus į burną ir su
švilpė, rodydamas kažkur į deši 
nę, kas turėjo reikšt, jog -oriai 
Gailiai traukiniu išvažiavo į kai
myninį miestą.

Ponia išsigandusi pažiūrėjo į jį 
ir, kiek drebančiu balsu, paklau
sė:

-- 0 Jonuko irgi nėra?
Vladas atvedė prieškambariu 

Jonuką. Drauge atėjo ir visi sto
vyklaujantieji.

Ponia pakartojo klausimą. Bet 
Jonukas taip nat kažką mykė, 
švilpė ir rodė į dešinę.

Ponia nustebusi ir išsigandus1', 
traukėsi atbula prie durų, žiūrėda
ma į būrį mykiančių, švilpiančių ir 
mojančių į dešinę berniukų.

Sutikusi pirmą pažįstamą, ji pa
pasakojo, ką mačiusi Gailių na
muose. Pažįstamasis, pasirodė, be
žinąs, kur Gailiai išvažiavę.

Ir štai, įsivaizduokit sau, kas bu
vo, kai vieną gražų vakarą, vy
rukams bekūrenant salione laužą, 
netikėtai kambarin įėjo tėvai, iš
šaukti pažįstamojo laišku.

Jie nudžiugo, išgirdę Jonuką 
kalbant, nes manė atrasti jį neby
liu. Bet nelabai tenudžiugo, pama
tę visas sienas išbraižytas kažko
kiais ženklais ir ant minkštų bal
dų sudėtas Prano atneštas iš miš
ko šakas ir šaknis.

Ypatingai gi nenudžiugo motina, 
radusi ant savo tualetinio staliu
ko įrengtą virtuvę. Jai atvažiavus, 
vienas iš stovyklaujančių kaip tik 
skuto bulves ir mėtė žievę ant 
staliuko.

Žinoma, po tėvų atvykimo sto- 
vvklą teko baigt. Štai tau ir žie
mos stovyklos!...

I3
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/Skautų kalbos kertelė.
(Tęsinys).

Talijos — geležinės kengelės, — jomis leng
viau galima pritraukti bures.

Šliužą — lenta, kuri išlendanti į vandenį lai
vo apačioje; ją vartoją, ištikus audrai, ir ji esanii 
laisva.

U o d e r ė — vairas.
D u 1 k 1 u g i s — maža lentelė, ant kurios laikos 

irklas; per dulklugį yra perkaltas dūlis, gelžgalis, ant 
kurio užmaunamas irklas (plg. žodžius dulos, klugis 
ir iros).

Šprytas — kartis, kuria ištempiama į viršų 
burė; šprytinė kartis — kartis, kuria išple
čiama didžioji burė (plg. šprytkartė).

Šlagbuomas — kartis apačioje prie burių.
Burių kuokas, ruilis — burių vynioja

masis riestuvas.
S i e k i s (?) — laivo dugnas.
Kult e ris — vairo rankena, prie vairo pritai

syta dalbelė (plg. kulturis, — reikėtų tikrai nustatyti, 
kaip sakoma ir sakytina: kulturis ar kulteris? Čia 
gražios progos skautams pasidarbuoti).

B 1 i k t i s — laivo dangtis, arba denis. Kai kurių 
mūsų rašytojų vartojami nejūrininkiški žodžiai „pa
lubė“ (rusicizmas!) ir „antlubės“ mestini. Kuršaičio 
denis irgi yra kiek abejotinos kilmės. Dangtis 
laivo denio prasme yra žinomas iš Plokščių padangės.

Rabos (anksčiau buvo duota lytis ,,robos“. 
Kaip iš tikrųjų turi būti? Jūros skautai, patikrinkite!) 
— rabos yra keturios prie burių ir keturios prie 
špryčių; su rabomis sumažina, nuriša bures. Sakoma: 
„Surabojome visas rabas“. Raboti, suraboti tariamas 
su kirčiu ant ra—.

Įsidėmėtina, kad palangiškiai sako: bures (iš)- 
traukti, (iš)kelti, (iš) vilkti. Toliau, jie nesako: plau
kiame, nuplaukėme, bet: nuėjome į Klaipėdą, suėjo
me į jūros aukštą ir t. t. Plg. dar: parbėgau prie 
tilto galo (Palangoje).

Vėjai.
Tikri Lietuvos jūrininkai vadina vėjus, 

piešinėlyje pažymėtais vardais. Taip juos 
turi ir Lietuvos jūros skautai.

Sominis
Vakarai Jūrinis

Šakšinis

Šiaurė
Žiemelis

Austrinis
Žeminis

Ožinis
Launagis

Pietūs
t

žemiau 
vadinti

Rytai

Ožinis ir šakšinis esą blogiausi jūrininkams vėjai.
Jūrininkai saką: kada jūra blikščioja, tai jau 

ožinis vėjas traks, kils vėjas ar audra.
Kada vandens builis (jūros- jautis) baubia, kils 

.audra.
Kada ežero bamplis (panašus į antį paukštis — 

juodas) kriokia, tai bus lietus, audra ir perkūnas.
Kada launagis, ožinis ir jūres vėjas pučia, į jūrą 

negalima eiti. Tais vėjais jūra skandina.
Visi vėjų vardai kirčiuojami ant pirmo skiemens.
Čia dar duosiu kelis jūrininkų posakius, kurie, 

be abejo, pravers ir jūros skautams. Jūra kyla 
didyn — jūra sukilo — vilnys lūžta — 
su didžiu pakriaušių lūžta, sprogda
mos, kriokdamos, — kaip šokau, pa
puoliau į patį vilnies sprogimą — 
išlekia purslos iš vilnių, kaip lūžta 
— apie laivą purslos eina — burės 
pradeda plustėti, plaktis — pareina 

audra — pareina aukšta jūra — dide
lis rulingis pareina — vilnys eina 
per b o r d as :— yra keturios gožos (tam 
tikros vilnys), pavojingiausios yra ket
virtos.

Iš tų kelių čia duotų pavyzdžių matyti, kokia yra 
turtinga ir graži mūsų jūros kalba. Svetimų žodžiu, 
terminų ir posakių mums, kalbant apie jūrą, nereikia. 
Be abejo, čia tiktai praimti šie mūsų kalbos turtai. 
Tikiuos, kad šios pastabos ir pavyzdžiai paskatins 
mūsų jūros skautus sukrusti ir surinkti visa, kas tik 
jūrą ir jūrininkystę liečia. Ir tuo atliks didelį kultū
ros darbą ir įneš brangų indėlį į mūsų kalbą.

1. Vylyčia.
Skautai, kaip tenka spręsti iš „Skautų Aido“, 

dar vis dažnai vartoja svetimybę „vylyčia“, nors ją 
seniai jau metė visi, kurie šiek tiek daugiau nusi
mano apie mūsų kalbą ir kuriems tikrai rūpi jos gry
numas. Matyti,, dar daugelio skautų esama įsitiki
nusių, kad žodis strėla (strėlė), kuris yra toks pana
šus į tam tikrą slavišką žodį, yra svetimas, o vylyčia, 
kuri nekelia jokių panašių asociacijų, yra savas, lie
tuviškas. Bet yra kaip tik priešingai. Kad vylyčia 
nėra savas, lietuviškas žodis, iš karto rodo jos sla
viška priesaga yčia, kurios mes dabar visur kratė
mės, ypač kur ji yra prisiplakusi prie grynai lietu
viškų šaknų (pav., pelenyčia „peleninė“, druskiny- 
čia „druskinė“ ir t. t.). Strėla būtų svetima, jei vie
toj balsio ė būtų dvibalsis ie, kaip kad žodžiuose 
strielba, strielčius. Apie žodžių svetimumą ar savumą 
kalbininkai sprendžia ne iš panašumo, kuris kartais 
gali būti visai atsitiktinis, bet iš tam tikrų balsiu 
atsiliepimo dėsnių: jei žodis yra savas, neskolinti- 
nis, o bendras su kuria nors kalba, tai tam tikriems 
jo balsiams (čia balsiui ė) atsiliepia vieni svetimu 
kalbų balsiai, o jei jis yra paskolintas — visai kiti. 
Pav., žodis bėda yra savas, bendras su tam tikru 
slavišku žodžiu, o žodis biednas — svetimas, pasi
skolintas iš slavų, kadangi pirmojo balsis ė kaip rei
kiant atsiliepia tam tikram slaviškam balsiui, o ant
rojo dvibalsis ie jau neatsiliepia.

Strėla (strėlė) yra labai senas lietuvių kalbos 
žodis, atsiradęs dar tais žilosios senovės laikais, ka
da lietuviai su slavais dar gyveno vienoje bendroje 
protėvynėje. Strėla turi giminaitį ir germanų kal
bose: vokiečių kalboje, pav., žodį Strahl „spindulys“.

Šia proga galima pažvmėti, kad kai kurių žmo
nių dar vartojamas saidokas irgi yra svetimas, ne 
savas žodis. Lietuviai tą šaunamą ginklą vadino 
saviškai: lanku, lankėtu, kilpiniu. Iš tų trijų žodžių 
dabartinėje bendrinėje kalboje labiausiai vartojamas 
lankas.

Mūsų kalboje yra ir daugiau svetimos kilmės 
ginklu vardų. Kad ragotinė, pav., nėra lietuviška, 
daug kas žino, bet tur būt mažai kam ateina į galvą, 
kad ir kardas yra nelietuviškos kilmės. Ragotinė 
lietuviškai vadinama ietimi, o kardas yra jau toks 
senas skolinys iš slavų kalbų, kad jo dabar ir griež
čiausi puristai nevengia, vartodami pakaitomis su 
lietuvišku žodžiu kalavijas. Šalmas irgi nėra lietu
viškos kilmės žodis, — jį mes esame gavę iš germa
nų per slavus. Bet tai įvyko taip seniai, kad niekas 
šiandien jau nejaučia jo svetimumo. Vengti jo, aišku, 
nėra mažiausios prasmės.

2., Varduvės.
Vienas skautas yra atrašęs laišką, prašydamas 

perspėti jo brolius skautus, kad dažnai mūsų inteli
gentų vartojamas žodis „varduvės“ nėra vykusiai 
sudarytas ir kad todėl yra vengtinas. Jo vietoje jis, 
visai teisingai, siūlo vartoti žodį

vardinės

16



ar tinkamai moksleiviai praleidžia laikg?
Laisva moksleivių tribūna.

Beveik kaitinamasis aktas mūsų gimnazistui-ei.
Jei reiktų rašyti apie moksleivio darbo dieną feljetoną, 

tai ją galėtų charakterizuoti sekančia dienotvarke: 8 vai. be 
20 minučių — keltis, skubiai nusiprausti ir nevalgius, nešniū- 
ruotais batais, 30-ties klm. į valandą greitumu, bėgti į gimna
ziją; nuo 8 iki 2 sistematiškai po 45 minutes nuobodžiauti ir 
žiovauti ir po 15 minučių triukšmauti iki pasiutimo; 2 — 3 vai. 
— sėdėjimas po pamokų; 3 — 4 v. pietūs; 4 — 6 snustelėjimą'; 
nuo 6 iki 6 v. 3U m. — pamokų ruošimas; 6 v. 30 m. — 8 vai. 
vizitas pas draugą neva knygas paskolinti; 8 — 11 pasivaikščio
jimai; 11 — 12 — vakarienė, o paskui... — negi būsi žmogus 
nemiegojęs! Šeštadieniais ir sekmadieniais šioji dienotvarkė pa
sikeičia ta prasme, kad čia įtraukiami literatūriniai vakarai ar 
robaksai, kelnių prosavojimas ir pinigų bilietui nusipirkti sto- 
rojimasis. Tai toks gautųsi feljetoniškas vaizdas.

Bet čia reikia rimtai ir griežtai pasisakyti, kaip moksleiviai 
išnaudoja laiką. Gerai! — kalbėsime rimtai ir pažiūrėsime ar 
toli mes esame nuo anos feljetoniškos dienotvarkės...

Paroje yra 24 valandos, iš kurių higiena reikalauja kasdien 
skirti po 8 valandas miegui. 6 maždaug valandas mokyklą rei
kalauja išbūti gimnazijoj, taigi paroje atlieka dar 10 valandų 
laisvam poilsiui ir darbui. Panagrinėsime, kaip tas visas laikas 
sunaudojamas.

Jei kuomažiausiai norėsime meluoti, tai teks pasakyti, 
kad tik labai mažas procentas sunaudoja visą laiką proporcin
gai darbui ir poilsiui. Tai, žinot, retenybės, kurias reikia siųsti 
į muziejų... Šiaip jau gerai pažįstančiam užkulisinį gimnazistišką 
gyvenimą neretai tektų ir patį pamokoms pašvenčiamą laiką 
priskirti prie nenaudingai sunaudotų valandų skaičiaus. Je; 
vieniems pamokos yra nuobodžiavimo laikas, tai kitiems prie
šingai — visokių „zbitkų" taisymo laikas. Ir labai dažnai su
skambinus istorijos pamokai, gimnazistas visas sukaitęs nuo 
pertraukos „manevrų" atbėga į klasę ir čia visu rimtumu grie
bia nusirašinėti nuo draugo matematikos uždavinius ir taip visą 
pamoką prakaituoja, atėjus gi matematikos pamokai rašosi lo
tynų extemporale, o jei per lotynų klb. pamoką nepaklausia — 
zubrija vokiečių kalbą, na... o po vokiečių kalbos eina sau na
mo. Perpetuum mobile! Vadinasi skubotai ir beprasmiai pra
leidžia kai kurie moksleiviai net pamokų laiką, o jei čia dar 
paminėti tas visas karikatūras, kurias gimnazistai per pamokas 
piešia, žiūrėdami į mokytojo plikę arba tuos visus laiškelius, 
kuriuos per pamokas rašinėja tariamieji „kavalieriai" ir „da
mos", tai faktai patys už save kalbės... Aš kuo mažiausiai lin
kęs manyti, kad tokio tipo moksleivių yra daug, bet esu tikras, 
kad nemažiau, kaip iki 5 — 10%.

Popietinių valandų išnaudojimo mažai rasime moksleivių 
be „grieko", čia ir darbštieji kartais neišlaiko lygsvaros. Norma
liai turėtų būti taip, kad iš tų 10 valandų minimaliai 3 valandos 
būtų skiriamos pamokų ruošimui ir nors 2 v, gerų knygų skai
tymui. Moksleiviai be galo mažai apsiskaitę ir dažnai rašo net 
tokio Odisėjo charakteristiką visai neskaitę „Odisėjos",., O 
Goethės, Šekspiro, Šillerio išminties jie semiasi iš trumpučių 
recenzijų. Nesisarmatija nupiškinti rašinį apie Duonelaitį ar 
Strazdelį iš „Panevėžio Balso", arba apie Kudirką iš „Lietuvos 
Žinių".,. Sunku, žinoma, daugiau iš tokio moksleivio tikėtis, jei 
jis pirmadienį knygas į portfelį sudėjęs jas tik šeštadienį, eida
mas į pirtį, teiškrausto... Visai teisinga, kad moksleivį daugiau 
įdomauja tokiais žurnalais, kur jis randa išdėstytas „teorijas" 
apie moters kojų sudėjimą ir jų ryšį su charakteriu, jis gaudo 
kino žvaigždžių pasikalbėjimus ir iš jų sau semias žinių apie 
gyvenimą, jam „Faustą“ atstoja tokie šlamštai, kur apie gyveni
mą sprendžiama iš lūpučių dažymo... Tai rimtas klausimas, kuris 
šiandie atsidūręs skandalingoj padėty! Skaitydamas menkos 
reikšmės knygas moksleivis nesugeba sukurti savo asmenybės, 
tvirto charakterio ir iš jaunų dienų leidžiasi į gyvenimo jūrą 
be irklų ir be vairo. Tai daugiau negu tragiška! Horibile dietų! 
O kur mes dedame laiką? — pasivaikščiojimai, vaidinimai, va
karai bei robaksai (kuriuos dabar ir moksleiviai pavadino nauju 
terminu — faifoklok’ais), čiuožykla, futbolas, o kartais ir or
ganizacijos.

Žodis varduvės yra „netikęs“ todėl, kad jis yra 
sujungtas su priesaga, kuri nėra vartojama daikta- 
vardžiams iš daiktavardžių daryti. Šituo atsitikimu 
labiausiai tinka priesaga inės (plg. Joninės, Sekmi
nės, Šeštinės ir t. t.) ir su ja ir sudarytas žodis var
dinės. Vardinių vietoje kai kas dar vartoja žodžius 

vardadienis, vardo diena.
Ir tie du žodžiai ne peiktini.

Vikt, Kamantauskas.

Viskas gerai, bet iki tam tikrų ribų. Išeik kada nori i 
miestą, moksleivių visad sutiksi, vaikšto jie dažnai be jokio 
tikslo, plepa, arba landžioja po draugų butus ir teisinasi, kad 
pasivaikščioti reikia, reikalinga ir grynu oru pakvėpuoti. Taip!, 
bet kai be kvėpavimo grynu oru daugiau nieko ir nedaroma 
— blogai! O kas pagaliau nežino mūsų „sportininkų", kurie 
įsimylėję į futbolą ar čiuožyklą, jai po 5 — 6 valandas į dieną 
aukoja? Tokiems pamokos ir darbas niekai! Toliau dažnai 
nedovanotinai daug laiko atima visokie vaidinimai, kur, kaip 
gyvenimo praktika rodo, gimnazistai-ės įdeda po kelias va
landas darbo į dieną, o paskui kaip blogai atsiliepia darbui iš
siblaškymas! Taip pat negalima nutylėt ir to, kad scena jau
nam gabesniam „artistui" moksleiviui labai neigiamai atsiliepia 
į jo charakterį, ugdo savimeilę, žadina puikybės jausmus. Ne
sakau, kad visiems, bet daugeliui.

Jei nesitolinsime nuo realaus gyvenimo, tai reiks dar pa
sakyti apie vieną didelę gimnazistišką ligą, kuri praryja be galo 
daug laiko, tai tariamieji „įsimylėjimai". Čia tuojau prasideda 
visokios svajonės, visokie pasimatymai, vaikščioja tokie tipai 
ištisas kelias valandas tylėdami svajodami (tokia jau, matai, 
gimnazistiškos meilės psichologija!), ir grįžta namo vėliau negu 
gimnazistams leista vaikščioti. Ir parėjus darbas — ne darbas, 
o tik skrajojimas padangėse ir kaip patarlė sako „žiūri į kny
gą ir mato špygą". Tikėkit, jaunieji bičiuliai, išėję iš gimnazijos 
sienų į gyvenimą jūs patys juoksitės iš tų „romanų".... Jums bus 
gaila tik tuščiom praleistų valandų. Čia ypač berniukai turi 
parodyti šalto proto ir neužsiiminėti tokiais tuščiais dalykais, 
o gerosios sesės — gimnazistės gal „romanų" nepradės., 
pradės....

Lygiai smerktinas ir toks reiškinys, kada iš moksleivio 
pasidaro perdaug didelis visuomenininkas. Organizacijai negali
ma jokiu būdu skirti kurį nors kitą laiką, išskyrus laisvalaikį. 
Nors liūdna, bet reikia konstatuoti faktas, kad ir iš mūsų 
draugininkų bei skiltininkų atsiranda tokių darbščių „organi
zatorių“, kurie apsistatę dvejetukų ariergardu turi trauktis iš 
savo darbo pozicijų. Ir vistiek faktas lieka faktu, kad kas ne
moka sutvarkyti savo darbo laiko, nemokės sutvarkyti ir savo 
gyvenimo.

Šiuo rašiniu praskleidžiau truputį uždangą ir parodžiau 
mažutę dalelę moksleivio gyvenimo, lai patys skaitytojai dabar 
atsako į „Skautų Aido" patiektą klausimą — ar tinkamai 
moksleiviai praleidžia laiką? Man rodosi, kad pradžioje pa
tiekta feljetoniška dienotvarkė rodo tendencijos įgyti pilietiškų 
teisių, kasdieniniame moksleivių gyvenime...

Abiturientas H. L.U%'>
Redl pastaba: Kitam „Sk. A." įdėsime daugiau atsakymų 

į mūsų anketą „ar tinkamai- moksleiviai praleidžia laiką".

Tą pačią dietų, karią sukako 75 m. Baden-Powelliui — 
vasario in. 22 Amerikos visuomenė ir skautai minėjo pirmo 
prezidento Jurgio Vashingtono 200 m. gimim.sukaktuves.
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Katytė.
Susigūžusi, papurusiu kaileliu 

maža balta katytė tupėjo prie vieno 
įeinamųjų durų. Ji beviltiškomis 
akutėmis žvalgėsi tai į duris tai į 
beskubančius praeivius.

Kai pastebėdavo, kad koks pra
eivis eidamas žvilgterėdavo į ją, ji 
gailiai gailiai sukniaukdavo.

Ir kur nekniauks ! .. .
Piktieji žmonės įdėjo vieną kartą 

ją į maišą ir atvežę čionai pametė. 
Ji nemoka susirasti nei ką nors 
maistui, nei nuo to pikto šalčio 
pabėgti, o jau antra diena, kaip 
nieko neteko suėsti... Jai dar 
tėra vos pusantro mėnesio...

Atsiminė:
„Kaip gera buvo, kai buvau su 

mama. Tupėjau ant šiltos krosnies. 
Kai tik išalkdavau, mama tuoj at
nešdavo kąsnelį duonos ar mėsos 
gabalėlį. Pamiegojus, būdavo, šo
kinėju su savo broliukais, vartaus 
kūliu o ta geroji mama žiūri, savo 
gražias akis primerkusi ir šypsosi... 
Oh kaip gerai...

Katytė striktelėjo, norėjo nusi
šypsoti. Bet... Ach, juk tai yra 
kada senai buvę... Juk tas nebe
grįš. Ir per jos gražią mažą nosy
tę nubirėjo graudžios ašaros.

— Miau, miau. miau ... — šau
kė ji, o ašaros vis birėjo ir birėjo.

Staiga atsidarė durys. Ant slenks
čio pasirodė moteriškė, įsisupusi į 
šiltus .kailinius.

— Psik! Bjaurybe, — sušuko ji, 
— ko' čia miauksiji 1? — ir spyrus 
nelaimingą gyvulėlį nuėjo šaligatvių.

Katytė laižė sumuštą šoną...
Ji negalėjo suprasti, kodėl ją 

skaudžia. Kodėl jos visi taip ne
kenčia? Ar ji kam blogą padarė?

— Mama, mama! — dejavo ji 
žvalgydamos po gatvę, tartum ty- 
kėdamos pamatyti ją ateinant.

Bet nieko nesimatė ir ji vėl pra
dėjo graudžiai raudoti.

Ji jautė, kad nebeilgai gyvens. 
Visą jos liesą kūnelį varstė neapsa
komi sopuliai. Kojelės stingo nuo

<-X9i»oms-iems Giefuoos skaufčms-ams, sulaukusio m.s-iems 
(So. 3£a^imieco dienos giedotą saulėtekių, spaudžiame kaices 
ic linkime būti cūtomis ic u^u°kiis slidžiame gyvenimo kelg. 

CKauno (antininkas, skautės ic skautai.

žiauraus šalčio. Jau nebegalėjo nei 
verkti, nei šaukti. Balsas užkimo, 
akyse pradėjo mirgėti tamsūs še
šėliai.

„Aš tuoj mirsiu, — galvojo ji,— 
Och, kaip norėčiau dar gyventi! 
Bet tie žmonės! Žmonės!...

Ir ji gailiai gailiai sukniaukė...
— Kic, Kic, Kic! — kažkas pa

šaukė. Ji sukaupusi paskutines jė
gas pasuko galvą, bet prieš Save 
tematė tik tamsų šešėlį. Paskui pa
juto tartum kažkas ją keltų nuo 
žemės ir neteko sąmonės...

Atsipeikėjo...
Ji gulėjo ant lovos apklota stora 

skepeta. Pradėjo judinti kojeles, 
galvą...

„Aš gyva!“ — sušuko mintyj, — 
„reikia pažiūrėti kam aš turiu būti 
dėkinga“

Ji atsargiai išlindo iš po skepe
tos ir apakinta aiškios šviesos 
užsimerkė. Pagaliau ji priprato prie 
šviesos. Ant stalo degė didelė 
lempa, o prie jos sėdėjo jaunuolis. 
Jis buvo apsirengęs žalia bliuze, 
mėlynomis kelnaitėmis. Ji, tačiau, 
nežinojo, kad jos išgelbėtojas yra 
skautas). Jis įsikniaubęs kažką atyd- 
žiai dirbo. Išgirdęs ant lovos 
krebždėjimą jis pakėlė galvą. Pa
matęs žiūrinčią į jį katytę nusišyp
sojo. Paliko darbą ir priėjo prie 
lovos. Atsisėdo ir paėmęs ją pasi
dėjo sau ant kelių.

— Tu išsimiegojai? — klausė jis 
glostydamas jos švelnų kailiuką, — 
kokia tu graži, mano miela katyte. 
Aš tave vadinsiu Gražute. Gerai?

Och, kaip ji dabar norėjo mo
kėti kalbėti. Ji jam būtų gražiausiais 
žodžiais padėkojusi. Ji glaudėsi 
prie jo rankų, dėkingai jas laižė ir 
tyliai murkė..

Vilkiukų - paukštyčių 
dainelės.

Įžodžio šventės giesmelė.
(Gaida: Plaukia sau laivelis..,). 

Šiandien mūsų šventė, įžodžio diena! 
Paukštytėms, vilkiukams ji yra šventa. 
O padėki mums, Dieve, pildyt įstatus 
Ir kasdieną nepamiršti gerus darbelius!

Duokim, duokim, įžodėlį, 
Broliai, seselės!
Būkim, būkim visad' geri, 
Dievulis mylės!

Vilkiukų — paukštyčių duetas, 
(Gaida, kaip suktinis).

Vilkiukai: 1. „Paukštytė linksmoji, 
Kodėl tu dar nečiulbi? 
Ar ne šypso saulužėlė, 
Ar ne graži gamtužėlė?

Paukštytės: 2. Šypso miela saulužėlė, 
Graži Dievo gamtužėlė, 
liktai mano širdužėlė, 
Nori liūdėti...

3, Vakar mūs' lakštutė 
Mokė būti paukštyte, 
Kad klausyti, reik žinoti 
Pačiai sau nepasiduoti.

4, O šiandieną užsimiršus 
Neklausiau savo mamos, 
Kada liepė plauti pirštus 
Greitai pabėgau nuo jos!.,.

Vilkiukai: 5, Paukštytė, meilioji 
Supranti dabar gerai, 
Kad paukštytė nusižengus. 
Negal' dainuoti linksmai.

6, Tra-la, tra-la, tra-la-la-la! 
Negal' dainuoti linksmai! 
Tra-la, tra-la, tra-la-ia-la, 
Negal' dainuoti linksmai!

Pranas mylėjo Gražutę. Kada jam 
būdavo labai liūdna, ji visuomet jį 
prajuokindavo savo šposais. Jis 
dažnai dažnai su ja žaisdavo.

Pranas mėgdavo sėdėti prie lan
go. Žiūrėti, kaip dūksta vėjas lauke 
blaškydamas sniegą, ir svajoti. 
Tuomet Gražutė tupėdavo ant jo 
peties ir tyliai, tyliai murkdavo.,.

O jis glostydavo jos šilkinį kai
liuką ir tyliai niūniuodavo.

J. Švėgžda.
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MU DO
Petro Babicko apysaka.

Iš mūsų gyvenimo.

SKAUTĖS GRAŽIAI VEIKIA.

Iš automobilio išlipa ponas ir susijaudinęs šaukia: „Ak, tie vaikai, 
tie vaikai, kaip pasamdyti — vis po ratais.“ — Sužeistas?

Tauragė. Prasidėjus mokslo metams, 
A. Komęrc. Mokyki, veikė Gražinos d-vė, 
o Mok. Seminarijoj atskira Pempių skil
tis. Draugininke buvo skilt. E. Kveda- 
raitė, bet ji išvažiavo studijuoti. Tai jos 
vieton buvo paskirta paskilt. E, Kuzmins- 
kaitė. Ji išbuvo iki rugsėjo mėn. 27 d, ir 
atsisakė dėl sveikatos.

Jos vieton paskirta darbšti vyr. sklt. 
M. Kuršaitė.

Jai dirbant spalių mėn. 18 d. prisi
jungė Pempių skiltis ir susidarė iš Mok, 
Seminarijos mergaičių IV-ji Voverų skil
tis.

Dabar dr-vėj keturios skiltys: dvi 
kom. mokyki, skaučių ir dvi seminarijos 
skaučių.

Dr-vėj yra 42 skautės ir kandidatės.
Per Kalėdų atostogas buvo aplanky

tos 5 neturtingos šeimos, kurias skautės 
sušelpė. Be to, vienai paukštytei nunešė 
papuoštą Kalėdų eglaitę.

Dr-vėj nuo sausio mėn. 17 d. yra pa
skelbtas konkursas.

— Rodos, ne — atsako žalsvais rūbais berniukas, aš suspėjau jį 
patraukt, ratas nenulaužė kojų, — Neištraukiau rankos, — kreipiasi jis 
į Murziuką, bet tas neatsako nė žodžio.

Tik dabar Murziuko galvoj šmėkštelėjo mintis, kad jis galėjo likt* 
be kojų. Kažkokia šilta srovė apsupo jo veidą ir jis aiškiai pajuto ben
zino kvapą. Automobilis, kaip priilsęs žirgas, čiukšleno įkaitusiu mo
toru ir neramiai virpėjo.

Ponas pasilenkė ties Murziuku:
Na, vaikuti, išsigandai?

— Ne, suspruzdėjo Murziukas ir atsikėlė, palaikomas dviejų porų 
rankų.

— „Ne“!? Na ir išdykėlis tu... Ko lendi po mašina? — dėdamasis 
piktu sušuko ponas.

— Ak, Silva, nebark jo, matai kaip išsigandęs, — atsiliepė iš 
automobilio ponia.

— Aš neišsigandęs, — kartojo Murziukas, — aš gaudžiau kar
velius!

Visi linksmai susijuokė:
— Na, kad tu toks gudrus tai lipk čia į mašiną, parvešim namo
— Aš turiu surast karvelius.
— Surasim, surasim viską. Prašom į vidų. Ir tamstą prašom, — 

ištiesė jis ranką į tą vietą kur stovėjo berniukas žalsvu rūbu, bet kaip 
jis nustebo, kada pamatė, jog berniukas, nepastebėtas dingo.

— Nuostabu, — murmėjo ponas sėsdamas prie vairo, ir susirū
pinęs pažvelgė į savo žmoną. — Eli, matei, kur dingo kitas berniukas?

— Nemačiau. Tai buvo skautas, o jie patarnavę visuomet pasi
šalina nepasakydami net savo vardo.

— Keista, keista...
„Skautas, skautas“ — šnabždėjo sau Murziukas ir nebežinojo ar 

jam čia gailėt dingusių karvelių, ar džiaugtis, kad išliko gyvas, ar 
didžiuotis, kad važiuoja tokiam gražiam automobily, tarpe malonių 
žmonių.

Ant kelio liko gulėti apversta kašelė ir jei ji būtų turėjusi tokias 
akutes, kaip jūs, vaikučiai, tikrai išplėtus jas būtų ilgai žiūrėjusi į tą 
pusę, kur dingo automobilis, nuveždamas į namus Murziuką.

Skiltys renka taškus. Pasižymėjusi 
skiltis gaus dovaną; „Aukso knygą“ arba 
skilties albumą.

Skiltys konkuruoja viena kitai, nes 
nori pasižymėti. Viltė.

SKAUTŲ GARBĖS SARGYBA IR 
LAUŽAS.

Vasario 16 d, šiaulėniškiai skautai ak
tingai paminėjo. Rytą dalyvavom vėlia
vos pakėlime. Taip pat dalyvavome pa
maldose. Ir uždėjom vainiką žuvusioms, 
kurie padėjo galvas begindami Šiaulėnus.

Paskui drauge su kitomis organizaci
jomis nuvykome į mokyklą, kur buvo pa
skaitos apie d-rą J. Basanavičių ir kuni
gaikštį Kęstutį.

D-rą J. Basanavičių, kaip Vilniaus 
garbės skautą, pagerbti prie gražiai iš
puošto atvaizdo stovėjo skautų garbės 
sargyba. Baigus kalbas ir visiems išsi
vaikščiojus, skautai nesnaudėm, rengėm 
laužą turgavietėj vėliavos nuleidimui. Be
matant laužas buvo sukrautas. Ir kai va
kare pamatėm atžygiuojančius šaulius ir 
ugniagesius, mes juos pasveikinom galin
ga laužo liepsna; vėliavą leidžiant dar 
galingiau suliepsnojo ir suskambėjo Tau
tos himnas. J. Sabaliauskas.

Rėmėjai surengė vakarą.
Vilkaviškis. 1932 m. sausio 30 d. Vil

kaviškio skautams remti dr-ja padare 
pirmą savo vakarą, Programą išpildė 
gimnazijos choras, skautai, vilkiukai, 
paukštytės, o be to, dar ir iš Kauno at
vykę skautai vyčiai, kurių vaidinimas 
ypač publikai patiko. Kaip matyti, prog-

— Tai matai, Murziuk, kaip kartais būna... Ten tau bus daug ge
riau, įdomiau... O čia, ką gi, laukas, daržas — nei tau pasiaust, nei...

Mokytojas liūdnai pamoja ranka ir nebaigia sakinio.
— Bet aš nenoriu važiuot į miestą, man taip gera čia, — šnabžda 

Murziukas ir stambios ašaros byra jam iš akių.
— Maža ko mes nenorime. Juk po automobiliu pakliūt tu neno

rėjai, manęs apgaut nenorėjai, susirgt nenorėjai. Kas gi galėjo manyti, 
kad štai tu keletą dienų išgulėsi lovoj.

— Aš nesergu. Geras darbelis.
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Sesutei skautei Onai Neima* 
nai ieij mirus jos tėveliui, reiškia
me užuojautos.

Raseinių skautai-tės.

rama ilga ir užsitęsė net kelias valanda; 
Publikos buvo nemaža.

Tenka pastebėti, kad į jį buvo atvy
kęs ir vilkaviškiečių skautų mylimas „se
nas pažįstamas“ psktn. V. Kizlaitis.

Skilt. J. V.

ORGANIZUOJAMA MIESTO SKAU
TĖS.

Ukmergė. Paskutiniuoju laiku labai 
susirūpino skilt. Br. Balžekaitė organi
zavimu atskiros miesto skaučių skilties. 
Darbas sekasi gan gerai. Bravo!

Kairionio Kelmas.
Atitaisymas. Š. m. 4 nr. 2 viršelio psl. 

korespondencijoj „Sukaktuvės... laikraš
tukas...“, dėl redakcijos kaltės praleista 
įvykio vieta; tokiu būdu koresp. priski
riama prie Pasvalio. Turi būti pažymėta 
„Malėtai“.

Kudirkiečių fronte.
Sausio 24 d. III Dr. V. Kudirkos dr- 

vė šventė savo vienerių metų sukaktu
ves. 16 vai. II mokyklos rūmuose iškii 
mingas sukaktuvių minėjimas, vadovau
jant paskilt. K. Rudėnui; p. tuntininkas ir 
globėjas pasitinkama su raportu, nuskam
ba tvirtas ir pilnas pasiryžimo „Vis bu
džiu!" ir perskaitomas tuntininko įsaky
mas, kuriuo 2 dr-vės skautai pakeliami 
į paskiltininkius ir paskiriamas tuntui 
korespondentas paskilt. J. ^Jablonskis, 
dr-vės' adj. Sukaktuvininkus sveikino 
tuntininkas, globėjas mok. Ig. Pacevičius, 
skilt. Br. Balžekaitė, vilk.-paukšt, vardu, 
ir Ant. Umbrasas. Po oficialiosios dalie 
dr-ko ir adj. pranešimai, scenos dalykė
liai, feljetonai ir linksma lietuviškoji pol
kutė...

Sukaktuves minint dr-vėj buvo 14 
narių, o dabar jau apie 25. Paskutiniuo
ju laiku kudirkiečiai yra gyviausi skautų 
tarpe. Dr-vei vadovauja paskilt. K. Ru- 
dėnas, jam padeda paskilt. J. Jablonskis, 
paskilt. J. Lunys, Alf. Kavoliūnas.

— Sausio 30 d. kudirkiečiai suruošė 
vakarą su šokiais. Visi polkutes ir val
siukus tikra skautiška šypsena ir suki
mus! lydėjo.

Kairionioko sūnus, 
ANTROSIOS SUKAKTUVĖS.

Ukmergė. Vilkiukai ir paukštytės, 
įsteigti vyr. skilt. Ant. Umbraso pastan
gomis ir ilgą laiką jo vadovauti, kovo 
mėn. 30 d. minės savo dviejų metų vei
kimo sukaktuves. Paukšt, vadovauja 
skilt. Br. Balžekaitė, vilk. — senas vil
kas vyr. skilt. J. Šablauskas.

Kairionio Kelmas.
Aštuntųjų metų angoj.

I D. L. K. Vytauto dr-vė, davusi pra
džią visiems Ukmergės skautams, į aštun
tus savo skautiškojo darbo metus, visai 
originaliai įžengė, prisimindama praeitį ir 
nustatydama darbo gaires ateičiai. Per 
septynerius metus dr-vė yra išleidusi 
daug žymesniųjų sąjungos darbininkų ir 
organizatorių. Dr-vėj narių yra apie 35. 
Vadovauja paskaut. j. Įeit. Juoz. Puknys, 
jam padeda vyr. skilt. J. Šablauskas, I 
dr-ko pad., skilt. B. Židonis, II dr-ko 
pad., kasininkas ir „Žirgų" skiltininkas, . 
skilt. Ant. Bulota, adj. skilt. K. Rindze- 
vičius, „Vanagų" s-kas ir paskilt. Vyt. 
Gogelis, „Liūtų" s-kas. Globėja p. mokyt. 
Buinikis, gimn. inspektorius.

Kairionio Kelmas.

— Tau tik taip atrodo. Labai gerai būti drąsiam ir nepasiduoti jo
kiai ligai, bet gi aš matau. Aš ir naktim budėdavau prie tavęs, kai tu 
blaškeis karščiuodamas.

Murziukas ima mokytojo ranką ir ilgai žiūri jam į akis. Lengvai 
atsidūsta ir klausia:

— Mokytojau, argi būtinai man reikės važiuoti su tais ponais į 
miestą.

— Toks ir būtinumas... Jie man sakė neturį vaikų. Poniai tu la
bai patikai ir abiem padarei gero įspūdžio savo drąsumu. Jie norėtų 
tave išleisti į mokslus, sako jiems tai nieko nereiškią, nes esą turtingi. 
Vistiek, kai būtum baigęs mano mokyklą būčiau tave į miestą vežęs... 
Gerai sako žmonės: nėra bloga be gero. Pakliuvai po ratais ir su tuo 
pačiu puošniu automobiliu išvažiuosi į miestą.

— Bet man ten bus liūdna be tavęs, mokytojau.
— O kam yra paštas? Ar mes nemokėsim viens kitam laiškelių 

rašyt, nors ir kasdie... Na, Murziuk, nekalbėkim niekų. Tau iki šiolei 
nepaprastai sekas, manau, kad ir visumet seksis, nes esi geras 
vaikas. . .

— Ne, aš negeras... Ir juo mažiau, mokytojau, mane bari, juo 
labiau jaučiu kaip negražiai aš padariau paimdamas penkis litus ir...

— Na, vėl pradedi... nebereikia. Labai brangintina žmogaus ypa
tybė, kad jis prisipažįsta blogai padaręs, ir pasižada daugiau nenu
sidėti. Tu aiškiai apgailėjai tą nelemtą įvykį. Jei būsi tvirtos valios, 
ateity daugiau taip nedarysi, tai bus viskas geriausia. O dabar kelkis ir 
lauksim jų sugrįžtant.

Murziukas atsikėlė. Pastarosios savaitės įvykiai, ypač atsitikimas 
su automobiliu, taip paveikė jį, kad vis dėlto, nežiūrint jo vyriško 
laikymosi, teko atsigulti į lovą, kurioj ir pagulėjo ketvertą dienų... 
Pernelyg daug įspūdžių prisirinko Murziukas galvelėj, kad jis pradėjo 
karščiuoti. Dabar gi vėl keičiasi jo gyvenimas. Jis išvažiuos į miestą. 
Ir nors sielos gilumoj jis labai norėjo pamatyti Kauną, apie kurį skaitė 
knygose, bet jam buvo gaila palikti gerąjį mokytoją, prie kurio buvo 
prisirišęs visa vaikiška nekalta širdim. Labai rūpinosi ir tuo, kaip 
motina gyvens viena be jo, bet motina ne tik kad nesipriešino jo ke
lionei, bet ir skatino. Ar ji tuo manė atitraukti Murziuką nuo draugų, ar 
jautria savo širdim nujautė, jog jos sūneliui mieste bus geriau, nežinau, 
bet ir šiandie atvykusi atsisveikinti su Murziuku ji buvo linksma ir 
šypsojos gražia laiminga šypsena.

Murziukas apėjo kiemą, sodą, daržą atsisveikindamas su visais 
medžiais ir mylimomis vietomis, grįžęs prie namo ilgai rymojo prie var
tų ir neiškentęs smulkiai parašė ant tvoros lentos: Sudiev, tvorele myli
ma, mane į miestą paima. Ką jis norėjo tuo išreikšti sunku pasakyt, bet 
tas parašas jį nuramino ir jis grįžo į kambarį lengva širdim.

Po pietų atvažiavo automobilis.
— Na, kaip mūsų išdykėlis, — linksmai paklausė ponas Lankas 

išlipdamas.
— Sveikas ir linksmas, — atsakė pasitikdamas mokytojas.
— Nelabai linksmas — gaila man mokytojo, — įsikišo Mur- 

jziukas.
— Murziuk, — sudraudė motina, — tu per daug drąsus.
— Štai už tą drąsą aš jį ir myliu, — priėjo arčiau ponia Lankienė ir 

pabučiavo Murziuką į kaktą. — Kaip manai, Murziuk, ar galėsi mane 
nors kiek mylėt.

— Pasistengsiu, — nuleido akis šypsodamas Murziukas.
— Murziuk, — vėl šūktelėjo motina.

• — Mama, mes su ponia jau supratę. Kai tada man karveliai pabė
go, ponia man žadėjo dvi poras nupirkt.

— Na, bet tu paukščius myli labiau negu žmones. Vis jam kar
veliai karveliai. Eik pažiūrėk automobily ten tau ponia kažką dovaniĮ 
nupirko.

Murziukas nesiskubindamas nuėjo prie mašinos, visų akių lydimas.
— Mama! — sušuko jis, kad visi net krūptelėjo. — Mama! Mano 

karveliai! Mano karveliai!
Jis atbėgo šokinėdamas aukštai iškėlęs puikų didelį narvelį, kur iš

didžiai pasipūtę vaikščiojo karvelių pora taip nelemtai jam išsprūdusi 
tą nelaimingą rytą. Murziukas šoko iš džiaugsmo, paskum pribėgęs pa
bučiavo ponios Lankienės ranką, apkabino poną ir mokytoją ir pasiliko 
motinos glėby. Kada džiaugsmo banga praėjo jis įsitikinęs iškilmingai 
tarė:
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— Dabar aš ponią labai mylėsiu...
Dabar ponia nusišypsojo:
— Pasistengsiu pažiūrėti, kaip tau tas pavyks.
Visi linksmai nusiteikę suėjo į vidų, kur mokytojo buvo paruošta 

kuklios vaišės. Prie stalo buvo pasakyta keletą prakalbų (viena Murziu- 
kui ypač patiko), atrodė, kad didžiausios iškilmės.

Apie penktą valandą Murziukas iškilmingai įlipo į mašiną ir išva
žiavo susirinkusių kaimynų palydėtas nuoširdžiais linkėjimais.

— Na gi tu pone Dieve, — kraipė galva supykusi senė Kerienė 
iš kažkur netikėtai atsiradusi, — tai laikai atėjo — Murziukas su ponais 
važinėjas.

— Dar ne tokie laikai ateitų, jeigu būtų mažiau pavydo žmonių 
tarpe, — ryškiai tarė mokytojas ir tvirtais žingsniais nuėjo į kambarius.

Kaimynai išsiskirstė. Prie vartų paliko tik Murziuko motina. Ji dar 
ilgai žiūrėjo į tolį, kur dingo automobilis, o lūpos šnabždėjo: — „Būk 
laimingas, sūneli. Tepadeda tau Dievas“.

(R. d.).

ŽAIDIMAI.
LENKTYNĖS SU KLIŪTIMIS.

(Konkursas tarp 2 skilčių).
Žaidėjų skaičius: 2 skiltys.
Žaidimo vieta: salė arba didelis kam

barys.
Skiltys užima priešingus salės galus. 

Iš kiekvienos skilties išeina į salės vi
durį iš eilės vienas skautas ir čia teisėjų 

prižiūrimi jie konkuruoja viens kitą, be
sistengdami atlikti greičiau už priešinin
ką visą eilę užduočių.

1) Pirmiausia vienam ir kitam duoda
ma vienu degtuku uždegti 12 išrikiuotų 
žvakių. Jei degtukas užgestų prieš žai
dėjas uždegs visas žvakes jam reikia 
pradėti iš namo.

2) Po to kiekvienam duodama kaladė 
kortų. Ją reikia padalinti į 4 lygias da

lis, Kiekvieną klaidą galima atitaisyti tik 
pradedant iš naujo.

3) Toliau kiekvienas iš 8 kortų pri
valo pastatyti „namelius“.

4) Po to kiekvienas privalo išvardyti 
iš eilės visas abėcėlės raides, pridėda
mas prie jų jų eilės numerius. Pavyzdys: 
A, 1; B, 2; C, 3 ir t. t. Tenka stebėtis, 
kaip sunku tą atlikti be klaidų, ypač jei 
girdėt, kaip priešais stovįs konkurentas 
balsiai atlieka tą pat. Klaidą padarius 
reikia pradėti iš naujo nuo A. (Taigi ge
riau nesiskubinti).

5) Po abėcėlės kiekvienam skautui 
duodama surišti visus 3 patyr. laipsnio 
mazgus statuto nurodytos programos 
tvarka.

Kiekvienas skautas stengiasi kiekvie
ną konkursą atlikti greičiau už kitą. 
Kiekvieno konkurso laimėtojas gauna sa
vo skilties naudai vieną tašką.

Toliau tuos pačius konkursus atlie
ka kita pora ir taip toliau, kol visi skau
tai nebus juos atlikę. Laimi skiltis, tu
rinti daugiau taškų. Šis žaidimas žiūro
vų ir žaidėjų tarpe sukelia daug juokų.

KARTIS.
Visi žinote virvės traukimą. Tokiu pat 

principu galite pravesti ir karties stūmi
mą. Skirtumas tas, kad kartį reikia stum
ti, ir kartu su ja stengtis nustumti prie
šingą komandą, bet ne traukti į save, 
kaip kad virvę.

KAI AŠ EISIU Į STOVYKLĄ...
Žaidėjų skaičius: skiltis.
Žaidimo vieta: kambarys.
Visi žaidėjai yra susėdę ratu. Kas nors 

pradeda: „Kai aš eisiu į stovyklą, pasi
imsiu arbatos“. Jo kaimynas iš kairės tu
ri pakartoti sakinį, pridėdamos jo gale 
dar kokį žodį, kuris prasideda sekančia 
abėcėlės raide B ir taip toliau kiekvie
nas žaidėjas iš eilės kartoja jau pasaky
tą, pridėdamas dar vieną žodį, kuris pra
sideda eiline abėcėlės raide. Žaidėjas, ne
rasdamas reikalingo žodžio, duoda fantą.

Skautai ir
IV.

Kalbininkas.

Norėdamas moksleiviją, ir ypač skautus geriau supažin
dinti su tautotyros darbu, kiek plačiau panagrinėsiu atskiras 
jos sritis. Tam tikslui aš visą tautotyros darbą paskirsčiau į 
specialybes. Tuo aš noriu skauto tautotyrininko darbą glaudžiau 
sulieti su pačia skautybės dvasia.

Pirmiausia pradedu nagrinėti kalbininko specialybę. 
Kalbininkais, pasak mūsų rašomosios kalbos tėvo prof. J. Jab
lonskio, mes vadiname tokius žmones, kurie labiau domisi kal
bos dalykais, jais yra kiek susirūpinę, juos, kiek galėdami, kiek 
atspėdami nuo kitų darbų, tiria, apie juos kiek daugiau nusi
mano ir prireikus apie juos kalba raštuose ar kur kitur. Trum
pai tariant, kalbininkas yra toks žmogus, kuris domisi kalbos 
dalykais ir juos, kiek galėdamas, tiria. O kalbos dalykais domė
tis verta, nes kalba, galima sakyti, yra žmogaus dvasios gyve
nimo pagrindas. Kalba mes sąmoningai žodžiais reiškiame sa
vo mintis, jausmus... Ypač be galo svarbi yra gimtoji kalba. Ji 
turi didelės visuomeniškos reikšmės. „Gimtoji kalba, — sako 
mūsų XVI a. rašytojas kan. Mikalojus Daukša — yra bendras 
meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės 
sargas“. Kiek toliau tas pats kan. M. Daukša sako: „Sunaikink 
kalbą, nugriausi saulę nuo dangaus, sumaišysi pasaulio tvarką, 
atimsi gyvybę ir garbę". Todėl kiekviena tauta gina savo kal
bą. Su kalbos niekinimu prasideda nutautėjimas. Tauta, kuri 
niekina savo kalbą, yra pasmerkta žūti, amžinai išnykti iš 
gyvųjų tarpo.

Kalba turi didelės reikšmės taip pat ir mokslui. Kalba daug 
mokslo paslapčių padeda atskleisti filologui, lingvistui, istori
ninkui, archeologui, etnografui, tautosakininkui...

„Kalba — sako prof. Kaz. Būga, — būdama ne šios die
nos žmonių kartos padaras, turi savo praeitį. Kadangi viena 
pati kalba be žmogaus negyvuoja, tai kalbos praeitį tirdami 
tuo patim jau mes tiriame ir tąja kalba kalbančio žmogaus gy
venimo istoriją. Kalba prityrusiam kalbininkui yra tikras

tautotyra. . A. Merkelis.

istorijos šaltinis, nes šių dienų kalboje atspindi praeita
sis žmogaus gyvenimas, visa jo senovė. Ir mes kalbininkai, 
kurie norime pažinti savosios tautos senovę, turime šauktis liu
dytoju kalbos, kuri viena tegali šiandien savo šviesa pratikti 
tautos arba tautų senovę uždengiančią miglą"1).

Mūsų kalba dar ir tuo įdomi ir mokslui svarbi, kad ji yra 
labai sena ir begalo graži. Apie ją daug mokslo veikalų yra 
prirašę lietuvių, vokiečių, rusų, lenkų ir kitų tautų moksli
ninkai. Tik mes, lietuviai, esam kažkodėl per daug apsileidę. 
Mažai tesidomim savo kalba, jos kaip reikiant nemokam ir, ro
dos, nesistengiame jos gerai išmokti. Jau gerokai prieš didįjį 
karą mūsų kalbininkai ir kai kurie publicistai visuomenę, ypač 
vadinamuosius inteligentus, smarkiai barė už kalbos nemokė
jimą ir jos begėdišką niekinimą2). Atgavus nepriklausomybę, 
sukūrus savą lietuvišką mokyklą, kalbos mokėjimas labai ma
žai tepagerėjo. Barė prof. J. Jablonskis už kalbos nemokėjimą 
ne tik mokinius, bet ir mokytojus, rašytojus bei žurnalistus. Tas 
barimas yra teisingas, nes kalbos nemokėjimas daug žalos daro 
mūsų tautiškai kultūrai. Sudarkyta kalba mažina tautinį atspa
rumą, iškraipo pačią tautos dvasią. Sudarkyta kalba yra ryš
kus tautinio išsigimimo požymys.

Skautai turėtų kiek galėdami kovoti su gimtosios kalbos 
darkymu. Tą kovą reikia pradėti nuo savęs. Pirmiausia patys 
išmokime gerai ir gražiai lietuviškai kalbėt. Skautas, kuris ne
moka savo gimtosios kalbos, nevertas skauto vardo. Taigi, 
gerai savo gimtąją kalbą išmokti, yra pir
masis uždavinys ne tik skauto kalbininko, 
bet ir kiekvieno Lietuvos skauto.

(Bus daugiau).

’) Aisčių praeitis vietų vardų šviesoje. Kaunas, 1924 m. 
(20 p.) 3 psl.

2) Žiūr. A. Smetonos straipsnius knygose „Šviesos Takais" 
— Gimtoji kalba, 239 — 256 psl.; Jono Jablonskio (Rygiškių 
Jono) straipsnius „Vilty", „Vaire" ir k.
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Keli rankdarbiai
Nesenai susitikau vieną savo sesučių 

skaučių. Ji buvo truputį neskautiškai su
siraukusi ir blogai nusiteikusi.

— Kodėl tu susiraukusi? — paklau
siau.

— Gerai tau šypsotis ir būti gerai nu
siteikusia, neturint namie viso pulko ma
žų sesučių ir broliukų.

— Tu jų nemyli? — nustebau.
— Mylėti myliu, tik jokiu būdu ne

galiu suvaldyti. Jie visą namą aukštyn 
kojom apverčia. Broliukai nuolat ką nors 
gadina piaustinėdami peiliuku, o sesu
tės, tik nusigręžk, tuoj iš nukirpto stal
tiesės galo lėlėms sukneles siuva. Mama 
mane bara, sako, blogai prižiūriu.

1 pieš.

Nuoširdžiai nusikvatojau iš jos „ne
laimių“ ir daviau jai mažą patarimą. Ji 
pasinaudojo ir sako, kad josios išdykė
liai daug geresni tapo. Jeigu kurios iš 
jūsų taip pat turi mažus nenuoramas na
muose, aš ir jums galiu tą mažutį pata
rimą duoti.

Žiemą didesnę dienos dalį tenka būti 
namie. Ką daryti? bėgioti? Per maža vie
tos. Čia į pagalbą ateina žaislai. Į juos 
ir norėjau atkreipti jūsų dėmesį.

Žaislai turi labai didelės reikšmės 
vaiko gyvenime. Negražūs ir netinkami 
žaislai duodami jam nors ir dideliame 
kiekyje ne tik neatneša jokios naudos, 
bet dar padaro žalą. Vaikas jų nebrau- 
gina ir jie greit jam atsibosta. Geresniu 
atveju žaislas sukelia vaikuose smalsu
mą pasižiūrėti, iš ko tas žaislas ir kaip 
padarytas. Po tokios analizės žaislas, ži
noma, tenka išmesti.

Visai kitaip, jeigu žaislas, net papras
čiausias, padarytas namie vaikui matant 
ir aktyviai padedant. Tas labai teigia
mai veikia, atkreipia jo dėmesį, sukelia 
susidomėjimą ir norą pačiam kurti ir 
dirbti. Jis ima vertinti kitų ir savo dar
bą. Tik pamėginkit sugadinti jo paties 
padarytą žaislą!

Žaislams dirbti naudokit tokią medžia
gą, kurią turit namuose ir kurią vaikas 
laiko visai nenaudinga ir niekam tiku
sia. Pav., dėžutės nuo degtukų, kamščiai 
nuo butelių, špūlės nuo siūlų, įvairios dė
žutės, vielelės ir t. t. Dėl vietos stokos 
negaliu jums čia daug piešinėlių patiek
ti, bet to ir nereikia. Visus tuos žaislus

Skautai-ės 
visame 
pasaulyje

VISUR SUSIRŪPINA TAUPUMU.
Paskutinieji prancūzų skautų laikraš

čiai, lygiai taip pat, kaip ir anglų, dabar
tinio pasaulinio ekonominio krizio laikais 
ragina paskirus skautus ir skautų vie
netus prisilaikyti kuo didesnio taupumo 
ir visur, kur tik galima, mažinti savo iš
laidas. Taip pat skautai yra ragi
nami remti savo pramonę ir 
vengti pirkti užsieninių pre- 
k i ų. Panašios mintys yra labai įsidėmė
tinos ir mums. Juk ir pas mus tam tikra 
visuomenės dalis peikia viską lietuvišką 
ir reikalauja užsienietiškų prekių. Nors 
ekonominė krizė mūsų tėvynėje dar nė
ra taip smarkiai jaučiama, kaip kad ki
tur, tačiau labiau susirūpinti taupumu 
mums būtų visai pravartu.

NAUJOS SPECIALYBĖS.
Amerikos skautu organizacijoje pa

skutiniu laiku yra įvestos dvi naujos spe
cialybės: dramaturgo, kuris privalo 
parašyti priimtiną veikaliuką scenai, ži
noti vaidybos meno ir scenos literatūros 
istoriją, žinoti vaidybos meno pagrindus, 
mokėti pačiam gerai vaidinti ir panašiai; 
ir oratoriaus, kuris turi sugebėti ge
rai kalbėti gan didelei auditorijai, dekla
muoti, skaityti, pagrindinai mokėti savo 
kalbą, žinoti, kaip kirčiuoti ir panaš.

SAUGOTIS!
Latvių skautų organizacija per Tarp

tautinį Skautų Biurą praneša, kad jau
nuolis K. Eichvalds, kuris keliauja per 
pasaulį ir vadina save Latvijos Centra
les Skautų Organizacijos skautininku, tik
rumoje nėra skautas. Lietuvos skautai, 
jei Eichvalds atvyktų Lietuvon, prašomi 
jam jokios pagalbos neteikti.
NORVEGŲ SKAUTŲ TAUTINĖ STO

VYKLA.
1932 m. vasarą liepos mėn. 7 — 13 

dienomis norvegų skautai ruošia didelę 
tautinę stovyklą jūros pakraštyje netoli 
Kristiansando. Jie kviečia joje dalyvauti 
ir kitų kraštų skautus.

taip lengva dirbti, kad nereikia nė ypa
tingų nurodymų.

1 pieš, matot rašomąjį staliuką. Jis 
daromas taip: paimkit 7 tuščias degtukų 
dėžutes, suklijuokit 3 iš vienos ir 3 iš 
kitos pusės plačiu šonu, o tarp jų vieną 
skersinę siauru šonu. Paskum išimkit dė
žutes — stalčius. Dabar suklijuotas dė
žutes apklijuokit ruda popiera, paliekant, 
žinoma, tas vietas, kur reikės įdėti stal
čius, neužklijuotas. Dėžučių — stalčių iš
orinę pusę taip pat apklijuojam ruda po
piera, o vidury prapiaukit plyšelį, į kurį 
įkiškit sidabrinės arba auksinės popie- 
ros juostelę ir vidaus pusėj du galiukus 
priklijuokit paliekant išorėj kilpelę. Tu
rite stalčių rankenas. Dabar iš kartono 
iškirpkit 11,5 X 6 cm. stačiakampainį, 
apklijuokit tokia pat ruda popiera, o vi
dury priklijuokit dar žalią arba raudo
ną popierą. 9,5 X 4 cm. didumo. Turit 
rašomąjį staliuką. Prie jo galit padaryti 
iš tų pačių dėžučių fotelį ir kanapą.

Kaip daryti kanapą, manau, jums aiš
ku iš piešinuko 2. Reikia tik priklijuoti 
dar vatos ant ramsčių ir sėdynės ir ap
klijuoti marga popiera. Dar galit pada

MEDICINOS PRIEŽIŪRA.
Prancūzų skautų „Scouts de France“ 

vadovybė susirūpino didesne skautų svei
katos ir fizinio išsilavinimo priežiūra. 
Kiekvienos draugovės skautai yra šios 
draugovės gydytojo priežiūroje. Kiekvie
nas skautas turi tam tikrą lapelį — an- 
kietą, panašiai, kaip kad pas mus mo
kyklose, kurioje yra įrašytos žinios apie 
jo kūną ir ligas. Ankietą užpildo gydy
tojas, jis ją laiko pas save ir toliau pri
žiūri tinkamą skauto fizinio lavinimo pa
žangą.

ryti spintą knygoms ir turėsit visą kabi
netą. Panašiu būdu galit padaryti įvai
rių įvairiausių baldų kiekvienam kamba
riui. Be baldų galit padaryti automobilių, 
vežimėlių, traukinių. Labai įdomu pada
ryti visą miestą. Čia vaikui užtektų dar
bo visai žiemai, tik nepatingėkit duoti 
jam nurodymų. Pirmiausia, tegul padaro 
paprastą namuką, paskiau bažnytėlę, 
paskiau kokius nors didesnius rūmus (ko
lonoms labai tinka špūlės nuo siūlų), ro
tušę ir tiltą. Padarę visa tą, padarykit 
medžius (iškirpkit iš kartono ir užklijuo- 
kit viršūnę žalia popiera, o liemenį pilk
švai ruda).

Darbas, kaip matot, nesunkus, o vai
kams nepaprastai patinka ir jie pamiršta 
piaustinėti tai, kas jiems uždrausta.

Visi šitie darbai tinka labiau berniu
kams. Mergaitei galima duoti visai kitą 
darbą, bet apie tai pakalbėsime kitą 
kartą.

Visų šitų žaislų darymas atima laiko 
tik pačioj pradžioj, vėliau jums beveik 
nebereikia kištis, vaikas nepaprastai greit 
išmoksta pats daryti ir kombinuoti.

P. M.
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PRITAIKINIMAS GERESNĖS PADĖ
TIES SPRENDŽIAMAME TAŠKE.

Jeigu surištoji figūra yra apginta vien 
karaliumi ir dar yra atakuojama kita fi
gūra, tai būtinai reikia ją ginti dar kita 
figūra, nes kitaip mes ją pralošiame. Po 
apsigynimo nuo antros puolančios figū
ros, priešininkas gali ją pulti trečia, ket
virta ir t. t. ir tokiu būdu aplinkui su
rištos figūros prasideda kova, kurioje 
puolančiai pusei yra gana panaudoti sa
vo persvarą jėgose, kad gautų persvarą 
žaidime. Sustabdyti ataką puolantis gali 
visuomet be jokios sau skriaudos.

28.
8

7

6

5

4

3

2

1

abcdefgh
Bokštas d4 surištas, jis yra atakuo

jamas viena figūra ir, būtent, rikiu, o 
apgintas ir viena figūra — karaliumi. 
Seka Žg3—e2 užpolant antra figūra bokš
tą d4.

Juodieji gina bokštą ėjimu Bb5 — 
d5. Dabar žirgas ima bokštą d4, bokštas 
d5 ima žirgą ir po to pasirodo, kad 
bokštas yra surištas.

Ėjimu Kf2—e3 bokštas yra antra fi
gūra užpolamas ir žūsta, kadangi piie- 
šo jėgos puikiai veikia.

Panašūs dalykai gan dažnai atsitinka 
Sakysim, kad aš noriu lauką užimti pės
tininku, kuris yra daug kartų priešininko 
apgintas, arba pastatyti ten savo figūrą. 
To dėliai yra būtina turėti persvarą jė
gose ginčo taške, t. y., kad šioji figūra 
mažiausiai būtų tiek figūrų apginta, kiek 
figūrų ji yra puolama.

Figūros šachmatų lentoje:
Baltieji: Kel, Vdl, Bal, Bhl, Rcl, Žbl, 

Rc4, Žf3, a2, b2, d2, f2, g2, h2, c3, e4.
Juodieji: Ke8, Vd8, Ba8, Bh8, Rc8, 

Žg8, Rc5, Žc6, a7, b7, c7, f7, g7, h7,
d6, e5.

Baltieji gali paeiti pėstininku ant d4, 
kadangi tas laukas yra apgintas tris kar
tus (būtent, pėstininku e5, rikiu c5 ir 
žirgu c6), bet jis yra ir atakuojamas tri
mis figūromis (valdove dl, pėstininku 
c3 ir žirgu f3). Dėliai to ėjimas d2—d4 
yra visai galimas ir darant šį ėjimą mes 
pėstininko nenustojam. Aišku, persvarą 
jėgose nereikia skaitliuoti grynai aritme
tiniai. Didelę rolę čia vaidina pertvėri
mai ir surišimai ir yra būtina juos gerai 
sekti. Kai kurie iš apgynimų pasirodo 
iliuziniais, kiti kad ir tikri apgynimai, 
bet jie gali būti priešo išardyti arba vi
sai sunaikinti prieš tai kai jis išnaudos 
geresnę padėtį lemiamame taške.

Figūros šachmatų lentoje randasi se- 
kačioje padėtyje:

Redakcijos laiškai.
V. s. mok. J. Gražulis. Galėtumėm 

kiek išlaidas atlyginti. Gaila, kad iš mums 
atsiųstųjų fotografijų įdomesnės labai 
tamsios.- Negalima padaryti klišių. Gal 
galima pašviesinti nors „mažąjį skaučiu- 
ką‘‘? Apie palapines rašinėlį jau vėlai 
gavome, skaitysime. Iškelta tema esam 
labai susirūpinę.

J. Arvydas (Panevėžy). Paraginimą 
skautams gavome, kai laikraštį spaus
tuvėj baigė ruošti.

P. VI. Mingelevičius (Kaune). „Cepe
lino kelionę ... dėsime. Ačiū.

P. Malėtų skautų g-jas. Ačiū. Tamsta 
įdomių dalykėlių duodate. Tik šį labai 
vėlai gavoma.

G. VI. Ereminas (Italija). Labai gaili
mės, kad abu rašinius, kurie svarbūs, ga
vome vėlai. Būtų gera, kad „Sk. Aidui“
kreipiamą medžiagą, ypač susijusią su 
kokiu įvykiu, mums patiektumei kiek 
ankstėliau. Dėkui už malonią atidą!

Viešviliui. Laukiam žadėtų iš skautų 
veikimo gamtoje fotografijų.

Jonas (Panevėžy). Broliukas įdomiai 
rašai korespondencijas. Rašyk dažniau.

Sakalas. Plungė. Įdedam į kitą nr.

Baltieji: Kgl, Vc3, Že2.
Juodieji: Ke7, Vc5, Bd4, Že6.
Bokštas d4 vra du kartus atakuotas 

ir tiek pat kartų apgintas. Bet nežiūrint 
j tai, kad bokštas nėra puolamas puikių 
jėgų vis dėlto jis yra praloštas. Baltieji 
lošia Vc3 : c5 + . Šituo ėjimu yra nu
imama viena apsauga. Bokštas, kuris ran
dasi pavojuje negali nueiti į dl ar i g4 
ir duoti baltiesiems šachą, nes patys juo
dieji stovi po šachu. Tokiu būdu juodieji 
yra priversti paimti baltąją valdovę žir-
gu, tuo būdu jis (žirgas) yra atimtas nuo 
bokšto gynimo. Rezultate bokštas lieka 
be apsigynimo ir yra baltųjų užkariau
jamas, be jokios kompensacijos juod'e- 
siems.

Figūros šachmatų lentoje stovi:
Baltieji: Kgl, Vg6, Rd8, Re8.
Juodieji: Kg8, Vg7, Bh8, B17.
Gynimas bokšto f7 su valdove g7 yra 

neįvykdomas, nes valdovė g7 yra su
rišta. Seka Re8 : f7 +, Kg8—f8. Dabar 
karalius atitraukiamas nuo valdovės gy
nimo pagalba ėjimo Rd8—e7+ ir po 
ėjimo Kf8 : e7 seka Vg6 : g7 ir baltieji 
išlošia.

Figūros šachmatų lentoje
BaBieji: Kfl, Bdl, b2, c2, f2, g2, h2. 
Juodieji: Kg8, Bd8, d5, f7, g7, h7.
Baltieji žiūri į surišta pėstininką d5, 

kaipo Į objektą dėl atakos ir visų pirma 
barikadoja ;i ėjimu Bdl—d4 Jeigu juo
dieji „neišriš’ pėstininką, t. y., kitais ro
džiais tariant; neatsisakys nuo jo gyni
mo, tai baltieji suloš c2—c4 (ataka pui
kiomis jėgomis).

Figūros šachmatų lentoje stovi, kaip 
seka:

Baltieji: Kd4, a2, 12.
Juodieji: Kd6, d5, e4.
Ataka ir gynimas punkto d5 yra lygus 

viens kitam, bet pas baltuosius persvara 
kitoje vietoje ir būtent, pėstininke a2, 
ir šita persvara jie naudojasi tam, kad 
atitrauktų juoduosius nuo punkto d5 ir 
gautų ten sprendžiamą persvarą. Žaidi
mas seka taip:

Baltieji. Juodieji.
1. a2—a4 Kd6—e6
2. a4—a5 Ke6—d6
3. a5—a6 Kd6—c6
4. a6—a7 Kc6—b7
5. Kd4 : d5 ir baltieji išlošia realizuo

dami pėstininką f2.
(B. d.).

Ar ledas stiprus?
Štai ką ledas išlaiko.

i

Knygų lentynėlė.^.
1. Lietuviškoji Enciklopedija, I tomas, 

III sąsiuvinis. (257 — 384 pusi.). Šiame są
siuvinyje, žodžiai: a) Algimantas, b) Al
girdas D. L. K. — paskirta 18 pusi., c) 
Alytaus apskritis, su žemėlapiu, ir Aly
taus miestas, d) alkoholis ir alkoholiz
mas, e) Alšėnų kunigaikščiai — 11 pusi. 
— ir kiti žodžiai nuo Aleksiejiškė 
iki Amazonė.

2. Prof. dr. J. Totoraitis. Min
daugas, Lietuvos karalius. Marijampolė, 
1932 m. Marijonų kongregacijos leidinys. 
128 pusi. Kaina 1,50 lit.

3. Medžiaga Vilniaus ginčo diploma
tinei istorijai. Juozas Urbšys. Išlei
do „Sakalo“ b-vė. 1932 m. 48 pusi. Tai 
įdomi knyga visiems, kurie norėtų pažinti 
mūsų Vilniaus bylos istoriją.

4. Mūsų Vilniaus poezija. Iliustruota 
Vilniaus poezijos antologija. Redagavo 
Simas Miglinas. „Sakalo“ b-vės lei
dinys. 1932 m. 224 pusi. Kaina 4 litai. Ši 
knyga Šviet. M-jos Knygų Tikrinimo Ko
misijos pripažinta tinkama visų mokyklų 
knygynams.

Čia surinkta visa, ką yra vertinga apie 
Vilnių rašę mūsų poetai. Surinkta bent 
46 autoriii eilėraščių — pradedant se
naisiais: Maironiu, Liudu Gira, Putinu, 
Baliu Sruoga, Petru Vaičiūnu, Balmontu. 
baigiant jaunesniais — Babicku, Binkių, 
Brazdžioniu, Inčiūra, Kirša, Tysliava ir 
kt. Šioje knygoje skautai ir savo vakarų 
ir švenčių programai lengvai pasirinks 
eilėraščių padeklamuoti.

5. Vakaras sargo namely. A. Vai
čiulaitis. „Sakalo" b-vės leidinys. 
1932 m. Kaina 2,50 litų, 132 pusi. Tai įdo
mi knyga jaunesniesiems.

Kalendorių ,,Budėk“ gauna kaip ne
mokamą priedą šie prenumeratoriai. 

(Tąsa iš «Sk. A.» 3 nr.).
St. Palčiauskaitė, T. Aleknavičius, Ig. 
Tomašauskas, J. Juodikis, Buterlevičius, 
St. Zalepugas, J. Petrauskas, Alg. Pe- 
rekšlis, St. Srasevičius, Alg. Jurskis, Pav. 
Žeimys, D. Venslauskaitė, Alf. Vaškevi
čius, Alg. Tijūnaitis, J. Rasčiaųskas, 
Sasnauskas, dr. J. Mikelėnas, Zalauskas, 
Janušo Radvilo sk. laivas, G. S. Varia- 
kojai, J. Jormalavičius, Povilionis, Va- 
liušaitė, J. Rabašauskas, J. Daugirdaitė, 
J. Umbrasas, J. Balkus, J. Gražutis, J. 
Ratkevičius, Č. Stirlys, Vyt. Laugalis, H. 
Stepaitis, Ž. Matickis, Br. Piliponytė, Eug. 
Slavinskas, Eug. Likanderis, Dov. Kanas, 
Aid. Misevičiūtė, Br. Petronis, B. Jurge- 
lėnas, Pr. Riekus, K. Janavičius,, Vyt. 
Rukuiža, Edv. Veščiūnas, J. Gvildys, J. 
Spudaitė, Alg. Kepalas, Ant. Acukienė, 

(Bus daugiau).

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga. Redaktorius Ant. Saulaitis.
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(Sufc gciloą
Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI. 

Užd. nr. 25.
Atsiuntė J. Kuras iš Marijampolės.

Sutvarkyti šiuos skaičius taip kad 
skaitant kiekviename apskritime išeitų 
tūkstantis.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. nr. 26.

Atsiuntė T. Aleškevičius iš Kauno.
paukštis, 
bato dalis, 
vežimo dalis, 
vyr. vardas, 
paukšti',
siuvėjui re kalinga, 
daržovė,
miškas,
judėjimo tvarka, 
vaisius, 
pr c kon s,

edž o d i is, 
jūroj randas.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10) 
U)
12)
13)

Vietoj brūkšnelių perskaitykit skautų 
įstatą.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 27.

• Atsiuntė B. Šachoveovas iš Tauragės.

2) pramogos vieta 3) gyvybės šaltinis, 
4) veido dalis, 5) upė, 6) sukalti reika
lingos.

Gulsčiai: 4) grupė, 7) metalas, 8) Lie
tuvos miestas, 9) vyr. vardas, 10) Lietu
vos miestas, 11) valgis.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd, nr. 28.
Atsiuntė J. Vilčinskas iš Vilkaviškio.
A, A, A, A, A, A, A, A, A, D, E, 

K, L, M, N, O, R, R, S, S, Š, V.
Šias raides taip sutvarkykit, kad skai

tant iš kairės į dešinę išeitų šie žodžiai'.
Rusijos upė, vanduo, kūne yra, tai 

ką moters vaiko, rašomoji priemonė; o 
iš dešinės j kairę, kad gautųsi šie žo
džiai: vandenyje yra, galvosūkių skyriuje 
esti, įvardis, metų laikas, Įvardis.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 29.

Atsiuntė A. Valiukas iš Kaišiadorių.
ŠARADA.

Gražų daiktą jūs paimkit, 
Namie stalą padabinkit.
Pirmą raidę pamainysit — 
Vaikų žaislą tuoj matysit.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 30.

Atsiuntė A. Leipus iš Utenos.
ŠARADA.

Vienas kaulelis be pradžios — 
Namų paukštis visados.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 31.

Atsiuntė Ste-Pilis iš Kaišiadorių.
ŠARADA.

Sporto rūšis be raidės,
Vežant tuščią — dundėt pradės.
Užd. vert. 1 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.

Užd. nr. 19.
Skautas iš miestų ir muitų ženklų su

žinojo, kad turistai važiavo iš Lisabonos 
Į Kauną šia tvarka:

1) Lisabona, 2) Tanger, 3) Stambul, 
4) Odesa, 5) Maskva, 6) Leningradas, 
7) Londonas. 8) Kale, 9) Paryžius, 10) 
Lionas, 11) Biarica, 12) Madridas, 13) Ma
laga, 14) Neapolis, 15) Roma, 16) Kairas, 
17) Karaliaučius ir 18) Virbalis.

Užd. nr. 20.

Kiti ir kitaip sutvarkė, bet teisingai.
Užd. nr. 21.

Stačiai: 1) Andai, 2) alpti, 4) sykis, 
5) sodas, 6) agurkas, 7) augalas, 9) karas, 
13) Atėna, 14) krito, 15) Padas.

Gulsčiai: 1) autas, 3) aslos, 6) aptie- 
ka, 8) augti, 10) finka, 11) maras, 16) ada
ta, 17) krata, 18) senelis, 19) senas, 20) 
Jonas.

Užd. nr. 22.
Adata.

Užd. nr. 23.
Kondoras, Londonas, Donas.

Užd. nr. 24.
Liudas, liūtas; Leonardas, leopardas 

ar Julius, bulius.

UŽ SPRENDIMUS GAVO:

13 tašk.: K. Slavinskas, T. Aleškavi- 
čius, V. Plečkaitis, L. Mackevičiūtė, 
vyr. pusk. M. Antaniškis, N. Remišaus- 
kas, S. Petrauskas, Ge-Vytis.

12 tašk.: K. Peteris, A. Jermalavičiuų 
V. Paliušytė, K. Brazauskas, J—1234567
J. Karosas, A. Anelausltaitė, O. Maliu- 
šytė, S. Kimeris, E. Jegerytė, V. Dabkus, 
O. Balzaravičiūtė, V. Katarskis, A. And- 
ruška, Ge-Vytis, B. Sadeckas, J. Ka
lėda.

11 tašk.: V. Guobys, J. Mintaučkis, 
V. Ružancovaitė, R. Pogirskis.

9 tašk.: M. Sukutas, V. Laugalys.
8 tašk.: K. Gumauskas, J. Vilkaitis, 

E. Butkieraitis, J. Skamaročius, J. Jur
gelis, V. Kubilius, J. Vaitkevičius, M. 
Bendoriūtė, V. Jurgelis, P. Raulušaitis,
O. Grenertas, O. Sokolikas, A. Rašytinis,
K. Pilkauskas, A. Leipus, S. Kuprionis, 
R. Svilas, B. Ribnikas, V. Habermasaitė. 
E. Liorencas, K. Peteris, A. Jermalavi- 
čius, S. Liutkevičius, J. Šileris, V. Igna
tavičius, V. Dubinskas, Č. Botyrius, A. 
Ambrasaitė, B. Markevičiūtė, M. Miku- 
ta, A. Grybauskas, E. Pacevičius, V. 
Juknevičius, A. Liutkus, J. Bagočius, J. 
Antanas, V. Usevičius, L. Žigaras, L. Ži- 
garas, P. Žemsdorfas, V. Stulgaitis, G. 
Paškevičius, J. Motiejūnas.

6 tašk.: J. Gražulis, A. Vainauskas,
P. Rožaitis, J. Naruševičius, D. Kukenys, 
V. Laugalys, G. Užupys, N. Polujanskai- 
tė, M. Švilpa.

5 tašk.: J. Mickus, M. Kliučius.
4 tašk.: P. Guobys, S. Kasperavičius,

L. Alekna, H. Glazauskas, J. Vaitkevi
čius.

2 task,: V. Jaškauskaitė, G. Būga, 
Feigelavičius, V. Želnis, L. Baltuška, E. 
Kelpšas, L. Kelpšas, P. Kavilionis.

SKIRTAS DOVANAS LAIMĖJO:
„Skautų Aido" prenum. 1932 met. — 

vyr. pusk. M. Antaniškis ir K. Slavins
kas, „Skautų Vado" prenum. — Ge-Vy
tis, kalend. „Budėk!“ — O. Maliušytė ir 
kaklaraikštį — J. Bagočius.

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

išspręstus uždavinius burtų keliu skiria
mos šios dovanos: dvi „Skautų Aido“ 
prenumeratos 1932 met., skautiškas pei
liukas, kaklaraikštis ir du Baden-Po- 
well'io paveikslai.

Uždavinių autoriai visuomet įeina Į 
burtus.

Kiekvienam uždavinių autoriui neįma
noma yra laikrašty atsakyti, ar bus įdė
tas uždav.,. koks tinka ir t. t., nes gau
nama nemaža įvairių uždavinių, o jų 
atsakymams reikėtų daug vietos.

Už visus atsiųstus uždavinius dėk.ųu. 
kas tiks vėliau ar anksčiau sunaudosiu.

Siųsdami uždavinių sprendimus ant 
vokų be antrašo dar žymėkit: „Suk ga‘ 
vą“ skyriui.

A. Liutkui: galima rašyti.

Uždavinių sprendimus siųsti iki š. m. 
kovo m. 8 d.

milės Espžranlū
pasaulinę pagalbinę kalbą.

namieI
Kreiptis:
Medišauskas Edv., Kaunas.

„VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 2. Tel. 776. Karo cenzūros 'eista.
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