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Iš musų gyvemmo.
KAUNO TUNTAS.
Draugovės dešimtmetis.

Š. m. kovo 4 d, I-ji Kęstučio dr-vė, 
kartu su visu tuntu iškilmingai minėjo šv. 
Kazimiero šventę ir dr-vės dešimties me
tų sukaktuves. Rytą 9 v. pakėlę prie 
Vyr. Sk. Štabo vėliavą visi su vėliavo
mis nužygiavo į Įgulos bažnyčią pamal
doms. 16 vai. „Aušros“ bern. gira, rū
muose I-ji Kęstučio dr-vė surengė sve
čiams ir skautams arbatėlę, į kurią atsi
lankė vyriausias skautininkas pulk. Ša- 
rauskas, tuntininkas maj. vyr. sktn. Šen- 
bergas su tunto štabu, gimnazijos dir. p. 
Krikščiūnas, Sk. Remti Dr-jos pirm. inž. 
Rėklaitis ir skautų tėvai ir motutės. Čia 
buvo pasakyta kęstutiečiams visa eilė 
sveikinimų ir linkėjimų ir sušukta valio 
dr-vei ir skautų tėveliams. Kęstutiečiai 
atsidėkodami gražiai sudainavo keletą 
dainelių ir skautas Geštautas, akomp. 
vyr skltn. Rėklaičiui, gražiai pasmuika- 
vo porą dalykėlių.

18 vai. „Aušros“ mergaičių gim. sa
lėje įvyko iškilminga tunto sueiga, kurio
je tuntas minėjo šv. Kazimiero šventę, 
I Kęstučio dr-vės 10 metų sukaktuves 
ir Baden-Powellio 75 metų amžiaus ju
biliejų. Prasidėjus sueigai I-os Kęstučio 
dr-vės dr-kas pasktn.- Vyt. Čepas padarė 
dr-vės veikimo apžvalgą. Po to, atvvkęs 
vyriausias skautininkas pasakė susirinku
siems skautams ir svečiams ilgą kalbą, 
kurioje priminė didelius iš skautų reika
lavimus ir palinkėjo įvykdyti gyvenime 
skautų įstatus, o Kęstutiečiams palinkėjo 
antrąjį dešimtmetį dar labiau praturtin
ti skautišką šeimą ir būti skautijos ir 
tunto papuošalu. Po to, buvo perskai
tytas vyriausio skautininko įsakymas, ku
riuo I-ji D. L. K. Kęstučio dr-vė ir tos 
dr-vės adjutantas vyr. skiltin. E. Švedas 
ir skiltin. Vyt. Skaržinskas už pasidarba
vimą skautijai, apdovanoti ordinu už 
nuopelnus. Čia pat vyriausias skautinin
kas užrišo vėliavos ordino kaspiną ir 
įteikė apdovanotiems skautams ordinus. 
Vėliau tuntą ir kęstutiečius pasveikino 
atvykę j šventę Kėdainių ir Utenos tun- 
tininkai. Pasibaigus oficialiai daliai pa
sktn. D. Stankūnas skaitė pašnekesį apie 
lordą Baden-Powellį, o pasktn. M. Bar- 
niškaitė — apie lady Olave Baden-Po
well. Po to, Kęstutiečiai suvaidino 4 
veiksmų vaizdelį ir parodė „filmą“ iš 
draugovės gyvenimo stovykloje.

V. Vėversėlis.
III-ji kar. Juozapavičiaus dr-vė.

Š. m. kovo mėn. 2 d. pasibaigė kon
kursas tarp skilčių eilei laimėti. Rezul
tatai paskelbti III-4 d. I-ją vietą laimėjo 
I gaidžių skiltis, II-ją III-ji lapinų; III-ją 
V sakalų; IV-ją II vebrų ir V-ją balan
džių skilt. Konkurse buvo numatyta ir 
įvyko ping-pong turnyras. I-ją vietą lai
mėjo M. Burkauskas, II-ją Norkus ir III-ją 
Taraškevičius. Laimėjusi skiltis gavo ge
rus šachmatus.

Prie draugovės įkurtas vilkiukų bū
relis ir jiems vadovauti paskirtas skilt. 
St. Jameikis.

Tuntininkui leidus, prie draugovės 
steigiamas skautų vyčių būrelis ir jo va
du paskiriamas draugovės adjutantas 
skilt. V. Bražėnas. • Mirza.

Šiaulių juros skautai.
Antrą kartą per savo gyvavimą šven

čiant šv. Kazimiero šventę, mūsų laivo 
vadas tapo pakeltas vairininku. Dvigubu 
džiaugsmu sveikinome savo iniciatorių 
Kazimierą, linkėdami ir toliau nenuilsta
mai vadovauti mūsų laivui. Štabo nariai, 
reikšdami savo dėkingumą, jo vardo die
nos proga, įteikė jam paveikslą.

Mūsų laivas įsteigtas 1931 m. sausio 
18 d. Š. mokytoju seminarijoje (ten pat 
ir tebeveikia). Pradžioje buvo tik viena 
valtis iš 12 narių, bet dabar yra 28 na- 
liai, kurie sudaro tris valtis. 1931 metų 
pavasarį nuomojom valtis ir darėm plau
kiojimus Šiaulių ežere. Rugsėjo mėn. pa
darėm vieną iškilą. Kiekvieną mėnesį da
rome laivo sueigas, neskaitant atskirų 
valčių sueigas. 1932 m. vas. 6 d. buvome 
furer.gę vakarą, pelno turėjome 60 litų, 
kuriuos paskyrėm vandens sporto įran
kiams įsigyti. Dabar besiartinant pavasa
riui, m,ūsų didžiausias uždavinys yra įsi
gyti nuosavą valtį, tuomet galėtumėm 
daug daugiau nuveikti. Skautas.

Alio tolimieji Biržai!
Kovo 4 d. 4 v. p. p. įvyko gimnazijoje 

šv. Kazimiero minėjimas. Paminėjime da
lyvavo visos trys draugovės.

Dr-vės skiltimis išsirikiavo gimnazijo 
karidoriuje. Buvo įsakymų skaitymas, pa
skelbimas konkurso laimėjimų III Kęstu
čio dr-vei. Po to — visi skautai-ės su
ėjo į klasę. Paminėjimą atidarė tunto 
adjutantas ir kalbėjo šia tema: Šv.. Kazi
mieras ir jo gyvenimas. Po šios kalbos 
buvo referatas: Apie Vilnių. Vėliau kal
bėjo I Vaidevučio dr-vės dr-kas. Buvo 
susikaupimo minutė. Po to buvo paro
dyta keletas skautiškų veikalėlių ir pa
sakyta daug gražių eilėraščių ir sudainuo
ta daug dainelių.

Paminėjimas praėjo gyvai. Baigėsi tau
tos himnu. B. S.
MARIJAMPOLĖS RAJONO TUNTAS.

Naujas tuntininkas ir adjutantas.
Senajam tuntininkui leitn. Miliui atsi

sakius nuo pareigų, Marijampoliečiai ga
vo naują tuntininką. Tai buvęs tunt. pa
dėjėjas j. leitn. Akelis. Taip pat tunto 
štabą apleido ir tunto adj. vyr. skilt. J. 
Totoraitis. Mat, baigiamieji gimnazijos 
egzaminai tą vyruką įvarė į strioką. Da
bar adjutanto pareigas eina paskilt. A. 
Greimas.

Kinas.
Marijampolės skautai š. m. vasario m. 

25 d. Sodo kine demonstravo mokiniams 
ir skautėms su vilkiukais ir paukštytėm 
kino filmą iš mūsų kariuomenės gyveni
mo. Publikos buvo, kaip silkių bačkoj. 
Bet kinu visi patenkinti.

Vitrina.
V. R. J. gimn. skautės įsitaisė gimna

zijoj savo atskirą vitriną. Skautėms tai 
didelis patogumas. Juozas Ghandi.

Pabudo darbėniškiai! t
Darbėnai. Š. m. sausio m. 31 d. Dar

bėnų skautai suruošė šeimyninį vakarą. 
Svečių atsilankė daug. Vakaro programą 
atliko gražiai ir įdomiai.

Pažymėtina, nors Darbėnuose skautai 
seniai įkurti bet iki šiol jų veikimas bu

vo silpnas. Bet įsikūrus II Ąžuolų skil
čiai, ir seniai veikusi Vanagų skiltis irgi 
sustiprėjo. Abiejų skilčių triūsu sugebėjo 
net viešai pasirodyti. Ypatingai vakaro 
rengimui pasidarbavo Ąžuolų skilties skil- 
tininkas J. Danila. O širdingiausią pa
dėką reiškia Darbėnų skautai savo rė
mėjams — globėjams, p. Jarašūnienei ir 
p. J. Jarašūnui. Be to, Darbėnų visuo
menė patenkinta, kad skautai, nors ir to
kiame Žemaitijos užkampy, gali dirbti 
tautos ir kultūrinimo darbą.

Akmenietis.
K. K. Vaidoto draugovė.

Kaunas. Dauguma dr-vės skautų— 
kandidatų įsigijo 3-čią pat. laipsnį. Daro
ma visos pastangos, kad iki pavasario 
dr-vėje nebūtų nė vieno skauto, kuris ne
turėtų II pat. laipsnio. Skilčių sueigose 
ruošimasis į patarymo laipsnius eina 
gyvai.

Visi dr-vės skautai dr-ko stud. Vasi
liausko rūpesniu įsigijo Vilniaus pasus.

Balys Gendv.
Tauragė. Šv. Kazimiero dienai pami

nėti iškilmingoj sueigoj 55 skautai-tės, vil
kiukai ir paukštytės davė įžodį. Dar bu
vo keli pakelti i vyr. laipsnius. Tuntinin
kas. sktnk. Rupeika sveikino visus nau
juosius skautus ir palinkėjo sėkmingai 
dirbti savo užbrėžtąjį darbą. Po to kal
bėjo pr. mok. mokyt, pskilt. Ernastaitė 
ir vyr. skilt. Kuršaitė.

Skilt. S. Sebastijonas papasakojo Sv. 
Kazimiero gyvenimą. Vaidinimai ir dekla
macijos ėjo gyvai. Labai gražiai suvaidino 
skautai vyčiai „Redakciją’!, kur svečiams 
daug saldaus juoko sukėlė. Svečių buvo 
gan daug. Taip baigėsi iškilminga tunto 
sueiga. Į sueigą buvo atsilankę mokytojų 
ir skautų-čių ir vilk.—paukšt, tėvų.

G.
Šv. Kazimiero šventė.

Panevėžys. Kaip kasmet Panevėžio 
skautai šv. Kazimiero dieną minėjo iškil
mingai. 3 v. p. p, gimnazijos salėje tunto 
sueiga. Sueigą pradeda tuntininkas kap. 
Rimkevičius. Toliau kalba skautų taip 
mylimas gimnazijos direktorius kun. Lin
dę—Dobilas. Po kalbos, kuri buvo trum
pa, bet įdomi, eina įsakymų, sveikinimų 
skaitymas ir pasirodymai. Tenka pažy
mėti, kad pasirodymuose pirmą vietą 
užėmė jūrų skautai, kurie savo mandoli
nų „orkestru“ sužavėjo svečius ir skau
tus.

Sueigoj dalyvavo aukštų svečių, kaip: 
gen. Tamošauskas, pulk. Andrašiūnas ir 
kiti.

Šv. Kazimiero dieną Panevėžio skautų 
tuntas pasveikino J. E- Panevėžio Vysku
pą Kazimierą Paltaroką ir įteikė Jam gra
žų adresą.

Nauja draugininke. I-ji Birutės dr-vė 
gavo naują draugininkę pskltn. O. Kazo- 
kaitę. Iš naujos draugininkės daug tiki
masi. Skautė.

Zarasų skautai.
Į Zarasų skautų-čių Tarybą įeina: I L. 

K. Vytenio dr-vė su 34 skautais; II „Bi
rutės“ d-vė su 16 skaučių; Zarasų pr. 
mokyklos skautų skiltis su 16 kand. ir 
skaučių skiltis su 10 kand. ir vilkiukų— 
paukštyčių gauja su 100 vilk. — paukšt. 
Tokiu būdu iš viso Zarasuose yra apie 
180 skautų-čių. Žentas.

Viršely foto P. Babicko.

„Skautų Aidas“ iliustruotas Lietuvos jaunimo laikraitis.
Išeina kiekvieno mėnesio 1 d. ir 15 d.
Kaštuoja: metams 6 litai, pusei metų — 3 lit. 50 et. 

ir paskiras numeris — 30 centų.

— 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 Red. ir adm. adresas: Kaunas Nepriklauaomy-
turinį neatsako. b ės a. 4, tel. 40-71.

U'is Jit v . .. .
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J. E. Resp. Prezidento—Skautų Seto kalba.
Atsakingų vyresniųjų vadų pasitarimas.

Š. m, III-5—6 d. Kaune įvyko 
tuntininkų pasitarimas, kuriame 
dalyvavo ir vyr. sk. št, nariai. Čia 
aptarta daug svarbių klausimų. 
Pasit, pradedant atitinkamas kal
bas pasakė dr. J. Alekna, pulk, v. 
sk. J, Šarauskas ir sktn. S. Čiurlio
nienė. Tą dieną, be dr. A. Jurge- 
lionio pranešimo — skautai ir Lie
tuvos jaunimas, — dar aptarta šie 
klausimai: žydų sk. org. perėmi
mas (ref. vyr. sk. Žukaitis), vadų 
parengimas (psk. B, Mantvila). 
vilk, — paukšt, organizavimo kai
muos ir miestuos perspektyvos 
(sktn. K. Ubeika), skautų namai 
(sktn. V. Rozmanas). Il-ą dieną: 
skautų taupumo organizavimas 
(vyr. sk. Žukaitis), L. Sk. Sąj. sta
tuto projektas (v. sk. Šenbergas), 
1933 m. jubiliejus ir tarpt, džem- 
bore (v. sk. A. Valušis), 1932 m. 
pasiruošimas jai (sktn. Palčiaus- 
kas), Klaipėdos kr. pažinimas (sk. 
M. Kukutis), mūsų spaudos reika
lais (sk. A. Saulaitis), patyr. laips. 
ir specialybės (sk. Rupeika), sk. 
reikm. tiekimo skyrius (sk. Jurgu
tis) ir kt. Visomis šiomis temomis 
pasidalinta nuomonėmis, išreikšta

įvairių pageidavimų, iškelta pasiū
lymų... Svarstytinų klausimų buvo 
labai daug.

III-5 d. vakare visus pasitarimo 
dalyvius priėmė J, E. Resp. Pre
zidentas ir skautų Šefas p. A. Sme
tona. Skautiška nuotaika visi ten 
prabuvo apie porą valandų. Pra
dedant skirstytis susirinkusių var
du p. Prezidentui ir poniai Prezi
dentienei padėkojo Šiaulių r. t. tun- 
tininkas sk. Ubeika. O gerb. mūsų 
Šefas vadovybei pasakė kalbą, 
maždaug tokią:

Jam esą malonu pažymėti Lie
tuvos skautų organizacijos pažan
ga, paskutiniu metu padaryta, nors 
kliūčių jai pakeliui buvę labai 
daug. Jis esąs įsitikinęs, kad tos 
kliūtys, sunkindamos darbą, stip
rino ir skautų vienybę. Nelengvas 
skautų organizacijos vadovų dar
bas. Tik noras auklėti jaunimą 
jiems duoda pajėgų, atlikus tiesio
ginę pareigą, poilsio laiką pašvęs
ti šiam kilniam tikslui. Sakoma, 
jaunimas ateitis. Jeigu jo neauklė- 
tume, tai mūsų tauta neturėtų ir 
tos gerosios ateities.

Šiemet sueina 75 metai skautų 
organizacijos kūrėjui, Baden Po- 
welliui. Jo idėja dirbti, tarnauti 
Dievui, tėvynei ir artimui vyksta 
šiandien painiame prieštaringame 
gyvenime. Kiek tautų, tiek šioje 
žemėje tėvynių. Šiuo metu jos vie
nos kitoms svetimos, kartais dargi 
labai vienos kitoms prieštarauja, o 
skautų idėja vieninga, nori įveikti 
šiuos prieštaravimus. Daug reikia 
išminties, norint juos išlyginti, no
rint suderinti visų kraštų skautus. 
Šiandien smarkiai reiškiasi keisto
kas tėvynės meilės supratimas: 
mylėti savo tėvynę — nekęsti ki
tų tėvynės. Skautams tenka kovoti 
su tuo nesveikumu, tenka pakilti 
aukščiau kasdienio gyvenimo. Kas 
nekenčia kitų tėvynės, tas negali 
mylėti ir savo tėvynės.

Iš tautų susidaro žmonija. Kas 
derina tautas, tas dirba žmonijai. 

Tai reikia aiškinti jaunimui, reikia 
jis auklėti, vedant šiąja linkme.

Atliekamu laiku nori kiekvie
nas ilsėtis. Bet kam rūpi jaunimo 
auklėjimas, tas nežino poilsio. 
Taip ir mūsų skautų vadovai — 
mokytojai, karininkai ir kiti — at
liekamu laiku auklėdami mokslei
vių jaunimą, dirba didį tautos dar
bą. Be aukščiau minėtos kliūties, 
esančios už tėvynės ribų, jie susi
duria su daugybe vargų čia pat. 
Juk ne paslaptis, kad mūsų skau
tų vieningai organizacijai trukdo 
darbą tie, kurių prievolė būtų jai 
padėti. Tai nesusipratimas, tai tų 
trukdytojų nesugebėjimas perma
nyti, jog skautų organizacijos pra
kilnus tikslas yra labai naudingas 
mūsų tautai.

Ir vis dėlto skautų vadovybė nu
galėjo ir šias vidaus painiavas. Ji 
dabar daug stipresnė, daug geriau 
susitvarkiusi, negu pirma kada. Ir 
skautų organizacijos skaičius pa
didėjo, ir jos vidaus santykiai pa
gerėjo. Toji pažanga duoda daug 
vilties toliau stiprėti skautams.

Aušros ir Varpo metu Lietuvos 
klebonija buvo sulenkėjusi, ji, ro
dosi, buvo didelė priešininkė lietu
vių atgimimui. Praėjo kiek laiko, 
ir ta klebonija virto kitokia, virto 
lietuviška ir mūsų tautybės žadin
toja. Reikia tikėtis, kad ir dabar 
panašiai atsitiks: skautų priešinin
kai susipras ir gal virs jų talki
ninkais.

Stiprėjant skautų vadovybei, 
stiprės ir visa jų organizacija. Sun
kieji skautų keliai jau išeiti. Toliau 
bus lengviau jiems dirbti. Ir dabar 
skautų organizacija ne tik randa 
paramos vyriausybėje, bet ir su
silaukia visuomenės pritarimo.

Pasakęs savo žodį, p. Resp. 
Prezidentas, kaip skautų organi
zacijos šefas, padėkojo skautų va
dovybei ir palinkėjo pasisekimo jos 
garbingame Fmoksteivrų auklėjimo 
darbe. /J
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Žiemines žemės dejonės,
O, kaip toli tu, skaisčioji 
Mano saule mylimoji! 
Už kalnų, už vandenynų, 
Už šaltų devynių mylių — 
Toli toli nuo manęs ...

Skautas Stasys Gasiūnas.

„... Aš pasižadu ... padėti artimui..."
(Iš skauto įžodžio).

Skautas išgelbėjo savo draugą.
Tauragėj 1930 m. rugsėjo m. 1 d. skautas Stasys Gasiūnas su 

keliais savo mokyklos draugais nuėjo į Jūros upę maudytis. Maudytis jie 
pasirinko vietą tarp tilto ir elektros stoties užtvankos. Skautas Gasiūnas 

su vienu draugu liko ant kranto, o kiti įlipo į 
vandenį.

Vienas mokinys nemokėjo gerai plaukti, bet 
norėjo perplaukti per upę. Plaukdamas gerokai 
pavargo ir norėjo atsistoti, tačiau dugno nepasiekė, 
nes buvo beveik vidury upės. Labai išsigando, 
ėmė šaukti ir kelis kartus pasinėrė po vandeniu.

Iš pat pradžios buvo manyta, kad plaukian
tysis šposauja, bet skautas Gasiūnas greitai su
prato, kad Čia dalykai rimtesni. Numetęs rūbus, 
šoko į vandenį.

Priplaukęs prie skęstančio draugo, paėmė jį 
viena ranka, o kita laikydamasis vandeny priplaukė 
prie kranto ir tokiu būdu skęstantį išgelbėjo.

Už šį žygį š. m. kovo mėn. 4 d. J. E. Šefo 
aktu Nr. 2 sklt Gaisūnas Stasys tapo apdovano
tas II-jo laipsnio Maltos kryžiumi.

Stasys Gaziūnas gimė 1914 m. gr. m. 25 d. 
Mintaujoje. Į skautų s-gą įstojo 1930. II. 5. Tauragėj 
aukšt. kom. mokykloje į atskirą „balandžių“ skiltį.

Nors S. G. gyvena ir labai sunkiose gyvenimo sąlygose, bet jo drau
gai sako, kad jis pasižymi skautišku darbštumu, uolumu, energingumu ir 
visados linksma nuotaika. Nuo 1931 m. rugs. m. 27 d. pakeltas į skilti- 
ninkus ir paskirtas Tauragės raj. tunto I - D. L. K. Vytauto d-vės draugi
ninku. šis gražus jo žygis jaunystėje, turėtų būti jam pastiprinimas ir 
tolesnin gyveniman tvirtai eiti skautišku keliu.

O lakiosios baltos paukštės 
Oro tinkluos bailiai narstos; 
Nors žadėjau puotą ruošti, 
Baltais šydais pasipuošti — 
Jos išskrido, nebegrįš...
Ir nuvyto lankų gėlės — 
Mano meilės bučiniai, 
Ir nutilo girių giesmės — 
Mano džiaugsmo atdūsiai.
Vėjas takelius išbarstė 
Aštriais gruodo vinimis, 
Nieks jais žiedų nusiskinti 
Jau neb’ateis prie manęs.
Rūstus speigas — atėjūnas 
Man išsvilino akis — 
Ežerai, upės, balaitės, 
Tartum, plienas, geležis.
Ir siela man gęsta, silpsta — 
Tai šiaurės rauda pravirksta, 
Tai vos guodžias praeitim, 
Nes tik su tavim erdvynuos 
Liepsnoju, kalbuos širdim.
Kalbuos širdimi, šypsausi 
Tavo dievišku šypsniu; 
Lengvai šoku žvaigždžių kojom, 
Laukų jūrėmis banguoju, 
Griežiu kanklėmis girių.
Bet, dabar tu tik erdvėse 
Man lyg sapne vaidiniesi; 
O aš šąlu apsiblausus 
Ir dejuodama vis klausiu:
„Ar jau tu nebesugrįši 
Iš tos tolimos šalies? 
Ar sugrįši išvaduoti 
Mano mirštančios širdies ?..

Ringelių Lakštingala.

2
Tuntininky suvažiavimo dalyviai su L. S. S. Šefu J. E. Respublikos Prezidentu.
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Sktn. Vyt Jurgutis.

Pirmojo skauto gyvenimas.
IV. Laukiniuose ir civilizuotuose 

kraštuose.
1889 m. B. P. gavo atostogų ir 

nuvyko į Angliją. Ten susipažino 
su siunčiamos į bwazilandą ekspe
dicijos vadu sir de Winton, 
Swaziland buvo krąštas, turįs 
didelių gamtos turtų, ir viliojo vi
sokius perėjūnus aukso ir deiman
tų ieškotojus. To krašto reikalams 
sutvarkyti buvo paskirta anglų ir 
būrų komisija, ir vykdamas į Swa- 
zilandą pro Kapetouną sir de Win
ton pakvietė B. P. dalyvauti eks
pedicijoje.

Ekspedicija ėjo per D u r b a- 
ną, Moritzburgą ir Johan
nesburg, kur susitiko su 
Transvaalio būrų respublikos pre
zidentu Kriugeriu. Ekspedici
ja keliavo vežimais, kinkytais de
šimtim jaučių. Johann e sbur- 
g e B. P. aplankė aukso kasyklas, 
kur per mėnesį iškasama 8000 
uncijų aukso. Pr e t o r i j o j e, 
Transvaalio sostinėje, jie buvo pre
zidento Kriugerio svečiai, čia B. 
P. susipažino su daugeliu būrų ka
rininkų ir generolų, su kuriais vė
liau turėjo aršiai kautis. Iš čia ko
misija išvyko į Swazilandą, kur po
sėdžiavo sostinėje Embekelweine. 
Greit komisija sėkmingai atliko sa
vo paskirtį ir grįžo.

Tuo tarpu gen. Smyth buvo pa
skirtas Maltos salos (Vidurže
mio jūroje) generalgubernatorium 
ir kvietė savo adjutantą B. P. vykti 
drauge. Tas mielai sutiko ir 1890 
m. pradžioj jau buvo Maltoje. Vyk
damas į ten B. P. aplankė Neapolį 
ir Mesiną, matė Vezuvijų ir Etną.

Maltoje B. P, pareigos buvo dau
giausiai visuomeniškos: vizitai, 
vaišės, audiencijos ir pan. Tuo tar
pu sir de Winton pakvietė B. P. 
dalyvauti naujoje ekspedicijoje į 
Ugandų kraštą.

„Nė nemanau leisti geriausio 
savo padėjėjo“ — taip atsakė į tą 
kvietimą gen, Smyth.

„Tas man labai nepatiko, nes 
pasiilgau dykumų ir pavojingų žy
gių“, rašė B. P. motinai. „Čia aš 
skęstu raštinės darbuose arba gaiš
tu laiką salionuose“. B. P. darė ką 
mokėjo, kad laikas eitų su nauda. 
Tvarkė seną istorišką Maltos ordi
no pilies arsenalą, įsteigė „karei
vių ir jūrininkų pramogų klubą“, 
kuris greit pasidarė labai populia
rus.

Iš Maltos B. P. aplankė Alžirą, 
Italiją, Albaniją, Graikiją, Turkiją, 
Tunisą, Bosniją ir Hercegoviną.

Lėšų kelionėms gaudavo rašyda- 

damas laikraščiams straipsnius, 
paties gausiai iliustruotus, vėliau 
išleido tų kelionių aprašymų kny
gas.

1893 m,, kviečiamas pulk. Baker 
Russelio, B. P. grįžta į seną savo 
13-tą husarų pulką, stovėjusį tada 
Airijoje. Čia susitiko senų draugų, 
ir su įprastu atsidėjimu griebėsi 
darbo. Pasižymėjo manevruose ir 
krito į akį gen. Wolseley. Kai 
vėliau lordas Wolseley rengė eks
pediciją į ašantų kraštą, jis atsimi
nė sumanų kavalerijos karininką 
ir pakvietė B. P. toje ekspedicijo
je dalyvauti.

1894—1896 m. karo iškyla i 
ašantų kraštą buvo ketvirtoji iš 
eilės, nes pirmosios nepavyko. To 
žygio istoriją B. P. aprašė knygoje 
apie negrų karalių Prempę,

P r e m p ė buvo ašantų karalius 
ir gyveno sostinėje K u m a s i. 
Ašantų kraštas yra vakarų Afri
kos pakrantėse, to krašto pajūris 
vad. Aukso Krantu, nes ten 
randama aukso smėlio. Aukso smė
lis nuo seno buvo vartojamas ašan- 
tuose, kaip pinigai.

Ir dar nuo seno buvo ašantuose 
baisus paprotys aukoti žmones. 
Jie žudė savo dievų garbei pa
smerktuosius ir nelaisvius. Nelai
minguosius, kol ateidavo aukų lai
kas, mėnesiais laikė uždarę. Sosti
nės vardas Kumasi reiškia „mirties 
vieta". Ten po didžiuliu medžiu 
aukota ir kankinta žmonės. Tą 
medį anglai susprogdino dinamitu.

Žiaurus Ašantų karalius 
Prempė.

Piešė R. Baden-Powell.

Žygis buvo labai sunkus. Turėjo 
eiti per neįžengiamas tankynes, 
kirviu skinti taką, statyti tiltus, 
kovoti su ligomis, moskitais ir 
klasta. Tačiau ašantų kraštas bu
vo užimtas, sostinė paimta be ko
vos ir pats žiaurus karalius Prem
pė pateko į nelaisvę. Kraštas nu
ramintas ir palikta anglų įgula.

Paukščiukų mėgiama vietelė.1 
^Alytaus gimn. mokinių geras darbelis.

Grįžtąs iš ekspedicijos pulkas 
vieną rytą įžengė į Cape Coast 
Castle, atsivedęs drauge Prempę, 
senąją karalienę ir jų visą „dvarą". 
Karalius buvo nuvežtas į Elminą, 
kur gyveno iki 1924 m., kol jam, 
vilkui su išlaužtomis iltimis, bu
vo leista grįžti į gimtinę. Baden- 
Powellio ašantuose niekados ne
pamiršo. 1923 m. jam rašė kap. 
Rattray: „Seni ašantai vis Jus atsi
mena ir vadina Jus Kantakye, t. 
y,, „vyras su didele skrybėle“.

Kaip dabar atrodo Kumasi ir 
Aukso Krantas? Kumasi sumoder
nėjo. Turi plačias palmėmis nuso
dintas gatves, didelį sodą, ligoni
nę, mokyklas. Kelios gatvės euro- 
pėjiškų namų, toliau čiabuvių so
dybos. Kur buvo neįžengiamos 
džiunglės, dabar futbolo ir kroketo 
aikštės, kur čiabuvių komandos 
sėkmingai rungiasi su baltaisiais. 
Tai visa padarė energingi britai. 
Be to, Aukso krantas tiekia pa
saulio ūkiui kasmet 240.000 tonų 
kakao pupų, ten didžiausios man
gano kasyklos, o deimontų išvežta 
per 60,000 karatų.

Britų Imperijos parodoje, kuri 
buvo Wembley 1924 m., vaka
rų Afrikos skyriuje B. P. buvo, 
kaip namie. Ten jį pasveikino sū
nus vieno čiabuvio kario, drauge 
su B. P. dalyvavusio ašantų žygy
je, o jaunas ašantų karalius troško 
susipažinti su „Kantakye“, kuris 
nešiojo didelę skautišką skrybėlę 
kur kas pirmiau už skautų atsira
dimą.

3
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Kumasi yra skautų, kaip visame 
pasaulyje. Ir ten baltųjų ir spalvo
tų skautų draugovės tikrai broliš
kai sugyvena.

Pasibaigus ašantų žygiui B. P. 
pakeltas i pulk. Įeit, laipsnį ir grį
žo Airijon. Bet netrukus gavo tokį 
raštą:

„Ponas pulkininke, tamstai gar
laivyje „Tantalon Castle" yra pa
rūpinta vieta, kad netrukus išvyk- 
tum iš Southampton© į Kapetouną. 
Tamsta vadovausi kariuomenės 
daliai ekspedicijoje į matabelų 
kraštą. Turiu garbės"... ir t. t., 
kaip tas paprastai rašoma.

Taip rašė War Office, anglų vy
riausias štabas, ir B. P. klausia: ar 
gali būti geresnis paskyrimas?

Matabelai giminingi zulusams, o 
į anas sritis juos atvedė Umzilikati 
XIX a. pradžioj. Naujose vietose 
sustoję jie nuolat plėšė apylinkės 
sritis. 1890 m. jų krašto didelius 
plotus užėmė anglas kolonizato
rius Rhodes, jo vardu tas kraštas 
vad. R o d e z i j a. Matabelai iš 
karto šiaušėsi, bet jų vadų sutiki
mą anglai gavo už įvairias dova
nas. Tačiau kai senu įpročiu ma
tabelai išėjo plėšti, jie sutiko pa
sienyje policiją, kuri juos išvaikė, 
ir Rhodes paėmė jų sostinę Bulu- 
waya.

Matabelai nerimo. Tie metai 
buvo jiems sunkūs. Lietinga vasa
ra sunaikino derlių. Kas liko lau
kuose, suėdė šarančiai. Užėjęs ma
ras sunaikino galvijus. Dėl visų 
nelaimių matabelai kaltino bal
tuosius. Vadų kurstomi jie sukilo 
ir 10.000 jų karių apsiautė Bulu- 
waya.

Anglai pasiuntė kariuomenės su
kilimui malšinti, bet reikėjo 2-jų 
mėnesių atvykti į ten nuo Kape- 
touno. Sir Carrington buvo ekspe
dicijos vadas, o B. P. buvo jo šta
bo viršininkas.

Žygis buvo vargingas. Trūko rei
kalingiausių dalykų žmonėms ir 
gyvuliams. Sufanatizuoti čiabu
viai veržėsi į priekį nebodami kul
kosvaidžių. Ekspedicija buvo nu
tolusi 600 mylių nuo artimiausio 
geležinkelio, siaučiąs maras kirto 
kinkomus galvijus. Teko sustoti ir 
įsitvirtinti Hatopo Hills pozicijose, 
kur laukė matabelų užpuolimo. 
Matopo buvo kalnas apie 800 pė
dų aukščio, sunkiai prieinamas, 
apaugęs tankiais krūmais. B, P. 
nuolat budėjo, kad priešas neuž- 
kluptiĮ netikėtai. Pats naktimis 
žvalginėjo ir greit matabelai žino
jo, kad niekas nelieka jo nepaste
bėta. Jie vadino B. P. „Impeese“, 
t. y., „vilkas, kuris niekados ne
miega".

Pagaliau atėjo anglams į pagal
bą susiorganizavę kolonistai ir sir 
Carrington galėjo pradėti puoli
mą. Po trijų savaičių atkaklių kau
tynių matabelai pasidavė. B. P. ta
me žygyje vadovavo būriui, kuria
me buvo kuopa kalnų pėstininkų 
ir daug savanorių būrų ir kolonis
tų. Tą margą žmonių masę B. P. 
mokėjo puikiai valdyti.

Rudenį kraštas nurimo, paliktos 
įgulos, organizuota policija. Į Ka
petouną B. P. grįžo drauge su Ce- 
ciliu Rhodes u, o 1897 m. pra
džioje grįžo į Angliją. Už tą žygį 
B. P. pakeltas į pulkininko laipsnį. 
V. Prieš didžiuosius žygdarbius.

B. P. niekur ilgai netarnaudavo. 
Ir šį kartą, vos spėjęs grįžti į pul
ką, buvo paskirtas 5-to dragūnų

Mafekingas. Geležinkelio stotis.
Piešė R. Baden-Powell.

pulko vadu ir vėl turėjo išvykti į 
Indiją, kur stovėjo tas pulkas.

Tuo tarpu pietų Afrikoje bren- 
' do anglų — būrų konfliktas. San

tykiai buvo įtempti, artėjo karo 
pavojus. Ir 1899 m. vasarą B. P. 
buvo atšauktas iš Indijos ir nu
siųstas į Afriką. Jam įsakyta or
ganizuoti Bečuanlando ir Rodesi- 
jos pasienio gynimą, neleisti bū
rams paimti svarbias B u 1 u - 
w a y o ir Mafekingo pozici
jas, kiek galima ilgiau atlaikyti 
būrų puolimą, kol anglai atveš į 
pietų Afriką daugiau kariuomenės.

Sienos, kurias turėjo ginti B. P., 
buvo apie 500 mylių ilgio. Turėjo 
perskirti savo jėgas — viena dalis 
liko Rodezijoje, pats su kita dali
mi įsitvirtino Mafekinge.

Mafekingas*). Nedidelis mieste
lis, galinė pietų Afrikos geležinke
lio stotis, prekybos ir susisiekimo 
mazgas tarp Kapetouno, Rodezijos 
ir Transvaalio, Anglai ir būrai bu
vo įsitikinę: „kas valdo Mafekin- 
gą, valdys visą pietų Afriką".

*) Skaityk Mejfking’as. 

Ypač būrai — jiems Mafekingas 
anglų rankose buvo didelis pavo
jus jų sostinei Pretorijai, nepaėmę 
Mafekingo būrai negalėjo tęsti 
puolimo.

B. P. skubiai organizavo Mafe
kingo gynimą. Kasė apkasus, ren 
gė maisto atsargą. Netrukus pasi
rodė pirmieji audros ženklai. Paš
tas, išvykęs 2 rugsėjo į Johannes- 
burgą, nebegrįžo. 4 rugs. B. P. pa
siskelbė Mafekingo ginkluotų jėgų 
ir gynimo viršininku.

Būrai susirinko Zeeruste ir Lich- 
tenberge. Jų planas buvo pulti 
Mafekingą, jį paimti, geležinkeliu 
pulti Kimberley‘ų ir užimti visą 
Rodeziją. Būrų vadas buvo gen. 
Cronje.

Numatydamas, kad miestas bus 
apsiaustas ir apšaudomas, B. P. iš 
siuntė civilius gyventojus į Kape
touną.

O 9 rugsėjo B. P. gavo iš savo 
agento Transvaaly pranešimą: 
„Laukiam didelio lietaus, žiūrėkit 
savo šieno". Tas reiškė; „Karas 
neišvengiamas". Kriugelis, Trans
vaalio respublikos prezidentas, pa
siuntė anglams ultimatumą.

VL Mafekingas.
Čia ne vieta analizuoti politines 

priežastis to reiškinio, kurį isto 
rija vadina „anglų — būrų karu". 
Viešoji Europos nuomonė buvo ne 
anglų, tik būrų pusėje, kurie gynė 
savo nepriklausomybę. Tačiau pra 
ėję dešimtmečiai daug senų žaiz
dų užgydė. Anglai, kaip papras
tai, mokėjo nusileisti gyviems, ne
užgniaužiamiems kolonijų gyven
tojų interesams. Jie netrukus da
vė paimtiems kraštams konstitu
ciją ir plačias savivaldos teises. 
O didžiojo karo metu būrai stojo į 
talką Didžiajai Britanijai.

Čia neaprašinėsime ir strategi
nės Mafekingo apsiautimo eigos. Iš-
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kelsime tik žmoniškąsias to tragiš
kojo vyksmo žymes ir B. P, vaid
menį tame kare.

Mafekingo apsiautimas prasidė
jo rugsėjo 12 d. ir tęsėsi 217 die
nų. _ . , *

Kad nebūtų visai atskirtas, B. P. 
organizavo ryšių tarnybą. Praneši
mus nešdavo žvalgai, mokantieji 
praeiti pro apgulančiųjų eiles. B. 
P. štabo viršininkas lordas Eduar
das C e c i 1 i s surinko savanorių 
berniukų būrį, jie ėjo pasiuntinių 
tarnybą, palaikė ryšius tarp for
tų ir dviračiais išvežiodavo mies
te paštą.

Gynėjų sąstatas buvo margas. 
Buvo apie 1000 vyrų kolonijų ka
reivių, 450 vyrų kolonijų policijos, 
465 savanoriai šauliai, ir 468 gink
luoti čiabuviai. Artilerijos buvo tik
5 senos konstrukcijos nedideli pa
būklai. Prieš tas jėgas stojo 9000 
kur kas geriau ginkluotų būrų, su 
7 lauko patrankom ir 9 automatiš
kais „Maximo“ pabūklais.

Pozicijų ilgis aplink apgultąjį 
miestą buvo 53/< mylios. Įrengta 
aplink miestą 60 požemio gintu- 
vių — fortų, sujungtų apkasais. 
Iš vienos pusės miestą gynė šar
vuotas traukinys.

13 rugs, buvo pirmas susirėmi
mas — būrai puolė šarvuotį. Nuo
stolių buvo: 2 kariai nukauti, 2 ka
rininku ir 13 kareivių sužeistų, 
vienas pateko į nelaisvę.

16 rugs. gen. Cronje pasiūlė B. 
P. pasiduoti. B. P. atsisakė. 20 
rugs, būrai pranešė, kad pradės 
artilerijos apšaudymą pirmadienį
6 vai. ryto. B. P. prašė, kad res
pektuotų Raudonojo Kryžiaus vė
liavas, iškeltas ligoninėse.

Ir 23 d. apšaudymas prasidėjo. 
Tačiau mėnesio gale B, P. galėjo 
konstatuoti, kad nuostolių padary
ta nedidžiausių, tik nuolatinis 
trenksmas ir šrapnelių zvimbimas 
veikiąs visiems į neryus. Sunkiau 
pasidarė, kai būrai paėmė kalnelį 
Cannon Koppie. Artilerija 
pradėjo ardyti trobesius. Bloga 
diena buvo spalių 4 — šaudyta 
nuo 6 vai. ryto iki 5 v. v.

Užtai sekmadieniai buvo pa
liaubų ir poilsio dienos. Žaista kro
ketas, rengta vaidinimus ligoninė
se ir mieste. Kokia karo „idilija“ 
palyginti su baisiaisiais didžiojo 
karo patyrimais!

Lapkričio vidury suskaityta žmo
nės ir maisto atsarga. Suskaityta: 
baltųjų 1074 vyrai, 229 moterys ir 
405 vaikai; čiabuvių 7500. Mais
to dar buvo 134 dienoms.

Lapkričio 15 d. iššovė „Gretje“ 
— didžiausia būrų patranka — 
300-jį kartą į miestą.

Nuo 21 d. miestas apšaudomas 
kasdien nuo 5 vai. r. iki sutemos.

Gruodžio mėn. prasidėjo šalčiai. 
Su šalčiais praėjo visas adventas, 
o Kalėdos sutikta be karo veiks
mų.

Daug sužeistų ir padažnėję su
sirgimai vertė plėsti ligonines. 
Maisto atsarga mažėjo. Teko ma
žinti dienos davinius.

Sausis visas buvo šaltas. Vasa
rio mėn. apgultųjų būklė vis blo
gėjo. 1 vasario .„Gretje“ iššovė 
900-jį kartą. Vėl patikrinta mais
to atsarga ir sužinota, kad per pu
sę sumažintų porcijų pakaks 105 
dienoms. Pradėta maistui vartoti 
arkliena. Patrankos turėjo tik 356 
šovinius.

Kovo pradžioje dar sumažinta 
maisto daviniai. Tuo laiku B. P. 
gavo pranešimą, kad turi laikytis 
iki gegužės mėn. vidurio.

Trūko pinigų, nebeliko pašto 
ženklų. B. P. rado išeitį. Pats nu
paišė laikinus banknotus algoms 
mokėti, išleido Mafekingo pašto 
ženklus, vieną su berniuko dvira
tininko atvaizdu.

Kovo 30 d. suskaityta mieste vi
so 8974 žmonės. Per tą mėnesį 
žuvo 64 kareiviai.

12 balandžio gautas karalienės 
Viktorijos laiškas: „Nenustoju nu
stebusi sekti didvyrišką atkaklų 
gynimąsį, tamstos vadovaujamą“, 
o lordas Roberts pranešė B. P.: 
„turiu vilties jus išvaduoti 18 ge
gužės“.

Mafekingo apkasai
Piešė R. Baden-Powell.

Šovinių atsarga taip sumažėjo 
kad B. P. įsakė šaudyti tik jo pa
rėdymu. Iki gegužės mėn. žuvo 
viso 389 gynėjai. Visi gyveno pus
badžiu. trūko vandens. Balandžio 
21 d. konstatuota, kad daviniiį 
mažinti nebegalima, tik reikia pa
didinti.

Tačiau įgula nenusiminė. 27 bal. 
B. P. pranešė gen. Robertsui apie 
gerą nuotaiką, pasiryžimą ir iš
tvermę gynėjų po 200 dienų apgu
limo.

Per tą laiką anglai sutraukė į 
pietų Afriką daug kariuomenės ir 
pradėjo naujomis jėgomis pulti bū
rus. Būrai turėjo ryžtis: dabar ar
ba niekados. Suruoštas Mafekingo 
puolimas, turėjęs būti paskutinis. 
Tas buvo gegužės 12 d. Tą puoli
mą gynėjai atrėmė. Iš nelaisvių B. 
P. sužinojo, kad pagalba artėja, it 
tikrai 16 geg. jau buvo girdėti ang
lų patrankos. Pajutę išsivadavimą 
apgultieji patys puolė būrų sto
vyklą ir apkasus. Spaudžiami iš 
dviejų pusių būrai ėmė trauktis į 
Trans vaalį.

7 mėnesių Mafekingo apsiauti
mas pasibaigė.

B. P. pats sako: „Apsiautimo ga
las man buvo didelis palengvini
mas. Per tą visą laiką aš buvau la
bai susirūpinęs man pavestu dar
bu, bet turėjau rūpestį slėpti po 
linksmumo ir geros nuotaikos kau
ke. Taip turėjau elgtis, kad kiti 
būtų geros nuotaikos, be kurios 
nėra pasisekimo vilties. Dabar tik 
galiu pasilsėti ir būti visai savas“.

Taip paprastai B. P. pasakoja 
apie įžymią savo gyvenimo epo
chą, pagarsinusią jį tada visame 
pasaulyje.

Apgulimui pasibaigus B, P. buvo 
pakeltas į generolo majoro laipsnį.

VIL Mafekingo didvyris.
Iki Mafekingo B, P. buvo tik ga

bus, energingas, ištvermingas, su
manus anglų karininkas. Tačiau 
tokių karininkų anglai turi labai 
daug, ypač kolonijose. Mafekingo 

gynimas B. P. išskyrė, iškėlė, pa
garsino.

Mafekingo išvadavimas visos 
Anglijos buvo entuziastingai su
tiktas — gaudė bažnyčių varpai, 
namai pasipuošė vėliavomis. Ka
ralienė Viktorija pasiuntė B. P. te
legramą: „Aš ir visa Imperija la
bai džiaugiamės dėl Mafekingo iš
vadavimo po ilgos gynimo mėnesių 
eilės. Širdingai dėkoju tamstai ir 
visiems, kuriems vadovavai, ka
riams ir piliečiams, britams ir čia-
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Liūne Janušytė.

Kaip aš gelbėjau 
/ gyvybes...
Kai aš buvau skautė, man, kaip 

tur būt ir kiekvienam iš skautų, 
baisiai norėdavosi išgelbėt kieno 
nors gyvybę. Tiesiog sunkino ma
ne tas mazgiukas ant rankovės ir 
vis ieškojau progos, kad tik jį 
kaip nors atriščiau.

Tai buvo Klaipėdoj, maždaug 
apie 1925 — 6 metus. Buvo tokia 
mūsų „Lelijos“ skiltis. Vėliau ją 
perkrikštijom į „Pempių“ skiltį. 
Mat, pastebėjom, jog į lelijas kaip 
lelijas, bet į pempes daugiau turim 
panašumo. Todėl ir nutarėm per
sikrikštyk

Taigi, tuo laiku, aš ir svajojau 
apie gyvybės išgelbėjimą.

Būdavo, ištisas dienas aš tik tuo 
ir užsiiminėju, jog slankioju po 
miestą, klaidžioju po apylinkes 
ir vis žiūriu; bene jau kariasi kas? 
Bene žada jau pult koks vilties nu
stojęs žmogus nuo kopų į Kuršių 
mares?

Aš klaidžiojau po mišką, tarp 
tiesių, lygių, į eiles išrikiuotų, lyg 
kareiviai pušų. Ir mano vaizduotėj 
kildavo žavingi vaizdai: kad ot, 
kaip būtų gražu, jei vienoj kurioj 
iš tų pušų karotų pakaruoklis... Ir 

būviams už narsumą ir atsidavimą, 
kurių parodėte“.

Bet karas dar nebuvo pasibai
gęs, B. P. ir toliau dalyvauja kom
panijoje, kol anglai paima Trans- 
vaalio sostinę. Vėliau organizuoja 
lauko žandarmeriją ir tvarkos ap
saugą. Koks tai buvo sunkus dar
bas, suprasime sužinoję, kad jo ži
nioje buvo tokio dydžio kraštas, 
kaip Vokietija ir Prancūzija drau
ge paimtos.

1903 m. B. P, paskirtos naujos 
garbingos pareigos — visos anglų 
kariuomenės kavalerijos inspekto- 
ratas. Tai aukščiausia vieta, ko
kios gali pasiekti ang^ų kavalerijos 
karininkas.

Tas pareigas eidamas B. P. ap
lankė Kanadą, Jungt. Am. Valsty
bes, Vokietiją, Rumuniją, Italiją. 
Stebi, kaip ten tvarkoma kavale
rija, grįžęs patyrimus sunaudojo 
namie.

1905 m. vėl aplankė pietų Afri
ką — Kapetourą, Kimberley, Ma- 
fekingą, Transvaalį ir Natalą. Sa
kėsi jautęsis ten kaip moksleivis 
grįžęs namo atostogų. Grįždamas 
raitas perjoja visą Afriką — nuo 
Pretorijos, pro Viktorijos kriok
lius, per vakarų Afriką pasiekia 
Aigiptą ir Viduržemio jūrą.

(Pabaiga kitam nr.).

Taip reikia elgtis ledui pužus.

kaip būtų puiku, priėjus prie to 
pakaruoklio, nupjauti jo virvę... 
Kaip jis nudribtų žemyn... Aš jį at
gaivinčiau ir po to, žinoma, galė
čiau atsirišt sau mazgiuką....

Ach, tas mazgiukas! Jis mane 
labai vargino. Kaip būtų gražu, jei 
kaspinukai prie rankovės laisvai 
sau draikytųsi!...

Mano kišenės buvo pilnos pri
grūstos pirmosios pagalbos reik
menų. Aš buvau, lyg vaikščio
janti vaistinė... Ir visad su savim 
nešiodavau peiliuką, kad, laukia
mai progai pasitaikius, būtų kuom 
perpiauti pakaruoklio virvę.

Gimnazijoj, būdavo, aš ne tiek 
klausau mokytojo žodžių, kiek 
svajoju: ot, kaip būtų gerai, jei da
bar, pavyzdžiui, vienas iš mokinių 
staiga pultu į mokytoją su peiliu! 
O, aš jį būtinai išgelbėčiau!

Mūsų namuose niekas negalėda
vo ramiai pamiegoti. Nes, vos tik 
kam įmigus, aš tuoj kišdavau jam 
po nosim štinktspiritą, pildavau 
ant galvos vandenį ir visokiais bū
dais žadindavau jį iš amžino, kaip 
man atrodė, miego. Kiekvieną 
miegantį aš įtardavau mirusiu ir 
stengiaus grąžinti jį gyvenimam

Jūroj aš darydavau sensacijas. 
Vos tik kam nuplaukus kiek tolė
liau, aš puldavau prie jo ir, užme
tusi už kaklo virvę, traukdavau į 
krantą. Man rodėsi, jog jis skęsta 
ir mano pareiga, žinoma, jį gelbėti.

Porą kartų mane palaikė už pa
mišusią, o vieną sykį net įskundė 
nolicijai.

Bet tai nieko negelbėjo Aš, kaip 
pirma, su tokiu pat pasiryžimu 
ieškojau žūstančių gyvybių ir sten
giaus jas gelbėti...

Vieną kartą aš buvau beveik 
netoli jau nuo to, kad atrištų maz
gelį^

Musų gimnazijoj, gimnastikos 
salėj, buvo tokios nukarusios nuo 
lubų virvės, į kurias įsikabinę mo
kiniai, būdavo, skraido palubėn.

Ir štai, vieną sykį, aš, įėjusi sa- 
lėn iš džiaugsmo nutirpau: prieš 
mane ant virvės kabojo mokinys 
be jokių, kaip man pasirodė, gyvy
bės ženklų,

— Aiškus pakaruoklis! — nu
džiugau aš. — Čia tai tik manęs ir 
reikia!

Aš puoliau, perploviau virvę ir 

mokinys su riksmu ir trenksmu 
nukrito.

Po to, žinoma, tas pakaruoklis 
įskundė mane mokytojams, kad aš, 
esą, neleidžianti užsiimti gimnasti
kos pratimais...

Mokytojai patarė man nekaišio
ti nosies ten, kur nereikia, o paka
ruokliui aš turėjau savo lėšom gy
dyti sužeistą, bekrentant, ranką.

Ir ką, — manot tas bent kiek 
pagelbėjo? — A nei trupučiuko! 
Aš vistiek buvau pilna pasiryžimo 
gelbėt ir taip pat žvalgiaus, ieško
dama savižudžių ar šiaip su mir
tim susidūriusių asmenų.

Ir pagaliau, visgi aš sulaukiau 
dienos, kada aš ypatingai pasižy
mėjau...

Buvo mūsų gimnazijoj vienas 
mokytojas, kurį aš ypatingai ger
biau už tai, jog jis vieną kartą man 
pasakė per pamoką:

— Janušyte! Tau reikėtų para
šyt kuolą ir išmest tave pro duris!

Po to posakio, aš amžinai buvau 
jam dėkinga už tai, kad jis ma
ne taip gerai suprato ir įvertino. 
Ir mano svajonė buvo išgelbėt tą 
mano mokytoją, jei jam kada nors 
gręs iš kur koks mirties pavojus.

Aš visą laiką slankiojau aplink 
jį ir stebėjau: bene kyšo jau kur 
kaulėta mirties ranka, norėdama 
jį sučiupt...

Ir štai, kaip sakiau, mano sva
jonė beveik išsipildė, galima sa
kyt... Taigi — galima sakyt...

Tai buvo per jo pamoką. Per 
istoriją. Aš buvau iššaukta prie 
lentos ir, beveik į visus mokytojo 
klausimus, atsakinėjau daug reiš
kiančiu tylėjimu. Prieš mane buvo 
langas. Švietė pavasario saulė, 
veržte veržėsi į klasę, ir, kad jai 
būtų lengviau įsiveržti, langas bu
vo atidarytas.

Aš žiūrėjau pro tą langą į kie
mą ir su pasipiktinimu mąsčiau, 
kad mane mokytojas visai be rei
kalo kankina, kamantinėdamas 
apie Liudviką XIV, ir kad man 
istorija visiškai nereikalinga, ir 
kad tegu verčiau jis mane pasodi
na į vietą ir pastato be jokių kan
kinimų dvejetuką...

Ir staiga, taip man besipiktinant, 
aš pamačiau, kaip pro langą iš kie
mo įlėkė kažkoks nematytas va
balas su ilgais ūsais ir dar ilges
niais sparnais.
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St p. Z o b a r s k a s.

Velykų angelas.
1.

Ledai skeldėdami plaukia upėmis. Pajuodavusio 
sniego likučiai baigia paplūsti vandeniu. Saulės ata- 
kaitoje žėri neseniai iš po ledo žievės prasikalusių 
žibuoklių lapeliukai.

Aš brendu upės pakraščiu, kaip pempės kiauši
nių ieškodamas sodžiaus berniūkštis. Dideli batai 
kliuksi prisemti vandens. Praskydęs sniegas, kaip 
nedavirusi košė, tyška ant aulų. Jei būčiau neatsargus 
ir paslystų koja, tikrai nemalonus šiurpulys nupur- 
tintų gelsvais kailiniokais apsiaustą nugarą.

Priėjęs Malaišos lieptą — skersai upelį permes
tą, neaptašytą eglės rąstą, — nusimaunu pirštines, 
pasilenkiu prie vandenio ir pateliūškuoju pirštų ga
lais. Pasiutusiai šaltas!

Jau noriu pereiti anon pusėn ir prisilaužti verbų, 
bet staigus šauksmas suparaližuoja žingsnius. Pasi
suku į visas pasaulio šalis. Niękur nieko nematyti. 
Tiktai, kai išgąstingas moteriškas balsas pasikarto
ja, instinktyviškai pašoku bėgti į vakarų pusę.

Prieš akis plūduriuoja platūs ir stori, kaip len
tos, ledo gabalai. Tarp jų kyščioja dvi pirštiniuotos 
rankos:

— Gelbėkit! Gelbėkit! — sklysta balsas van
denio paviršiumi.

Aš permetu akimis krantą.
— Aitvaras nunešė ir valtis nuo paupio. Ir žmo

gaus nė vieno...
Kaip apsvaigęs, nusimetu kailinius ir puolu į 

patį upės sūkurį. Vanduo apsemia pečius, kaklą. Lū
pos prunkščia, smakras pradeda drebėti, viršugalvin 
tvoskia verdantis kraujas.

Baisiai sunku plaukti. Vandenio srovė neša atgal. 
Ledagaliai plakasi prie burnos. O moteriškas balsas 
dar baisiau suklykia.

— Laikykis! Laikykis!
Iš visų jėgų iriuosi priekin, metuosi šuoliais, kaip 

naras. Štai, jau matau skęstančios moteries galvą... 
mirties siaubo perkreiptą veidą, padrikusius plau
kus... Ji pasineria į vandenį ir vėl iškyla...

— Laikykis!... Duok ranką!... Greičiau!...
U-ū!... ū!

2
Blyški šviesa pasitinka pramerktas akis. Aš pa

keliu skaudančią galvą, pasidairau ir niekaip negaliu 
susivokti kur esu.

— Ačiū Dievui, kad taip laimingai pasibaigė, — 
girdžiu už durų pažįstamus balsus.

— Likimo ironija, — suskamba pradžios moky
tojo baritonas. Skenduolę parvežė į namus jau visai 
atsipeikėjusią, o išgelbėtojas ir dabar dar neatgau
na žado.

— Aš sakiau ir sakysiu, kad Napalys drąsiausias 
iš visų bernų.

...Tai kalba tetulė. Aš pažįstu jos balsą. Pirmiau 
ji sakydavo „Napalys didžiausias sodžiaus liurbis. 
Aš sakiau ir sakysiu".

Balsai maišosi, kaip vasarą, sode, bičių dūzgi
mas. Į mane pamažėl grįžta sąmonė. Dar kartą apme
tu akimis aplink ir pamatau, kad mano gulima savoje 
seklyčioje.

Noriu pašaukti brolį, bet vietoj balso išplaukia 
neryškus dejavimas. Paskui matau prasidarančias 
duris ir nusiminusį motinos veidą. Ji įeina kamba
rin, prislenka prie lovos ir tyliai klausia:

— Napaliuk, ką gi tau skauda?

Žiemos gėlės.

Aš papurtau galvą, duodamas ženklą, kad ne
vargintų.

— Gal reikia kunigą atvežti?
Paskutinius žodžius ji ištaria bailiai dre

bančiu balsu.
Aš linksmai nusišypsau ir pakratau galvą, tar

tum sakydamas „ne, aš pakankamai sveikas; nereikia 
kunigo".

Tada ji pataiso pagalvius, iš visų pusių apkamšo 
antklode ir stabtelėjusi, linguoja galvą:

— Laimė, kad dar tuo pasibaigė, galėjai ir tu, ir 
Natalija nugrimsti. Nežinia, kas būtų buvę, jei nebūt 
pasimaišęs mūsų sargis. Kai tu ištraukęs ją, parkritai 
ant kranto, sargis atbėgo prie durų kaukdamas ir tol 
neatsitraukė, kol nepasekė jį mūsų vyrai.

Dabar jau man viskas aišku.
— O kas gi yra ta Natalija? — klausiu nedrąsiai.
— Tai tu net nepažinojai jos?
— Ne.
— Na, tai bus laiko susipažinti. Tik ramiai gulėk 

ir gyk. Aš jau tavęs nebevarginsiu.
Ir nieko nepasakydama apie mano išgelbėtą mo

terį, ji tyliais žingsniais išeina iš seklyčios.

Kaip tik prieš tai aš skaičiau 
apysaką iš pietų šalių gyvenimo, 
ir ten buvo atvaizduotos visos bai
senybės, kurios seka skorpionui 
įkandus. Aiški mirtis, jei ne dar 
blogiau.

— Skorpionas!—švystelėjo min
tis, žiūrint į tą vabalą. Nes mano 
galva, perskaičius tą apysaką, bu
vo pilna skorpionų ir kitų baise
nybių, ir jie man dabar vaidenosi 

ant kiekvieno žingsnio.
O skorpionas tuo laiku, nužiū

rėjęs mokytojo sprandą, rengėsi jį 
gilti. Tada karingai surikusi, grie
biau čia pat gulėjusią liniuotę ir 
trenkiau ja mokytojui per kaklą...

Tos istorijos pabaiga liūdna...
Vietoj to, kad kaip aš tikėjaus, 

man atrištų mazgiuką ant ranko
vės ir mokytojas būtų man amži
nai dėkingas už išgelbėtą gyvybę, 

— aš gavau kuolą ir mane išmetė 
pro duris...

Ach, nesinori nė prisiminti, kiek 
tada man buvo visokių „pasilinks
minimų"...

Greit po to aš apleidau ir „Pem- 
iipeš ...

Atsargiau su gyvybių gelbėji
mais, brangūs skautai! Tegu, ver
čiau, kabo sau tas mazgiukas, ne
gu taip, kaip man...
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3. .
Jau visa savaitė guliu lovoje ir geriu liepos žie

dų arbatą. Gydytojas pripažino persišaldymą. Baisiai 
nemalonu tupėti ištisas dienas kambaryje ir žiūrėti, 
kaip vikriai ruošiasi namiškiai Velykų šventėms. Se
serys, atsiraičiusios rankoves, margina kiaušinius. 
Piemenukas, prisišildęs vaško, tėplioja juo kiaušinio 
kevalą, daro visokius paukščius, žvaigždes ir paskui 
kiša į dažų bliūdą, o išdžiovinęs, nuskuta vašką ir 
stato j eilę kitų, taip pat labai mandriai išrašinėtų, 
margučių.

Juzė, jaunesnioji sesuo, adatos ir aštraus peiliu
ko viršūne braižo kevalą. Viename kiaušinyje ji išgra
viravo lakštingalą ir žieduotą alyvos šaką.

— Tai tau, Napaly, — sako juokdamosi.
— O ką reiškia tas paukštis ir alyvų šaka?
Ji suprunkščia, gudriai pamikčioja.
— Lakštingala, — sako ji, — tai tetulė, kuri 

dabar visoje apylinkėje didžiuojasi tavimi, o alyvos, 
aišku, tu pats.

— Ak tu, šelmi! — sušunku juokdamasis ir noriu 
nučiupti už kasų, bet ji spėja pasprukti.

Kartais įleidžia kambarin gerąjį šunį. Piemenu
kas paduoda didelį mėsagaliais apkerpėjusį kaulą. 
Aš glostau jį, žiūriu, kaip primerkęs akis ir urgzda
mas graužia dovaną. Bet, jeigu pasimaišo svetimas, 
motina su šluotražiu jį išgena.

Paskutinę dieną prieš Velykas piemenukas par
sinešė šventinto vandens ir degantį knatagalį. Mūsų 
namai prisikaupė savotiškos rimties. Sienos ir pečius 
balti, kaip drobė. Visi baltais marškiniais, apsiskuto, 
susišukavo plaukus. Iš jų veidų žerte žeriasi džiu
gesio šviesuliai. Jie atrodo labai laimingi.

— Ar tu dar negali keltis? — klausia pasilen
kusi sesuo.

Aš pamėginu, bet galva sukasi ir vėl turiu pa
sinerti į patalą.

— Tad lik sveikas! Mes eisime į bažnyčią! 
Išsimiegok, gal rytoj geriau jausies.

Kaip atsisveikindami, visi išeina iš namų, o aš 
pasilieku vienas tarp keturių sienų, kaip kalinys. 
Toje įkyrioje tylumoje, rodos, girdžiu bažnyčioje gie
dančių balsus. Jie darosi vis garsesni, skverbiasi į 
kambarį ir graudena, kaip tyli vargonų muzika.

— Kažin, kur dabar yra Natalija? — ateina į 
galvą mintis. Aš stengiuos įsivaizduoti jos veidą, jos 
eiseną ne tokią, kokia stovi mano akyse — su iš
gąstingai perkreiptu veidu ir didelėmis, sustingusio
mis akimis. Ji turi būti labai gera ir graži.
4.

Iš miego mane pabudino netikėti žingsniai.
— Kas ten?
— Tai aš, — atsiliepia moteriškas balsas.
Pakeliu galvą, bet nieko nematau, nes vėlaus 

vakaro tamsuma visas kertes užplūdusi. Tik siaura 
mėnulio juosta perkerta aslą.

— Uždekite žiburį, — sakau jai. Aš negaliu iš 
lovos pasikelti.

Ji prisiartina prie manęs, atsisėda ant lovos 
krašto ir paima mano rankas.

— Aš atėjau iums atsidėkoti, — sako tyliu, ra
minančiu balsu.

— Jūsų vardas Natalija?
— Taip...
— Labai džiaugiuos, kad aplankėte.
— Sirgau ir aš, — tęsia ji, — bet dabar jau 

sveikata pagerėjo...
Mėnulio šviesoje jos veidas primena sidabrą. Iš 

po šilkinės skarelės išlindęs geltonų, kaip vaškas, 
plaukų pluoštas prisiartina prie mano krūtinės, o į
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akis krinta skarelės dugne išsiuvinėti tulpių lapai. Ji 
bučiuoja mano ranką. Aš pajuntu jos ašaras.

— Ką jūs darote?! Kas jums?...
Ištraukiu ranką ir pasikėlęs nuo pagalvės žiūriu 

į raudančią merginą.
— Dieve! Kaip aš laiminga, kad išgelbėjote! Aš 

tik buvau susižadėjusi... Po Velykų mes nutarėme 
kelti vestuves.

Ji kalba pasigūkčiodama, nedrąsiai.
— Būkite toks malonus, — sako pagaliau, — 

priimkite iš manęs nors šitą mažą dovanėlę.
— Kam to reikia? Žmogų gelbėti reikalauja 

žmogiškumas.
— Bet tai nėra joks atlyginimas. Aš noriu jums 

padovanoti atminimui. Prašau jus, priimkite!
Ji beveik maldauja.
— Tad ką man atnešei, geroji mergaite?
— Pamatysite, kai išauš. Dabar iš turiu skubėti 

iš čia. Sudiev!
— Sudiev!
Kai ji išeina, drebėdamas išlipu iš lovos, susi

ieškau degtukus ir užkuriu žiburį. Ach, ką išvysta 
mano akys! Ant staliuko žėri puiki verbų ir pataisų 
vainikais apvainikuota, margučių kraitelė, kurios 
lankas perjuostas puikaus audimo juosta.

Aš net susijaudinu iž džiaugsmo ir skubiai grįžtu 
į lovą.

— Gera padaryti žmogų laimingu. Kiekvienas 
geras darbas atneša džiaugsmą, — mąstau žiūrėda
mas į dovaną, o prieš akis iškyla naujas jungtuvių 
paveikslas, jungtuvių, kurių lemtis buvo mano valio
je ir pasiryžime.

Kai sugrįžę namiškiai klaus, kas atnešė man to
kių gražių dovanų, nusišypsosiu ir pasakysiu:

— Velykų angelas.

Aleliuja.
(Algiuko Skuzdeliuko 

arija.

Karikatūra ir žodžiai
J. Martinaičio.

*

Prašau, sinjorės ir sinjorai, 
Patenkinti bus jūsų norai — 
Linksma, šviesi Velykų šventė, 
Prašau prie stalo pamėginti! 
Sveteliai brangūs, viešnios mielos, 
Sakykite, ko trokšta sielos 
Ir slinkitės arčiau prie stalo — 
Ten valgių rasite be galo! 
Turiu margučių daug spalvotų, 
Gražesnių nieks neišgalvotų, 
Turiu pirmos rūšies bekoną 
Ir puikų kaimo salcisoną. 
Kas mėgsta valgyti tik švelniai, 
Yra žąsis kepta patelnėj, 
Kas pieno apetitą turi, 
Tam siūlau saldų, baltą sūrį. 
Jei apetitas kam sugedo, 
Tam duosiu aš giros nuo ledo — 
Išgers jisai stiklinę kitą 
Ir atgaivins tuoj apetitą. 
Visiems, kurie nelinks prie silkės, 
Širdelę užganėdins kilkės, 
O tie, kur turi dantį tvirtą, 
Ras riešutų apsčiai paskirta. 
Prašau sinjorės ir sinjorai — 
Patenkinti bus jūsų norai,

Tik slinkitės arčiau prie stalo — 
Skanėsių rasite be galo!
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Kalbėsiu apie paukščius, kurie 
mėgsta apsigyventi medžių drevėse 
(uoksose). Skautai gali padėti šiems 
paukščiams keldami jiems dirbti
nas savo pačių iš kaladžiukių pa
darytas uoksas.

Dirbtinės uoksos, jei jos yra ge
rai padarytos, patraukia paukščius 
ir, galima pastebėti, kad per pava
sario sezoną paukščiai užima 9O°/o 
visų jiems paruoštų inkilų.

Aš pasakiau ,,jei jos yra gerai 
padarytos“, nes kaip tik nuo to 
pareina pasisekimas.

Daugelis paukščių, rodos, mėgs
ta vienu ir tuo pačiu pavyzdžiu 
padarytas, bet kiekvieną sykį jų 
ūgiui pritaikintas, uoksas. Taigi 
mažoji zylė neapsigyvens inkile, 
kurio skylė yra taip didelė, kad 
pro ją į uoksos vidų galėtų įeiti 
koks didesnis paukštis, nes tada 
zylei gręstų pavojus būti iš lizdo 
išvarytai didesnio paukščio—priešo. 
Aišku, kad didesniems paukščiams 
reikalinga didesnių lizdų — uoksų.

Aš nupaišiau, kaip jūs matote, 
dirbtinos uoksos piūvį. Ji padary
ta iš vieno medžio gabalo — ka- 
ladžiukės, kurios viduje yra iš
skobta tam tikra apvali tuštuma.

Mažiems paukšteliams, kaip, pa
vyzdžiui, zylėms, jūsų kaladžiukė
bus maždaug 18 cm. platumo ir 
36 cm. aukščio; žaliosioms mele
toms, kukučiams ir panašiems — 
28 cm. ant 41 cm.; šarkoms 33 cm. 
ant 47 cm. Įėjimo skylė turėtų būti 
3—372 cm. diametro zylėm; di
desniems paukščiams skylė gali 

je „Budėk!“pasiekti 5-9 cm.
Įsidėmėkit, kad įėjimo į dirbtinę 

uoksą skylė turėtų lengvai, maž-

paukščiams juos reikia kelti nuo 4 
iki 5x/2 metrų į viršų, arba kartais 
net daugiau.

Piešė Rob. Baden-Powell’is

Atdaras lizdas tarnauja 
paukščiams, kurie gyvena 

krūmuose.

Inkilus prikalkit vertikaliai. 
Viršutinis inkilas yra blogai 

prikaltas; žemai — gerai.

Inkilo kaladžiukė 
privalo būti stipriai 
prie medžio prikalta.

daug 4° kampu, kilti į viršų. Jei 
ją padarysite horizontale ar nu
kreipsi žemyn, paukščiai nenorės 
užimti jūsų jiems paruoštų lizdų, 
nes į juos lengvai pateks drėgmės 
ir lietaus.

Plačiausioje vietoje z tuštuma 
bus apie 6—7 cm. pločio ir 15 cm. 
gilumos mažiems paukščiukams; 
didesniems reikės 9—18 cm. plo
čio ir 23—30 cm. gilumos. Savo 
kaladžiukių sienas nedarykit per 
plonas. Paukščiai labiau mėgsta 
sienas, kurios juos geriau saugotų 
nuo šalčio ir drėgmės.

Taip pat jie mėgsta, kad uoksos 
apačia būtų apvalios formos, kaip 
kad tai matote mano piešinyje. 
Dugnan reikia padėti medžio piū- 
venų, maišytų su žeme (maždaug 
1 didelį šaukštą — 1/2 arbatos puo
duko, atsižiūrint į inkilo didį). Tas 
padarytų minkštą ir šiltą grindų 
klojimą, kur paukščiukai dės savo 
kiaušinius. Lizdo forma padės kiau
šiniams visada laikytis kartu—viens 
prie kito.

Medžiuose kabinant inkilus, reikia 
juos kreipti į pietų ar į pietų—ry
tų pusę, taip kad šalti šiaurės ir 
rytų vėjai ar drėgni pietų—vakarų 
vėjai negalėtų pūsti į inkilo skylę 

Paukščiai mėgsta būti ten, kur
juos pasiekia saulutė, tačiau vieta 
privalo irgi būti gan gerai medžių 
lapų pridengta, kas leistų nesibijoti 
užpuolikų.

Mažiems paukščiukams inkilus 
reikia kalti tarp 2 ir 4 metrų nuo 
žemės. Tuo tarpu kaip didesniems

Kartu surištos šakos 
paukščiams teikia geros 
progos juose pad. lizdų.

Dirbt, uoksos piūvis.

Inkilo kaladžiukė privalo būti 
labai stipriai prikalta prie medžio. 
Ji neturėtų drebėti nuo vėjo, ki
taip paukščiai joje neapsigyvens.

Jei inkilas prikaltas prie medžio 
tokiu būdu, kad jis yra kiek pa
lenktas atgal ir skylė yra nukreipta 
į viršų — tai yra didelė klaida. 
Jei inkilas pasilenkia į priekį, tai 
mažesnė bėda, bet reikia stengtis, 
kad jis būtų pakabintas tiesiai.

Atdaras lizdas, kurį matote vie
name mano piešiniukų, tarnauja 
paukščiams, kurie gyvena krūmuos 
Jis turėtų būti 11 cm. pločio ir 6 
cm. gilumo.

Taip pat kartu surištos šakos 
krūmuose (žiūrėk piešinį) teikia 
geros progos paukščiams juose pa
daryti lizdą ir beveik visada pa
našioje vietoje apsigyvena vienas 
mūsų sparnuotų draugų.

Aš skaičiau apie vieną bandy
mą, per kurį panašiai buvo suriš
tos šakos 50 vietų, 47 vietos tą 
pat pavasarį buvo paukščiukų už
imtos.

Panašiai, skautai, mėginkite da
ryti ir jūs.

„Sk. A.“ red. pastaba: Kiekvienas jau
nuolis turi būti paukščių draugas. Skautų 
Vyriausias Vadas čia duoda praktiškų nuro
dymų, kurie bus naudingi norintiems būti 
tikrais paukščių draugais. Velykų atostogos 
— pats geriausias laikas dirbti ir kelti inky- 
lus. Apie inkilus dar rasite žinių 1931.111.15. 
„Sk. Aide“ nr. 5(62) ir 1932 m. kalendoriu
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Vyt. Donaila.

Baltas kiaušinis.
Justas dažnai įeina į tėvo kambarį, 

ypač prieš Velykas jį vilioja tėvo kam
barys. Atsistoja prie stalo, bailiai paima 
baltą kiaušinį, pavarto ant delno, apžiū
ri. Sakyk, galvoja sau Justas, baltas, pa
prastas kiaušinis, tačiau kam jis guli nuo 
1919 metų, sakytum užkeiktas.

1918 metais tėvas sugrįžo iš rusų ka
riuomenės, apiplyšęs, suvargęs. Justas 
tada užkliudė 4 metus. Vokiečiai trau
kėsi į savo kraštą, laukuose buvo apka
sai, iš visų šalių grįžo kareiviai ir trem
tiniai. Atsimena ir Justas, jų namuose 
buvo maža duonos, tvarte stovėjo viena 
karvė, klėties aruoduose švilpavo vėjas, 
dulkių sluoksnis dengė skrynias.

Artinosi Velykos, už klojimo, prie 
kūdros auganti verba išsirpo avinėliais, 
tokiais gležnais, pūkuotais, alksniai dul
kėjo. Šventoji stūmė ledus, prie daržo, 
kur upė padaro lyg alkūnę, spyrėsi le
dai, vanduo baltai pilkšvą kunkulą mušė.

Justas su Algiu, vyresniu broliu, kurs 
dabar jau aštuntą klasę baigia, vaikščio
jo padaržėje; Šventosios vaga viliojo 
sėsti ant ledo luito ir plaukti. Jie tada 
vaikščiodami išgirdo vištos kudojimą. 
Abu klausosi, dairosi. Kaip drįso višta 
kudoti, kas bus, jei žandaras išgirs? Su
die, margaplunksne gražuole, per visą 
žiemą tupėjusią už pečiaus, prieš pačias 
Velykas žandaras sugaus.

Algis pasileido į namus pranešti mo
tinai apie vištos kudojimą, tegu sudrau
džia motina tą padaužą, ji gal užmiršo, 
kad žandarai Andriulių dvare šimtus 
vištų nupešė.

Justas žiūrėdamas į vieškelį, kur gali 
pasirodyti žandarai, pamatė ateinantį 
apiplyšusį vyrą. Atėjo nuo vieškelio, pa
suko prie Justo į padaržę ir paklausė:

— Želvienė ar sveika, vaikuti, ar tu 
žinai? — paglostė jo galvą, paklausė kie
no jis sūnus.

— Mano motina Želvienė, o aš jos sū
nus, Justas Želviukas, — jis atsakė.

Mikės Švilpos rugiapiutė.
Karikatūra ir žodžiai J. Martinaičio,

Per Velykas bent dvi dienas 
Visur matos tokios scenos: 
Daug mėgėjų atsiranda 
Ir margučių jėgą bando. 
Šitaip dedas per Velykas 
Biržuose ir Vabalninkuos, 
Ir žemaičiuos ir aukštaičiuos 
Daužo margučius be skaičiaus. 
Tie, kur turi jautrų dantį 
Ir supranta, kaip kalenti, 
Nugalėję seną, jauną 
Daug margučių prisikrauna.

Ir pajūry pavasarėja. Neringos kopose tirpsta sniegas.

?
Jis nusigando... tas apžėlęs barzda, api

plyšęs senis jį paėmė ant rankų, prispau
dė prie krūtinės, pabučiavo.

— Tai tu, Justelis, mano vaike, sū
neli! — Ilgai bučiavo jo veidus, vėju nu
gairintus, seniai praustus.

Po trijų dienų buvo Velykos, saulė 
švietė, mėlyni, balti debesys plaukė į va
karus. Buvo labai gera, su visa šeima už 
stalo sėdėjo ir tėtis, kurio Justas nebuvo 
matęs, nes tėvui į rusų pulkus išvažiavus, 
jis gimęs, kai vokiečiai armotomis šaudę 
už Šventosios krantų.

Gerai atsimena Justas tą Velykų rytą. 
Susėdus už stalo visi žiūrėjo į vieną bal

Štai ir pavyzdys netoli — 
imkim Švilpą, mielą brolį, 
Turi jis margučių pūrą, 
Kaip koki intendantūra. 
Jis margutį puikiai valdo, 
Kas ateina, tą suskaldo — 
Kiekvienam jis taip padaro — 
Kaukšt—pakaukšt ir viso gero! 
Dabar žmonės visur šnekas, 
Kodėl Švilpai šitaip sekas: 
Nieks nežino mūsų kaime 
Ar tai mokslas, ar tai laimė? 

tą kiaušinį. Tik vienas tebuvo, gulėjo 
baltoj lėkštėj prie duonos, druskos, netoli 
kiaušinio stovėjo lėkštė su bulviniais bly
nais, toliau trys gabalėliai kažin iš kur 
gauto kumpio.

Jie buvo penki: tėvas, motina, Algis, 
Elena ir jis. Jis sau galvoja: ką darys su 
vienu kiaušiniu, kaip padalins? Jis tada 
kaltino vištą, kuri, tarsi žandarų nebijo
dama, kudojo po tvartą, tiek triukšmo su
kėlė, o kai reikia žiūrėti į Velykų stalą, 
matai vieną, baltą kiaušinį.

Tėvas su motina nežiūri į kiaušinį, abu 
tyli, o jų, visų trijų akys įbestos į kiau
šinį. Motina perdėjo kryžių, paėmė duo
nos, druska pasidažė. Kando vieną kąs
nį, paskiau išlėto, tarsi ne sava, ranka 
nusviro, lūpas sučiaupė, o per jos raukš
lėtą veidą skubiai nuriedėjo ašara: „Mo
tin, džiaugtumei, mes vėl visi“, — tėvas 
patylomis pasakė, paskiau, lyg labai di
delį, svarbų reikalą Justui pasakė;

— Tu imk kiaušinį. Tu už visus „di
desnis", tau kiaušinis. Imk, imk, į moti
ną nežiūrėk. Ji nori visos krūvos kiau
šinių... O jums, Algi ir . Elena, višta daug, 
daug kiaušinių sudės...

Jis paėmė kiaušinį. Atsimenu, taip 
bailiai, tarsi tas kiaušinis būtų buvęs karš
tas. Skubiai įsidėjo į kišenę. Ir jam ne
jauku buvo, tas kiaušinis toks didelis, 
sakytum, toks nuostabus, kišenėj netilpo.

Išnešiojo kiaušinį per visas šventes, 
tik po Atvelykio, išginus aveles į lauką, 
su kaimo vaikais, prie skynimo krūmu 
susėdo, visi suvalgė. Po mažą gabaliuką 
pasidalino. Kur matęs, kiaušinis! Kai žan
darai išrinko visas vištas, visam kaime 
buvo tik trys vištos. Visą dieną kalbėjo 
apie kiaušinį, o jis pasididžiuodamas pa
sakė:

— Mūsų vištai motina duoda kaulų ir 
porcelano, su miežiais sumaišo. Ji pridės 
kiaušinių. Turėsiu aš jų gana.

Dienos bėgo.
Vokiečiai išėjo, išnyko, tarsi musės 

rudenį. Seni žmonės sako, kad vokiečiai 
vaiduokliais — ponaičiais išvirtę, kaip 
tose pasakose.

Velykos ateina ir praeina. Justas jau 
turi šešioliką pavasarių, padeda tėvui 
ūkininkauti. Elena jau pavardę pakeitė. 
Algis atvyksta Velykų, Kalėdų atosto
goms, vasarą porą mėnesių lankose
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dalgį suka, prie rugių susikūprinęs pade
da barus kirsti. *

Artinosi Velykos, Justas sumanė la
bai gražiai nudažyti kiaušinius. Surinko 
kelias dešimtis kiaušinių, į pirkią atnešė. 
Jis atsiminė tėvo kambaryje, nuo 1919 
metų gulintį kiaušinį. Jis keletą kartų 
klausė tėvą, kam tas kiaušinis, — tėvo 
ilgai prie pečiaus kaktos džiovintas, — 
guli ant stalo.

t — Palauk, kai būsi vyras, suprasi 
daugiau, tada pasakysiu kam tas kiaušinis 
guli ant stalo. Jau per dešimtį metų 
perlipo jo amžius. Palauk, jis bus se
nesnis, daugiau papasakos, — tėvas šyp
sodamas taip kartą pasakė. Dabar jis ir 
klausti vengia. Nei šis, nei tas, dėl kiau
šinio čia tiek daug rūpintis. Bala ten jį 
žino, tegu sau stovi ant stalo. O vis dėlto 
Justas tik įėjęs į tėvo kambarį tuojau 
akis užmeta ant to kiaušinio.

Šeštadienis. Ryt Velykos, Justas pro 
praviras tėvo kambario duris mato tėvą. 
Jis priėjo prie stalo, pakėlė kiaušinį, vėl 
padėjęs atsisėdo prie lango. Kažin kur, 
tolumon įsmeigė akis, sučiaupęs lūpas 
mąsto. Vakaruose raudonuoja dangus, 
saulėlaidžiai ryškiai žymi šilo medžius. 
Vieškeliu eina moterys, vyrai. Prie 
Kristaus karsto eina pasimelsti. Šventoji 
dar neiškėlė ledo, alksniai nedulka. 
Ankstyvos Velykos. Nuo kalnų, šlaitais 
bėga vanduo, aukštėlesnės vietos juo
duoja, o slėniuose baltuoja sniegas.

Atėjo Algis, motina, mergos, bernas. 
Motina pasiūlė valgyti, nes ryt anksti visi 
skubės į bažnyčią.

Justas, žiūrėdamas į pintinę, žalių, 
mėlynų kiaušinių gėrėjosi pavykusiu nu- 
dažymu. Jis išdidžiai padėjo ant stalo vi
siems po porą, tarsi kruopštus, geras šei
mininkas suskaitė kiek dar liko Vely
koms. Taip sau, užsirašė ant kalendo
riaus kampo „84 k".

Atėjo prie stalo ir tėvas, atsinešė 
baltąjį, nuo stalo, vidury lėkštės padėjo.

Ilgai žiūrėjo į kiaušinius, į tą vieną 
baltą. Tarė:

— Žinot, ką man mena šis baltasis 
kiaušinis. — Visi tyli, klausimo žvilgs
niais seka tėvą. Algis padėjo ant stalo 
savo peilį, bernas padėjo jau pramuštą, 
mėlyną kiaušinį.

— Papasakosiu tą istorijėlę. Trumpa ir 
paprasta, kai kareivio pilkos apkaso die
nos. Buvau Karpatuose, kai Velykų meto 
saulė tirpino kalnų sniegą. Jau antros 
Velykos buvo kareivio dienų. Iš ryto, 
šeštadienį (tą dieną atsiminėm — žino
jom, šiaip visos dienos susiplaka, karei
vis nežino šventadienio nė šeštadienio) 
austrai smarkiai šaudė. Matyt, buvo at
ėjusi vokiečių parama. Kalnų uolos ske
veldromis tiško, mėlynam danguj tirpo 
dūmų debesys. Et, kam aš čia pasakoju, 
ne apie karo baisenybes noriu kalbėti. 
Taigi, tą šeštadienį, saulei leidžiantis nu
tilo patrankos. Taip tylu, maloniai gera 
pasidarė kalnuose. Tik po patrankų per
kūnijos supranti, koks malonus tolimo kal
nų upelio čiurlenimas, kokia rami lei
džiančios saulės šiluma, negali nuo raus
vo saulėlaidžio akių atlupti, kai paskuti
nis parako dūmų debesėlis išsiskaidė ra
miai žėrinčioj vakaro vėsumoj.

Tėvas pažiūrėjo į langą, į raudonuo
jančius vakarus.

— Mūsų apkasas buvo prie kalno. Aš 
ir du rusai, žiūrėjom į vakarus, toli juo
duojančius namus; „Ryt Velykos, An

driau". „Taigi, atsakiau, Velykos, My
kolai“.

— Kažin ką veikia mano Elyza, kur 
ji dabar su Jonium? — tarė Ernastas.

—- 0 aš galvojau apie jus. Ką jie vei
kia, kur Velykas, sutinka. Visi tylėjom. 
Tokios klaikios Velykos Karpatų kalnų 
atokaitoje, paraku oras dvokia.

— Mano tėvai gal jau mirė. Kažin Ir 
laiško neparašo. Kas dabar Suomijoj, bal
toj saloj Suomijoj dedasi, — kažin kam 
kalbėjo Mykolas.

— 0 Latvija po vokiečio vinėtu padu. 
Sakyk, koks paukštis dabar pasakys, ką 
veikia mano šeima Mintaujoj, — Ernas
tas nežinia ką klausė. Įsikalbėjom apie 
savo namiškius, ką kuris turim, ką pali
kom. Mes trys sėdim apkase, Velykų 
naktis ilsis kalnuose. Mes trys: lietuvis, 
latvis ir suomis. Rusų armijos kariai, už 
kažin ką į Karpatus atgabenti.

— Kieno šitie užkeikti kalnai? — 
klausia Mykolas.

— Koks velnias čia bežino, — meta 
Ernastas.

— Austrų, Ernastai, — sakau.
— O kieno mes, Andriau, — klausia 

Mykolas. — Ko mums čia reikia? — Visi 
mes žiūrėjom į viens kitą, atsakas aiškus, 
ir neaiškus. Po valandėlės išgirdom žings
nius. Ernastas už šautuvo nusitvėrė. „Pa
dėk į šalį, gysuly! — tarė atėjęs prie mū
sų apkaso Ivanovas. Tai mūsų bičiulis, 
visada pilnas kalbos kaukazietis. Jis 
įsiritęs į mūsų apkasą pradėjo pasakoti 
apie savo gimtinę, kaip jie švęsdavę Ve
lykas. Kiek vyno, kiek ožkienos suval- 
gydavę. „O dabar, sakykit, vyrai, be 
juokų, kam čia mane atvežė, kam man 
reikalingi Karpatų kalnai, jei Kaukazo 
kalnai daug gražesni, o į visas viršukal
nes nei aš nei mano vaikai neįlips. Ką 
man blogo padarė austras, sakykit?" 
Ivanovas įsmeigė savo mėlynas,' moteriš
kas akis.

— Mes tylėjom. Jis kažin ko laukė. 
Nakties tyloj išgirdom bailius žingsnius. 
Visi laukė kas pasirodys kalno šlaite. 
Naktis tamsi. Žiūrim, prie apkaso priėjo 
kareivis, rodos austras. Mykolas paklau
sė: „Iš kur, tamsta?"

— Aš noriu gerti, — jis blogai tarda
mas rusų žodžius įėjo į mūsų apkasą. 
Tikrai, austrų kareivis. Aš nepasakosiu 
ką kalbėjom, kaip ten buvo, smulkmenos. 
Po valandėlės mes buvom draugai, saky
tum, seni bičiuliai. Mes užmiršom karą, 
Karpatų upelius, kurie užlieja apkasus, 
mums liejosi žodžiai pasakojant iš kur 
kuris esam, ką palikom, kur širdį trau
kia.

— Vienoj mano lizdas, broliai, esu 
laikrodininkas. Tas karas mus išlupo iš 
mūsų lizdų, išblaškė po visą svietą. Dir
bau, krapštinėjau laikrodžius, ar galėjo 
man ateiti tokia mintis, kad Lietuvoj, 
Rusijoj, ar Latvijoj yra mano priešai, aš 
juos, jie mane šaudys, tykos. Sakykit, 
broliai! Kaip, juk mes broliai!

— Mes vis klausėmės, o Ivanovo vei
dais riedėjo ašaros. Jis, tegul ir minkšta
širdis, bet verkti ir mes būtum pataikę. 
Žiūrim, viens į kalnus, kitas į dangų, 
trečias į žemę. Taigi, mes broliai.

— Broliai, Andriau, — tarė Ernastas. 
Visi tylim. Tai daugiau, negu aišku.

— Aš, kai grįšiu į Kaukazą, kai sa
vo abu sūnų apkabinsiu, juos išbučiuosiu 
ir pasakysiu: visur, visoj žemėj gyvena 
mūsų broliai, mes mylėkimės kaip bro
liai, kaip geri draugai, tada nebus prie-

Bičiuliui.
Ar tu atsimeni, mano bičiuli, 

tuos metus, pergyventus drauge, tą 
jausmų ir minčių bendrumą, tas 
svajones, išdidžias ir beprotiškas, 
kurios gaubė visą pasaulį spindu
liuojančia gaubte, ir vis dėl to 
nejsigyvendinusias?

Ak! Kaip puikiai mes supratome 
vienas kitą tais laimingais laikais! 
Mes tikėjome visu tuo, kuo taip 
sunku tikėti mūsų dienose: ir savo 
jėgomis ir žmonių gerumu ir tei
singumu, ir ateitimi, šviesia saulė
ta, spinduliuojančia ateitimi! Ir vi
sa aplink mus buvo taip puiku, 
taip dieviška ir taip platu, toje ste
bėtinoje šalyje, kurioje gyvenome 
mes, prie tų kalnų apačios, prie tų 
ežerėlių iš krišpolo ir mėlynės.

Tai kame toji mū>ų šalis, mano 
bičiuli, kame mūsų tikėjimas, mūsų 
jėgos, svajonės, kame bičiulystė 
mūsų?

Ir dabar mes susitinkame su 
tavimi ir ilgai žiūrime į akis vienas 
kitam, bet mūsų žvilgsniai dabar 
nebesiekia sielos gelmės, lūpos tyli, 
o paspausdami ranką mes nejau
čiame dabar tos galingos, širdingos 
srovės, kuri kadaise jungė mus 
bendra.

Aš žinau, kas perskyrė mus: gė
da. Taip, gėda... Mes gėdinamės 
abu — bet ne buvusių svajonių, ne 
pirmykščių dienų tikėjimo — bet 
to, kr d dabar mes nei apie ką jau 
nebesvajojame ir nei kuo nebetikime.

Išvertė Arėjas Vitkauskas.

žasčių, nebus priekabių, kuriose kyla ka
ras. Taip mokysiu sūnus, Kolką ir Vanią. 
Jei neklausys — diržu. E, Kolka gudrus, 
Vania mane nusekęs, klausys.

— Aš suieškojau savo kuprinėj vieną 
kiaušini, baltą, vienintelį. Prieš keletą 
dienų buvau iš vienos moteries gavęs 
porą, bet vienas sudužo. Nulupau keva
lus, supiausčiau į penkias dalis — sų- 
valgėm. Visiems užteko. Tylėjom. Aust
ras atsiduso, Ivanovas žiūrėjo į rytus. 
Tolumoj balavo ryto dangus, kalnuose 
tamsa ir ramumas viešpatavo. Mūsų 
penkių, jau pagyvenusių, vargo išdrožti 
veidai, tarsi sustingo. Tokie artimi, bro
liai, bičiuliai mes tapom. Ivanovas pri
slinkęs prie austro apkabino, širdingai 
pabučiavo. Visi išsibučiavom. Ir verkiam 
ir juokiamės. Tai buvo Velykos...

Tėvas nusišypsojo. Jo veide spindėjo 
džiaugsmas ir meilė.

— Aš pažiūriu į šitą baltą kiaušinį, 
atsimenu kažin kur dabar gyvenančius 
brolius: Ivanovą, Ernastą, austrą, Myko
lą. Atsimenu Velykas, kai sugrįžęs sė
dėjau už stalo, prie tokio pat balto kiau
šinio. Atsimenu.

Jis pažvelgė į sūnų, Justą.
— Žinai kam stovi šitas kiaušinis ant 

stalo. Jei išeisit į pasaulį, galit viską 
namuose užmiršti, tik neužmirškit pa
siimti meilės, kuriai nėra priešų, ir ji 
nebus niekam priešu. Pasiimkit meilę.

Naktis mirgėjo žvaigždėmis, pavasario 
orų kvėpavo Velykų naktis. ,
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Koks yra
V.

Skautas yra mandagus ir riteriškas.
Galėjote pastebėti, kad, jeigu asmuo, 

— kuris paprastai būna liūdnas, nuolat, 
ar tai būdamas vienas ar tai draugystė
je, — stengiasi šypsotis, jis pats nepaste
bi, kaip pradeda jaustis žymiai linksmes
nis; tai daug reiškia.

Galima pasakyti, kad ne tik laimė pa
traukia šypseną, bet ir atvirkščiai: šyp
sena patraukia laimę.

Taip pat, jeigu mes visada stengsimės 
elgtis kaip elgtųs išauklėti žmonės, mes 
ir patys tapsime su laiku gerai išauklė
tais ir mandagiais žmonėmis.

Sakoma: „Tas yra džentelmenas, kas 
džentelmeniškai pasielgia“. Tai nevisai 
tiksliai pasakyta. Skautas yra mandagus, 
reiškia, jis su visais mandagiai pasielgia. 
Tačiau, mandagumas nėra tik šie veiks
mai, kuriais jis pasireiškia, bet tai yra « 
tas būdas, kuriuo jis pasireiškia.

Atsimenu, kad vieną vakarą pastebė
jau autobuse berniuką, kuris užleido po
niai savo vietą. Jis atrodė labai supykęs 
būdamas priverstas tą padaryti, ir jo 
veidas kaip ir sakė: „turiu vilties, kad 
ji išlips kitoje sustojimo vietoje ir aš vėl 
galėsiu atsisėsti“. Ponia pažiūrėjo i jį. 
Buvo galima matyti, kad ji jaučiasi labai 
nepatogiai. Iš tikrųjų, ji išlipo sekanti 
kartą sustojus, kaip to norėjo berniukas, 
bet man rodėsi, kad ji išlipo anksčiau 
negu jai reikėjo, nes, tur būt, negalėjo 
pakęsti berniuko žvilgsnio, kuris visai 
neatrodė skauto žvilgsniu. Tas berniu
kas, tur būt, grįžo namo įsitikinęs, kad 
pasielgė labai mandagiai; gi tikrumoje jis 
pasirodė visiškai — storžieviškai. Norė
damas būti tikrai mandagus, jis atsistotu 
šypsodamas ir, pakeldamas savo skrybė
lę, užleistų poniai vietą. Paskui jis pasi
liktų bestovįs patenkinta išvaizda, nes 
jaustų poniai padaręs malonumą. Ir jeigu 
kas nors jo sieloje ir pasipriešintų, sa
kydamas „Šiandie tu daug dirbai ir esi 
pavargęs, kam gi, liurbi, tu užleidai savo 
vietą!?", jis turėtų atsakyti: „Ne, vyras 
esu — gerai pasielgiau. Šiuo momentu 
yra tūkstančiai skautų, kurie ieško pro
gos pasirodyti esą mandagūs, bet aš ra
dau progos greičiau tą padaryti negu 
kiti. Man pasisekė, bet aš pasirodžiau 
tikrai skautu, nes nepražiopsojau šios 
progos".

Nuo ryto iki vakaro, kada esi su ki
tais žmonėmis, kada tu veiki ir kalbi; ką 
tu besakytum, ką tu bedirbtum — vienas 
iš dviejų — arba tu esi mandagus arba 
esi nemandagus. Jei savo gyvenime esi 
nuolat mandagus ir riteriškas, tas tau 
suteiks daug pasitenkinimo, nes jausi, 
kad apie save daug žmonių tu padarei 
kiek laimingesniais. Toliau, tavo manda
gumas ir riteriškumas turtina tavo širdį 
ir daro tave geresnį. Kiekvieną kartą, kai 
atidarai lūpas, stenkis vietoje piktojo

skautas?
pasakyti malonų žodį, vietoje įžeidžian
čio, draugišką žodį. Nuolat stenkis būti 
malonus ir dosnus, bet ne kietas ir žiau
rus.

Sakoma (ir tai ne be pagrindo), kad 
tas, kas nesistengia būti geras, tikriausiai, 
kartais būna žiaurus, nors, gal būt, to 
pats ir nepastebi.

Didžiausia mandagumo paslaptis yra 
gerumas. Sakydamas gerumas, aš no
riu pasakyti nuoširdumas, prie
lankumas, įpratimas galvoti ne tik 
apie save, bet ir apie kitų jausmus.

Jei mes visada prisilaikytumėm 
ketvirtojo skautų įstato ir būtumėm geri 
kitiems, mes pastebėtumėm, kad būti 
mandagiu yra beveik visai natūralu.

Kada susitinki su kuo nors, įprask sau 
sakyti: „štai, tuoj atsidursiu su kitu žmo
gumi. Kada jis atsisveikins su manim, aš 
norėčiau, kad jis būtų kiek linksmesnis, 
laimingesnis. Gal būt, taip ir nebus, bet 
mano pareiga pasistengti padaryti jį ge
resniu bei laimingesnių“.

Susidūręs su kitu asmeniu, pasistenk, 
bekalbėdamas su juo, patirti ar negali 
jam kuo nors padėti, ir kaip. Galima pa
dėti kitam ir nedarant didelių gerų dar
bų, bet tik palankiu žodžiu, simpatijos 
pilnu žvilgsniu, kuris jį padrąsintų. Nuo
lat gali rasti tiek ir tiek progos nežymiai 
pasirodyti mandagiu ir riterišku kaip 
veiksmuose taip ir žodžiuose. Kada, pa
vyzdžiui, žmogus yra kaltinamųjų suole 
teisme, ar kada vienas berniukų — tar
nautojas yra pagautas savo viršininko, 
arba kad ir savo skiltininko, visi nori 
prieiti arčiau ir pasižiūrėti „nusikaltė
lio“. Koks žiaurus smalsumas visus stum
te stumia i jį įsižiūrėti iš arti. Skautas 
niekad smalsiai nežiūri į artimą jo sun
kioje valandoje, jam niekad nieką nėra 
malonu matyti kur nors susikompromita
vusį. Skautas visada pasistengia padėti 
žmonėms išlįsti iš bėdos ir pergalėti 
sunkumus. Jis niekad neprispaudžia ne
laimingojo, bet stengiasi padėti jam atsi
kelti; jis niekad nesityčioja iš vargšo, ku
ris apsiriko — jis norėtų jam padėti ir 
neleisti dar kartą įkristi i klaidą.

Baden-Powellis sako, kad skautas yra 
mandagus su kiekvienu, bet su tam tik
rais asmenimis jis yra ypatingai manda
gus.

Skautas yra mandagus su visomis mo
terimis nežiūrint to, koks yra jų amžius, 
visuomeninė padėtis ir elgesys. Jis yra 
mandagus su moterimis, nes jis norėtų, 
kad kiekvienas vyras būtų mandagus su 
jo motina ir seserim, ir jis atsimena, kad 
kiekviena moteris yra motina ar sesuo 
kito žmogaus. Moters kartais neša sun
kesnes kasdieninio gyvenimo naštas negu 
vyrai ir, nepamiršk, kad savo naštas ir 
nelaimes jos pakelia dažnai didesniu 
kantrumu ir atkaklumu nekaip vyrai! 
Skautas neleidžia, kad koks nors vyras

Skautas skulptorius.

ištartų žodį, kuris įžeistų ar užgautų mo
terį, nors jis jos ir nepažįsta. Jis yra pa
siruošęs dideliu pasišventimu būti ištiki
mas savo penktajam įstatui.

Taip pat skautas yra ypatingai man
dagus su vaikais. Jie yra silpnesni už jį, 
jie dar neturi reikalingo prityrimo, ir daž
nai būna reikalingi skauto pagalbos. 
Aštrus žodis veikia vaiką daug smarkiau 
negu suaugusį ir skautas pasistengia būti 
kiek gali minkštesnis savo santykiuose su 
vaikais.

Lygiai taip pat skautas daro viską ką 
tik gali, stengdamasis padėti seniems. 
Jie yra jau arti savo gyvenimo galo ir 
mes privalome būti laimingi, jei mūsų 
pastangų dėka, jų paskutini gyvenimo me
tai bus laimingi ir ramūs. Gal ateis die
na, kada kas nors panašiai pasielgs su 
mumis.

Irgi, skautas yra nepaprastai manda
gus su ligoniais ir invalidais. Dėl ligos ar 
kokio nelaimingo atsitikimo jie yra nu
stoję kaikurių galimumų, kuriais skautas 
pats gali naudotis, Jis stengsis jiems pa
dėti pamiršti savo ligą ar savo trūkumus, 
jis jiems „paskolins“ savo sveikatos ir 
linksmumo.

Paskutinis, tačiau labai svarbus, da
lykas, apie kurį kalbėsiu, yra: tu atsi
minsi, kad tikrasis mandagu
mas ir riteriškumas praside
da namuose, nes skautas, kuris yra 
nemandagus su savo tėvais, seserimis ir 
broliais, greičiausiai pasiliks nemandagus 
ir tada, jei turės reikalo su kitų žmonių 
tėvais, seserimis ir broliais.

Gerai išauklėtam žmogui mandagu
mas tampa įpratimu — įpratimą gi įgau
name tik nuolatiniu kartojimu. Skautas 
praktikuoja mandagumą visur, kur jis 
nebūtų, jį rodo visiems, ką sutinka ant 
savo kelio: vyrams, moterims, vaikams.

Budėk!
Iš Roland Philipps'o,
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Lėktuvėlis.
Šiame „Sk. A.“ numery jau ne

bežadėjau rašyti apie mažų berniu
kų žaislus, bet vienas mažas nuo
tykis verčia mane truputį parašyti.

Buvo taip. Ateina mane aplan
kyti mano mažas krikšto sūnelis, 
kažkokiu pundeliu nešinas, kurį 
paduodamas man sako: „Aš krikš
to mamytei dovaną atnešiau“. Su-

sidomėjus atvyniojau pundelį ir 
nustebus pamačiau gražų lėktuvėlį. 
„Tai aš pats padariau“, pasidi
džiuodamas pasakė Vladelis. Sun
ku man buvo tikėti, kad penkių

Kaip kas mano apie 
skautus.

(Bandymas išaiškinti santykius).
Ūkininkas — tai kažkas nepaprasto, 

naujų laikų „išmįslas“, prie rusų to ne- 
’ buvo...

Daktaras — sveiki sutvėrimėliai, su 
kuriais turint reikalo galima būtų mirti 
badu ant savo mediciniškų diplomų.

Davatka — jakurat, kaip judošiai: su 
puse kelnių, su nuogais keliais piktina 
svietą.

Vargonininkas — nors nuolat jie rė
kia, bet silpnai sutaria. Matyt, neturi nė 
mažiausio supratimo apie gamas su be
moliais.

Diplomatas — skautas yra mažo for
mato, malonus, ir daug ateičiai žadantis 
pilietis, kuriam griežtai draudžiama me
luoti ir veidmainiauti, tačiau tas jiems 
neturėtų trukdyti ir tiesos nepasakyti^ 

metų vaikas galėjo tokį gražų da
lykėlį padaryti, tačiau jo mamos 
tvirtinimu jam tik nežymūs nuro
dymai buvo duoti. Jeigu kas jau 
moko vaikus žaislus daryti, prie 
visų kitų pridėkit ir šitą. Duodu

jums lėktuvėlio ir jo atskirų dalii} 
piešinukus. Iš jų jums bus aišku, 
kaip daryti.

Visas lėktuvo liemuo daromas iš 
kamščių, o sparnai, uodega, pro

peleris ir ratukai — iš kieto kar
tono. Dalys y ir z padarytos iš vie
los. Kaip matot, padaryti visai ne
sunku.

Kareivis — iš tolo žiūrint kažkas tai 
smarkiai vyresnio, ypač skautininkai 
savo anselbantais man instinktyviai kar
tais pakelia ranką prie kepurės, po ko, 
paprastai, seka nusispiovimas. Trumpai 
— skautai už kareivius biškį mizernes- 
ni, bet smarkiai išblizgintas Lietuvos jau
nimas.

Batsiuvis — nė vienam skautui nesu 
pasiuvęs batų be plastinkų, matyt, tarp 
skauto ir pačiūžų bus kažkas bendro, o 
gal ir visai tas pats.

Siuvėjas — jų rūbuose kilpos, kilpos 
ir kilpos, vadinasi, skautai yra kilpų mė
gėjai.

Sargas — tai mokiniai, kurie turi pa
mokas po pamokų ir verčia mane du 
kart šluoti klasę.

Mama — sūnelis, kuris Motinos Die
ną pateikia man dovanėlę, bet po kelių 
dienų atsiima ją su procentais naujų kel
naičių ar bliūzės pavidale. (B, d.). H. L.

Pas Panevėžio tuntininkąr
Pripuolamai pakliuvęs į Panevėžį, už

sukau pas Panevėžio rajono tuntininką, 
kap. Rinkevičių pasiinformuoti apie skau
tų veikimą ir nuotaiką.

Pirmas klausimas buvo, kurį pakišau 
tuntininkui:

— Ką galite, ponas tuntininke, pasa
kyti apie Jūsų tuntą?

— Paskutiniu laiku darbas pagyvėjo 
ir atrodo, kad veikimo tempas didės. 
Viena — todėl, kad skautai patys reiškia 
daugiau aktyvumo. Antra, — kad mums 
pasisekė įtraukti į aktyvų darbą daugiau 
visuomenės ir šiaip profesionalų asmenų.

Dabar yra suruošti specialybėms įgyti 
kursai, kuriuose veikia šie skyriai: 1) me
džio išpiaustinėjimo ir popierio išdirbi
nių, 2) keramikos (molio lipdyba). Šiam 
skyriui dėsto dailininkas skulptorius Ber
nardas Bučas ir 3) foto.

Kursams pasibaigus numatyta suruošti 
išdirbinių parodą, o po parodos — tų pa
čių eksponatų loteriją. Tikimės, tas su
manymas duos ir pelno.

Pavasarį apie gegužės pabaigą numa
tyta tradicinė tunto sporto šventė.

— Kaip stovi pas jus, p. tuntininke, 
ekonomiški reikalai? Iš kur daugiausiai 
gaunate lėšų tunto reikalams?

— Buvome suruošę tradicinį vakarą, 
kuris gerai pavyko ir davė pelno. Be to, 
turim gerai veikiantį Sk. R. Dr-jos skyrių, 
iš kurio gauname ir piniginės paramos. 
Jis padėjo ir dabar padeda išlaikyti buK- 
lą ir įsigyti reikalingą tuntui inventorių.

— Tiesa, pone tuntininke, kaip gi iš 
ikro pas jus buklo klausimas?

— Daug kas numatyta, daug suprojek
tuota ir daug kas buvo daryta tuo klau
simu. Numatyta, atremontuojant ir pri
statant šaulių teatro patalpas, skautams 
įrengti atskirą patalpą iš 3—4 kambarių. 
Taip pat numatyta gauti iš miesto val
dybos sklypas skautų namams Panevėžy. 
Tačiau kol kas bus ir kol kas įvyks pa
žymėtina, kad dabar tuo atžvilgiu mes 
gyvename — karališkai! — patenkintas 
pareiškė tuntininkas.

— Ponas Braždys, — tęsė toliau, — 
pavedė mums savo namuose (pačiam 
miesto centre, Respublikos g-vėj prie v. 
gimnazijos) 2-jų kambarių butą. Be to, 
greitu laiku pažadėjo ten pat užleisti dar 
du kambariu. Ligi šiol vargę mažyčiame 
kambarėly, kurį su pagalba S. R. D-jos 
samdėm, bent dabar galim pasidžiaugti 
ir būti dėkingi savo mecenatui.

— Kas galvojama tunte apie šių me
tų stovyklą ir kokios perspektyvos yra 
1933 metų tautinei Lietuvos skautų sto
vyklai?

— Šiemet numatome, tuoj pasibaigus 
mokslo metams, suruošti bendrą tunto 
stovyklą kur nors toliau nuo Panevėžio. 
Manome važiuoti net į pademarkliniją, 
apie Varėną. Šioji stovykla bus — lyg 
pasiruošimas 1933 metų stovyklai.

Stovyklai ir jai reikalingam invento
riui įsigyti lėšų numatom gauti iš būsi
mos parodos, loterijos, sporto šventės ir 
be to, šiek tiek iš S. R. D-jos.

— Dar vienas klausimas, p. tuntininke, 
— ryžausi paklausti. — Kaip pas jus 
stovi vilkiukų—paukštyčių klausimas? 
Koks atgarsys tunte suruoštų Užgavėnių 
metu vilk.—paukšt, vadams kursų?

— Šitas dalykas yra ypatingai suakty
vėjęs. Pas mus tunto štabe veikia vilk.— 
pauk. skyrius, kuriam pasisekė gerokai 
išplėsti jau šis darbas pr. mokyklose. 
Jau beveik visose miesto pr mokyklose 
veikia vilk.—pauk. dr-vės. Daug kur yra 
ir provincijoje, — baigė tuntininkas.

Aš, padėkojęs už suteiktas žinias, iš
siskubinau į stotį.

Dominas.
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Skautų kalbos kertelė.
X (Tęsinys).

Vienas skautas, sveikindamas „Skautų Aido“ 
sumanymą įvesti kalbos skyrelį, iškėlė visą eilę „kal
bos klaidų“, kurių iki šiolei, dėl tam tikrų priežas
čių, negalėjau paskelbti. Bet dabar, pasitaikius pa
togiai progai, iškeliu jas, saviškai jas atpasakodamas 
ir vienur kitur papildydamas.

1, Dažnai — tankiai.
Šie du prieveiksmiai, taip pat būdvardžiai, iš 

kurių jie yra kilę, dabar yra reikšmės atžvilgiu ski
riami. Dažnai, paprastai, yra vartojamas, kalbant apie 
laiką, kada norima pasakyti, kad kas nors daroma 
daug sykių, daug kartų, o tankiai yra vartojamas, 
kalbant apie erdvę, kada norima pažymėti tam tikrą, 
pav., medžiagų tarpų glaudumą (ar neglaudumą). 
Skirtumas tarp tų dviejų prieveiksmių gali būti gerai 
pajaustas ir įsidėmėtas iš šių dviejų posakių: dažnai 
(= daug sykių) audžia ir tankiai (su glaudžiais tar
peliais) audžia. Plg. dar.: dažnas svečias, tankus au
deklas, tanki giria, tankūs plaukai.

2. Savistovis.
Tie, kurie dar vis vartoja „savistovį“, elgiasi vi

sai ne „savistoviai“, nes vartoja žodį, kuris yra nu
kaltas ne „savistoviais“ lietuvių kalbos dėsniais, bet 
nusižiūrėjus į tam tikrą rusišką žodį. Skautai, stovė
dami ir mūsų dvasinės (ir kalbinės) nepriklausomy
bės sargyboje, jei iki šiolei nevengdavo šio dvasinės 
priklausomybės palaiko, turėtų jį dabar mesti ir per
imti lietuvišką

nepriklausomą,
iš kurio turime ir brangų nepriklausomybės žodį, ta 
proga įsidėmėdami, kad mūsų kalboje greta nepri
klausomo, maždaug ta pačia reikšme, yra vartoja
mas ir

savarankiškas.
3. Siekis.

Siekis, kaip ir tokie žodžiai, kaip įtekmė, vai
dentuvė, rėdystė („redakcija“), užganėdinti, jau se
niai yra išėjęs į mūsų kalbos „archyvą“. Tačiau vis 
atsiranda žmonių, kurie jį iš ten nori ištraukti ir vėl 
paleisti į apyvartą vietoj dabar jau galutinai įsiga
linčio

siekimo.
Skautai tokiais žmonėmis neturėtų sekti.

4. Laike pamokos.
Laike pamokos, laike pertraukos, laike atosto

gų, laike sueigos ir panašūs posakiai yra mūsų kal
bininkų peikiami. Jų vietoje liepiama sakyti f 

per pamoką, pamokos metu, 
per pertrauką, pertraukos metu, 
per atostogas, atostogų metu, 
per sueigą, sueigos metu.

Skautai, paklausę kalbininkų ir pradėję taip są- 
kyti, kaip jie liepia, tik padėtų jiems varyti jų sunkų 
ir kilnų kalbos valymo ir tobulinimo darbą, kurį jie 
taip atsidėję ir pasišventę varo.

5. Bočius, anūkas.
Bočius yra į lietuvių kalbą atsikraustęs iš mūsų 

kaimynų slavų, ir juo, kaip ir jo giminaičiu probočiu- 
mi, dabar kratomasi, kaipo svetimybėmis (slavybė- 
mis). Bočiaus vietoje dabar paprastai vartojamas 

senelis,
o probočiaus vietoje

prosenis.
Bočių (probočių) vietoje, tolimesnių pranokėjų reikš
me, vartojami žodžiai:
senoliai, prosenoliai, proseniai, protėviai, sentėviai.

Tiesa, kai kurie mūsų kalbininkai žodžius pro
tėvis, prosenis draudžia vartoti, bet be pakankamo 
pamato. Tie žodžiai, kaip jau buvo savo laiku įro
dyta, yra nieku nedėti.

Anūkas yra toks pat atklydėlis į mūsų kalbą, 
kaip ir bočius. Jo vietoje vartotinas

sūnaitis,
o vietoj anūkės vartotina

dukraitė.
Kalbant apie visus anūkus ir anūkes kartu sakytina: 

vaikaičiai.
Tolimesnieji vaikaičiai — vaikaičių vaikaičiai — va
dintini

palikuonimis,
kurį tam reikalui esame paveldėję iš žilos senovės.

Skautas, kurio iškeltos „kalbos žodyno klaidos“ 
čia atpasakojamos, prie bočiaus ir anūko galėjo dar 
pridėti ir iš vokiečių per slavus atsibasčiusį švogerį 
su švogierka, kurie lietuviškai vadinasi 

svainis, svainė.
Prie bočiaus ir anūko draugės priklauso ir die

dukas, kuris lietuviškai vadinasi paprastai 
seneliu.

Kalėdų diedukas, todėl, lietuviškai vadintinas, kaip 
daug kieno ir yra vadinamas,

Kalėdų seneliu.
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6. Linksmadvaris, 
linksmakalnis.
Iškraipytų vietovar

džių mūsų dabartinėje in
teligentų kalboje yra de
vynios galybės, bet šį kar
tą, su mūsų bičiuliu skau
tu, atitaisysime tik du pa- 
kaunės vietovardžius, 
Linksmadvarį ir Linksma- 
kalnį, į

Žagarės dvarą ir kalną, 
kaip kad tą dvarą ir kalną 
netolimo Žagariškių kaimo 
žmonės vadina. Priedų pri
dėsime dar rusiškus

Šancus ir Marvianką, 
kuriuos galima dažnai iš
girsti vietoj lietuviškų tų 
vietovių vardų

Šančiai ir Marva.
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Apie Kęstučio draugovę.
Tik suskambėjus Laisvės varpui 1918 m. lapkr. 

m. 1 d. Vilniuje susiorganizuoja lietuvių skautai. Iš 
ten ta idėja išsiplečia visoj Lietuvoj. 1919 m. pra
džioje K. Vaitkaus iniciatyva skautai įkuriami Kaune. 
Jiems vadovauti pasiima pats Vaitkus ir, dabartinis 
tuntininkas, vyr. sktn. Vs. Šenbergas. Jaunuolių susi
domėjimas skautais didelis. Ir taip po trumpo laiko 
draugovė pasiekė per 60 narių, tas privertė 1919 m. 
bal, m. 12 d. įsteigti atskiras „Karvelių“ ir „Lapių“ 
skiltis. Netrukus suorganizuojama ir II-ji skautų dr-vė. 
Šiai vadovauti imasi sktn. P. Jurgelevičius.

Taip vienetų skaičiui didėjant kyla mintis juos 
centralizuoti—organizuoti tuntą.

Rudenį Kauno tuntą apniaukia nelaimių ir nesi
sekime vilnis. Įtempta 1919 m. rudens atmosfera, ga
ruojanti netolimais vykstančių kovų parako dūmais, 
erzina nervus ir trukdo tėvynės viduje ramų darbą. 
1920 m. rudenį Suvalkų—Vilniaus—Giedraičių kovos 
užgesino Kaune skautiško darbo židinį, nes visi vy
resnieji vadai išėjo su ginklu rankose tiesti kelio lai- 
mingesniam Tėvynės rytojui. Jaunesnieji, neturėdami 
patyrimo, pakriko.

Tikl923 m. rudenį susirinko vadai ir pradėjo antrą 
skautų organizacijos laikotarpį. Atgyja I-ji draugovė. 
Gražūs darbai ir pavyzdžiai traukte traukia jaunuo
lius į skautų eiles. Nebesutelpa dvejose draugovėse 
visi skautai. Reikia organizuoti nauji vienetai. Ir 1922 
m. kovo 5 d. įsteigiama IlI-ji skautų Kęstučio dr.

Ir svečiai naudojasi stovyklos įrengimais.

7. Pirmyn,
Mūsų bičiulis skautas, sekdamas kai kuriais mū

sų kalbininkais, nori visai iš kalbos išmesti žodį 
pirmyn ir į jo vietą perša priekin, paakiui. Kodėl jis, 
arba, geriau pasakius, kalbininkai, kuriais jis seka, 
taip daro, čia nenagrinėsiu. Pastebėsiu tiktai tiek, 
kad pirmyn nesmerkė didis mūsų kalbininkas Būga, 
nęsmerkia jo ir visa eilė kitų, dar gyvų kalbininkų. 
Kad pirmyn būtų ir visai netikusiai sudarytas, — o 
to, kad ir kaip stengės, jo priešai neįrodė, — tai vis 
tiek be jo negalėtume apsieiti. Komandoje, kariuo
menėje, pav., kur yra reikalingas smarkus, smagus 
žodis su kirčiu gale, jo niekad negyvi priekin, pa
akiui, neatstos. Skautai gali jį drąsiai vartoti.

Rašydamas apie batų šniūrelius, buvau iškėlęs 
tam reikalui žemaičių užraiščius. Dabar iš savo skai
tytojų patyriau, kad be užraiščių yra tam pačiam rei
kalui dar du žodžiai —

batraiščiai ir užvarčiai, 
kuriais savo ankstesnę pastabą ir papildau, pažymė
damas, kad užvarčiai tariami su kirčiu ant vidurinio 
skiemens. Vikt. Kamantauskas.

I-oji Kęstučio dr-vė dalyvauja parade Nepriklausomybės šventės dieną.

Jai vadovauti paskiriamas Vyt. Civinskas. Tų pat 
metų bal. 19 d. 111-ji dr-vė pavadinama XV-ja draugove. 
Trumpu laiku draugovė sustiprėja ir savo vei
kimu tampa pirmąja skautu dr-ve Kauno tunte, ir nuo 
1924 m. gr. m. gauna Los D. L. K. Kęstučio 
draugovės vardą.

Graži pradžia, puikūs pavyzdžiai lydi draugovę 
visą dešimtį metų. Skautai dalyvauja visose tunto ir 
didesnėse Lietuvos stovyklose. Jie dalyvauja 1 Lie
tuvos skautų stovykloje 1923 m. vasarą Karmėlavos 
miške.

Gyvenimui paįvairint ir tobulintis, draugovė ruo
šia vakarus, skilčių konkursus ir dirba kilus darbus. 
1926 m. tunto konkurse dr., vadovaujama naujo drau
gininko pasktn. Zen. Blyno, pasirodė gana stipri ir 
užgrūdinta skautiškame darbe ir laimėjo I-ją vietą. 
1928 m. dr-vei vadovauti paskiriamas pasktn. Vyt. 
Kišonas ir po jo—vyr. skltn. Iz. Jonaitis. 1929-30 m. 
žiemą draugovė pirmą kartą savo gyvenime susilp
nėja. Bet neilgam. 1930.11.28 jai vadovauti paskiria
mas pasktn. Vyt. Čepas. Draugovė nugali visas kliūtis' 
ir, iš savo tarpo, paruošusi išleidžia gyveniman gerų 
ir pavyzdingų skautų ir tautos piliečių. Tenka pažy
mėti, kad iš draugovės buvusių skautų dabar yra dva
sininkų gydytojų, inžinierių ir k.

I-ji D. L. K. Kęstučio dr. davė pagrindą įsikurti 
naujoms skautų draugovėms, būtent: 1923.XI.23. atsi
skyrė „Lapinų" skiltis su skiltin. K. Grigaičiu. Iš šios 
skilties 1924.11.10. įsikūrė dabartinė II-ji D. L. K. 
Algirdo draugovė. 1928.IV.21. iš dr-vės atsisky
rusi skiltis sudarė buv. V-ją Vytauto draugovę vo
kiečių gimnazijoje. 1931 m. pavasarį atsiskyrė vil
kiukų būrelis ir skautų skiltis su psktn. Vytautu 
Kišonu ir vyr. skilt, M. Rėklaičiu, kurie padėjo stiprų 
pagrindą ir pasiėmė vadovauti VLai Gedimino drau
govei. Dėlto I-ji Kęstučio draugovė pergyveno ne ma
žas operacijas, kurių rezultate išaugo trys stiprios 
draugovės. Dabar draugovė turi 52 narius, kurie su
daro 4 skiltis ir skautų vyčių būrelį, jų tarpe yra 1 
paskautininkis, 1 vyr. skilt., 5 sklt., 4 pasklt.; paty
rimo laipsniais: I—7, II—14, III—30 ir 1 kandidatas.

I-ji D. L. K. Kęstučio draugovė yra vienintelė 
skautų draugovė Kauno tunte, kuri pilna energijos ir 
pasiryžimo dirbo ištisą dešimtį metų ir dabar žengia 
į antrąjį dešimtmetį. D-vės 10 m. sukaktuvių proga 
Vyriausias Skautininkas už pasižymėjimus skautiškam 
darbe ją apdovanojo ordinu Už Nuopelnus,

V. Vėversėlis.
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I Iš mūsų gyvenimo. (

Marijampolė.
Š. m. vasario mėn. 21 d. skautės ir 

vilkiukai—paukštytės paminėjo gražiai 
pasaulio skaučių Šefės Lady Baden Po
well gimimo dieną.

Į sueigą atvyko iš centro skaučių lau
kiamas vyr. skln. kap. Žukaitis, L. Š. S. 
Garbės Gynėjas, ir sktn. Staugaitis — 
Marijampolės tunto įkūrėjas.

Sueigos pradžia 2 vai. p. p.
Iškilmingoji dalis prasidėjo mergaičių 

malda „Sveika Marija" ir tautos himnu. 
Po to, sktn. Augustaitytės—Vaičiūnienės 
turiningas pritaikintas šventės nuotaikai 
įžangos žodis.

Prasideda iškilmingasis sueigos punk
tas — įžodis. Keliolika vilkiukų—paukšty
čių ir gražus būrys skaučių prieš vėliavą 
duoda įžodį.

Po įžodžio sveikinimai ir vyr. sktn. 
kap. Žukaičio paskaita. Gerb. prelegento 
nuoširdūs žodžiai sukėlė daug ovacijų.

Be to, sušukta po keletą kartų valio 
pasaulio skaučių Šefei Lady Baden-Po- 
weli, Lietuvos Skautų Šefui J. E. Respub
likos Prezidentui Antanui Smetonai ir 
Lietuvos Skaučių Vadei sktn. Čiurlio
nienei.

Linksmoje dalyje: skaučių vaizdelis, 
dainelės, gitaros muzika; skautės Ypatin
gai susižavėjo mažuoju vilkiuku (P. Armi
no pradž mok-los), kuris kaip „didelis* 
smuikavo ir šoko kazokėlį pats griežda
mas lūpiniu armonikučių.

Sueiga baigta giesme „Marija, Mariia".
Visų veiduose viešpatavo šventiška 

nuotaika — spindėjo šypsena.
Gražu, kad Marijampolės vadovės— 

skautininkės, nesigailėdamos triūso, su
rengia skautėms sueigų, kurios paįvairina 
pilkas žiemos dienas, suteikdamos pava
sariško džiaugsmo ir tikrojo skautiškumo.

M.
Rodos, yra ir Rietave skaučių!

Šv. Kazimiero šventės proga Rietavo 
vid. mokyklos salėje buvo Birutės dr-vės 
skaučių įžodis. įžodį davė 6 skautės. Po 
įžodžio skaitė tuntininko įsakymą, kuria
me buvo pabrėžta štai kas: jog skiriama 
nauja dr-kė p. Matusevičienė.

Salė buvo pilnutėlė svečių. Skautės 
norėdamos palikti svečiuose įžodžio die
nos prisiminimą, visus pavaišino skautiš
kais „pyragėliais" ir visokiais skanėsiais.

Gyvai dirba.
Plungė. M.es, plungiečiai, šiemet ne

snaudžiame — dirbame išsijuosę. Kovo 4 
d., t. y., Šv. Kazimiero šventės proga, 
padarėme kartu su sesutėmis iškilmingą 
sueigą. Nors prisiėjo lyg ir neprisiruošus 
sueigą daryti, bet, rodos, neblogai išėjo. 
Taigi svečių turėjome apie „puskapį". 
Vakare 6 vai. seminarijos salėje prie dirb
tinio laužo, prie šventos vėliavos 8 na
rius brolius ir 2 seses gausinga skautų 
brolija priėmė savo globon. Ta proga 
tunt. 4 skautus: St. Plaušinį, St. Šmaižį, 
Ant. Urboną ir Ant. Skeivį pakėlė į pa- 
skilt. laipsnius, o buv. dr-ką skilt. A. 
Stropų „pavadino" vyr. skiltininku. Iš 
tunto buvo atvykusi skaučių atstovė — 
pask. Kupstaitė. Taigi maloniai praleidę 
vakarą išsiskirstėme.

Be to, norėčiau pasakyti, kad Plungė 
iš tiesų šiemet gyvuoja; yra skaučių ir 
skautų dr-vės, vyčių būrelis ir Sk. R. 
Dr-ja, susidedanti iš 28 narių. Visam tam 
reikimui labai padeda gerb. skautų glo
bėjas p. Turskis. Taigi plungiečiai ir ne- 
beužsnūskimel Sakalas.

Prabėgo keletą mėnesių. Atėjo žiema. Murziukas gyveno visa kuo 
aprūpintas ir mokėsi. Nauji jo bičiuliai leido daryti jam visa, ką jis geidė, 
tad Murziuka.s dažnai išeidavo iš namų ir kiekvieną dieną pažindavo 
vis kurią naują miesto dalį. Daug kas stebino jį. Savo pirmam laiške 
mokytojui, kurį jis parašė padedamas ponios Lankienės, jis taip išreiškė 
savo įspūdžius:

„Mielas mokytojau!
Skriste skridom gražiu auto. (Murziukas rašo „skridom“ auto to

dėl, kad niekumet lėktuvu neskrido. Juk automobiliu mūsų keliais grei
čiausia važiuojama 100 kilometrų per valandą, o lėktuvu skrendama iki 
350 klm. per valandą. Autoriaus pastaba). Miestą pasiekėm pavakary. 
Įsivaizduok daug daug žiburių. Gal keletą tūkstančių. Keliu laksto au
tomobiliai mirksėdami prišakinėm lempom, kaip akimis. (Mat, prišaki- 
niai automobilio žiburiai, jei nesumažinti jų šviesos susitikus su kitu 
auto, „apakina“ ir todėl gali įvykti susidūrimai. Yra taisyklė, kad su
sitikę naktį automobiliai šviesą sumažina arba nukreipia į žemę, kad 
būtų nušviestas tik kelias. Murziukas tą nuolatinį šviesų nukreipimą 
ir vadina mirksėjimu. Autoriaus pastaba). Visų namų langai apšviesti, o 
krautuvių — labai gražiai papuošti. Daug, daug žmonių vaikšto gatvė
mis. Kryžkelėse stovi policininkas ir mostaguoja rankomis. Automobi
liai ir vežikai, jei jis pakelia ranką, turi sustoti. Mes taip pat sustojom. 
Aš nežinojau, kad policininkai tokie galingi. Aš atsiminiau, kad mies
tely man vienas iš jų buvo labai nusukęs ausį, užtat aš jų labai nemė
gau, o dabar nusprendžiau, kad būtų gražu stovėti gatvėj mėlynuos 
rūbuos su raudona kepure ir baltom pirštinėm ir stabdyti automobilius. 
Kaip manai, mokytojau? Privažiavom didelį kelių aukštų namą. Aš 
tokių nebuvau matęs. Kambariai dideli ir gražūs. Išbėgo didelis, dide
lis šuo. (Vaikučiai, įsidėmėkit. Kai rašysit laiškus, niekumet neminėkit 
trijų vienodų žodžių paeiliu. Pvz„ didelis, didelis.jr t. t.. Tai nelabai 
gražiai skamba. Aut. pastaba). Pavalgėm vakarienės, paklausėm muzi
kos iš dėžutės (sakė tai radio, aš jo nepažįstu), ir aš nuėjau miegot. 
Kad užmigau, tai prabudau kitą dieną apie 12 v.

Mielas mokytojau, parašyk, kaip gyvuoja mama ir kas naujo mo
kykloj ir ar sveikas pats esi.

Aš sveikas.
Sudiev, sudiev!

Mylintis Jurgiukas“.
Mokytojas jam parašė:

„Mielas Jurgiuk!
Tu negali suprast, kaip aš džiaugiaus gavęs tavo pirmą laišką. 

Kad tu parašysi, aš neabejojau bet, kad tu taip gerai parašysi — ne
sitikėjau.

Gyvenime dažnai būna neįtikėtinų atsitikimų, kada laukiamoji 
laimė, kaip iš dangaus, kartais iškrinta. Tau laimė iš tikrųjų iš dangaus 
iškrito. Kad tu gabus ir doras, aš niekumet neabejojau, bet aš žinau, 
kad daug yra protingų vaikų, kurie vis dėlto į mokslus neišeina, nes 
neturi pinigų Neturėjai jų ir tu, bet tau taip susidėjo sąlygos, kad pi
nigų ir nebereikės. Tavo turtas — širdis ir sąžinė. Jei būsi visuomet 
doras, meilus, jei visuomet mokysies ir stengsies pažinti gyvenimą, tu 
greit pamatysi, kad kiekvienas iš mūsų gyvenime turi pareigų, kurias 
turi sąžiningai vykdyti. Tau dabar viskas atrodo nauja ir keista. Pri
prasi, pažinsi mūsų kultūros ir civilizacijos pasiekimus, o gal išaugęs 
ir pats sukursi ką nors naudingo tėvynei ir pasauliui.

Kiekvienas vaikas turi jau iš mažens pasistatyti sau kokį tolimą 
ir sunkiai tepasiekiamą tikslą — idealą ir jį visą gyvenimą siekti. Nieko 
nėra kilnesnio gyvenime, kaip mylėt savo artimą, dirbti dėl jo gerovės, 
nes jei tavo kaimynai bus visu kuo patenkinti, būsi laimingas ir tu. 
Nelaimingi tie žmonės, kurie krauna turtus ir patys, gailėdami jų leisti 
ne tik kitiems, bet ir sau, skursta. Tokie panašūs į elgetas, o kiekvieno 
doro žmogaus uždavinys įvykdyti žemėj laimės ir tiesos karalystę. Aš, 
gal būt, per rimtai su tavim pradėjau kalbėti, bet jei ko nesuprasi, pa
klausk savo dėdės (p. Lankas sakė būsiąs tau dėdė), arba tetulės — 
jie tau visa paaiškins. Jie labai geri žmonės, tu, tur būt, jau spėjai įsi
tikinti. Tavo mama sveika ir linksma, aš taip pat.

Būk visumet ir tu linksmas, Murziuk, t. y., atsiprašau, Jurgiuk. 
Sudiev. Tavo mokytojas", —-
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Ilgai sėdėjo Murziukas prie lango, susimąstęs dėl mokytojo laiško. 
Ir kilo jo galvoj klausimai: kodėl jam visai svetimi žmonės tokie geri. 
Juk dar taip nesenai savo neapgalvotais darbeliais Murziukas ne vieną 
kaimyną iš kantrybės išvesdavo, o dabar...

Murziukas paraudo atsiminęs praeitį. „Bloga tai, — galvoja jis, —: 
kad niekas man neparodė gražesnio gyvenimo, niekas neišaiškino, ko
dėl reikia daryti taip, o ne kitaip. — Jei aš būčiau turėjęs tokį namą, 
tokį šunį Nero ir radio. — Aš niekuomet nebūčiau išdykavęs“.

Murziukas, žinoma, nežinojo, kad vaikai, kurie palyginti turtingai 
gyvena ir tai išdykauja, o kartais taip pat ne per daug gerai pasielgia. 
Tai pareina nuo to, kad kiekvienas žmogus turi išblaškyt susirinkusias 
jame jėgas, kitaip sakant, išeikvoti energiją. Ir štai, jei toks žmogus 
neturi kokio planingo darbo, jis nenoromis pradės išdykauti. Tik dar
bas, darbas ir dar kartą darbas atpratina kiekvieną nuo ištižimo ir 
išdykavimo.

Dirbkime visumet. Tegu mūsų rankos pavargs, tegu mes truputį 
išalksim, bet užtat pajusime, koks saldus po darbo miegas, koks skanus 
uždirbtos duonos kąsnelis.

— Murziuk, tau nuobodu pas mus? — Į kambarį įėjo p. Lankienė.
— Ne, tetule. Aš tik galvoju.
— „Galvoju, galvoju“... Murziuk, nebūk per didelis galvočius. Tau 

dar per maža metų, neįvargink per daug galvos visokiomis mintimis. 
Suspėsi visa suprast. Nori eiti pasivaikščiot?

— Tuojau, tetule.
Jie ėjo sniegu nuklotomis gatvėmis. Snaigės vis krito. Alėjoj kryš- 

taudami važinėjos rogutėmis vaikai, čia pat zujo automobiliai, vežimai...
— Tetule, — žiūrėk, štai tas vaikas, kuris mane išgelbėjo!
— Kur?
— Štai, jis pasuko už kampo.
— Gal būt tai kitas? Skautai dėvi vienodus rūbus, tu galėjai su

painiot,
— Ne, tetule, aš tikrai mačiau. Aš labai norėčiau jį sutikti, pasi

kalbėti... Pakviesk jį, tetule, pas mus.
— Gerai, Murziuk, bet kaip aš sužinosiu, kur jis gyvena. Juk 

skautų tūkstančiai...
— Aš sužinosiu... >
— Kaip?
— Aš jį sutiksiu gatvėj. Aš jaučiu, kad taip bus.
Tetulė nusistebėjo Murziuko jautrumu, bet nieko nepasakė ir visą 

kelionę apie tai daugiau nei vienas neminėjo. Tik visai netikėtai grįž
tant į namus Murziukas paklausė:

— Tetule, o aš galėčiau būti skautas?
— Kodėl ne. Tik ten reikia drąsių, dorų, gerų berniukų.
— O aš ne doras?
— Na, kas sako, — nusišypsojo tetulė, — tik tau reikės dar la

biau mieste apsiprast, gal sutiksi kokį gerą skautą — susibičiuliausi, o 
paskum jau ir pats skautu pasidarysi.

Tą visą dieną Murziukas tegalvojo apie skautus ir į savo dieno
raštį, kurį jis pradėjo rašyti atvažiavęs į miestą, įrašė: „Būsiu skautas“.

(B. d.).

KĄ DARO SKUODIŠKIAI.
Šventė.

Š. m. vasario m._ 7 d./ Skuode įvyko 
skautų šventė, kurioje dalyvavo per 100 
skautų-čių. Per iškilmingą sueigą 11 
skautų-čių ir 36 vilk. — paukšt, davė 
įžodį. Tą pačią dieną 8 skautai-tės išlai
kė egzaminus į II pat. laipsnį. Šventės 
proga raštu sveikino kan. Pr. Žadeikis; 
žodžiu sveikino J. A. Valstybių Lietuvos 
konsulas p. .Žadeikis ir vietos šaulių bū

rio vadas p. V. Skabas. 19 vai. prasidėjo 
vakaro programa. Vaidino P. Raudžio 
..Tėvynei", III veiks, skautišką veikalėlį 
ir Genytės „Paskutinį kartą". Programą 
dar gražiai paįvairino 39 vilk. — paukšt, 
kaukės.

Konkursai.

Šv. Kazimiero šventės proga paskelbti 
mokslo pažangumo konkursai. Skautai-tės 
stengiasi būti geri mokiniai.

Taupymas.
Su dideliu stropumu eina taupymas, 

kad pavasariui ir vasarai atėjus galėtu
mėm džiaugtis žavėjančiu iškylų ir sto
vyklų gyvenimu. Žiedas.

Šv. Kazimiero paminėjimas.
Zarasai. Zarasų skautai-tės kovo 4 d. 

suruošė iškilmingą Šv. Kazimiero paminė
jimą. Dalyvavo kom. mokyklos pedagogai, 
moksleiviai, per 70 skautų-čių, Zarasų 
visuomenė ir iš Utenos psktn. Vojevods- 
kis. Įžodį davė 8 skautai. Įdomią paskai
tą apie Šv. Kazimierą laikė Komei c. Mok, 
inspekt. Valiukonis. Kalbėjo ir drauge 
sveikino skautus-tes dir. Dr. Steponavi
čius, tuntininko vardu psktn. Vojevods- 
kis ir Zarasų skautų-čių viršininkas mo
kyt. p. Šolys. Po iškilmingo posėdžio ir 
įžodžio, sugiedojus Tautos Himną, prasi
dėjo vakaras — koncertas. Buvo suvai
dinta pora komedijėlių, sudainuota ke
letas skautiškų dainelių. Vėliau buvo 
plastika, komiškas sportas ir skautų sty
gų orkestras. Charakteringa, kad progra
mą atliko beveik vieni skautai-tės ir labai 
vykusiai. Publika buvo labai sužavėta ir 
kai kuriuos dalykėlius antru kartu iššau
kė scenon. Žentas.

Telšiai. Ši diena mums, Vytenio laivo 
jūros skautams, yoatingai įspūdinga ir 
atmintina. Dieną pradedame organizuotai 
klausydami pamaldų. Trečią valandą po 
pietų susirenkame visi gimn. salėn, bend- 
ron sueigon su Algimanto dr-ve. Čia iš
kilmingai suteikiamas 4 jūros skautams 
vairininko laipsnis. funtininkas pasako 
kalbą, „Gulbinų" valtis suvaidina kome- 
dijėlę, pažaidžiam ir skirstomės linksmi, 
kupini pasiryžimo dirbti skautizmo ir tė 
vynės darbą, geriausioj nuotaikoj, besi
dalydami įspūdžiais. Margis.

Taip minėjome šv. Kazimiero dieną.
Ukmergė. Rytą rikiuotėj nužygiavome 

į bažnyčią, paprašyti Aukščiausiąjį, Patro
no/dienos proga, mūsų darbams palai
mos. Pasimeldėm, išklausėm turiningą pa
mokslą apie šv. Kazimierą, Lietuvos ka
ralaitį ir... vėl koja kojon į gimnaziją, kur 
keliolika skaučiukų turėjo progos asme
niškai pasidalinti „įspūdžiais" su tunto 
egzaminų komisija. Ji net tris valandas 
prakaitavo tikrindama „skautiškųjų žinių 
bagažus". Pasirodė, kad kai kurie pa
šykštėjo prisirinkti. (Kai kurie teisinasi, 
kad, girdi, krizės laikai!). Trejetas biškį 
suklupo, bet už tat likusių aštuonetas 
pralindo...

15 v. gimnazijos salėj iškilmingai tunto 
sueigai išrikiuoti skautai laukia atvyks
tant tuntininko... Pasigirsta komanda: Ra
miai! Pagarba!, tuntininko trumpas ir 
griežtas „budėk!", nuskamba visų vienetų 
pilnas jaunatvės pasiryžimų „Vis budžiu!", 
p. tuntininkas susirinkusiems didžios 
šventės proga pasveikina ir apleidžia sa
lę... Adj. vyr. skilt. Br. Štaras perskaito 
tuntui įsakymą, kuriuo keletas skautų, 
už pavyzdingą pareigų ėjimą, pakeliami 
į vyr. 1., nuaidi per salę gražūs pasveiki
nimų žodžiai ir... duryse pasirodo živilie- 
čių vėliava... Vyr. skilt. Ant. Umbrazui 
perskaičius egz. kom. prot., iššaukiami 
įžodžiui pasiruošę kandidatai, kuriems 
trumpai primenamos būsimos pareigos... 
Gal ne vienas paabejojo, ar ištęsės eiti 
tikruoju keliu... Taip. Ištęsės! Nes visi 
(13) tvirtai pasiryžo tarnauti Dievui, Tė
vynei ir Artimui. Savo žodžius patvirtina

PRANEŠIMAS.
Nurodykit savo adresus, Vyr. Skautų 

Štabe yra Tamstoms laiškų: p. p. moky
tojai: AMESAUSKAITĖ Klementina, 
ŽUKAUSKAITĖ Julė, KAMINSKAS An
tanas, DEMINDAVIČIUS Justas.
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Rinkime tautos žaidimus.
I.

Skautės-ai ir moksleiviai puikiai žinot 
žaidimų svarbą. Jūs žinot, kad labai liūd
na sueigoj arba kūno kultūros pamokoj, 
kai kartais negauni pažaisti. Žodis „žais
ti“ taip galingas, kad jį išgirdus tuoj pa
šoki iš džiaugsmo ir galvatrūkčiais pasi- 
leidi į aikštę. Žaidimas — džiaugsmas, 
žaidimas — sveikata!

Kiekviena tauta turi žaidimų, kurie 
atitinka jos dvasią ir būdą. Ypatingai lie
tuvių tauta turi sukūrus labai gražių žai
dimų, kurie dabar pamirštami. To neturi 
būti! Jie reikia užrašyti, atgaivinti ir vėl 
žaisti. Skautės-ai, moksleiviai ir bendrai, 
kas susiduria su liaudimi, šiuo atveju ga
lėtų padaryti didelį darbą, rinkdami mūsų 
kaimo tautinius žaidimus.

Nuo 1926 m. pradėjau rinkti tautiškus 
žaidimus, bet vienas nedaug ką tepada
rysi, tad kviečiu skautes, skautus, moks
leivius ir šiaip paslankesnius į talką. Už
rašykite, kuriuos Jūs patys žaidėt būdami 
dar ne mokykloj. Užrašykit, kuriuos žai
džia piemenėliai ir kaimo jaunimas. 

Siųskite šiuo adresu: Šakiai, gimnazija, 
mokyt. V. Liulevičiui.

Kad būtų lengviau užrašyti, patariu 
pasinaudoti šiuo planu:

1. Žaidimo vardas.
2. Kur žaidžiama (nurodyti apylinkę).
3. Žaidikų skaičius ir amžius.
4. Žaidžiamas lauke ar kambary.
5. Žaidimo vietos (kambario ar pievos) 

ir įrankių aprašymas.
6. Žaidimo vyksmas (kaip žaidžiama).
7. Žaidimo taisyklės: tikslas, pradžia, 

pabaiga.
8. Varijantai (kiti žaidimo būdai).
9. Kas užrašė ir kur užrašė (Adresas, 

pavardė, vardas).
10. Kas pasakojo (Pavardė, vardas, 

amžius, gyvenamoji vieta.
Pageidaujama, kad kiekvienas žaidi

mas būtų užrašomas atskirame lapely.
Laukiu iš jaunųjų talkininkų gausingo 

žaidimų skaičiaus. Už malonią talką bū
siu nuoširdžiai dėkingas.

V. Liulevičius.
II.

Renku tautiškus žaidimus — eilių 
(pav.: gūžputele, žiedelį dalinti, skiniuku, 
ropę rauti ir t. t.), ratelius, su įvairiausiais 
judesiais ir dainomis (pav.: šiaudų batai, 
šakalėlių padai..., pasėjau linelius... ir t. t.) 
ir įvairius šokius.

Šių dalykėlių dar labai maža dalis yra 
užrašytų, o dauguma dėl to jau visai ir 
užmirštami, ir labai retai kus užtinkama 
gyvenime juos vartojant. Visa tai įvyksta 
ne dėl to, kad jie būtų nenaudingi ar 
neįdomūs, bet dėl to, kad mada keičiasi 
ir neišmintingesnieji pamiršę savus, ima 
sekti netikusį naujoviškumą.

pabučiuodami vėliavą. Jaunuosius skau
tus sveikinom, kaip kas mokėjom, kaip 
kas galėjom. Po to prasidėjo linksmoji 
dalis: skambėjo dainos garsai, živilietės 
pašoko baletą, kudirkiečiai suvaidino 
„skautų egzaminus" ir vėl dainos. Susu
kome už gimnazijos direkt. p. K. Ambro- 
zie’” (varduvių proga), vyr. skautininką 
ir tunto Kazius po tris kartus valio, pa
leidome Vilniaus raketą ir namo... Ne! 
Dar ne namo, dar saldainių broliškas da
linimasis, kuriuos atnešė į sueigą atvy
kęs Levanpolio dv. pr. mokyk, vedėjas, 
tikslu pasižiūrėti skautų susirinkimo. Pa
saldą lūpeles užtraukėm: „Eisim broleliai 
namo, namo...“ ir parėjom...

Vyr. skilt. Ant. Umbrasas.

Radęs daug pritarimo ir pasižadėjimų 
rinkti medžiagą, darbą pradėjau. Jau yra 
surinkta 169 įvairūs dalykėliai, bet pa
lyginant tai yra tik maža dalelė iš šios 
srities tautos kūrybos visumos ir dargi 
begaliniai įvairios.

Tad be jūsų, kaipo vienintelių didžiau
sių šios srities mėgėjų, bendradarbiavi
mo visi pasiryžimai būtų veik nebeįma
nomi ir nauda nebepasiekiama. ,

Todėl kitus raginkite ir patys tuo jaus 
užrašykite jau-žinomus ar čia galimus su
rasti ir parvažiavę atostogų ar p. parin
kite daugiau. Užrašydami nieko neiškrai
pykite, pažymėkite, jei galite, gaidas ar 
nurodykite atitinkamą melodiją, be to, — 
vietą kur nugirdote (apskritį ir valsčių), 
kas papasakojo, kurio amžiaus ir lyties 
žmonėms tinka užrašytasai dalykas, savo 
vardą ir pavardę ir savo adrisą.

Medžiagą siųsti šiuo adrisu: Ben. Bu
činskui, Prienai, gimnazija.

autiški žaidimai.
Paskautininkas V. Liulevičius.

(Tęsinys iš „Sk. A.“ nr. 1 psl. 20).
10. DEGA.

Šis žaidimas geriau tinka žaisti aikš
tėj. Žaidikų skaičius neribotas. Aikštės 
kampe aprėžti ratą.

Vienas žaidikas paslepia kokį nors 
daiktą, pav., diržą. Slėpti ne toliau su
tartųjų vietų. Visi žaidikai sueina į ratą. 
Kuomet slepiamas diržas, žaidikai turi 
nežiūrėti — būti užsimerkę. Žaidikas pa
slepia diržą ir sušunka: „Jau paslėptas 
diržas". Visi žaidikai puola atsimerkę 
ieškoti. Kiekvienas nori rasti. Kuomet visi 
ieško, tai žaidikas, slėpęs diržą, į juos 
žiūri. Ir jeigu kurio nors ranka bus vi
sai netoli nuo paslėptojo diržo, tai slė- 
pėjas sako: „Jono (jei tai bus Jonas) 
ranka dega". Jeigu keno nors, pav., 
Petro, akys žiūri į paslėptojo diržo vietą, 
tada sako: „Petro akys dega". Jeigu ke
no nors, pav., Jurgio, bus koja arti, tai 
paslėpėjas pasako: „Jurgio koja dega" 
ir t. t.

Kaip tik pasako „dega", visi puola į 
tą vietą ieškoti diržo. Tas, kuris suranda 
paslėptąjį diržą, visus žaidikus veja ir mu
ša (tik ne smarkiai).

Dabar slepia jau tas, kuris surado dir
žą. Visi kiti vėl nežiūri. Naujai paslėpęs 
vėl praneša: „Jau diržas paslėptas". Ir 
t. t.

Visuomet diržą slepia tas, kuris su
randa. Ir taip žaidžia iki tam sykiui nu
sibosta.

11. VOVERĖ.
Galima žaisti aikštėj ir salėj. Žaidikų 

skaičius neapribotas. Žaidimo priemonės: 
„voverė" — nedidelis koks nors daikte
lis ir nemažos skepetaitės.

Vienas žaidikas išskiriamas burtais 
voverės gaudytoju. Kiti žaidikai susėda 
ant žemės ratu (veidais į centrą). Kojas 
apdengia skepeta, kad nesimatytų pas ką 
voverė, nes ją iens kitam perduoda apa
čia kojų. Reikia taip siurtinėti, kad gau
dytojas nepastebėtų.

Voverės gaudytojas vaikšto po vidurį 
rato, stengdamasis pamatyti, kuris turi 
voverę, neprieidamas prie sėdinčių vieną 
žingsnį. Jei gaudytojas pamato arba įspė
ja, pas kurį voverė, tas eina gaudytoju, o 
gaudytojas sėda į jo vietą.

12. KARALIUS.
Žaisti galima daugely, aikštėj ar salėj. 
Pirmiausia išrenka karalių ir karalie

nę. Paskui karalienei užriša akis. Tada 

priveda prie jos kiekvieną žaidėją ir ka
ralius jos klausia, ar blogas ar geras žmo
gus. Jeigu karalienė sako geras, eina jos 
pusėn, jeigu sako blogas — tai karaliaus 
pusėn.

Po to visi žaidikai susitveria į dvi 
eili, į karaliaus ir karalienės. Tada kara
lius ar karalienė leidžia vieną žaidiką iš 
savo eilės į kitą eilę, kad jis perskirtų 
rankas tos eilės. Ir jeigu perskiria, tai 
nuo galo kiek perskiria, tiek ir atsiveda 
į savo eilę. Jeigu neperskiria, tai jų pusė
je pasilieka. Ir jeigu kurioj eilėj nebelie
ka žaidėjų, tai turi eiti karalius arba ka
ralienė skirtų eilės. Ir jeigu per tris kar
tus neperskiria, tada žaidikai apsupa ratu 
karalių ar karalienę (kuris liko be karei
vių) ir laiko nelaisvėj, kol įstengia iš
trukti.

13. NUMERIŲ ŠAUKIMAS.
Galima žaisti aikštėj ir salėj.
Žaidikai susėda į suolus. Vieną burtu 

išskiria į vidurį, kuris turi diržą arba su
suktą rankšluostį. Jis prieidamas prie 
kiekvieno pasako kiekvienam numerį. 
Kai jau visa siitvarko, eina prie pirmojo 
ir klausia: „Kurio numerio tau reikia". 
Sėdįs žaidikas turi atsakyti, kokio nume
rio jis nori. Pasakytas numeris turi pas jį 
tuoj bėgti, o sėdįs šalia jo, kairėj pusėj, 
turi tuojau sprukti į pašauktojo numerio 
vietą ir tenai atsisėsti. Jeigu sėdintis ša
lia klausiamojo tuojau nebėga, tai tada 
pradeda jį mušti (tik nesmarkiai), kol 
atsisėda į vietą. Paskui eina prie kitų 
numerių ir taip pat klausinėja. Kai pas
kutinį paklausia, žaidimas baigiasi.

14. SIELŲ GAUDYMAS.
Iš viso būrio žaidikų išskiria du, ku

rių vienas vadinasi angelu, kitas — vel
nias. Juos išskiria tokiu būdu: paima kelis 
šiaudelius, kurių vienas esti ilgas, kitas 
trumpesnis, o likusieji visi lygūs. Kuris 
ištraukia ilgąjį, tas vadinasi velniu ir jis 
turi gaudyti. Kuris ištraukia trumpąjį — 
vadinasi angelu. Jis sėda. Jam visos sie
los turi pasisakyti savo vardus (vardai 
sakyti išgalvoti). Vardus taip sakyti, kad 
velnias neišgirstų.

Po to velnias atsistoja truputį į šalį 
ir šaukia vardais. Jei kurios sielos var
dą įspėja, ji turi nubėgti iki paskirtos 
vietos ir grįžti prie angelo. Per tą laiką 
velnias vejasi ir nori paliesti. Jei siela 
suskumba pribėgti prie angelo ir prisiliesti 
jį, tai laikoma ištrūkusia iš velnio nagų. 
Jei velnias paveja ir paliečia, laikoma 
patekusia į pragarą. Tokia siela eina prie 
velnio. Kurios nepagauna, ta stoja šalia 
angelo, jos vadinasi angeliukais.

Taip gaudo iki visi žaidikai esti arba 
velnio išgaudyti arba angelo išgelbėti lie
ka angeliukais.

Laimėja tas, pas kurį daugiau žaidi
kų. Jei daugiau angeliukų, tai laimėja 
angeliukai, jei prie velnio, tai laimėja 
velnias. Žinoma, visi žaidikai stengiasi pa
tekti į angeliukų skaičių. Patekti į vel
nio nagus negarbinga.

Žaidžiama aikštėj. Geriausia žaisti 
septyniese, bet' galima ir daugely.
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Skilties palapinė.
Čia jums duodamas skautų skilčiai 

patogios palapinės pavyzdys. Jos di
džiausias aukštis 2 m., plotis 2 m. 20 c. 
ir ilgis 3 m. 50 c. Grindų paviršius 2 m, 
20 c.X3 m. 50 c. Panašią palapinę pata
riame pasidaryti jums patiems iš tankios 
drobės — „dačkos“ (kaštuoja apie 1 lit. 
30 et. metras, kuris yra 72 cm. pločio), 
iš dačkos pasiūtą palapinę darot neper
šlampamą virtu pokostu (žiūrėk toliau). 
Visai palapinei reikia apie 35—36 kvadra
tinių metrų medžiagos.

Siūdami palapinę laikykitės šios tvar
kos:

1) Iš pradžių darykit palapinės 
stogą S. Stogo ilgis yra 3 m. 90 cm. 
ir jo plotis 4 m. 20 cm. Siūdami stogą,

o K I 

piną, nes toje vietoje eis virvė, kuri lai
kys visą palapinės sunkumą.

Taip pat įsižiūrėkit j temptuvo A de
talę. Medinis temptuvas A su dviem sky
lutėm (žiūrėk jo piūvį braižinyje) turi 
gan didelės reikšmės. Juo virvė, ant ku
rios laikosi palapinės stogas, yra skirsto
ma į dvi. Tuo laiduojamas didesnis pa
lapinės pastovumas.

2) Padarę stogą, imkit 2 šonines 
sienas M. Šių sienų tąsą sudaro gaba
lai T (žiūrėk braižinyje „vaizdas iš vir
šaus“ punktiro linijas), 50 cm. pločio, ku
rie patiesiami ant palapinės grindų išilgai 
šoninių sienų. Tai jums leis nedėti sie
noje ant drėgnos ir nešvarios žemės jūsų 
kuprines, batus ir panašiai. Palapinės šo
nines sienas M prisiūkit dviem lygiagre
čiom, 2 cm. nuotolyje viena nuo kitos, 
siūlėm prie stogo S, 40 cm. nuotolyje

LTIES PALAPINĖ.

Norint, galima palapinės užpakalyje 
L2 padaryti langą (braižinyje — „prie
šakinis vaizdas“ — parodyta pertraukta 
linija), 30 cm.X40 cm. didumo. Į langą 
galite įdėti mikos (kaip kad automobilių 
languose).

4) Palapinės priešakinė siena Li, pro 
kurią įeinama, yra iš dviejų dalių. Vienas 
šonas užeina ant kito 15 cm. Palapinė 
uždaroma raiščiukais arba medinėmis 
sagomis linija ZZ. Priešakinė siena pri
siūta ir prie stogo ir prie šoninių sienų. 
Savo apačioje priedo 1', kaip tai buvo 
prie užpakalinės sienos, ji neturi.

5) Dvi lazdos, ant kurių laikosi 
palapinė ir kurios atsiremia į taškus K, 
gali būti storesnės ar plonesnės, tai 
pareina nuo to, kokios medžiagos, sun
kesnės ar lengvesnės, yra visa palapinė.

Grindų paviršius 3n?50x2»ų.20.
60171^15 vaizdas

žiūrėkit ,kad siūlės eitų ne išilgai, bet 
skersai stogo. Tokiu būdu jos nebus šo
ninių virvių B ir C plėšiamos.

Atkreipkit dėmesio į stogo dalis R. 
Abiejuose stogo kampo galuose yra iš
kirpta po mažą medžiagos trikampį (jo 
viršūnė K), po to medžiaga vėl susiuva
ma. Tokiu būdu stogo galai nuo taškų 
K yra palenkti žemyn. Šį darbą, tačiau, 
atlikit tik tada, kai palapinė bus visiš
kai užbaigta. Toks galų užlenki
mas kiek apsaugoja palapinės vidų nuo 
vėjo ir lietaus.

Abu palapinės stogo kampo galai K 
privalo būti apsiūdinti oda Į šias vietas 
atsiremia lizdos, kurios laiko visą palapi
nę, taigi ypatingu rūpestingumu reikia 
jas sustiprinti,

8 taškuose N ,po 4 kiekviename šo
ne) — skylutes šoninėms virvėms — 
temptuvams irgi apsiūdinkit oda, kad vir
vės neplėšytų stogo medžiagos.

Išilgai linijos KK prisiūkit iš palapi
nės vidaus pusės stiprios medžiagos kas- 

nuo jo krašto. Kaip jau sakiau, palapinės 
sienos yra 40 cm. trumpesnės negu stogo 
ilgis, taigi, siuvant sienas prie stogo, 
abiejuose galuose po 20 cm. jos nepri
eina iki stogo galų,

Po to padėkit odinius sustiprinimus 
keturiuose taškuose H. Virvės B, kurios 
temps šiose vietose, jam suteiks gražesnės 
formos ir didesnio įtempimo.

3) Jums liko tik susirūpinti trikam
piais Li ir L’, kurie uždaro abu palapi
nės galus. Palapinės užpakalinė (prie
šinga įėjimui) siena L-> turi būti padaryta 
iš vieno gabalo ir prisiūta prie stogo nuo 
taško K iki H. Tačiau užpakalinė pala
pinės siena nėra susiūta su šoninėmis 
sienomis M. Tai daroma tam, kad norint 
dieną išvėdinti palapinę, šią dalį būtų 
galima pakelti. Vietoje susiuvimo, galite 
prisiūti kelias sagutes arba raiščiukus. 
Savo apačioje užpakalinė siena L2, taip 
kaip ir šoninės sienos, turi dalį T (50 
cm. pločio), kuri užlenkiama ir patiesia
ma ant žemės.

6) Kada palapinė pabaigta siūti, pa
sta tykit ją ir gerai ištempkit. Karštą 
virtą pokostą dideliu teptuku ly
giai tepkit savo iš „dačkos“ padarytą 
palapinę, — tai ją padarys neperšlam
pamą.

Pabaigai dar kelios pastabos: kerpant 
medžiagą palapinei, visur pridėkit po ke
lius centimetrus siūlėms ir užlenkimams 
prie braižinyje duotų išmierų. Svarbu 
irgi yra, prieš siuvant palapinę, padaryti 
iš medžiagos nedidelį josios modelį ir 
tik po to pradėti fabrikuoti tikrąją pala
pinę Prisilaikykit braižiniuose duoto mas
telio. Jeigu kiltų kokių nesusipratimų ar 
neaiškumų darbo detalėse — rašykit 
„Skautų Aidui“

Tiekimo skyriuje jau yra skau
tiškų kojinių 3,50 lt. pora. Greit bus 
skilties vaistinėlių-

Adresas: Kaunas, Neprikl. a. 4, Sk. reikm. 
tiekimo skyriui.
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Mokytojų kampelis
Kaip registruoti vilkiukų—paukštyčių 

šeimą.
Pirmiausia išaiškinsim šeimos (drau

govės) terminą. Šeima priimta vadinti miš- 
ras vilkiukų—paukštyčių vienetas, susi
dedąs iš kelių paukštyčių lizdelių ir ke
lių vilkiukų būrelių. Tačiau tą terminą 
čia, kalbėdami apie registravimą, varto
sime dar platesne prasme: ir vilk, gau
ją, ir paukštyčių pulkelį, ir mišrią šeimą 
bendrai vadinsime plačia šio žodžio 
prasme — šeima tuo tikslu, kad minint 
kuriamąjį vienetą, nereiktų išvardinti vi
sus tris galimus atsitikimus.

Taigi, apie registravimą.

Būna tokių atsitikimų, kad kuris nors 
asmuo įkuria vilkiukų—paukštyčių šei
mą ir apie tai nieko niekam napraneša. 
Galvoja maždaug panašiai: „Įkursiu šei
mą ir pamėginsiu dirbti: jei seksis — 
dirbsiu toliau ir tada užregistruosiu, jei 
nesiseks, — tai jau geriau likviduoti ne
registruotą šeimą".

Tiesa, neregistruotą šeimą daug leng
viau likviduoti, negu registruotą. Ne fizi
ne ir juridine prasme lengviau, bet — 
morale. Bet argi tik tam kuriama ir ima

ma tik taip dirbti, kad paskiau nežinia 
dėl kurių priežasčių būtų lengviau pra
dėtas darbas likviduoti? Arcsi dirbti pra
dedama iš aukšto pasiruošus likviduotis?

Šitaip daryti jokiu būdu negalima. 
Aišku, jeigu pradėdamas dirbti galvoji 
anie likvidaciją, tai reiškia, kad nepasi
ruošęs imi dirbti: nesi ištyręs veikimo 
sąlygų, paviršutiniškai esi susipažinęs su

Gavėnios ir Velykų plastika.
z Karikatūros J. Martinaičio.

1. Vai, varge, varge, 2. Štai ir Velykos,

3 Liūdna dūdelė, 4. Lengva armoškė,
Mizernos gamos - Linksmi kadriliai, 
Taip pasiilgau Oi, liūlia, liūlia,

Tėvelio, mamos! Oi, lylia, lylia!

pačia organizacija, neturi aiškios, gerai 
nusistatytos, veikimo programos. Tat, tuo 
atveju, kada imantis darbo likvidacijos 
mintis lenda į galvą, geriau nepradėti. 
Abejonė ir nepasitikėjimas tikrai prives 
prie likvidacijos.

Tačiau būna ir tokių atsitikimų, kad 
asmuo, sumanęs kurti vilkiukų—paukšty
čių šeimą, dar neištyręs veikimo sąlygų, 
giliau nesusipažinęs su organizacija ir 
vilk.—paukšt, šeimos darbu, pirmon eilėn 
rūpinasi išgauti leidimą ir tuojau apgrai- 
bom sudarytą vaikų grupę įregistruoti 
vilk.—paukšt, šeimos vardu. Ir šitas ke
lias netikras.

Kaip gi daryti?
Pirmiausia reikia pačiam organizato

riui pasiruošti, paskui ne agitacijos būdu 
sužadinti vaikų interesą vilk.—paukšt, 
gyvenimu ir tėvuose bei aplinkos visuo
menėje taip pat ne agitacijos būdu vil
kiukų—paukštyčių ir apskritai skautų 
atžvilgiu sudaryti teigiamą nuomonę, pa
žiūrą. Šitą paruošiamąjį darbą atlikęs, ži
noma, iš lengvo, kūrėjas gali kreiptis į 
artimiausią tuntininką leidimo organizuo
ti vilk.—paukšt, šeimą ir prašyti registra
cijos lapo. (Yra šie skautų rajono tuntai: 
Alytaus, Biržų, Kauno, Kėdainių, Klaipė
dos, Marijampolės, Panevėžio, Rokiškio, 
Seinų — Lazdijuose, Šakių, Šiaulių, Tei
šių, Trakų — Kaišiadoryse, Ukmergės, 
Utenos, Vilkaviškio, Tauragės ir vietinin
kuos Kybartuose, Raseiniuose ir Mažei
kiuose. Adresuojama taip: .......... rajono
skautų tuntininkui; Dunktiro vietoje įra
šoma miesto vardas. Jei vietininkija, tai 
vietoje žodžio „tuntininkui" rašoma „vie
tininkui“).Tuo tikslu kūrėjas parašo pa
reiškimą, kuriame nurodo: a) kokį vie
netą jis nori steigti (gaują, pulkelį ar šei
mą), b) kur, c) kokių turi perspektyvų ir 
d)parašo pilną išskaitomą savo pavardę, 
vardą, adresą, gimimo datą, pilietybę, 
tautybę, tikybą, mokslo cenzą, užsiėmi
mą, skautiško veikimo ir išsilavinimo ap
žvalgą. Be to, dar, jei gali, prideda atsa
kingų skautų vadu ar skautininko reko
mendacijas.

Tokį raštu pareiškimą gavęs tunti- 
ninkas su savo prierašu tą pareiškimą 
prisiunčia Vyr. Sk. Štabui. Vyr. Sk. Šta
bas. pasirėmęs tuntininko tarpininkavimu, 
padaro atitinkamą nutarimą ir teigiamo 
nutarimo atveju — per tuntininką išduo
da leidimą ir vieneto registracijos lapą.

Kai vienetas yra suorganizuotas ir 
paruoštas įregistravimui, vieneto kūrėjas 
registracijos lape surašo reikalingas ži
nias, surenka pažymėtus parašus ir pa
duoda lapą su reikiamais priedais jį iš
davusiam tuntininkui, prašydamas *unti- 
ninką tarpininkauti, kad vienetas būtų 

— patvirtintas ir įregistruotas. Tuntininkas 
ar vietininkas tą lapą su savo prierašu 
siunčia Vyr. Sk. Štabui. Kada Vyr. Sk. 
Štabas nutaria vienetą patvirtinti ir įre
gistruoti, išduodama: vieneto įregistravi
mo liudijimas, štampas ir t. t.

Tuo atveju, kada vilk.—paukšt, šei
mos organizatorius nėra skautas, bet atei
tyje nori tapti skautu, prašydamas viene
tui steigti leidimo ir registracijos lapo, 
siunčia ir savo asmenišką, ant atskiro 
lapo parašytą, pareiškimą, kad nori būti 
aktingu skautu ir L. S. Sąjungos nariu.

Taigi, kuriant vilk.—paukšt, šeimą, 
būtinai reikia pasirūpinti tinkamu būdu 
ją ir užregistruoti, t. y,, įvesti į visos 
organizacijos kūną ir tuo keliu vienetui 
suteikti juridinę gyvybę.

Knygų lentynėlė.
1. V, Uždavinys, 10.000 kilometrų. 

Kelionė po Europą ir Šiaurinę Afriką. Su 
žemėlapiu ir 167 iliustracijomis, Kaunas, 
1932 m. 412 pusi, kaina nepažymėta.

Leiskime pačiam autoriui kalbėti. Jis 
sako: „Knyga 10.000 kilometrų, rašyta 
paprasto lietuvio ekskursanto, kuris ke
liavo paprastomis susisiekimo priemonė
mis, važiavo traukiniais ir plaukė garlai
viais.

Autorius nesivaikė nuotykius, bet vis
ką lietuvišką akim stebėjo. Gyvai sekė, 
ką jis pravažiavo, ką matė, ką pergyveno 
ir stengėsi savo pastebėjimus bei pergy
venimus šioje knygoje užrašyti.

Knyga skiriama... dar labiau tiems, 
kurie, kaip ir autorius, apie keliones sva
joja, labiausiai jaunimui, jauniems širdi
mi ir siela...

Čia aprašomosios lietuvių ekskursijos 
tikslas buvo Eucharistinis Kongresas, ku
ris įvyko 1930 metais gegužės mėnesi 
Kartagen'oje”

Kaip kino filmoje — skaitant slenka 
pro akis margi Lietuvos, Vokietijos, Aus
trijos, Italijos, Šiaurinės Afrikos, Ispani
jos, Prancūzijos, Belgijos vaizdai. Pradė
jus skaityti, sunku jau skirtis su ta kny
ga, kol pasieki paskutinį puslapį.

Rodos, — moksleivių, skautų knyga 
bus skaitoma dideliu pamėgimu.

2. E d, Hermann‘as, ord. Gbttin- 
geno universiteto prof. Lietuviškai vokiš
kų pasikalbėjimų knygelė. Kaunas, 1931 
m. „Sakalo" b-vės leidinys. 158 pusi.

3. Stasys Laucius. Ugninis ratas. 
3 v. drama, iš okupuotos Lietuvos gyve
nimo. „Scenos Mėgėjo" leidinys 11 nr. 
Kaunas, 1931 Vilniaus pagrobimo 11 me
tais. 40 pusi. Kaina 1 litas.

4. Milžinas. Vilniaus sūnūs. Pro
logo, 3 veiksmų ir epilogo Rytų Lietu
vos tragedija. Kaunas, 1932 m. 96 pusi. 
Kaina 2 lit.

5. Gailestingoji Sesuo. Liet. gail. sese
rų są-gos žurnalas. 1932 m. 1 nr. Kaina 
1 litas.

6. Židinys. Literatūros, mokslo, visuo
menės ir akademiškojo gyvenimo žurna
las. 1932 m. vasario mėn., 2 nr,

7. Vairas. Mėnesinis kultūros žurnalas. 
1932 m. kovo mėn., 3 nr. Nr. kaina 5 lt,

8. Lietuvos Mokykla. Pusmėnesinis 
tautos ugdymo laikraštis. 1932 m. vasa
rio mėn., 4 nr.

9. Gyvenimas nr. 1. Dvisavaitinis pa
veiksluotas meno, kultūros, jumoro ir 
informacijų žurnalas. Klaipėda. Ats. red. 
S. Čekanauskas.

10. Lietuvių — Ukrainiečių Draugijos 
Žinios. Informacinis biuletenis Nr. 1. 
Kaunas.

Du vilkiuku.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga Redaktorius Ant. Saulaitis
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cyuf? gatoą
Skyrių veda vyr. skilt. H, Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.
Užd, nr. 32.

Suraskit netikslumus.

Užd. nr. 33.
Atsiuntė L. Žigaras iš Vilijampolės.

(rašykit į langelius raides taip, kad 
skaitant į centrą išeitų:

1) orlaivio dalis, 2) paukštis, 3) skys
timas, 4) miestas, 5) laivo dalis, 6) vals
tybė, 7) sala, 8) gėlės.

Skaitant ratu turi išeiti: 1) galvosūkis, 
2) pabaiga, 3) augalas (daug.), 4) blogas 

žmogus, 5) gėrimas, 6) medis, 7) mėnuo, 
8) džiaugsmas.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 34.

Atsiuntė V. Šaltinskas.
Šarada.

Skaičius paprastas esu — 
Jums atspėti nesunku. 
Vieną raidę pamainysit, — - 
Žvėriuką jūs tuoj matysit. 
Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 35.
Atsiuntė V. Stulgaitis iš Šančių.
Šias juosteles galima perkelti ir kil

noti aukštyn ir žemyn įvairiai, kad iš
eitų iš vieno š. m. ,,Sk. A.“ viena eilių 
strofa.

Užd. vert. 2 tašk.1r/j L L 1 E U 1 v N V
E 1 1 Ę I D A T 1 L
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Užd. nr. 36.
Atsiuntė A. Eitmanas iš Šiaulių.

Šarada.
Jei miestui raidę vieną trinsi, 
Lietuvą nuo priešų ginsi.
Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 37.
Atsiuntė K. Gumauskas iš Marijam

polės.
Šarada.

Esu upė vandeninga —
Taip pat ir žmonėms naudinga,

Jei galus man apkarpysi, — 
Žmogaus Įrankį matysi. 
Pirmą raidę jei pakeisi, — 
Žvėrių butan tuojau eisi. 
Dar jei raidę man pakeisi, — 
Rusijos upę tuoj gausi. 
Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 38.
Atsiuntė J. Vilčinskas iš Vilkaviškio.

1

C
M 3■ ■

4 5 6

7

L
Perskaityti stačiai: 1) apavas, 2) 

paukštis, 3) žemės dalelė, 5) atlyginimas, 
6) Lietuvos kurortas.

Gulsčiai: 1) paukštis, 4) kūne yra, 7) 
vargšo kankintojas.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 39.

Atsiuntė Ge-Vytis iš Kauno.

Perskaitykit stačiai: 1) žaidimas, 2) 
dalelytė, 3) žvėris, 4) automobilio dalis, 
5) sala, 6) pinigas, 7) gavėnių valgis, 8) 
vabzdys.

Gulsčiai: 3) Rusijos miestas, 8) klau
simas, 9) žmogaus organizmo dalis, 10) 
brangus metalas, 11) ginklas, 12) šaukštas, 
upė Lietuvoj, 14) šeimininkei reikalingas.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 40.

Atsiuntė Faja iš Kauno ,,A. B. G.*'. 
Šarada.

Daiktas aš esu naudingas, 
Žmonėms ir rašybai reikalingas.
Kas aš esu jei atspėsit 
Vieną tašką tuo laimėsit.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.

1) Sakalas, 2) aulas, 3) ratas, 4) Simas, 
5) naras, 6) adata, 7) agurkas, 8) giria, 
9) ritmas, 10) riešutas, 11) krienas, 12)
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šaka, 13) sala. Brūkšnelių vietoje išeina 
penktas skautų įstatas: „Skautas man
dagus ir riteriškas".

Užd. nr. 27.
Stačiai: 1) iltis, 2) kinas, 3) saulė, 4) 

burna, 5) Donas, 6) vinys.
Gulsčiai: 4) būrys, 7) varis, 8) Palanga, 

9) Jonas, 10) Vilnius, 11) sūris.
Užd. nr. 28.

Iš kairės į dešinę: Oka, rasa, vena, 
mada, rašalas.

Iš deš. į kairę: sala, šarada, mane, 
vasara, ko.

Užd. nr. 29.
Gėlė, lėlė.

Užd. nr. 30.
Dantis, antis.

Užd. nr. 31.
Boksas, bosas.

UŽ SPRENDIMUS GAVO:
13 tašk.: S. Žvirėla, F. Tutlis, V. Štat- 

kevičius, V. Grušas, Vyr. pusk. Leipus.
Šios pavardės turėjo būti paskelbtos 

„Sk. A.“ 5 nr.
12 task.: V. Šatinskas, J. Jurge'is, B. 

Kucevičius, V. Jurgelis, J. Vaitkevičius, 
A. Matukonis, J. Kalėda, O. Mikuliony- 
tė, C. Botyrius, P. Krasnickis, O. Moliu- 
šytė, V. Stankevičius, S. Gadliauskas, A. 
Ambrasaitė, B. Markevičiūtė, V. Kubi
lius, M. A. Bendoriūtė, P. Raulušaitis, 
M. Švilpa, K. Buišas, J. Bagočiūnas, K. 
Pilkauskas, J. Antanas, E. Čižinauskas, 
V. Paliušis, K. Dvelys, A. Valiukas, V- 
Pilis, Ste-Pilis, E. Martyšius, K. Kiaunė, 
K. Gumauskas, A. Visockis, E. Čižinaus- 
kaitė, V. Grušas, Tumalis, V. Statkevi- 
čius, S. Petrauskas, O. Grenertas, V. 
Kružikauskas, V. Dilka, F. Tutlis, J. Če
pulis, Ge-Vytis, K. Slavinskas, K. Pete
ris, A. Jermalavičius, T. Aleškavičius, 
A. Leipus, M. Milaševičius, N. Remišaus- 
kas, S. Kuprionis, V. Usevičius, O Lai
mutė, A. Janušauskas, V. Bioševas, J. 
Martusevičius, A. Petrulis, L. Alekna, K. 
Liuberskis, V. Ramonas, St. Maskaliūnas, 
S. Kasperavičius, Vyr. pusk. M. Anta- 
niškis, P. Sidas, K. Kubilius, J. Įeit. 
Bliudnikas, N. Šalna.

11 task.: V. Grajauskas, K. Elertas.
10 tašk.: Virkuolis, C. Karpavičius, A. 

Liutkus, J. Liutkevičius.
9 tašk.: R. Bakevičiūtė,. V. Guobys, 

J. Mintaučkis, B. Šachoveovas.
8 tašk.: P. Kuliešis.
7 tašk.: J. Kazėnas, A. Vainauskas, 

J. Naruševičius, R. Pogirskis, V. Buivytė, 
J. Laužikaitė, V. Juknevičius, M. Suku- 
tas, J. Gražulis, J. Mickus, A. Grybaus
kas, E. Pacevičius, M. Mikuta.

6 tašk.: V. Šatinskas, V. Aniulis.
5 tašk.: K. Malinauskas, A. Feigelavi- 

čius, G. Užupys, B. Mikalkevičius.
4 tašk.: B. Karšinskas, B. Lopata.
3 tašk.: V. Želnys, J. Vaičys.
2 tašk.: M. Gvildys, „Gegučių” skiltis.
SKIRTAS DOVANAS LAIMĖJO:
„Skautų Aido“ prenum. 1932 met. — 

O. Mikulionytė ir V. Paliušis, peiliuką — 
N. Remišauskas, kaklaraištį — S. Kup
rionis, Baden-Powell’io pav. — C. Kar
pavičius ir V. Buivytė.

PRANEŠIMAI.
Visiems: Už uždavinį nr. 32 suradu

siam daugiausia netikslumų skiriamas 
skaut. peiliukas (tinka), o už užd. nr. nr. 
33 — 40 teisingus sprendimus burtų ke
liu skiriamos šios dovanos: dvi „Skautų 
Aido“ prenum. 1932 met., du skaut. 
peiliukai, du kalend. „Budėk“! 1932 met., 
du Baden-Powellio paveikslai.

Uždavinių sprendėjai, laimėję už „Suk 
galvą“ skyr. užd. sprend. prenumeratas, 
dalyvauja prenumeratorių loterijoje.

S. Kasperavičiui: savarankiškas ar 
liaudies gražias mįsles dėsiu į „Suk Gal
vą" skyrių.

Uždavinių sprendimus siųsti iki š. m. 
kovo m. 25 d.

LYGINAMASIS FIGŪRŲ ĮKAINOJIMAS 
PRIE MAINIMOSI.

30.

Virš išvardintose atakose dažnai pri
gulėjo nuo noro puolančio — atiduoti sa
vo figūrą už priešininko, ar ne. Atida
vimas savos figūros, imant priešininko, 
vadinasi „mainymasis“. Kai kurie šach
matininkai noriai maino žirgą ant rikio, 
kiti daro atvirkščiai.

Kas iš jų teisingiau? Ar, gali būti, 
apskritai, negalima kalbėti apie teisin
gumą ar klaidingumą vieno ar kito mai
nymosi, ir dalyką sprendžia kažkoks 
mums nesuprantamas atsitiktinumas?

Mėgėjų partijose dalykas suvedamas 
į laimingą ar nelaimingą atsitiktinumą, 
kuris, tiesa, ne visai yra nesuprantamas 
ir randa sau paaiškinimą lošiančių psi
chologijoje.

Pas stipriuosius lošėjus galima pastebė
ti tam tikras mainymosi taisykles, o pas 
nedaugelį tų, kurie verti yra vadintis 
šachmatų meisteriais, šitos taisyklės yra 
visai tobulos. „Ceteris paribus“ rikis ir 
žirgas, kaip matyti yra vienos vertės. 
„Ceteris paribus“ galima atiduoti žirgą ar 
rikį už tris pėstininkus, dvi lengvas fi
gūras — už bokštą ir du pėstininkus, 
valdovę — už du bokštus arba už tris 
lengvas figūras. Tas yra patvirtinta šach
matų meisterių praktika ilgo periodo bė
gyje-

Butina yra turėti omenyje „ceteris 
paribus“. Kai kuriose sąlygose pėstinin
kas gali pasirodyti brangesnis už valdo
vę, kaip kad sekančioje padėtyje.

2u.

c d e f g h
Jeigu pas baltuosius vietoje pėstinin

ko e7 būtų ant e7 valdovė, tai išloštų 
juodieji. Nes pėstininkas e7 ima ant d8 
ir tampa žirgu, tokiu būdu baltiesiems 
pasiseka užkariauti dar valdovę ir bokštą 
ir jie išlošia. Tokiu būdu mes iš tikrųjų
matome, kad nėra taisyklių be išimčių.

Dabar paanalizuokim ir mes lengvais ((TD 4 
įsitikinsim, kad bokštas stipresnis, kaip 
rikis su pėstininku ir kiek silpnesnis už 
rikį ir du pėstininkus, suprantama „ce
teris paribus".

Baltieji turi iniciatyvą, nes juodieji6 
nieko negali padaryti (30 lent.).

Baltieji išlošia sekančiu būdu: Bh6-— 
h7 + , kad atitrauktų juodąjį karalių nuo’ 
jo pėstininkų. Kd7—d8, Kd5—e6; juo
dieji gali eiti vis vien kur, baltieji, be4 
abejo, užkariaus visus pėstininkus pagal
ba Bh7—d7, Bd7:d6 ir t. t.

Valdovė silpnesnė už du bokštus, jei-^ 
gu priešininko karalius stovi be pavo
jaus, bet ji yra stipresnė už du bokštus,? 
jei karalius yra šachuojamas. „Ceteris 
paribus" — tokią galima pasakyti išva
dą, — du bokštai mažai yra stipresni už 
valdovę. Paprastas pavyzdys padės mums 
tai išaiškinti.

c d e f g h
Figūros randasi šachmatų lentoje: 
Baltieji: Kai, Bhl, Bh3, a3, b2. 
Juodieji: Kc8, Vd6, a6, c7.
Baltieji lošia Bh3—c3, Bhl—cl ir per 

porą ėjimų užkariauja pėstininką c7. Iš
lošti pėstininką a6, tiesa, sunku; bet, ma
tyti, kad iniciatyva yra dviejų bokštų 
pusėje, valdovė gali turėti viltį tik į 
amžiną šachą. Net ir vienas bokštas gali 
sudaryti sunkumų valdovei, jeigu lentoje 
nėra silpnų pėstininkų ir jei prie to dar 
bokštas turės pėstininke atramą, kaip 
kad sekančiame pavyzdyje.

Baltieji: Kbl, Bc3, b2.
Juodieji: Kb4, Vd5, a4.
Baltieji daro partiją lygiomis, lošdami 

Bc3—a3. Jie nekuomet nepapuls į 
cugcvangą ir visos jų figūros apimtos.

Bokštas, neturintis palaikymo, visuo
met pralošia prieš valdovę ir ypatingai 
per cugcvangą. Sekantis pavyzdys yra 
šito paaiškinimu.

Baltieji: Kf3, Vh4; juodieji: Kgl, Bg2, 
Jei ėjimas yra juodųjų, tai bokštas yra 

priverstas trauktis nuo karaliaus, nes ėji
mas Bg2—h2 sulaukia atsakymo Vh4— 
elX. Kai tik bokštas lieka be pagalbos 
jis pralošiama, pavyzdžiui, Bg2—a2, Vh4 
—g5 + , Kgl—hl, Vg5—clT, Khl—h2, 
Vcl—h6 + , Kh2—gi, Vh6—g6 + , Kgl— 
h2, Vg6—h7 + , Kh2—gi, Vh7—bl + .

Jeigu ėjimas baltųjų, tai lengvai pri
veda žaidimą į tokį pat ar į panašų pa
dėjimą, kuriame ėjimas pasirodo juodųjų, 
kad ir pagalba Vh4—d4 + , Kgl—h2, Vd4 
—e5 + , Kh2—hl, Ve5—h8 + , Khl—gi, 
Vh8—h4.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Nuo šio numerio pradėsime duoti už

davinių mūsų skaitytojams. Bus duota 
dešimts uždavinių. Teisingai išsprendę 
visus uždavinius, gaus burtų keliu gra
žias dovanas, skiriamas pirmai ir antrai 
vietai.

Sprendimus siųsti: šachmatų skyriui. 
Uždavinys nr. 1.

Juodieji: Ka8, Ba7, Bb8, b7. 
Baltieji: Kg6, Ve4, Bal, Bh8. 
Matas dviem ėjimais.
Vertinamas 1 tašk.

m

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