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Iš musų gyvenimo.
Taip minėjom Šv. Kazimierą.

Kėdainiai. Per šv. Kazimiero šven
tę išpuolė rekolekcijos, tai jos šventimą 
atidėjom į kovo 13 d. Iš ryto organizuo-
tai nuėjome visi j bažnyčią. 17 v. gimna
zijos salėje įvyko iškilminga tunto su
eiga. Sueigoje buvo pašnekesiai apie šv. 
Kazimierą ir apie R. Baden Powell‘į. 
Po to, buvo skilčių pasirodymas. Išeina, 
kad kėdainiečiai skautai neblogi artis
tai, nes viena skiltis sugebėjo pastatyti 
paties skiltininko parašytą 3 veiksmų 
tragediją! Koresp. Ali. D-s.

Mes einam iškylon...
Kovo 13 d. „anksti rytą" (10 v. 30 m.) 

II D. L. K. Kęstučio dr-vė, apsiginkla
vusi kuprinėmis, kastuvėliais, katiliu
kais, palapinėm ir t. t„ iš gimnazijos iš
žygiavo į Rudžių giraitę iškylauti. Tuo 
pat laiku S. Daukanto vyčių būrelis, vi
sai beginklis, išvyko į paupį sekti pėd
sakų. Sekdami pėdsakus, nesigailėdami 
puspadžių ir nebijodami 6 kilom, žygio, 
prisėlino prie kęstutiečių ir juos, val
gančius pietus, paėmė į „nelaisvę”. Išky
lon atsilankė ir. tuntininkas j. Itn. Akelis.

...ir leidžiam „gazietas“...
S. Daukanto vyčių būrelis tuoj išleis 

savo laikraštį. Jo vardo kol kas nepavy
ko sužinoti.

...ir ruošiamės...
Marijampolės rajono tuntas š. m. ge

gužės m. pradžioje ruošiasi švęsti savo 
gyvavimo dešimtmetį. Juozas Ghandi.

Panevėžio tuntas.
• Skautų būklas gyvuoja. Naujame būk

le jau' gerai įsirengėme, įsigyti baldai, 
įvairūs žaidimai, greitu laiku pareis į 
būklą keletas žurnalų, laikraščių. Kas
dien, atostogų metu, būkle matosi skau- 

' tų' žaidžiančių ar sueigas darančių. La
biausiai praktikuojami šachmatai. Atsi
randa ir kitų žaidimų mėgėjų. Ir dabar 

. visi būklą vadina: Skautų klūbas. Klu
bas užsidaro 9 vai. vak.

Sveikinome. Kovo 19 d. vardinių pro
ga 19 atstovų sveikino mūsų mylimą 
tuntininką kap. J. Rinkevičių. Įteiktas 
albumas. Sveikintojai dalyvavo vaišėse, 
kuriose tūrėjo garbės dalyvauti ir tunto 
korespondentas,

Šarūniečiai progresuoja. Vand. skautų 
Šarūno laivas smarkiai veikia: turi savo 
stygų orkestrą, susidedantį .iš 15 asmenų. 
Dabar ruošiasi į didelį reisą, kurį mano 
mokslui pasibaigus daryti.

Rankų darbų kursai. Tuoj po Vely
kų atostogų savo būkle skautams atida
romi rankų darbų kursai: mergaitėms- — 
ruoša, juostų audimas, siuvimai ir t. t. 
visiems — sanitarija, medžio piaustymai, 
molio lipdyba, fotografija. Lektoriais pa
kviesti:. Įeit. sktn. p. Kazakevičius, p. 
Žemaitis, dail.' p. Bučas, ir .p. Patumsis.

Rietavas.
Užmirštajame- kampely kovo mėn. 4 

' d. skautės šventė gan iškilmingai. 9 vai. 
susirinko bažnyčioje pasimelsti. 5 vąl. v.

vidur, mok. 'salėje prie dirbtino laužo 
įvyko sueiga — įžodis. Priėji tai nusi
fotografavom. Pasikeitė pareigomis: ėju- 

. šią draugininkės pareigas sk. K. Mė- 
čiutę pakeitė p. L. Matusėvičienė. Po 
įžodžio naujoms skautėms buvo duodama 
dovanų: po maldaknygę, skaučių ženk-

lelį ir šlipsą. Po to, pašnekesys prie lau
žo. Pagiedota giesmelė: Marijos Vardas. 
Po pašnekesio kalbėjo į skautus-tes ir 
tos mokyklos mokinius mokyklos direk-
torius p. Kl. Matusevičius ir mok. p. 
Laurinaitis. Po programos — skautiška 
arbatėlė, svečiai prie paruoštų stalų, 

skautai prie laužo. Tyrlaukio tulpė. 
Telšių ra j. tunto metinės sukaktuvės.

Kovo 15 d., 16 v. gimnazijos salėje 
įvyko iškilminga Telšių t. skautų sueiga. 
Sueiga buvo pradėta tautos himnu. Su
sėdus p. tuntininkas V, Tallat-Kelpša 
nupasakojo tunto . darbus, tunto skautų 
nuotaiką, ir tuntininkų suvažiavimo nu
tarimus ir pašnekesius. Po to vilkiukai 
pastatė 3 gražias piramides, o „atsargi
niai" parodė kelius įdomius sporto nu
merius. Po to, buvo sudainuotos kelios 
skautiškos ir liaudies dainelės, po kurių 
pažaista. ,

Skirstantis visų širdyse augo noras 
dirbti ir dirbti skautijos labui ir pastatyti 
Telšių tuntą į pirmąsias vietas.

Natas.
Iškyla Kaunan.

Kaišiadoriečiai sujudom sukrutom ir 
padarėm iškylą ne tik į vakarų pusę, 
kur išbėgę į laukus palakstėm ir su- 
stiprėjom, bet kovo m. 19 d. buvom nu
vykę į Kauną pasveikinti vardo dieną 
vyr. skautininką J. Šarauską. Iš v. sk-ko 
nuėjom į Vytauto bažnyčią, tenai pasvei
kinom Vytauto bažnyčios rektorių kun. 
Juozą Tumą-Vaižgantą, jis mums daug 
įdomaus papasakojo apie šitą bažnyčią. 
Tada aplankėm miesto muziejų, Karo 
muziejų ir Gamtos tyrimo stotį ir iš čia 
nuėjom į vyr. skautų štabą.Po to trau
kiniu išvykom į Kaišiadorius. Mes esam 
labai dėkingi br.- vyr. skautininkui, savo 
globėjui br. J. Taškūnui ir globėjai -V. 
Karpavičienei, už jų didelę pagalbą mū
sų draugovei, ir tikimės, jog kaišiadorie
čiai dirbs smarkiau kaip kiti tuntai!

, J. Stempožeckas.
Naumiestis (Taur. ap.).

Naumiestyje skautų skiltis įsikūrė 
1931 m., pinhoji sueiga įvyko rugsėjo 
6 d. skautų įkūrimo mintį davė Bol. 
Šegždavičius. Skilčiai vadovauja ener
gingas skautas mokyt. Kaulius. Dažnai 
daromos sueigos, padainuojama,,, pažai- 
džiama. Vasario 28 d. įvyko egzaminai į 
III patyrimo laipsnį, egzaminavo Macikų 
įgulos karininkas paskt. jaun. Įeit. Dieli- 
ninkaitis, kuris yra paskirtas skilties va
du. Skautų veikimui sąlygos čia nėra pa-, 
togios, nes daugeliui tenka 7 — 8 kilo-, 
metrus, eiti į sueigas. Naumiesčio skiltis, 
priklauso prie Klaipėdos tunto.

Jn. Baltutis.
Gerųjų darbų konkursas. -

Tauragės Gražinos d-vėj nuo 1.17 iki 
III.18 įvyko konkursai. Skautės daug 
dirbo rankų darbų, lankė neturtingas šei
mas ir jas šelpė, ėjo savo pareigas są
žiningai, kiek kuri galėjo. Konkuravom 
ne tik^ gauti „Aukso knygą", bet norė
jom ir gražiai pasidarbuoti. Konkursą 
laimėjo I ,,bičių" skiltis. Draugininke 
įteikė skiltininkei „Aukso knygą", pa
linkėjo ii- toliau pasidarbuoti. Paskiau 
skiltininkės pasveikino laimėtojas. Po to,

Skaitytojams siurprizas!
Skaitytojai, rodos, nelaukė, kad 

išeitų balandžio m. 1 dieną „Sk. 
Aidas“ 7 nr. Bet štai jis išėjo. Tikė
site ar ne?

I skiltis padainavo solo, duetų, padarė 
plastikos, ir k. Paskiau padainavom visos 
skautės.

Be to, Gražinos d-vė kovo m. 6 d. 
buvo padariusi iškylą. Po draugovės su
eigos pasidalinusios į du būriu sekėm 
ženklais. Ženklais sekti buvo labai įdomu 
ir linksma. O diena buvo nešalta ir 
graži. Nuėjusios žaidėm, o paskiau va
kare užsikūrėm laužą ir prie jo buvo dar 
smagiau žaisti. Vakare grįžom patenkin
tos gražia mūsų iškyla. Viltė.

Skilčių konkursą laimėjo liūtai.
Ukmergė. Kudirkiečių dr-kas paskel

bė tarp skilčių konkursą, laimėti I-sios 
skilties vardui. Konkursu susidomavimas 
labai didelis; susirinkimuose, žaidimuose, 
dainose, užsiėmimuose sukėlė tokį gyvu
mą, kad davė visai nelauktų rezultatų. 
Laimėtojais išėjo liūtai.

Visi tašo, kala, obliuoja...
Velykų atostogos patogiausias laikas 

kolegoms špokams ir kitiems giesminin
kams namams statyti sezonas. Mamos 
pamoko tautiškųjų ornamentų darymo, 
tėtės obliuoti ir vinukus sukalti, o skau- 
čiukai nepagailėdami gražaus laiko, re
zultate viso to, padaro gražių inkiliukų. 
kuriais papuošia sodus.

, Vilniaus pasai.
III Dr. V. Kudirkos dr-vė, apsvarsčiusi 

Vilniaus svarbą lietuvių tautai ir skautų 
sąjungai, nutarė !O°/o visų dr-vės pajamų 
paaukoti Vilniaus geležiniam fondui. Tam 
tikslui įsigijo Vilniaus pasą, kur kiekvie
no mėnesio paskutinę dieną jauniausias 
dr-vės skautas įlipins, su tam tikromis 
ceremonijomis, atitinkamus Vilniaus ženk
lelius...

Daromi žygiai, kad visi dr-vės nariai 
įsigytų sau asmenius Vilniaus pasus (di
desnioji dalis jau turi!),' kur kiekvieną 
kartą pasižiūrėję prisimins sopamą Tau
tos Žaizdą... V. sklt. Ant. Umbrasas.

Literatūrinis teismas.
Vilkaviškis. Dr. J. Basanavičiaus v. 

valdžios gimnazijos aštuntosios .. klasės 
moksleiviai, prieš atsisveikindami su gim
nazija Velykų/atostogoms, sumanė pa; 
daryti, literatūros mokytojo p. S. Treigio 
vadovaujami, literatūrinį teismą, ir tai 
atliko kovo mėn. 46 dieną. Būvo teisia
mas Šarūnas, prof. V. Krėvės-Mickevi- 

... čiaus istorinės to pat vardo dramos he
rojus. Jo kaltės — savosios tikybos iš
niekinimas, žmonos nužudymas, tautos 
varginimas vidaus karais, blogi būdo ypa
tumai: žiaurumas, egoizmas ętc.

Ilgai ir karštai ginčijosi kaltintojai su 
gynėjais, daug prakaito išliejo, publikai 
net ausis ėmė skaudėt beklausant, na, 
pagaliau,, pasitarę teisėjai iškihningai pa
skelbė: „Šarūnas kaltas". Tačiau dėl ; 
įvairių aplinkybių^ sakysim, kėd jis tu
rėjo gražų norą —. siiyiehyti Lietuvą ir 
kad jis žuvo dėl jos bekovodamas (o jau 
mirusieji teisti gyviems nė netinka) baus
mės jam jokios nepaskyrė. Ypačiai gerai ./ 
kaltinimą palaikė skautas J. Daniliaus
kas. Skilt. J. V. j

Viršely): Pirmoji pavasario iškyla. Piešė p. M. Tibiirskienė.

,,S kaut ų Ai da s“ iliustruota
Išeina kiekvieno mėnesio 1 d. ir 15 d.
Kaštuoja;- metams 6 litai, pnsei metų — 3 lit. 50 et. 

ir p a s k i r a s numeris — 30 centų. « ■

• Lietuvos jaunimo laikraitis. r ,
— Redakcinė komisija — aktu. Ant. Saulaitis, sktn. Vyt. 

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

— Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir už skelbimų 
turinį neatsako.

Red. ir adm. adresas: Kaunas- Nepriklausomy
bės a. 4, tel. 40-71.
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7 (88) nr. Kaunas, 1932 m. balandžio mėn. 1 d. X metai

(Soeihinam paoasacį!
Pavasarėja! Galinga pavasario 

banga artėja į mus. Šalčių sukaus
tyta žemė greit išsivaduos iš žie
mos pančių. Vėl atgims žemė nau
jam gyvenimui.

Tačiau nestaiga žemė nugali 
žiemą, ne iš kart išsilaisvina iš jos 
vergovės. Pavasaris žingsnis po 
žingsnio atkariauja jai laisvę, vie
nas po kitų atidaro žiemos uždė
tas kalėjimo duris, išleisdamas į 
laisvę žiemos pavergtuosius.

Su džiaugsmu lūpose mes stebi
me gamtos atbudimą. Mums bran
gi kiekviena pražydusi gėlė, mie
las kiekvienas parskridęs paukš
tis, kiekvienas atbudęs iš žiemos 
miego vabzdys.

Visų širdys pilnos džiaugsmo! 
Visi sveikiname kiekvieną pava
sario žingsnį! Pavasaris atidaro 
mums žiemos uždarytas duris į ža
liuojančias lankas, kurios išsiilgo 
mūsų skaidriųjų šypsenų ir džiaug
smingo aido garsų.'

Pavasario eisenos vienas žings
nis yra surištas su kitu. Surasti gi 
sąryšį tarp vieno ir kito pavasario 
pasireiškimo skautams, gamtos 
draugams — labai įdomus, naudin
gas ir pamokomas uždavinys. Ste
bėdami bundančią gamta, mes 
randame joje daug įdomių daly 
kų, mes geriau suprantame visus 
jos reiškinius. Gamtos stebėjimas 
suartina mus, skautus, su pačia 
gamta.

..Skautų Aido“ redakcija mielai 
sutiko, padedant savo skaitlingie
siems* skaitytojams, sudaryti mū

sų krašto šio pavasario kalen
dorių.

Šį nelengvą uždavinį galima at
likti tik padedant visiems ,,Sk. A.“ 
skaitytojams. Todėl kreipiuos į 
jus, mielieji skaitytojai ir skaityto
jos, prašydamas pranešti ,,Skautų 
Aido“ redakcijai apie visus jūsų 
padarytus pavasario metu paste
bėjimus, turinčius ryšių, nustatant 
jo eigą.

(Skautams ir moksleiviams uždavinys).

Žemiau paduodu eilę klausimų, 
į kuriuos gauti atsakymus skai
tom ypatingai svarbu. Tačiau iš 
to nereikia daryti išvadų, kad ste
bėtojas turi apsiriboti tik jais. .At
virkščiai. Juo daugiau bus gaut^ 
žinių, juo bus pilnesnis sudarytas 
mūsų gamtos kalendorius. Taip 
pat nereikalaujama atsakyti į vi
su? klausimus. Tegu kiekvienas 
skaitytojas praneša tik tą, ką jis 
pats stebėjo. Svarbu tik, kad re
dakcijoje 'autos žinios būtij

Vyturėlis,
Naktimis dar smarkiai šąla, 

bet žiema jau jaučia galą, 
ir mažutis vyturėlis, 
i padanges pasikėlęs, 
visą dieną žiemą peikia: 
„Vyt, vyt, vyt ją, vyt ją reikia-.

Jau gana mums šalt, vaikužiai} 
Lai žiema dar dūksta, ūžia, 
bet jos dienos suskaitytos, 
mat, koks saulėtas jau rytas, 
ir visi jau šauksit veikiai- 
„Vyt, vyt, vyt ją, vyt ją reikia}“ 

Šia išgirdusi naujieną, 
saulė juokės visą dieną, 
net jau sniegas verkt pradėjo... 
Bet jo nieks nesigailėjo, 
nes visi tik šaukė, ūžė-.
„Vyt jau reikia tą žiemužę}“

Svajoklis.

visai tikros ir pagrįs
tos pačių skaitytojųste- 
b ė j i m a i s. Kad išvengus galimų 
klaidų, pastebimi faktai turi būti 
tuojau įtraukiami į užrašų kny
gutę. Tokią užrašų knygutę gali
ma saugoti ir ateinančiais metais 
jau galima būtų palyginti žinias ir 
toliau tęsti užrašus.

Pasibaigus pavasariui (šiuo mo
mentu skaityti alyvos peržydėji- 
mą), visus surinktus davinius pri
siųsti ,,Sk. Aido“ redakcijon, kuri 
juos peržiūrės, sutvarkys ir pa
skelbs gautą medžiagą.

Pranešimo, arba biuletenio for
ma visai paprasta. Pastebėti fak
tai rašomi chronologine tvarka 

Jei pranešama apie pastebėjimus, 
padarytus keliose vietose, tai rei
kalinga nurodyti, kuriai vietai pri
klauso suteikti daviniai.

Pavyzdinė biuletenio forma;
1932 m. pavasario biuletenis. 

Panevėžys.
Kovo mėn. 29 d. — atskrido varnė

nai, pražydo žibuoklės.
Balandžio mėn. 3 d. — pražydo snie

guolės, pradėjo eiti Nevėžis (ir t. t.). . .

Gegužės mėn. 28 d. pradėjo peržydėti 
alyvos.

Jonas Aukštikalnis.

Panevėžys....................... g-vė .... nr.

Nežinant medžių, gėlių, vabz
džių lietuviškų vardų, rašyti, jei 
žinoma, vardai lotynų kalba.

Klausimai, į kuriuos pageidau
jama gauti atsakymai:

1. Kada pradėjo judėti upė 
(upės), kada buvo girdėti pirma 
perkūnija, buvo pirmas lietus.

2. Kada pasirodė parskridę 
paukščiai: varnėnas, pempė, vė- 
versėlis, kielė, gandras, girios til
vikas, garnys, laukinė antis, vo
lungė, kregždė ir t. t.

3. Kada pasirodė vabzdžiai: uo
das, karkvabalis, aklys, žiogas, 
įvairių rūšių peteliškės, bitės, ka
da pirmą kartą išėjo iš savo lizdų 
skruzdėlės ir t. t.

4. Kada pražydo: gluosnis, alks
nis, beržas, alyvos, ievos, žibuok
lė, snieguole, varnauogė, raktažo
lė ir t. t. Kada prasidėjo alyvų per- 
žydėjimas.

Tad visi į šį įdomų ir naudingą 
darbą! Gaunami jūsų pranešimai 
bus paskelbiami ,,Sk. Aide“.

Sudarę pirmą Lietuvos pavasa
rio kalendorių, galėsime panašiai 
sudaryti mūsų krašto ir vasaros, 
rudens ir žiemos kalendorius.

Pasktn. V. Kastanauskas.
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Visiems mane taip širdingai ir gausiai sveikinusiems vardinių 
proga, negalėdamas kiekvienam paskirai padėkoti, reiškiu nors per mūsų 
laikraščio skiltis skautiškos padėkos žodį.

Pulk. vyr. sktn. Juozas Šarauskas.

Tikrai reikia taupyti.
Jau kuriuose - ne - kuriuose 

tuntuose įsteigta skautų-čių tau
pomosios kasos. Greit jų būsią 
visur. Taupumo reikalas, ypač 
šiais laikais, yra labai svarbus 
visiems, juo labiau jis svarbus 
skautams-ėms ir moksleiviams. 
Čia įdedamas straipsnelis yra 
paimtas iš garbingos atminties 
a. a. prof. J. Jablonskio raštų 
1913 m. „Sk. A.“ red.

KAS YRA TAUPUMAS?
Taupumas nėra šykštumas nei godu

mas arba tuščias lobių troškimas. Yra 
tačiau išmintingas savo darbo vaisių, pa
veldėto arba įgyto turto vartojimas;

yra sąmoningas prievolių atlikimas — 
visuomenei ir savo tautai;

yra sveikatos, visų — didžiosios pa
saulio gėrybės, tausojimas ir ganymas;

yra prideramas savų gabumų ir do
rybių suvartojimas ir auklėjimas, rūpini
masis, kad tikrai tvirtėtų ir stiprėtų mū
sų dvasios ir kūno pajėgos;

yra sveiko proto įsigalėjimas, prievo
lės pergalėjimas — geidulių, piktųjų in- 
geidžių, mūsų būdo silpnybių, nykimas;

yra stengimasis susikurti — turto ir, 
drauge su juo, dvasios ir šiaip-jau nepri
klausomybės įgyti;

yra kovojimas su prabanga, visokiu 
išlaidumu, kovojimas su alkoholiu ir ta- 

privalome, kad nereikėtų mums iš sve
tur reikalingų ūkiui ir kitiems galams dir
binių gabentis.

Šimtų tūkstančių rankų ir galvų mums 
reikia mūsų miestams ir sodžiams taip 
perdirbti, kad mūsų namuose sveika būtų 
gyventi, kad mūsų butai sausi, šviesūs, 
sveiki būtų, kad jų gyventojai, mūsų tau
ta, daug mažiau sirgtų.

Šimtų tūkstančių rankų ir galvų mums 
reikia naujiems vieškeliams ir geležinke
liams nutiesti, seniems, netinkamiems — 
pataisyti, perdibti.

Tiems uždaviniams padirbti, tiems di
diesiems darbams, taip reikalingiems mū
sų gerovei ir kultūrai, atlikti — reikia di- 
džių-didžiausių kapitalų! „Bet kaip 
imsimės to darbo, neturėdami pinigo, ka
pitalų!“ — gali tūlas pasakyti.

Netiesa! Mūsų kraštas, mūsų žmonės 
lobingi, reikia tik apsižiūrėti, imti svei
kai galvoti, ir pamatysime, kad mes pa
tys kleidžiame be reikalo milijonus, kad 
daug milijonų niekais eina dėl mūsų pa
čių nerangumo, dėl mūsų nemokėjimo su
naudoti žemės ir šiaip - jau krašto tur
tus.

Dirbkime ir taupykime! Neišleiskime 
daugiau, .kaip patys pelnome. Mūsų išlai
dos turi būti visada mažesnės, nekaip pa
jamos! Negyvenkime perplačiai!

Kad kiekvienas lietuvis atidėtų kas
dien bent skatiką, tad trys milijonai lie
tuvių per ištisus metus, mažų-mažiau- 
sia, 3 milijonus dolerių sudėtų.

Tenesisakai niekas negalįs taupyti, 
nes negalįs geriau dirbti, mažiau pinigo 
leisti. Tiekuo sumažinti savo išlaidas, tie- 
kuo daugiau dirbti — visi galime ir turi
me. Kad kiekvienas lietuvis kasdien tik 
keliolika minučių daugiau dirbtų, gauna
mąjį pelną brangintų ir taupytų, tad visa 
Lietuva daug daugiau milijonų pelnytų, 
sudėtų.

Kad kiekvienas Lietuvos gėrėjas kas 
savaitė vienu stiklu mažiau alaus, viena 
taurele mažiau vyno arba degtinės gertų, 
Lietuva dar naujų milijonų pelnytų.

KAM REIKIA TAUPYTI?
Mums patiems, kad galėtumėm patys 

savimi pasikliauti nelaimėje arba ligoje.
Mums patiems, kad, sulaukę senatvės, 

nebūtumėm antkakle kitiems ir ramiau 
galėtumėm naudotis paskutiniomis savo 
amžiaus dienomis, kad senatvėje, nebega
lėdami dirbti, jaustumėmės bent kitados 
dirbę ir ką gerą nudirbę.

Mūsų vaikams, idant lengvesnis būtų 
;ų gyvenimas, idant daugiau galėtų mok
slo įgyti, idant lengviau būtų jiems duo
na sau ir kitiems pelnyti.

Visuomenei, idant patiems nereikėtų 
iš jos nieko laukti, bet galėtumėm pa
tys jai pagalbos duoti.

Skaudžiamajai mūsų tautai ir vargin
gam mūsų kraštui. Visi taupydami su- 
dėsime tautos kapitalą, reikalingą kraš
tui ir tautai augti, šviestis ir plėtotis.

Taupykime, kraukime savo tautos tur
tą! Betaupydami įgysime įnagį priešinin
kams, skaudėjams atsiginti. Pasiryžkime 
mes patys savo gerove rūpintis savame 
krašte! Būdami nusigyvenę, nuskurdę, 
mes vergauti teturėsime. Liaukimės tar-

baku;
yra kova su tinginiu, netvarka ir iši

rimu;
yra stiprios žmogaus valios, geresnės 

žmonių ateities, ženklas.
KAIP REIKIA TAUPYTI?

Dirbkime kuo-daugiausiai, kuo-ge- 
riausiai! Pelnykime, kiek tik galime! Dar
bas yra visų-geriausias vaistas kūno ir 
dvasios sveikatai laikyti, tam, kad žmo
gus pats savimi tenkintųsi. Darbas yra 
tautos subrendimo, kultūringumo ir ne
priklausomybės saikas. Darbas neturi 
kojų, pats į mus neateis. Reikia jo pa
tiems ieškoti visur ir visada.

Darbo visuomet yra. Šimtų tūkstan
čių rankų ir galvų mums reikia, kad mili
jonai dešimtinių žemės būtų geriau dir
bami, daug vaisingesnį, kad milijonai 
naujų vaismedžių daržuose, soduose, pa
namėse, pakelėse vešėtų, kad mūsų 
ūkiuose daug daugiau būtų laikoma tik
rai gerų, pelningų galvijų.

Šimtų tūkitančių rankų ir galvų mums 
reikia šimtams naujų fabrikų steigti, tam, 
kad galėtumėm visa iš jų turėti, ko mes Kaip miela malonu vasarą stovykloje.
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Pirainydė.

navę kitiems, svetur! Šimtai tūkstančių 
mūsų išeivių priversti dabar ieškoti dar
bo svetimuose kraštuose, būti juodadar
biais darbininkais ten, kur valdo sveti
mieji, aplinkybėse, dažnai mums netin
kamose.

Kad mūsų broliai svetur vargsta, 
nyksta, žūsta kraštui, mes patys tesame 
kalti. Turime darbuotis išsijuosę, kad 

mūsų tėvų žemė būtų visiems mums mo
tina, ne pamotė, kad mūsų kraštas duo
tų visiems savo vaikams darbo ir maisto 
mūsų pačių tėviškėje, tėvų žemėje.

Tatai yra toks prakilnus ir šventas 
tikslas, jog turime būtinai visi stengtis, 
kad kiekvienas, turtingas ir beturtis, fa
brikantas ir darbininkas, visa tam tikslui 
prieiti darytų. Dideli ir aukšti kapai yra 
išpilti mirusiems tautos karžygiams, bet 
pačiai tautai, kad galėtų augti, šviestis ir 
plėtotis, reikia išpilti pylimai nesugriau
nami, reikia sutaupyti dideli tautos kapi
talai!

Lietuviai! Nuo jūsų vienų tepareina, 
ar būsite ponai savo žemėje ar vergai! 
Mūsų tauta tariasi esanti kultūringa, o 
juk pati didžioji kultūringųjų tautų ypa
tybė yra jų — taupumas ir darbumas, 
kurie vieni letiesia kelią civilizacijai ir 
gerovei.

Ne vienas didis milijonų kapitalas 
mums reikalingas, mums reikalingi mili
jonai mažų kapitalėlių, milijonai dirban
čių rankų ir milijonai taupančių galvų.

Tenuskambie išganomas šūkis „Tau
pykite!“ rūmuose ir troboje, pirkelėje, 
testiprina tas šūkis darbininką, teliepia 
gerai pagalvoti Lietuvos inteligentą, ypa
čiai tegaivina nekaltas, tyrias vaikelių 
širdis, idant išaugtų mums iš jų karta 
stipresnė ir — geresnė!

Dėkime ką sutaupę i savo tautos fi
nansų įstaigas! Kiekvienas lietuvis turi 
turėti savo indėlių knygeles ir dėti į jas 
nuolat, tam tikrais tik laiku paskirtais 
tarpais, savo sutaupytuosius pinigus.

Kiekvienas lietuvis turi darbą dirbti, 
ne tinginiauti, turi darbą dirbdamas tau
pyti ir stengtis, kad žemė, kurią jis dir
ba, būtų jo nuosavybė, kad namai, ku
riuose gyvena, įstaigos, kuriose dirba, — 

lietuvių, jų tautos, nuosavybe pavirstų, 
visos jų reikalams tarnautų.

Pasiryžę taupyti, nelaukime tam pro
gos, nelaukime tam tikro laiko — geres
nių dienų, geresnio pelno! Norėdami tau
pyti, taupykime tuojau, neatidėliodami. 
Taupykime ir mažiausia pelnydami, nes 
tik tuo būdu patys save pergalėsime, su
sivaidysime, į skolų nelaisvę neįbrisdami!

Visada rūpinkimės patys savo ateiti
mi, savo giminės ateitimi, visos savo tau
tos ateitimi. Kiekvienas pats turi, nieko 
nelaukdamas, pradėti taupyti ir tuo duo
ti gražų kitiems paveikslą.

TAUPYMO ORGANIZAVIMAS.

Taupymo dalykas ne naujas. Taupy
mas materijalistu žmogaus nedaro, nuo 
idealizmo netraukia; yra betgi griežtas 
palinkimas į gyvenimą prastą, prigimtą, 
yra atskirųjų žmonių būdo gerinimas, 
taigi visos tautos būdo tobulinimas. Rei
kalauja didžio darbo, bet ir daug naudos 
iš jo yra tautai ir kraštui.

Todėl kiekvienas, kurs supranta tau
pymo naudingumą, turi tą dalyką platin
ti, visur, visaip ir visiems jo reikalingumą 
aiškinti. Šitas dalykas turi rūpėti visiems, 
kuriems rūpi tautos gerovė, be nuomonių 
skirtumo. ,

Visų pirma reikia čia pažvelgti į vai
kų auklėjimą, idant jie, jau maži būdami, 
pratintųsi gyventi prastai, nemėtydami 
savo turtelio, idant patys jau nuo mažų 
dienų mokytųs neverčiami taupyti, savo 
prievoles artimui atlikti.

Kiekvienas vaikas turi turėti savo in
dėlių knygeles, į kurias pats sau ir tėvai 
jam sutaupytuosius mažmožius deda. 
Neduokime vaikams daiktų nereikalingų 
arba žaislelių brangių; mokykime juos

Sktn. Vyt. Jurgutis.

Pirmojo skauto gyvenimas.
VIII. Skautystė,

Kaip B. P. atėjo į skautystę? Iš 
jo gyvenimo galime tai susekti. Ži
nome, koks buvo santykiuose su 
žmonėmis, kaip kitų gerbūvis bu
vo jam pirmoji pareiga. Apie ka
reivius, pavestus jam vadovauti, 
galvodavo pirmiau kaip apie save, 
ir čia yra užuomazga to skautystės 
prado „tarnavimo artimui“, to prin
cipo „kasdien daryk nors vieną ge
rą darbelį“.

Mokydamas kareivius B. P. vi
sada stengėsi lavinti individą, 
kiekvienam duoti progos pareikšti 
iniciatyvos. Dar Indijoje moko nau
jokus žvalgus metodu „s c o u t“, ir 
parašė tada knygą „A ids to 
s c o u t i n g“, žvalgybos vadovėlį. 
Bet čia turėjo galvoje karišką auk
lėjimą su tuo tik savumu, kad karį 
norėjo išauklėti savarankišką, są

tausoti visokią jų pačių ir mūsų nuosa
vybę.

Mokytojai ir kunigai, kuriems tikrai 
rūpi krašto gerovė ir laimė, turi būtinai 
paturinėti taupymo dalyką per mokyklą 
ir bažnyčią, steigdami savo dirbamose 
įstaigose sandėlių kasas, ragindami vai
kus, kad daug dirbtų, maža reikalautų, 
kad biaurėtųsi tų žmonių gyvenimu, ku
rie tinginiauti ir eikvoti temoka, kad ge- 
rai žinotų, jog — „duona verkia tinginio 
valgoma“.

Tūkstančiai tam tikrų, gerai išma
nančių savo uždavinį valdininkų, dirban
čių visose tose įstaigose, bus viena stipri 
armija, kuri rūpįsis, kad eitų didyn tau
tos turtai ir indėliai. Tas darbas bus nau
dingas ne tiktai kraštui ir minėtųjų įstai
gų dalininkams, bet ir patiems valdinin
kams, kadangi naujai sutaupyti milijonai 
leis toms pačioms įstaigoms plačiau va
ryti savo darbą, vartoti savo reikalui 
daugiau turtų, ir jos galės gerinti savo 
valdininkų būtį.

Kiekvienas prekininkas ir amatininkas 
. turi taupyti, idant galėtų pirkti prekes gy

vais pinigais ne tiktai pigesnes, bet ir 
geresnes, idant galėtų ilgainiui ir pats įsi
gyti nuosavybe namus, kuriuose verčiasi 
dabar prekyba, ir sau pačiam nuomą 
mokėti.

Tūlas gali pasakyti, kad taupymas 
kenkiąs prekybai ir pramonijai. Priešin
gai! Tiktai turtus kraudami, kurių dabar 
neturime, ir kraudami išmintingai, gali
me sulaukti to laiko, kada ims ir mūsų 
krašte klestėti prekyba ir amatai.

Kiekvienas, kurs myli save, kurs myli 
savo giminę, kurs myli savo kraštą ir tau
tą, tesidarbuoja, kad visi, kiek galėdami, 
taupytų pinigą, jo nemėtytų ir kitus mo
kytų jį taupyti!

moningai protaujantį, susivokiantį 
ir aktingą.

Kad jo mintis tikra, patyrė Ma- 
fekinge, kur būtinai reikėjo pasi
tikėti paskiru kariu, kur nebuvo 
laiko kiekvieną vedžioti už rankos 
ir viską nurodinėti

Mafekinge patyrė, kad jo meto
das tinka ir berniukams, kad jie 
daug gali nuveikti, jei tik pavesti 
jiems atsakomingą darbą ir pasi
tikėti jais.

Iš karto atrodo, kad skautystė 
išėjo iš kariškojo B. P. patyrimo. 
Tačiau B. P. visada įdomavosi ber
niukais, žiūrėjo į juos kaip į būsi
mą visuomenę — jos veikėjus, 
verslo žmones, valdininkus, jūri
ninkus, karius ir vadovus. Ir būda
mas pastabus matė, kad tokiai 
ateičiai berniukai nėra taip ren
giami, kaip reikėtų. Matė, kad esa-
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mas auklėjimas dažnai tik gniaužia 
gyvą, natūralią berniukų energiją, 
iniciatyvą, kūrybinę nuotaiką.

B. P. sumanė padaryti berniuką 
talkininku jo paties auklėjimosi 
darbe. Davė berniukams tobulą 
moralinį kodeksą (10 skautų įsta
tų) ir jo vykdymą pavedė patiems 
berniukams, apeliuodamas į jų 
garbės ir pareigos jausmą (įžodis). 
Patraukiančiomis įdomiomis formo
mis auklėja berniukus savarankiš
kus, iniciatyvos žmones, kurie mo
kės imtis kiekvieno atsakomingo 
darbo, susivoks ir sunkiose gyve
nimo apystovose, patys ras tikrą 
kelią, kitus tuo keliu ves.

Čia labai klysta tie, kurie mano, 
kad skautų sistema auklėja karius. 
Iš skauto išeis ne tik geras karys, 
bet ir sąžiningas pirklys, idealis
tas mokytojas, pasišventęs gydy
tojas ir pan.

B. P. idėja yra—t obulas vi
sas žmogus.

Tokia gili mintis nėra vienos 
dienos padaras. Į ją B. P. atėjo pa
mažu.

Grįžęs iš Afrikos sužinojo, kad 
jo knyga „Aids to scouting“ nau
dojasi berniukai žaisdami, nors 
knyga rašyta kariškam reikalui, B. 
P. sumanė perrašyti knygą berniu
kams.

1907 m. Brownsea saloje B. 
P. surengė pirmąją stovyklą, kur 
pradėjo darbą su pirmąja skautų 
draugove. Tie 1907 metai yra 
skaitomi skautystės įsteigimo me
tais.

Tos stovyklos patyrimą B. P. 
sunaudojo rašydamas knygą 
„Scouting for Boys“. Ta 
knyga šiandien žinoma visame pa
saulyje, išversta beveik į visas kal
bas. Pirmoji jos laida 1908 m. bu
vo leidžiama dalimis po vieną sky
rių kas dvi savaitės. Ir dar nebuvo 
knyga visa išėjusi, kaip jau stelgės 
visoj Anglijoj skautų draugovės 
viena po kitos. Netrukus, C. A r- 
thur Pearsono padedamas, 
B, P. ima leisti savaitraštį „T h e 
S c o u t“, kuris ir dabar eina.

Skautams B. P. nustatė unifor
mą, kurią pats mielai vilkėdavo: 
chaki spalvos marškiniai, trumpos 
kelnės, skatelė kaklaryšis ir pla- 
čiabrilė skrybėlė.

Tuo laiku B. P. dar tebebuvo 
kariuomenėje, buvo Nothumber- 

. Jd0 Ziliau studijavau skautizmo judėjimą, jo pradžią, < tiks lūs, organizaciją 
ir principus, tuo man darė vis didesnį įspūdį. Tas judėjimas yra paremtas ne tik 
tikro mąstymo ir pasielgimo pamatinėmis taisyklėmis, bet rodos, kad savo įstatyme 
apima kiekvieną darybą, kuri yra reikalinga asmeniniam ir socialiniam gvvenime. 
Tai yra puikus gerumo įrankis. Tai yra inspiracija visiems, kurie turi uždavinį it 
privilegiją vaidyti jos darbus ir platinti jos įtaką. Jeigu kiekvienas Jungtinių Ame
rikos Valstybių vaikas, tarp 12 ir 17 metų amžiaus, galėtų prisidėti prie skautų 
programų, ir vykdytų pasižadėjimą (įžodį) ir taisykles, mes mažiau begirdėtumėm 
pesimistinių žodžių dėl mūsų tautos ateities. C a Iv i n Co old g e

(buv. A. J. V. prezidentas}.

lando karo apygardos viršininkas, 
ir skautų darbui galėjo skirti tik 
nuo tarnybos paliekantį laiką.

1909 m. buvo pirmos skautų iš
kilmės, Londono Krikštolo Rū
muose — ten susirinko 11.000 
skautų. Vėliau Škotijoj, G 1 a s g o- 
v e, susirinko 6.000 skautų. Tais 
pat metais išėjo nauja B. P. knyga 
„Scouting Gamės“ — skau
tų žaidimai.

Tų metų vasarą buvo antroji 
skautų stovykla Bucklers 
H a r d e.

Didelis skautų prietelius buvo 
karalius Eduardas. Jam mirus 1910 
m. naujas karalius Jurgis sutiko 
būti skautu Protektorium, o 1911 
m. jį pasveikinti B. P. atvedė į di
dįjį Windsoro parką 33,000 skautų.

Be „The Scout“ B. P. pradėjo 
leisti mėnesinį žurnalą „H e a d- 
quarters Gazett e“, šian
dien „S c o u t e r“, kur tilpo skau
tų vadovavimo teorijos ir prakti
kos straipsniai.

Judėjimas smarkiai augo, ir jau 
1910 m. turėjo 123.000 narių. Kad 
galėtų tik skautiškam darbui atsi
dėti, B, P, išeina į atsargą, ištarna
vęs kariuomenėje per 30 metų. 
Dabar visą laiką skiria skautams, 
propaguoja judėjimą savo paskai
tomis, straipsniais, knygomis. Di
delio pritarimo rado Kanadoje ir 
Jungt. Am. Valstybėse. Per tuos 
dvejus metus lanko kitų kraštų 
skautų organizacijas — buvo Nor
vegijoje, Švedijoje, Panamoje, Vak. 
Indijoje, Jungt. Am. Valstybėse, 
Kanadoje, Japonijoje, Australijo
je, Pietų Afrikoje ir Naujoje Ze
landijoje.

Grįždamas iš Vak. Indijos, susi
pažino laive su Miss O 1 a v e 
S o a m e s, kurią tais pačiais me
tais vedė. Lady B. P. organizavo 
skautes — Girl Guides — ir dabar 
yra pasaulio skaučių šefė.

Skautų judėjimas pradėjo šako
tis — radosi skaučių, vilkiukų, jū
ros skautų, skautų vadų kursai, 
stovyklos, specialybės ir t. t.

1913 m. mirė B. P. motina. O 
1914 m., kai skautai buvo išėję į 
savo stovyklas, prasidėjo didysis 
karas.

Perdaug vietos reiktų surašyti 
visa, ką skautai yra atlikę karo 
metu. Trumpai — jų patarnavimai 
buvo svarbūs ir reikšmingi.

. z • > 1 ' i

1919 m. karas baigėsi ir skautai 
grįžo į paprastą savo darbą. Čia jų 
laukė naujas uždavinys — išlyginti 
tą žalą, kurią padarė karas jauni
mo fizinei prigimčiai ir maralei. Ir 
čia iškilo didelė socialė skautystės 
vertė. Tuo pačiu metu, kaip karo 
baisybių reakcija, brendo pasaulio 
taikos idėja — skautų eilėse ji su
rado nuoširdų ir aktingą pritarimą.

1919 m. B. P. parašė knygą 
„A ids to Scoutmaster- 
s h i p“ — vadovėlį skautininkams. 
Tais pat metais G i 11 w e 11 P a r- 
k e buvo įsteigti aukštieji skau
tininkų kursai. O Sir ir Lady B. P. 
nusipirko Bentley, Hents, reziden
ciją, kurią pavadino „Pax Hill“, t. 
y., — taikos kalva. Ten B. P-lių 
šeima nuolat gyvena.

1920 m. buvo pirmasis tarptau
tinis „Jamboree“ Londone. Čia B. 
P. buvo paskelbtas pasaulio skau
tų Šefu. Čia buvo įsteigtas tarptau
tinis skautų biuras, kurį veda Mr. 
H. S. Martin. 1921 m. B. P. su 
žmona aplankė Indiją, Ceiloną,

Tokį išdidų nupiešė Baden-Powellis pats save 
vienų iškilmių proga, kada vieno universiteto 

jis tapo pakeltas garbės nariu.

Burmą, Palestiną ir Aigiptą, ir vi
sur buvo skautų sveikinamas.

Nauja skautų šaka susikūrė, kai 
išėjo 1922 m. B. P. knyga „R o v e- 
ringto Success“ — kelias į 
laimę. Joje surašyta gilesnė, turi
ningesnė skautų programa vyres
niems skautams — vyčiams. Ta 
knyga pasidarė Anglijoje ne vien 
skautams vadovu, bet ir kiekvieno 
jaunuolio. Jei mes šią B. P. knygą 
galėtume išleisti sava kalba — at
liktume didelį gerą darbą mūsų 
jaunimui.
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Baden-Powellis su šeima (nuotrauka daryta prieš keletą metų).

1922 m. buvo tarptaut, skautų 
konferencija Paryžiuje, jai pirmi
ninkavo B. P. 1923 m. B. P. daly
vauja tarptaut. pedagogų kongre
se Ženevoj, kur jo pranešimas bu
vo atsidėjus išklausytas,

1924 m. buvo du žymūs įvykiai 
— anglų skautų Jamboree Wem
bley prie Londono, ir pasaulinis 
Jamboree Danijoje, Kopenhagoje. 
Čia pasirodė, kad skautų judėjimas

Musų varnėnai.
Iš skauto užrašų.

Jau pavasaris!... Kasdien vis 
garsiau girdėti grįžtančių paukščių 
klegesys. Vos kiek nusišypso sau
lutė pro debesis, kaip vieversiai 
vienas už kitą balsingesnis darosi. 
Ankstyvas rytas,.. Pabudęs atsi 
sėdu lovoj ir mieguistomis akimis 
žiūriu pro langą. „Kas ten taip 
švilpauja? Ar tai mano draugas 
Vytukas atėjo!“ — manau, bet nie
ko nematau. Kumščiais pratryniau 
akis ir viskas paaiškėjo. Už lango > 
počioj liepos viršūnėj atsitūpęs 
gieda senai lauktas svečias — 
juodasis varnėnas. Greitai apsiren
gęs bėgu į daržinę, kur yra mano 
dar žiemą padirbtas inkilas. Susi
ieškojęs vinis ir plaktuką, kopiu į 
liepą tempdamas sunkoką inkilą 
Nors kopti buvo sunku, bet bere
gint įlipau į pat liepos viršūnę, 
kame įstačiau į tarpšakį ir gerai 
pritvirtinau varnėnams namelius. 
Varnėnai tokie nebaikštūs, šoki
nėjo nuo vienos šakutės ant kitos.

Nespėjau nulipti žemyn, o jau 
varnėnai apžiūrėjo savo būstą. Ir 
kaip gražu buvo žiūrėti, kaip vei
kiai jie priprato prie inkilo, kas 
rytas linksmino mus savo švilpa
vimais, žaisdavo ant liepos šake
lių... Taip varnėnai linksmai čirš

yra didžiausia tarptautinė jaunimo 
org-cija.

Kopenhagos Jamboree pirmą 
kartą dalyvavo ir lietuvių skautų. 
Lietuvą ten atstovavo 43 skautų 
draugovė (toje dr-vėje buvo ir šių 
eilučių autorius). Baden-Powellis 
buvo aplankęs lietuvių stovyklą.

Kitas Jamboree buvo 1929 m. 
Anglijoje, Arrowe Parke. Čia pa
minėta skautų judėjimo „pilname
tystė“ — 21 metų nuo skautų įsi- 

kėdami pradėjo krauti lizdelį ir 
perėti vaikus.

Po keletą savaičių susiįdoma- 
vau kas yra tame inkilėlyje? Ogi 
jame buvo lizdelis ir lizdelyje keli 
mažyčiai paukšteliai. Kaip tik pa
juto mane paukšteliai, plačiai išsi
žiojo, pakėlė pūkuotas galveles ir 
laukia, ką jiems duosiu. Ilgai žiū
rėjau į mažyčius, o motinėlė aplink 
laksto, puldinėja, čirška, prašo, 
kad jos vaikelių pasigailėčiau — 
neliesčiau.

Labai pagailo man alkanų 
paukštelių, todėl aš jiems nieko 
nedariau. Juk ne tam esu taisęs 
jiems inkilėlį, kad kankinčiau 
juos. Nulipęs nuo liepos stebėjau 
ką tėveliai darys. Motinėlė tuoj 
prilėkė prie vaikų ir linksmai 
čirškėdama apžiūrėjo, ar visi svei
ki. Paskui papurst nulėkė. Čia at
lėkė tėvelis didelę kirmėlę neši
nas, Vaikai subruzdo lizdelyje ir 
išsižioję cypė — valgyti prašė. 
Tėvelis atsitūpė ant šakelės, su
gnaibė kirmėlę mažučiais gabalė
liais ir išdalijęs vaikams papurt 
nulėkė. Užkandę vaikai nutilo.

Po kiek laiko vėl žiūrėjau tuos 
mažyčius, jie jau buvo apsistaga- 
ravę, išsiauginę sau gražias kaip 
tėvelių plunksneles ir sparnelius. 
Dar kelias dienas praleidus tėve
liai juos išsivedė. 

steigimo sukaktuvės. Lietuvių da
lyvavo 4 delegatai. To Jamboree 
proga anglų karalius, įvertindamas 
didelius skautų įkūrėjo nuopelnus, 
suteikė B. P. lordo titulą.

1931 m. buvo tarptautinė skautų 
konferencija Vienoje, ir skautų 
vyčių stovykla Kanderstege Švei
carijoje. Abejose vietose lankėsi 
B. P. Mūsų org-ciją ten atstovavo 
Vyriausias Skautininkas ir keli 
skautininkai.

Baden-Powellis interesuojasi 
Lietuva ir Lietuvos skautais. Jis 
nepraleidžia progos atsiųsti kelis 
sveikinimo žodžius skautų švenčių 
dienoms. Jis kelinti metai susiraši
nėja su mūsų Šefo pavaduotoju dr. 
J. Alekna.

Šiemet B. P. sukako 75 metai 
amžiaus. Ta proga mūsų Šefas 
— Respublikos Prezidentas — ap
dovanojo B. P, I laips. Gedimino 
ordinu. Apie tai skaitėt praeituos 
,,Sk. A.“ nr.

Dabar sužinojome, kad B. P. yra 
pareiškęs noro šią vasarą aplan
kyti Pabaltos valstybes, tat ir 
Lietuvą. Jei ši žinia tikra, jei 
leis jam sveikata, gal turėsime lai
mės pasveikinti savajam krašte 
skautystės Patriarką, didžiausį jos 
Autoritetą. Ir parodyti jam, kad 
jo sėjamas grūdas derlingą rado 
dirvą Lietuvoje.

Dabar nuo ankstyvo ryto ligi pat 
vakaro varnėnai ištisomis šeimo
mis lekioja. Artojas aria — var
nėnai paskui seka, vabalus renka, 
Šienapiūtis atėjo — ir varnėnai 
lankoj: vabalėlius, žiogelius ir ki
tus žalingus vabzdžius rankioja. 
Ūkininkui padeda atsiginti nuo jų

Daug visokių vabalų ir kirminų 
išnaikina šitie juodieji giesminin
kai varnėnai. Kad suprastume, 
kiek gera daro varnėnai, dar la
biau mylėtume juos, kasmet tai
sytume jiems namelius.

Vandas Lakstutis.

Kaip gražu...
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Jei mane paklaustą, kokia yra 
didžiausia žmonių yda, aš pasaky
čiau — egoizmas. Gal iš pradžių 
jūs ir nenorėsite su tuo sutikti, 
bet kiek pagalvoję, aš manau, ir 
jūs prieisite mano išvadų. Daugu
ma nusižengimų, kuriuos baudžia 
įstatymais, pareina nuo stiprių 
egoizmo pasireiškimų, noro turėti, 
pagrobti, atkeršyti. Paprastas 
žmogus norėtų ką nors duoti pa
valgyti neturtingiesiems vargšams 
ir jaustis atlikęs savo pareigą, bet 
jeigu tam reikia suprastinti savo 
paties stalo valgį ir daryti ekono
miją — tai kitas dalykas.

Egoizmas pasireiškia tūkstantim 
įvairiausių iormų. Paimkit, pavyz
džiui, politines partijas. Kiekvie
nas klausimas paprastai turi dvi 
puses, tačiau partijos žmogus pa
stebi visur tik vieną — savo par
tijos — pusę ir jis niekina visus 
tuos, kurie į klausimą žiūri iš ki
tos pusės. Tai gali privesti žmones 
padaryti didžiausių nusižengimų 
juos pridengiant skambių žodžių 
daugybe. Panašiai ir karai tarp 
tautų kyla todėl, kad vieni, būdami 
visai apakinti savo pačių intere
sais, jokiu būdu negali pagerbti 
kitų pažiūrų. Taip pat ir klasių 
kovos gimsta todėl, kad kiekviena 
klasių mato tik savo padėtį ir ne
atjaučia kitų padėties.

Kiekvieną dieną, bevartydami 
dienraštį, mes randame egoizmo 
pavyzdžių visuose tuose straips
nių straipsneliuose, kuriuos rašo 
siaurų pažiūrų ir dalykuose nenu
simaną žmonės, norėdami iškelti 
save ir dažnai pažeminti kitą. Ir 
taip toliau iki vaikų, kurie žaidžia 
gatvėje. Jei vienas jų yra nepa
tenkintas, kadangi jis nelaimi taip 
dažnai kaip norėtų, jis apleidžia 
bendrą žaidimą, sakydamas ,,aš 

daugiau nežaisiu”. Tai, kad tuo 
jis gadina kitų žaidėjų malonumą 
—jam nėra svarbu — kad tik jis 
galėtų leisti pasireikšti savo ūpui.

Skautų įžodis ir įstatai kaip tik 
ir stengiasi išvesti berniuką iš 
egoizmo įpratimų. Jei tik berniu
kas tampa artimo draugas, jis jau 
yra ant gero kelio ir galės išvengti 
ir pergalėti blogąjį egoizmo pa

protį. Mažieji kasdieniai geri dar
beliai, kurie yra skauto credo da
limis, yra kaip ir pirmuoju žings
niu einant egoizmo pergalėjimo 
kryptimi. Gamtos pažinimas ir 
draugiškumas gyvuliams, lavina 
berniuko gerą širdį ir padeda ne
pasiduoti tajam žiaurumui, kuris, 
sakoma, yra įgimtas kiekviename 
berniuke (asmeniškai aš nesu tik
ras ar tas žiaurumas yra taip 
bendras berniukams, kaip tai pa
prastai manoma). Po mažų kasdie
ninių darbelių skautas pradeda 
mokytis teikti sužeistiesiems pir
mosios pagalbos, paskui jam rei
kia pramokti gelbėti nelaiminguo
se atsitikimuose, kas lavina jame 
savo pareigos kitų atžvilgiu su
pratimą ir pasišventimą pavojaus 
atsitikimu. Tokiu būdu skautui 
įkvepiama mažutis savęs atsižadė 
jimo ir pasišventimo artimajam, 
savo šeimynai bei savo kraštui 
patriotizmo supratimas ir charak
terio lojališkumas.

Taisyklingas žaidimas yra ge
riausia priemonė išlavinti berniu
kuose teisingumo „jausmą, kur'.: 
yra būtinas jų charakteriams, no
rint iš jų padaryti gerus piliečius.

Tasai įpratimas žiūrėti į dalykus 
statant save kito vietoje, gali būti 
puikiai išlavintas visuose žaidi
muose komandomis kaip basket- 
bolas, futbolas, chokejus ir panaš. 
Svarbu per žaidimą griežtai laiky
tis visų taisyklių. Tas lavina žai
dėjų savivaldą ir gerą nuotaiką; 
pagaliau yra įprasta, kad nugalė
tojas simpatizuotų nugalėtiems ir 
kad priešininkas pirmasis pasvei
kintų nugalėtoją.

Gerbti žaidimo taisykles reikia 
nuolat. Tai turėtų virsti įpročiu. 
Į tai daug dėmesio reikėtų kreip
ti ir skautų vadui, nes tas turi 
daug reikšmės berniukų būdų for
macijai.

Kitas būdas, kuris padeda lavi
nant berniukuose teisingumo ir 
altruizmo supratimus, tai organi
zuoti jų tarpe diskusijas, kurios 
juos lavintų ir kurios duotų argu
mentų ir vienai ir kitai pusei. Ber
niukai matys, kad kiekvienas rim
tesnis klausimas turi dvi puses ir 

kad negalima leisti kokiam ora
toriui patraukti save gražia iškal
ba neišklausius priešingos nuomo
nės gynėjo argumentų.

Tais sumetimais nepatariu su
sirinkimuose spręsti kokį nors 
klausimą balsavimu pakeliant ran 
ką, nes yra berniukų, kurie nėra 
tikri prie kurios nuomonės prisi
dėti ar tokių, kurie buvo per 
svarstymą neatidūs — jie balsuo
ja su dauguma. Kiekvienas tepa
rašo geriau ant popieros gabaliu
ko ,,taip” arba „ne". Tai būtų 
kaip ir garantija, kad berniukas 
pats truputį pagalvojo prieš apsi
spręsdamas.

Taip pat ir įvairių nesusiprati
mų bei ginčų sprendimas garbės 
teismų pagalba, jei tai darom i 
tinkamu rimtumu, turi didelės 
reikšmės lavinant berniuko teisė 
tumo ir teisingumo jausmus. Tai 
irgi jiems leidžia kiek susipažint’ 
su savo pilietinėmis funkcijomis, 
kurias vėliau, gal būti, jiems re; 
kės atlikti gyvenime būnant teis
muose liudininkais ar nariais. 
Draugovės teismas irgi yra viejnas 
žingsnių ta kriptimi. Jo nariai tu J 
atsakomingumo ir tasai jausmas 
juos verčia pagalvoti apie savo 
nuomonės svarbą. Tai juos ragina 
rimčiau pagalvoti, kad sprendimas 
būtų teisingas ir išklausyti abi 
puses.

Patarnavimai savo vietos visuo 
menei yra geriausias būdas prak 
tiškai ugdyti skautų pareigų arti 
mųjų atžvilgiu supratimą, patrio 
tiškumą ir visuomenės reikalą 
prieš savo asmeniškus reikalus 
statymo reikalingumo pajautimą. 

Tam skautų vienetams patariama 
specializuotis, pavyzdižiui, gaisri- 
ninkystės srityje.

Skautų sistemos tikslas — ko
voti su žmonių ydomis ir išdirbti 
berniukų charakterius. Viskas vie
netų veikime turėtų to siekti 
Vieneto vadas turi plačios darbo 
dirvos.
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Iskierk a.

Skriauda atlyginta.
L

— Tai tu, Antanuk, švilpei! — pasakė 
kalvio sūnus Zigmukas, kada mokytojas 
piktai pažiūrėjo į mokinius.

— Antanė!, nejaugi vėl man trukdy
tum pamoką? — priėjęs paklausė mažo, 
išblyškusio berniuko.

Antanėlis, kuriam badas ir skurdas 
spindėjo iš akių, nieko neatsakė. Žiban
čiom akutėm žvilgterėjo į draugus ir nu
leido galvą. Antram mokytojo paklausi
mui, tylėdamas linktelėjo galvą, prisipa
žindamas kaltas esąs.

Po kurio laiko, mokytojas, grąžinda
mas rašomuosius darbus, tarė Antanėliui:

— Tavo darbas geriausias. Tik pada
rai man daug nemalonumo blogu elgesiu... 
Bet viską gelėčiau dovanoti, jeigu ateity 
pasižadėtum pasitaisyti. Antanei, priva
lai nepamiršti, kad esi vienintelė savo ne
turtingų tėvų paguoda. O jeigu taip bus, 
kaip iki šiolei, galų gale būsiu priverstas 
apie tave pranešti ir jiems.

Antanėlis nuleidęs galvą grįžo suolan.
Greit pasibaigė pamokos. Mokiniai ne

siskubino namo. Sniegu apdengta aikš
telė prie mokyklos ir baltos skrajojan
čios sniego gniūžtys labiau jiems patiko, 
kaip šiltas kambarys namie.

Todėl ir šiandien, kaip visuomet, visi 
susirinko aikštelėj, sudarydami lenkty
nes. Antanėlis lenktynių žaidime neda
lyvavo. Nuliūdęs stovėjo nuošaliai ir iš 
tolo sekė žaidžiančiuosius. Ak, kaip bū
tų linksma, kad galėtų kartu su jais pa
žaisti... Bet motina šiandien pasakė, kad 
pinigų nėra, kad batų jam privalo už
lėkti iki pavasario. O dar juk tik Ka
lėdos...

Draugai, apie tai nieko nežinodami, 
palaikė jį bailiu, bėgo artyn. Kada varg
šas berniukas, pasitikėdamas savo kojo
mis, norėjo pasprukt namo, kelios sniege 
gniūžtės nukrito ant jo.

— Palauk, aš tave pamokysiu, kaip 
reikia bėgiot!... — šaukė Zigmukas ir 
pavijęs nutvėrė šaką ir sviedė ją į An
tanėlį.

Pasklido graudus šauksmas ir vargšas 
berniukas parkrito ant žemės.

— Žiūrėkit verkia... lyg mergaitė!... — 
ironiškai tyčiojos, sviesdamas antrą ša
ką, pirklio sūnus Vytukas.

Kitiems berniukams labai patiko toks 
bombardavimas. Visi nutarė neišduot kal
tininkų. Nuleido rankas ir su neapykan
ta žiūrėjo į gulintį draugą. Antanėlis gu
lėjo nejudėdamas. Liūdnas žvilgsnis kri
to ant persekiojančių draugų. Iš galvos 
siaru vingiu varvėjo kraujas... Varvėjo 
dažydamas sniegą.

— Kas tai padarė?! — staiga su
skambo visiems gerai pažįstamas moky
tojo balsas.

Berniukai tylėjo. Nieks neatsake. Mo
kytojas pasilenkė prie Antanėlio.

— Kas tave užgavo?... Kas yra toks 
negeras?.. — klausė.

— Bijau sakyti, nes tuomet mane dar 
labiau primuš... — baimingai atsakė An
tanėlis. .

Bet mokytojas, pakėlęs jį nuo žemės, 
tarė:

— Pasakvk, Antanei, kas tave užga
vo, pasakyk! Nieks daugiau tau nieko 
blogo nedarys.

— Tegu p, mokytojas manęs to ne
klausia... Negaliu išduoti savo draugų... 
— dar norėjo ką tai sakyti, bet išbalo ir 
būtų vėl parkritęs, jei mokytojas nebūtų 
laiku sulaikęs.

— Kas tai padarė? — supykęs dar 
kartą paklausė mokinių.

Tik dabar Zigmukas išėjo priešakin 
ir prisipažino kaltas esąs.

— A, tai tu, nedorasai vaike, tai pa
darei?., Gali būti tikras, kad būsi nu
baustas...

— Ir Vytukas užgavo Antanėlį... •— 
kažkas išdrįsęs pridėjo. Kaltininkas kaip 
tik stovėjo prie pat mokytojo, kuris jam 
dėdė buvo. ,

— Taip?.. Ir tu?.. O dabar drebi, kaip 
epušės lapas! Na, eisi su manim... Pa
sistengsiu. kad kartą tie nedori juokai 
išdulkėtų iš galvos! Jūs, berniukai, eikit 
namo ir žinokit kad apie tai, bus pra
nešta jūsų tėvams.

Po 1ų žodžių mokytojas susirūpinusiu 
veidu grįžo mokyklon, kur ir Antanėlis 
buvo nuneštas. Greit pakviestas gydyto
jas, apžiūrėjęs pasakė, kad viena iš dvie
jų, žaizda yra pavojinga, ir ligonis reika
lingas geros priežiūros. Po to, Antanėlis 
buvo parneštas namo. Senon, mažon, ga
le kaimo stovinčion lūšnon. Taip liga ir 
rūpestys įėjo tarp apgriuvusių sienų, po 
skylėtu stogu... Nešant Antanėlį per 
bažnytkiemį, gyventojai labai gailėjosi 
malonaus berniuko. Todėl kuo galėdami 
norėjo jam padėti. Greit buvo sunešta 
duonos, mėsos... Pirklys net vežimą mal
kų atsiuntė. 0 kas svarbiausia, pradėta 
Antanėlio tėvui, kaipo siuvėjui, nešti dar
bo. Tuo būdu, kuriam laikui, iš vargšų 
pastogės buvo pašalintas nors badas.

II.
Mokytojui, gailestingai prabilus į mo

kinių sąžinę, mokykloj buvo ramu. Mo
kiniai irgi, kaip ir visas bažnytkiemis, la
bai gailėjo Antanėlio. Visų labiausiai gai
lėjo du didžiausi viso to kaltininkai — 
Zigmukas ir Vytukas. Negalėdavo jie net 
ramiai sėdėti. Dažnai galima buvo juos 
pastebėti liūdnai žiūrinčius mažos lūšne
lės link,

Antanėlis apie tai nieko nežinojo. Ne
laimingas berniukas, karščio kankinamas, 
gulėjo kietoj lovoj. Gulėjo negirdėdamas 
tėvų aimanavimo, kurių net siųstas kalvio 
ir pirklio daktaras negalėjo nutildyti.

Vieną kartą daktaras, sutikęs kelius 
mokinius grįžtančius iš mokyklos, paklau
sė, kodėl jie taip nekenčią Antanei o? 
Šie atsakę, kad jų draugas esąs bailys, 
kuris ir žaist su jais nemokąs ir bijąs, 0 
jie tokių bailių nekenčią.

Išgirdus tai, maža mergaitė, klausiusi 
nuo pradžios to pašnekesio, tarė:

— Antanėlis nėra toks bailys, kaip 
jums atrodo. Nežaidžia su jumis dėlto, 
kad jūs tik juokiatės nežiūrėdami, kad jis 
yra neturtingiausias ir silpniausias. Vie
nok, jis, visumet kenčia, ir jūsų nei vieno 
dar neįskundė. Žinot gerai, kad mokykloj 
langą išmušė Zigmukas, taip pat žinote, 
kad Vytukas pamokoj švilpavo, kodėl gi 
visumet suverčiate kaltę Antanėliui, kuris 
bijodamas jūsų pajuokos, visuomet kant
riai nutyli...

— Argi negėda jums berniukai?... 
Pagalvokit tiktai, kaip piktai ir negerai 
elgėtės su savo draugu... — kalbėjo juos 
gėdindamas daktaras.

Kalbą nepastebėjo, kad mokykloj, prie 
kurios stovėjo, pamažu atsidarė langelis, 
ir mokytojas išgirdo visą jų pašnekesį.

Tą pačią dieną galima buvo jį pa
matyti įeinant į Antanėlio lūšną. Berniu
kas turėjo mažesnį karštį ir jautėsi ge
riau. Nušvito iš džiaugsmo jo akys, kada 
mokytojas papasakojo girdėtą pašnekesį.

Jie ilgai kalbėjos.
III.

Praslinko savaitė. Antanėliui daktaras 
leido apleisti lovą. Sėdėdavo jis namie 
ir stropiai iš knygos rašydavo.

Jo tėvai gavę kaimyniniame kaime 
darbo, privalėjo palikti jį vieną, kad 
uždirbtų.

Maloniam „Skautų Aido“ bendra
darbiui paskautininkiui

H. Lukoševičiui 
liūdesio valandoje įeiškiame širdingos 
paguodos žodį.

„S. A.“ red. ir adm.

Kauno rajono tuhto
pasktn. H. Lukoševičiui 
dėl jo tėvelio mirties reiškia skautiš
ką užuojautą.

Kauno rajono tuntas.

Studentų skautų korporacijos „Vy
tis“ junjorui col.
Henrikui Lukoševičiui, 

mirus jo mylimam tėveliui, širdingos 
užiojautos žodį taria

Korp\ „Vytis“

Tą dieną buvo tylu ir ramu. Daugelis 
gyventojų išvyko į netolimą miestelį į 
turgų.

Buvo jau vakaras, kada Antanėlis 
atitraukė akis nuo sąsiuvinio.

Ak, kaip jautėsi pavargęs...
Pamažu priėjo prie krosnies, įmetė 

kelius pagalius. Užsidegė lempą. Statyda
mas ją ant stalo žvilgterėjo pro langą. 
Dangus buvo tamsiai mėlynas, nusagsty
tas linksmai spindinčiom žvaigždutėm.

— Tur būt šalta?.. — pamanė.
Staiga baimingai riktelėjo.
Toli, vidury kaimo, mirgėjo siaura 

liepsnos juosta, kylanti į padangę. Tai 
buvo nedidelė kylanti iš kalvės liepsnelė. 
Antanėlis suprato, jeigu nieks neateis pa
galbon, tad iš mažos liepsnelės gali kilti 
didelis gaisras.

Viename akimirksnyje buvo jau gat
vėj. Pamiršo net daktaro perspėjimus, 
kad, gink Dieve, venplaukis ir neapsivil
kęs neišeitų oran, nes gali pakenkti.

Lauke buvo šalta. Vėjas svilino vei
dus. Antanėlis nežiūrėjo į tai. Pamiršo 
viską. Net savo ligą ir nuovargį. Pribėgęs 
prie artimiausių namų, pradėjo belstis į 
duris ir. langą. Nieks neatsiliepė. Bėgo 
prie kitų, ir čia tas pats. Tuomet metėsi 
bažnyčios link.

Bet nelaimė, apsupantis bažnyčią šven
torius buvo uždarytas. Tas nenuliūdino 
drąsaus berniuko. Ilgai negalvodamas pra
dėjo lipti aukšta mūro siena šventoriun. 
Čia greit į kietus akmenis, susidraskė iki 
kraujo rankas. Bet visvien lipo. Dievas 
palaimino gerą berniuko žygį. Greitai 
buvo šventoriui, o iš čia puolė varpinėn. 
Sukaupęs paskutines savo jėgas, patraukė 
už virvių. Aplink pasklido varpo skam
besys.

Kaimas atgijo. Žmonės, pamatę gaisrą, 
bėgo pagalbon.

Antanėlis vis skambino ir skambino, 
nors ir buvo jam labai sunku... O jis, 
lik po ligos, nusilpęs. Mintis, kad drau
gai vadindavo jį bailiu, sustojo prieš akis.

Dabar jis yra vienas. Tamsu. Ir tikrų 
tikriausiai nė vienas jo draugų nedrįstų 
čia net pažiūrėt...

Labai pavargo. Pagaliau jo silpnos ran
kos nusviro, kaip alpstančio.

Tarpdury šmėstelėjo pilkas, šešėlis. 
Tai buvo klebonas, atėjęs pažiūrėti, kas 
tokį didelį patarnavimą suteikė visam 
kaimui.

— Tai, tu, Antanei? — paklausė nu
stebęs sergančio berniuko išvaizda.

— Aš...
Greit buvo nuvestas klebonijon. Pa

kviestas daktaras patikrino sveikatą.
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Laimė, Antanėliui nepakenkė. Dievas at
lygino geram berniukui už didvyrišką 
žygį

Žmonės stebėjosi, kad pučiant vėjui, 
tik dalis kalvės tesudegė.

Antanėlis grįžo namo.
IV.

Dienos bėgo. Viešpatavo gili žiema. 
Sniegas baltu apsiaustu apdengė kaimus, 
laukus, pievas, miškus, viską, viską... 
Dažnai pūgos negailestingai siausdavo... 
Žmonės tik būtinais reikalais išvažiuoda
vo ar išeidavo iš namų.

Antanėlio lūšnoj buvo šalta ir nejau
ku. Jo tėvai tylėdami šildėsi prie apy
šiltės krosnies. Aimanavimų jau nebebu
vo, nes Antanėlis buvo pasitaisęs. Sė
dėjo jis pusalkanis ant mažos kėdutės ir 
rūpestingai drožinėjo. Liūdesys, savo juo
dais sparnais, turėjo visus apglėbęs. Juk 
duonos, pinigų nėra... Viesulas vis labiau 
ir labiau perpučia lūšnos sienas... Juk 
jiems ir trobelei pavojus gręsia...

— Dieve, nejaugi mus pamiršai? — 
pusbalsiai atsiduso Antanėlio motina — 
jau savaitė, kaip darbo nėra...

I motinos žodžius Antanėlis su nepasi
tikėjimu žvilgterėjo pro langą, kur stūk
sojo tamsiais debesimis nuklotas dan
gus ir tarė:

— Netikiu, mama, kad Dievas mus 
pamirštų... Tas Dievas, Kurs apie viską 
atmena... Kurs duoda net mažiausiems 
sutvėrimams visa, kas reikalinga.

Vaiko tikėjimas nudžiugino tėvus. 
Siuvėjas nusišypsojęs tarė:

— Tiesą sakai, Antanei, tikėk, nelai
mėj nebūsi nuliūdęs... Dievas jei norės, 
vėl atsiųs mums darbo ir vėl bus gera, 
kaip ir buvo...

Motina vogčiom šluostės ašaras. Ne
gaila jai buvo savęs, tik gaila sūnaus, ku
rio žygį visi pamiršo.

— Kodėl?.. — mąstė motina. — Už 
ką jis savo gyvybe žaidė?.. Už ką?.. O 
jam net nepadėkojo. Juk jis ne tik kal
vę, bet ir visą bažnytkiemį išgelbėjo...

Ir tiesa. Kalvis, turtingiausias, ne tik 
neapdovanojo vargšo, bet nė vieno šir
dingo žodžio mažam didvyriui nepasakė. 
Tik klebonas, atsiminęs jo žygį, aplankė 
jį. Vėliau atsiuntė pilną pintinę įvairių 
dovanų, nepamiršdamas net geriausių 
obuolių, kuriuos daktaras buvo uždrau
dęs valgyti. Mokytojas atsiuntė vežimą 
malkų, kurios paskutinės vakar sudegė. 
O šiandien praeidamas pro lūšną iš tolo 
mandagiai pasisveikino ir nuskubėjo. 
Siuvėjas ta> matydamas, pamanė, kad ir 
jis Antanėlį pamiršo. Suskaudo jam šir
dis. Jo nežinota, kad Indrė, mokytojo 
duktė, kuri užstojo Antanėlį prieš dakta
rą sirgo. Dėlto ir mokytojas, skubėdamas 
pas daktarą, neaplankė savo mylimo mo
kinio.

Antanėlis į tai visai nekreipė dėmesio. 
Manė, kad per gaisrą tik savo pareigą 
atliko. O didžiausias atlyginimas buvo tai, 
kad galės pasisakyti draugams, kad ne
sąs bailys ir kad bet ko nebijąs.

— Dabar nevadins manęs bailiu... — 
džiaugsmingai kartojo.

Prieangyj žingsniai. Visi sužiuro durų 
link.

— Garbė Kristui!.. — tarė ateivis, už
darydamas duris ir nusiimdamas kailinę 
kepurę.

Po Velykų ...

Pažinkime savo krašta.
Maža garbė svetimomis kalbomis kal

bėti — didi gėda savosios gerai nemo
kėti, — sako lietuvių priežodis. Dar di
desnė gėda nepažinti savo krašto. Pa
žvelgę į kitus kraštus, pa v., Vokietiją ar 
Šveicariją, matom, kad jų žmonės gerai 
pažįsta savo kraštą ir rūpestingai bran
gina kiekvieną žemės pėdą. Jie to pa
siekė tik nuolat keliaudami. Šis dalykas 
ypač svarbus skautams. Toli gražu ne
pakanka mokėti apie savo kraštą, kiek 
geografijos vadovėliuose parašyta ir 
kiek mokytojas per geografijos pomoka 
pasako. Mes turim pažinti kiekvieną 
gimtosios žemės kąsnelį, mylėti jį, ir tik 
tada būsim geri tėvynės sūnūs ir duk
terys, geri patriotai.

Mes, mokiniai, per dieną po 5—6 ar 
daugiau valandų sėdim klasėj ir kvėpuo
jam dažnai blogą orą, nuo ko mūsų 
plaučiai nusilpnėja, kraujo cirkuliacija 
pasidaro nenormali ir mes tuo pačiu pa
sidarome apsnūdę, be energijos. O namo 
parėjus, vėl mažas kambarėlis, pamokos...

Kaip vasarą taip ir žiemą galima ke
liauti po savo kraštą, bet žiemą kelionė 
daug vargingesnė. Dabar pakalbėsime 
apie keliones vasarą. Vasarą skautams, 
rodos, patogiausia būtų keliauti pėstiems. 
Išeinant pasiimama kuprinėn įvairių 
daiktų: pūlį, šaukštą, adatas, siūlų ir kt. 
ir, maždaug, po 1 lit. dienai pragyveni
mui. O dabar i kelionę. Paimti kompasą 
ir žemėlapį ir užsibrėžti vietą, kuria no
rim apkeliauti. Smulkiai išstudijuojam 
kelius, upes, tiltus, ežerus, miškus ir t. t.

— Per amžius... — atsakė siuvėjas, 
žiūrėdamas į įėjusį su ryšulėliu kalvį ir 
paklausė sveikindamasis;

— Ką gi tamsta... Gal darbo mūsų 
vargo lūšnon atnešėt?..

— Taip, darbo, — mandagiai atsakė.
— Te Dievas tau atlygina...
— Nejaugi taip reikalaujat darbo?..
— Ar reikalautumėm?.. — prašnabždo 

siuvėjo žmona. — Nuo vakar dienos 
esam nevalgę...

— Kodėl pas mane neatėjot?
— Elgetavimas skaudesnis už badą...

— kimiai atsakė siuvėjas.
Neturtingos šeimos likimas sujaudino 

kietą kalvio širdį. Padėjęs siuvėjui ant 
peties ranką tarė:

— Neturtingi, bet kuklūs žmonės 
esate. Nuo šios dienos, kiek galėdamas, 
rūpinsiuos, kad jums nestigtų darbo. Da
bar einame — būkite mano svečiais. Ma
nau užteks visiems namuose paruoštų 
pietų.

Nudžiugusi šeima, nuėjo su kalviu 
kalvės link. Bažnytkaimio gyventojai 
stebėjosi matvdami turtingiausi su netur
tingiausiais. Visų lūpos šypsojos žiūrint, 
kaip kalvis už rankutės vedė visiems ži
nomą Antanėlį.

Kalvio žmona širdingai priėmė netur
tingus svečius. Greit visi sėdėjo erdvioj ir 
šiltoj seklvčioj valgydami pietus.

Antanėlio tėvai stebėjosi, kad šokia- 
dieniais tokius gerus valgius valganti kal
vio šeima. Jie dažnai ir metinėse šven
tėse to neturėdavo.

Po pietų, padėkoje už vaišes, norėjo 
eit namo. Tuo laiku kalvis, paslaptingai 
šypsodamas, paėmė Antanėlį už rankutės, 
pamojo jo tėvams ir išėjo iš namų. Už 
kelių žingsnių nuo kalvio namų įėjo gra
žiai irengton trobon. Kaip šilta ir malonu 
čia buvo! Staiga, Antanėlio tėvai di
džiai nustebo. Tarp kitų naujų baldų pa
matė savo seną lovą, gražia paklode pri
dengtą ir spintą. Jų didelis senoviškas

Reikia saugotis, kad keliaudami ne- 
nuvargtumėm. Geriausia keliauti anksti 
rytą ir po pietų, o per karštį galima pa
ilsėti, užkąsti, pamiegoti. Apie nakvynę 
reikia pasirūpinti pas vietos gyventojus. 
Mažai jūs sutiksit tokių žmonių, kurie 
nesutiktų jums leisti pernakvoti.

Keliaukim.. Jau dabar pradėkim tau
pyti pinigus vasaros kelionei. Rečiau 
vaikščiokime į kiną, rečiau eikim pa
šokti ir t. p. Juk kiekvienam, mieli drau
gai, malonu pamatyti tą sunkiai atgautą 
Lietuvos žemelę, pažinti jos žmones, jų 
papračius. Kaip malonu pamatyti, kaip 
Nemunas senelis plaka savo smiltėtus 
krantus, kaip ošia miškais apaugę eže
rėliai, kaip didingi ir meilūs mūsų kal
nai: Šatrija, Medvėgalis. Pabūkim pagal 
jūros krantą, pažaiskim, it vaikai, 
šėlstančiomis bangomis, pasikaitinkim 
karštuose saulutės spinduliuose. Nueikim 
pagal demarkacijos liniją ir pažiūrėkim 
iš tolo į mūsų brolių vargus, į jų siel- 

' vartus.
Keliaujam. Kelionės nesigailėsim ir 

pakeliavę nors mėnesį grįšim į mokylos 
suolą stiprūs užsigrūdinę jaunuoliai-ės, 
moką papasakoti apie savo kraštą, su
prantą, kad kiekviena žemės pėda yra 
brangi, nes ji mūsų brolių darbu, rūpes
čiais ir džiaugsmais nuklota. Tada mes 
būsim stiprūs, energingi, veiklūs tėvy
nės sūnūs, būsim mūsų liaudies kelve
džiais i mūsų tautos širdį, mūsų sieki
mą — Vilnių.

stalas, apkrautas medžiagos rietimais, 
stovėjo prie lango.

Apdovanotieji bijojo pasijudinti, ma
nydami, kad tai esąs vien gražus sapnas, 
kuris gali greit pranykti. Nepastebėta 
net, kaip atsidarė durys ir įėjęs klebonas 
nasišaukęs Antanėlį pradėjo:

Tavo gera širdis, tavo pasiaukojimas, 
ne vien kalvę, gal būt ir visą bažnytkie
mį išgelbėjo. Užtai atsilygina tau kalvis ir 
bažnytkiemis. Visi žino tavo darbą. Ži
no, kad nesigailėdamas gyvybės statei ją 
pavojum,. Kad susidraskei savo rankas, 
bet pranešei apie gaisrą. Visi žinom ir 
matom, kad labai myli savo tėvus, todėl 
nutarėme jiems padėti. Tėvas siūs. Mo
tina ras darbo bažnytkiemy. Tu būsi vi
sų gerbiamas ir mylimas. Nuo šios valan
dos, nieks neišdrįs tavęs skriausti. Dabar 
mano gerieji — kreipėsi į Antanėlio tė
vus, — žinokit, kad viską gaunat sūnaus 
dėka, — širdingai rankos spustelėjimu 
baigė.

Siuvėjas su žmona ašarotom akim dė
kojo kalviui ir kaimynams. O jų atsiras
davo vis daugiau ir daugiau, kol visas 
bažnytkiemis susirinko.

Vaikai spaudėsi prie Antanėlio, kad 
įteikus pieštuką, plunksną, saldainį ar 
paveiksliuką... Daugiausia spaudėsi Vy
tukas su Zigmuku. Dv. didžiausi kaltinin
kai. Maldaudami prašė dovanoti. Prašė, 
kad būtų jiems draugu.

Antanėliui iš džiaugsmo birėjo aša
ros.

— Aš dovanoju tau savo šautuvą — 
sakė Zigmukas.

— O aš išmokysiu arkliu joti, — ža
dėjo Vvtukas, — nuo šios dienos tu būsi 
mūsų vadas...

— Aš?.. — klausė nustebęs vargšas 
berniukas.

— Taip, tu, tu, — šaukė spausdamas 
Antanėliui ranką Zigmukas, — nes tu 
esi už mus visus drąsiausias1...

Vertė Aug. Stankevičius,
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Skautai-ės visame pasaujyje.
MES IR UŽSIENIO SKAUTAI.

Daugelis mūsų skautų ir skaučių susirašinėja su 
idėjos broliais bei seserimis užsieniuose. Tokie ry
šiai yra ne tik malonūs ir idomūs, bet ir naudingi. 
Štai praeitą vasarą mūsų Vyriausias Skautininkas 
kurį laiką viešėjo Vengrijoje. Ten jis turėjo progos 
susipažinti su kai kuriais jų skautų ir skaučių vadais; 
su jais ir dabar jis palaiko ryšius. Praėjusio mėn. pa
baigoje pulkininkas gavo vėl naują laišką iš Vengri
jos skaučių vyriausios skautininkės p. Antonia Lin- 
denmeyer. Ji rašo:

Gerbiamas Pulkininke!
Širdingai dėkoju už draugišką laišką, gražius Jū

sų tėvynės vaizdus ir už žavingą „kalvaratą“*); visos 
tos gražios dovanos pateko į mūsų skaučių muziejų, 
kur visos mergaitės su džiaugsmu jas matys ir gaus 
supratimo apie Jūsų gražų kraštą.

Netrukus mes siunčiame pakvietimus viso pa
saulio skautėms, nes IV pasaulinės skautų jamboree 
metu mergaitės galės dalyvauti kain žiūrovės. Mes 
tikimės galėsiančios ten pasveikinti lietuvaites skau
tes. Gal ir Tamsta, gerb. pulkininke, tada atvyksite? 
Tas mus ypatingai pradžiugintų.

Aš linkiu Tamstai pirmiausia geros sveikatos ir 
daug pasisekimo Tamstos darbui tėvynėje.

Širdingu skautišku sveikinimu (Pas.).
NAUJAS TARPTAUTINIO SKAUTŲ KOMITETO NARYS.

Vietoje nesenai mirusio tarptautinio skautų komiteto nario 
belgų kunigo J a c o b s‘o (apie šį liūdną įvykį savo laiku buvo 
rašyta ..Skautų Aide"), komitetas pakvietė užimti jo vietą dak
tarą A. B. S v o j s i k ą — Čekoslovakijos skautų įkūrėją ii 
dabartinį Čekų skautų organizacijos vadą.

VII-OJI TARPTAUTINĖ SKAUČIŲ VADOVIŲ 
KONFERENCIJA.

Prasideda šią vasarą rugpiučio m. 6 d. skautų-čių na
muose B u c z e, netoli Krokuvos, Lenkijoje. Konferencijoje bus 
svarstyta įvairūs idomūs klausimai: tarptautinių skaučių namų 
Šveicarijoje reikalai, skautystės pritaikinimas ligoninėms, kaip 
Įkurti vandens skautes, skautiškojo moterų judėjimo ir poli
tikos santykiai ir kit.

Lietuvos skautės konferencijoje, kadangi ji įvyksta Len
kijoje, atstovaujamos nebus.
VII-OJI TARPT. SKAUTŲ VADU KONFERENCIJA.

Įvyks kartu su 1933 metų tarptautine skautų stovykla 
Vengrijoje, Godelio. Konferencijos posėdžiams bus užleista Šv. 
Norberto seminarijos salės. Konferencijos nariai, kurie ne
norėtų per konferenciją gyventi patalpose, galės stovyklauti 
puikiame vienuolyno parke.
TIK NUO 14 METŲ!

Tik nuo 14 metų amžiaus skautai galės dalyvauti tarp
tautinėje skautų Jamboree, kuri įvyks Vengrijoje 1933 m. 
ALŽIRO SKAUTAI STOVYKLAUJA PIRINĖJU KALNUOSE.

Paimk žemėlapį ir sek. Praeitą vasarą Alžiro Constantine 
tunto skautai iš šių ivairių Alžiro miestų: Constantine, Djidjelli, 
Bone ir Bougie padarė idomią kelionę vykdami stovyklauti į 
Pirinėju kalnus. Liepos mėn. 6 d. su palapinėmis, lazdomis, 
katilais ir kita įvairia stovyklavimo medžiaga ir kuprinėmis jie 
išvyko iš Constantine ir greituoju traukiniu pasiekė Bougie, 
iš kur garlaiviu persikėlė į Barsaloną (Ispanijoj). Apžiūrėję 
miestą toliau, irgi garlaiviu, vyko į Marselį (Prancūzijoj). Čia 
sustojo apžiūrėti miesto žymesnius dalykus. Paskui ekspresu 
pasiekė Touluzą. Toliau autobusais važiavo į Lourdą, kur ap-

*) Pulk, yra Vengrijos skautėms nusiuntęs lietuvišką ver
piamą ratelį.

Pajūrio žvejo^dukrelės; lūkesys.

žiurėjo stebuklų miestą ir apylinkes. Pagaliau aukštai Pirinėju 
kalnuose prie Gavterets apsistojo savaitės stovyklai.

ŠVEICARŲ SKAUTŲ TAUTINĖ STOVYKLA,
Įvyksta prie Ženevos miesto š. m. liepos m. 27 d. — rug

pjūčio m. 5 d. Kitų tautų skautai irgi kviečiami joje dalyvauti.

ŽYDŲ SKAUTAI PALESTINOJE.
Paskutiniu laiku žydų skautų klausimas Lietuvoje tapo 

labai aktualus. Kai kam gal įdomu: kaip žydų skautai veikia 
kitur, kokie žydų skautai yra Palestinoje, kaip jie veikia Pa
lestinoje? Kas Lietuvos skautininkų buvo tarptautinėse skau
tų stovyklose ar konferencijose matė Palestinos skautų atsto
vus, tačiau nieks niekad niekur tarptautiniuose skautų susi
rinkimuose nematė Palestinos žydų skautų ir bendrai žydų 
skautų.

Palestinoje tarptautinio skautų biuro pripažinti skautai 
vra: arabų, katalikų ir musulmonų skautai. Tikrų skautų žydų 
Palestinoje nėra. Nors p. B. Zilberis ir kalba „Liet. Aido" š. m. 
nr. 50 apie Lietuvos žydų skautus Palestinoje, bet tas jo ter
minas neatitinka mūsų ir tarptautiniam supratimui apie skau
tus. Palestinoje yra žydų jaunimo organizacija, kuri vadina save 
skautais ir dėvi panašią į skautų uniformą, tačiau tai ne tiek 
skautiška, kiek tautiškai — militarinė jaunimo organizacija, 
kuri stengiasi kaip ir atstoti žydų kariuomenę, kurios neleidžia 
Palestinos žydams turėti anglų vyriausybė.

TAUTINĖ JUGOSLAVIJOS SKAUTŲ STOVYKLA.
Jugoslavijos skautai 1932 m. liepos m. 1 — 6 d. Zagrebo 

miesto Maksimiro parke ruošia didžiąją tautinę stovyklą — 
tokią, kaip kad Lietuvos skautai mano suruošti 1933 m. vasarą 
savo 15 metų jubilėjaus proga.

Stovykloje bus įvestas vandentraukis ir elektros šviesa. 
Valgį gamins patys skautai; visus reikalingus produktus jie 
gaus kasdien iš centralinio sandėlio. Vadovybei ir svečiams 
bus specialūs įrengimai.

Jugoslavijos skautų tarpe per šią stovyklą bus pravestos 
įvairios rungtynės: lengvosios atletikos, plaukiojimo ir kit. bei 
skautiški konkursai. Daug įdomių ekskursijų manoma padaryti 
į Zagrebo apylinkių kalnus 1000 mtr. aukščiau jūros pavirš.

Jugoslavijos geležinkeliai vykstantiems į stovyklą skau
tam duoda 50 — 75% nuolaidos.

Stovykloje dalyvauti kviečiami ir užsienių, taigi ir Lie
tuvos, skautai. Pragyvenimas per 6 stovyklos dienas jiems 
apsieis apie 30 litų. Kelionė iš Lietuvos į Zagrebą ir atgal 
kaštuoja 450 — 500 litų.

DAR VIENAS, KURIS NORI IŠNAUDOTI GARBINGĄ 
SKAUTŲ VARDĄ.

Tarptautinis skautų biuras praneša, kad jaunikaitis 
Kari R i m e k, kuris keliauja po įvairius kraštus ir vadinas 
vokiečių skautu, iš tikrųjų nėra skautas. Paskutiniu laiku jis 
buvo Švedijoje, iš kur yra policijos išvarytas. Jeigu jis atvyktų 
į Lietuvą, mūsų skautai prašomi jo saugotis, jo pasakojimams 
netikėti ir jam pagalbos neteikti.

AMERIKOS JŪRŲ SKAUTAI.
1930 m. pabaigoje Amerikos Jungtinėse Valstybėse buvo 

7.331 jūrų skautai, gi 1931 m. gale jų skaičius pasiekė 10.728. 
25% visų jūrų skautų turi per 18 metų amžiaus.
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M. Grigonis,

Darželiai.
Skautas gamtos draugas! Kiek daug 

šie trys žodžiai išreiškia jaunuolio 
dvasios, nuotaikos, darbštumo ir mei
lės. Juo labiau, kad skautas-ė gamtos 
draugu-e yra darbu, bet ne kalbomis. 
Čia spausdinam gerb- M. Grigonio la
bai įdomius, ir jo paties praktiškai 
išbandytus, patarimus, kaip skautas-ė 
gali išreikšti savo tą kilnų jausmą 
gamtai, kaip tas išreikštas jo-s jaus
mas bus malonus ir kitiems žmonėms, 
kurie turės progos pasigėrėti tuo dar
beliu. Manom, kad Lietuvos januoliai, 
mokiniai, ir ypač skautai ir skautės, 
ras galimu kuo plačiau pasinaudoti 
gerb. autoriaus patarimais, kada jie 
norės papuošti savo kiemus, aikštes, 
kapus ir kt. «S. A.» red.

Miestų aikštėse matome gražių 
gėlynų. Rūtų darželių yra daugely 
lietuvių sodybų. Gėlių reikšmė žmo
gaus gyvenime didelė.

Gėlės lavina darželių tvarkytojų 
skonį, nes daržely tenka ne tiktai 
spalvos su spalvomis derinti, bet ir 
kombinuoti visokios lysvių figūros 
ir visokeriopas gėlių mišinys, kad 
susidarytų gražus darželio vaizdas. 
Siekiant gražaus darželio vaizdo ir 
norint visuomet turėti grakštų dar
želį, teks būti darbščiam, ištvermin
gam, kantriam ir geraširdžiui. Visa 
tatai sielos teigiamybės.

Be to, darželis mus dorovinges- 
nius daro. Lelijos, rūtos mums sim
bolizuoja skaistybę. Ir kitos gėlės, 
mūsų akiai teikdamos malonumo, 
o uoslei kvapumo, pačios būdamos 
grožio dalele, mus pasitelkia bend
rauti su grožiu. Į kur ateina grožis, 
iš ten išeina drumzlinosios sielos 
savybės.

Darželis mus paguodžia liūdesy, 
o džiaugsme padeda džiaugtis. Dar
želis yra tatai, kas mums dabar
tyje suteikia džiaugsmo, todėl dar
želis, kaip džiaugsmo įžiebiama 
kibirkštėlė, reikia mylėti, branginti.

Gražus darželis.

Skautas, būdamas prigimties drau
gas, turi pasirūpinti darželių kultū
rinimu, nes šiuo metu Lietuvos dar
želiai, palyginti su prieškariniais 
laikais, regresuoja, ir darželio vie
toje ne reta pamatyti pūdymas ar, 
geriausiu atveju, braškių lysvės. 
Prie įstaigų, net ir prie mokyklų, 
dažnai matome dilgių ir kitokių 
piktžolių bujojimą.

Kad darželis būtų gražus, nepa
kanka meilės — dar reikia mokėji
mo.

Skautiško darželio planas.

Čia trumpai pakalbėsime, kas da
rytina, kad skautų žiūrimas darže
lis savo gražumu praneštų kaimy
nų darželius.

Darželiu reikia pradėti iš rudens 
rūpintis. Tąjį plotą, kur bus darže
lis, rudeniop reikia patręšti mėšlu 
ir aparti, kad mėšlas supūtų. Mo
lingosioms žemėms imamas arklių 
mėšlas, o lengvosioms — karvių 
mėšlas.

Jei darželiu žemė prasta, reikia 
į jį atvežti juodžemio, supuvusių 
lapų žemės, skiedryno, komposto, 
išdžiūvusių ir saulės perkaitintų 
durpių, vėjo perpūsto molio, supu
vusių velėnų žemės. Tų žemių mi
šinys pagerins darželio žemę. Tu

rint atsargoje tokių žemių, bus len
gva prisitaikinti prie atskirų gėlių 
savybių, nes vienoms gėlėms rei
kia molio, kitoms durpių ar kalkių 
ir kit. Beje, šiame straipsnyje bus 
kalbama tik apie tas gėles, kurios, 
būdamos gražios, žemės atžvilgiu 
neturi ypatingų kaprizų bei reika
lavimų.

Darželis visuomet bus gražesnis, 
jei gėlių lysvės bus gazone (—gra
žioj vetoj), taigi tegu darželyje lys
vės užims mažąją dalį, o darželio 

didžiuma tegu bus apsėta anglišku 
raigrasų (Lolium perenne), motie
jukais (Phleum pratene), dobi’ais 
(Trifolium repens) ar migle pievine 
(Pea pratensis).

Pavasarį reikia darželyje sužy
mėti lysvės, išvesti takai, o likusią 
žemę paversti gazonu, anksti užsė- 
jant aukščiau nurodytomis gražaus 
gazono žolėmis. Kai gazonas paū
gės bent sprindi, reikia jis nušie
nauti, ir niekuomet nereikia leisti 
gazono žolėms augštoms užaugti ar 
pražysti. Gazonas teks šienauti me
tuose bent 4—6 kartus.

Sudarant lysves, reikia pasistengti, 
kad lysvės forma atitiktų lietuvišką 
stilių. Pažiūrėkime į „Sodžiaus Me
no“ III tomą, ten, skrynių ir kito
kiuose raštuose, rasime daugybę 
grakščių figūrų, kurias lengvai ga
lėsime pritaikinti lysvių pavidalams.

Šalia figūrinės lysvės, dešinėj ir 
kairėj, sudarykime mažesnes lysve
les skautų ženklo pavidalo. Pagrin
dinė lysvė ir dvi jos šoninės lys
velės sudarys klombo pagrindą, kur 
tarp lysvių turėtų būti smėliu bars
tomi takeliai. Tokie takeliai turi 
būti išvedžioti po visą darže’į, kad 
į darželį būtų lengva įeiti ir pato
gu juo pasivaikščioti, jei, žinoma, 
darželis didelis.

Darželis atrodo gražesnis, kai ta
kai ir atskiros pasikartojančios 
klombos nesudaro griežtos geomet
rinės figūros. Tegu takai kiek išsi-
vingiuoja, darželio vidurkyje tegu
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būna pagrindinė klomba, o kitose 
gazono vietose kur-ne-kur tegu 
būna mažesnės įvairaus pavidalo 
klombelės, atskiros lysvelės ar at
skiri gėlių vienetai. Lysvelės gali 
būti Gedimino stulpų, šaulių ženklo, 
Vyties ir kit. pavidalo.

Tos lysvelės, kurios vaizduos 
skautų, šaulių ar kit. ženklą, reikia 
sudaryti iš gėlių, pakenčiančių kar
pymą. Iš geltonalapių ramunių (Py
rethrum aureum), žalialapių kochijų 
(Kochia trichophylla) ir raudonlapių 
perilų (Perilla nankinensis crispa 
compacta) aš savo darželyje kar
tais sudarau tautines lietuvių vėlia
vas, jomis apjuosdamas pagrindinę 
klombą.

Dar tinka ženklams vaizduoti 
pilkalapė cinerarija (Cineraria can- 
didissima).

Iš ramunių, kochijų, perillų, ci- 
nerarijų galima sudaryti įvairiausių 
ženklų. Tokį ženklą reikia retkar
čiais žirklėmis apkarpyti, kad gė
lės nepražystų ir augtų vienodo 
aukštumo, ypač rūpestingai reikia 
pakraščiai iškarpyti, kad būtų aiški 
ženklo riba. Jei visas ženklas su
daromas iš vienokių gėlių, k. a. 
našlaičių (Viola tricolor) ir k. ar 
rūtų, tada joms reikia leisti žydėti. 
Tik reikia riba ir išsitęsusios gėlės 

apkarpyti. Rūtoms neleidžiama žy
dėti.

Į vidurkinę lysvę sodinkime vie
nametes gėles, nes jos gražiausios. 
Gėlių rasodos pirkime pas darži
ninkus. Daržininkai sėja gėles ins- 
pektuose, todėl gegužės mėn. jau 
galime gauti tvirtos gėlių rasodos. 
Sėdami kambaryje, puodukuose ar 
dėžutėse, neužauginsime geresnės 
rasodos, kaip kad pas daržininkus 
gauname pirkti, o tokiomis dėžu
tėmis ir patį kambarį tik užgrioz
dosime. Svarbu, kad darželis būtų 
gražus, o kur mes darželiui gausi
me gėlių, tatai jau antrininkas da
lykas.

Vidurkinėje lysvėje, pačiame vi
duryje, pasodinkime kukurūzų (Zea 
gigantea) ar ricinų (Ricinus zanzi- 
bariensis). Aplink apsodinkime jur
ginais, aplink jurginus dar pa
sodinkime aukštaūgių gėlių, k. a. 
burnočių (Amaranthus). saulėgrąžų 
(Helianthus), tabako (Nicotiana) ar 
k. O toliau vis žemindami gėles, 
sudarykime kurį nors figūros raštą. 
Pačius pakraščius apsodinkime že
maisiais saulučiais (Beilis perennis) 
ar lobelijomis (Lobelia erimus). Bai
gusias žydėti gėles išraukime ir 
pakeiskime naujomis, dar nežydė- 
jusiomis, todėl kur nors darže (ne 

daržely) reikėtų turėti atsarginę gė
lių lysvę.

Kitose klombelėse pasodinkime 
svogūninių gėlių ir daugiamečių. 
Iš svogūninių patartini lelijos, nar
cizai, tulpės. Iš daugiamečių įdo
mesni bijūnai (Paconia), ajerai (Iris), 
karkliukai (Pheox), kardylai (Gla
diolus) ir kit. Raskime darželyje 
vietos ir gėlių karalienei—rožei.

(B. d.).

Kiek malonumo teikia darželis.
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I Tautiški žaidimai. |
15. SAUGOK BUTELĮ!

Žaidėjų skaičius: draugovė.
Žaidimo vieta: aikštelė arba gim. salė.
Žaidimo įrankiai: sviedinys ir tuščias 

butelis.
Žaidėjai stovi dideliu ratu — 5 — 6 

metrai diametro. Šio rato viduryje yra 
mažesnis (1 mtr. diametro) ant žemės ar 
grindų pažymėtas apskritimas, kurio cen
tre stovi butelis. Rate stovintieji žaidė
jai stengiasi sviediniu sumušti butelį. 
Tarp žaidėjų rato ir mažojo apskritimo 
yra vienas žaidėjas, kuris stengiasi ap
saugoti butelį nuo sviedinio smūgių. Žai
dėjas, numušęs butelį, keičia vietą su bu
telio gynėju. Ratu stovintieji žaidėjai ne
gali savo tarpe keistis vietomis bei bė
gioti, bet jie gali vartoti savo tarpe svie
dinio pasuotes.

16. SENUKAS.
Žaidėjų skaičius: viena skiltis. 
Žaidimo vieta: aikštė arba salė. 
Tai yra šokis, susikabinus rankomis, 

aplink pastatvtų ant žemės kelių ne
aukštų daiktelių. Kiekvienas dalyvių turi 
saugotis paliesti kojomis arti stovinčius 
daiktus. Tačiau kiekvienas žaidėjas gali 
stengtis kitą tyčia įstumti ar įtraukti į 
daiktus. Kiekvienas palietęs stovintį 
daiktą yra senukas. Jis išeina iš žai
dimo ir žaidėjų ratas tampa vis mažesnis. 
Pagaliau lieka tik vienas skautas — nu
galėtojas.

17. Zuikių gaudymas.
Pievoj arba aikštėj išmatuojamas ket

virtainis — dvaras, turįs keturis žings
nius ilgio ir pločio. Žaidžia mažiausia 

trys asmenys. Gali būti ir daugiau. Vie
nas iš žaidikų paskiriamas gančium (kur
tu), o kiti, likusieji vadinami zuikiais. 
Gančius skiriamas burtų keliu. Gančius 
pasilieka dvare ir nežiūrėdamas skaito 
nuo vieno iki dvidešimt. Tuo laiku zui
kiai sutartam plote pasislepia. Gančius 
suskaitęs eina zuikių ieškoti. Gančius 
zuikelius gaudo ir neįleidžia į dvarą, pa
gautas zuikis padeda kitus gaudyti.

Kuris iš zuikių įbėga į dvarą, tas lai
komas nepagautas. Kurį zuikį pagauna 
paskutinį, tas lieka gančium, o jeigu ne
pagauna nė vieno, — visi zuikiai su
skumba sugrįžti į dvarą, tai gančius pa
silieka tas pats.

Gaudytojo tikslas, — išgaudyti visus 
zuikius. Zuikių tikslas, — laimingai grįžti 
į dvarą.

18. Paršų mušimas.
Iš karto visi žaidikai pasidalija į dvi 

grupi. Padaroma iš medžio dešimtį paršų 
(gali būti paprasti pagaliai) ir kiek nori
ma lazdų.

Abi grupi pasiima po penkis paršus 
ir tada pradeda žaidimą. Sustato ožiuką 
abi grupi, kiekviena iš savo paršų. Ožiu
kas daromas tokiu būdu: vieną paršą pa
guldo ant žemės, du uždeda ant jo, ket
virtą paguldo į vidurį, o penktą uždeda 
ant viršaus.

Susitarus atmatuojamas atstumas, iš 
kurio reikės mušti. Tada burtų keliu nu
statoma, kuriai grupei reikia pradėti. 
Laimėjusioji burtus grupė pradeda mušti 
priešingos pusės ožiuką — sugulusius 
paršus.

Jeigu pirma pradėjusioji grupė išmėto 
visas lazdas ir paršų neišmuša, tada mu
ša antroji priešingos pusės. O jei pirmoji 
išmuša ir lazdų dar turi, tai antroji sta

to šulinį pirmajai mušti. Šulinys statomas 
tokiu būdu: du paršai paguldoma sker
sai ir du išilgai, o penktąjį įstato į vidu
rį. Šulinys mušamas taip pat, kaip ožys. 
Kai išmuša šulinį, tada stato traukinį. 
Traukinys statomas tokiu būdu: visus 
penkis paršus paguldo iš eilės vienas 
paskui kitą. Kai išmuša traukinį, tada 
stato garvežį. Garvežys statomas taip: 
du paršu paguldo greta ir kitus du taip 
pat greta, o penktą uždeda ant viršaus. 
Ir muša taip, kaip pirmuosius. Ant galo 
stato paršus ant keturių kampų; kai iš
muša, tada žaidimas baigiamas.

Laimi ta grupė, kuri pirmoji išmuša 
visus nustatytus žaidimo būdus; ožiuką, 
šulinį, traukinį, garvežį ir ant keturių 
kampų gulinčius paršus.

19. Kiškiai.

Reikia padaryti du apskritimu: vienas 
didelis, o įame kitas mažesnis. Mažasis 
apskritimas — kiškio namai, o didysis— 
šuns. Žaidikų gali būti kiek norima.

Dieną, kada šuo miega, kiškiai per 
jo namus išbėga į mišką. Šuo nubunda 
ir laksto po visą apskritimą — savo na
mus. Šuo iš savo namų išeiti negali.

Kiškiai, grįždami iš- miško, turi sau
gotis, kad jų šuo nepagautų. Šuo sten
giasi, kiekvieną kiškį, kuris grįžta į na
mus, pagauti. Visus išgaudžius žaidimas 
pradedamas iš naujo. Kiškis, kurį šuo 
pirmą pagauna, žaidžiant žaidimą iš nau
jo, būna šunimi.

Žaidikų tikslas — nebūti per visą 
žaidimą šunimi, o šuns tikslas — kuo 
greičiausia išsilaisvinti.

Pastaba: šuo skiriamas burtų keliu.

11

13



Nelaimingųjų draugas.
Tik vieną kartą per metus drau

gijos, Įsteigusios pagalbos stotį su
dužusių laivų keleiviams, senas pro
duktų išvežiojimo garlaivis eina 
iš Australijos į C r o z e f archi
pelagą.

Jau praėjo du metai kaip aš ap
keliavau visus pasaulio žemynus, 
jūras ir vandenynus. Pagaliau pa
norėjau pasilsėti, t. y., nejausti to 
didelių garlaivių triukšmo — štai 
kodėl aš įsisėdau į garlaivį, ėjusį 
į Hog-Island, kurį aš atsitikti
nai, kaip retai pasitaiko, sutikau 
labiausia atsiskyrusį ir pasiauko
jusį žmogų pasaulyje.

Hog-Island? Uolota sala, 
pilna kraterių, sniegu apklota nuo 
gegužės iki gruodžio mėn. suda
ranti archipelago Crozet dalį ir 
esanti tūkstanties kilometrų atstu
me nuo arčiausios žmonių gyvena
mos vietos.

Labdaringa draugija pastatė du 
medinius sandėliukus, skiriamus 
nelaimingųjų jūros aukų laikinai 
prieglaudai ir jų maistui. Kasmet 
garlaivis veža miltų, rūkytos mėsos, 
konservų, drobės, odos, žibalo ir 
aliejaus, ryžių, fasolių, lentų ir vi
nių. Visu kuo turi aprūpinti šią 
pagelbos stotį saloje. Šitie sandė
liai yra saugojami ir prižiūrimi 
vieno žmogaus, žmogaus izo
liuoto nuo pasaulio, pasimetusio vi
duryje tų beribių ir audringų van
denų.

Nuo Richard Hardy mir
ties, (kuris budėjo tryliką metų 
Gog-Island saloje ir kuris tapo le- 
gendariniu herojumi, visų jūrinin
kų Angelu Sargu šituos laukiniai 
baisiuos vandenuos) jau antras žmo
gus pasišventė, nutaręs apleisti pa
saulį, užmiršęs save ir galvojąs tik 
apie kitus, kad taptų Hog-Island 
saloje sargu.

Joks žmogus nežinojo nei jo var
do nei kilmės. Žinojo tik, kad vie
ną gražų rytą jis atėjo į draugijos 
valdybą Sydney mieste prašy
damas paskirti jį į Hog-Island salą 
sargu. Jis sutiko gyventi toli nuo 
žmonių, nuo kultūros, šitoje uolo
toje saloje su viena sąlyga: kad jo 
vardas niekam nebus žinomas. Jį 
priėmė paskirdami 3000 frankų 
metinės algos ir jo darbas buvo: 
saugoti sandėlius ir laukti iki koks 
laivas suduš į uolas ir tuomet padė
ti nelaimingiesiems atidarant jiems 
maisto ir drabužių sandėlius.

Jis yra apmokamas, kad gyventų 
atsiskyrėlio gyvenimą tūkstantis ki
lometrų nuo sau panašiųjų. Ar 
turi kokią vertę jam šitie pinigai? 

Jis nerado jokio tikslo sau juos 
taupyti ir prašė kas metai išmokėti 
tą sumą vaikų prieglaudai Sydney 
mieste. Jo pasiaukojimas pinigais 
buvo neįkainuojamas, nes žmogus, 
kuris aukoja savo gyvenimą, kad 
galėtų kitiems padėti, pinigais ne
gali būti apmokėtas. Didžiausias už
mokestis jam bus: sekimas jo pa
vyzdžiu. Herojai žemiškais turtais 
negalima apmokėti.

Žmonės pasakojo, kad šis antra
sis Hog-Island sargas esąs vokietys. 
Bet tikrai to niekas nežinojos, nes 
jis, kaip ir Richard Hardy, nepra
tarė nė žodžio važiuodamas į šią 
salą, į sau parinktas kančias.

Pasakojo apie Richard Hardy, 
apie pirmą šios salos sargą, žmo
gų, kuris niekad daug nekalbėjo ir 
gaudamas laiškus vieną kartą per 
metus mėtinėjo juos į ugnį. Tą da
rė jis vengdamas pagundos sugrįžti 
į žmonių tarpą. Per tryliką metų 
jis rinko šioje saloje akmenukus, 
skaičiavo juos ir dėstė pagal spal
vas. Viename jo dienyno puslapyje 
randame šias frazes: „Rūkas jau 
34 d. gilus, beveik nepereinamas. 
Aš girdžiu kaip ledo kalnai braižos 
į uolas. Aš budžiu... vienas. Aš tur 
būt jau einu dabar šešiasdešimt 
pirmus metus“. Per tryliką metų 
šitas pasiaukojęs žmogus dabojo 
maisto sandėlius nuo jūros šunų 
ir šiaurės lokių, kurie būdavo plau
kiančių ledų atnešami. Pabaigoje 
tryliktų tarnybos metų Hardy mirė. 
Vienas...

Kartą, kai garlaivis atvežė san
dėliams papildyti maisto, surado 
Hardy lavoną gerokai apgedusį. 
Garlaivio įgula sudegino jo kūną ir 
pelenus palaidojo pridengdami di
deliu akmeniu. Tai buvo kuklus 
kapas, lenta buvo pritvirtinta prie 
akmens su parašu: ,,Č i a ilsisi 
Richard Hardy nelaimin
gųjų draug as".

Plaukiant į Hog-Island man teko 
praleisti laive pora labai audringų 
dienų ir aš jaučiausi didelėj vienu
moj, toli nuo pasaulio, nors su 
manimi buvo dar keliolika žmonių. 
Pagaliau mes pasiekėme Hog-Island. 
Kapitonas ilgai vaikščiojo ant de
nio, jo žvilgsnis buvo nukreiptas 
salos link. Visi mes žiūrėjom pro 
binoklius į šią sala. Bet nieko ju
dančio, apart bangų, kurios taškė 
juodas uolas, ir dviejų jūros šunų, 
nematėm.

Žmogaus silueto nebuvo...
Laivelis vargais negalais priplau

kė uolotą krantą ir aš pajutau po 
kojų žemę. Mes apieškojom mais

to sandėlį ir trobelę. Neradom 
nieko. Židinio pelenai buvo šalti. 
Trobelės užpakaly buvo tartum 
uolota kėdė, kurioj irgi nieko ne
radom.

Staiga užpakaly mūsų išgirdom 
didelį šauksmą. Atbėgome. Tai 
buvo garlaivio virėjas, kuris likęs 
užpakaly ir kurį mes radom prieš 
Hardy kapą. Ir ką mes išvydom? 
Ant krūvos kapo akmenų gulėjo

Ant krūvos kapo akmeny gulėjo žmogus, 
apkabinęs Harly kapo antraštę...

žmogus apkabinęs rankom Hardy 
kapo antraštę, kad darė įspūdį di
delio beviltiško nusiminimo. Jo 
drabužiai baigė plyšti. Antras 
Hog-Island salos sargas mirė. Ne
buvo ženklų, kurie padėtų spręsti, 
jog pats sau atėmė gyvybę. Trobe
lėje radome porą buteliukų su 
vaistais. Oficialus pranešimas sakė, 
kad jis mirė pavartojęs per didelį 
kietį morfijos, norėdamas paleng
vinti ligos skausmus, kuri liko ne
žinoma.

Arba ? . ..
Nežinomas apleido vienumą, po 

savo noru apleisto žmonių pasaulio.
Ir vėl vieta Hog-Island saloje 

buvo laisva. Iš naujo buvo ieško
ma žmogaus, kuris galėtų padėti 
artimiesiems.

Kai prancūzų garlaivis Tamaris 
buvo sudužęs arti Hog-Island, jo 
13 keleivių išsigelbėjo pasiekę šią 
salą. Bet joje nieko nerado, nes 
pagalbos stotis dar nebuvo įkurta.

Viskas nuoga, nė vieno medelio, 
pasiutimas nuo baimės ir jūros 
staugimo apėmė keleiviuš. Jie su
gavo jūros paukštį albatrosą, kuris 
dar niekad nebuvo matęs žmonių 
ir dabar draugiškai prie jų prisiar
tino. Pririšo jam ant kaklo odos 
gabalėlį su užrašu. Atsitiko ste
buklas. Paukštis nustebintas šituo 
savo papuošalu kaip strėlė pakilo 
aukštyn ir greit dingo iš akių be- 
rybėję tarp dangaus ir vandenų. 
Paukštis buvo rastas vakariniame
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Skautiškojo teatro tragedija.
Niekas gal tiek ,,asilų" scenoje 

nėra parodęs, kaip mūsų skautai. 
Mes visa širdimi mylime teatrą, bet 
kartu jį kiek išprovokuojame. Nė 
koks paminėjimas, nė kokia di
desnioji skautų šventė neapsieina 
be, taip vadinamos, linksmosios 
programos dalies. Bet toji links
moji dalis dažnai virsta tragiška. 
Atsitinka net taip — pilnutėlė sa
lė skautų, jų tėvų, auklėtojų, gl( 
bėjų. Visi žiūri į scenos uždangą, 
kuriai pakilus matome būrį unifor
muotų skautų, tarp kurių vienas 
būtinai koks nors apšepęs, kažko
kia nenatūrali skauto karikatūra— 
tariamasis naujokas pradeda neva 
krėsti šposus, visaip kraipytis ir, 
vienaip ar kitaip perdirbęs vieną 
kitą skautišką įstatą,—jį aiškinti. 
Čia gi jo „vadas" pavadina jį dur
nium, kiti skautai pasistumdo ir... 
štai tau visa „komedija iš skautų 
gyvenimo"'

Jokios kritikos, jokio sąmojaus 
jokio jumoro!

Visai toks pats reikalas ir su 
rimtąja skautiškosios scenos prog
ramos dalimi. Čia dažnai kompro
mituojami skautai.

O viso to vyriausioji priežastis 
yra ta, kad skautuose įsivyrovo 
kažkokia manija lipdyti visokias 
neva dramas ir su ta savo kūrvba 
eiti į viešumą. Pas mus kiekvienas

Australijos krante ir raštelis iš
skaitytas: „Tuojau gelbėkite 13 
žmonių iš garlaivio Tamaris. Jie 
yra be nieko ant Crozet. Jie yra 
didžiausiame nusiminime".

Tik Dievo apvaizda galėjo padė
ti taip stebuklingai išsigelbėti. Ke
leiviai buvo rasti saloje, dėl mais
to ir drabužių stokos pusiau išmirę, 

Nuo to atsitikimo ir buvo įsteig
ta pagalbos stotis šioje saloje In
dijos akeane. Tai buvo vienintelė 
vilties išsigelbėjimo sala. Bet mais
to sandelis galėjo būti audros ir 
sniego sunaikintas, todėl ir buvo 
reikalingas sargas Hog-Island saloje.

Pirmasis mirė iš senatvės; ant
rasis, atrodo, iš didelio nusiminimo, 
bet tikros priežasties ir kaip jis 
apleido šį pasaulį žmonės niekuo
met jau nesužinos. Jis nepaliko 
jokio raštelio, tuo tarpu kai Hardy 
rašė dienynėlį, kuriame tarp kitko 
minėjo ir savo akmenukų kolek
cijas.

Taip mirė žmonės, daug kuo pa
dėję nelaimingiesiems, toli nuo sau 
panašiųjų. Mažai kas atsimena jų 
vardus, tik išgelbėtieji juos giliai 
nešioja savo širdyse.

Kas dabar bus trečiuoju?... V. V. 

paskiltininkis būtinai jau yra ko
kios nors skautiškos „dramos" 
autorius. Mes, apskritai, tur būt 
nesuprantame pačios kūrybos

esmės ir visą vaikalo skautiškumą 
matome tame ar scenoje bus nors 
vienas uniformuotas skautas ar ne.

Tame ir visa nelaimė, kad mes 
klystame įvertindami pačius sce
nos veikalus ta prasme, kad už
mirštame juose ieškoti skautiško 
tipo, skautams artimo charakterio, 
o ieškome... uniformos. Gali vei
kale nebūti nei jokio skauto, gali 
ten nebūti paminėtas nei skauto 
vardas, o pats veikalas gali būti 
kuo skautiškiausias idėjos atžvil
giu. Gal toji idėja nebus taip leng
vai apčiuopiama, bet širdies gilu
moje kiekvienas žiūrovas ją pajus, 
supras. Tokios rūšies veikalėlių ir 
lietuvių kalboje truputį turime, tai
gi be reikalo nuo jų bėgame.

Mūsų pačių sufabrikuotuos sce
nos veikalėliuos veiksmo, kas 
dramai yra būtiniausia, kuo ma
žiausiai rasime. D r. F iš e r i s štai 
kaip apibudina idėjos vietą veika
le: „idėja turi veikale ištirpti, kaip 
arbatoje cukrus, ji turi būti jaučia
ma, bet neturi būti matoma". Tuo 
tarpu mūsų skautiško repertuaro 
„dramose" toji idėja tik matoma, 
o jos pajusti nesugebės nei jau
triausios sielos žiūrovas. Mes ku
riame dramą, be paties vyraujan
čio jos elemento — veiksmo ir to
dėl iš visos tos „kūrybos" išeina 
kažkoks absurdas, žodžių žaidimas 
ir tiek.

Ieškoti mums reikėtų sau vei
kalėlių, kuriuose atsispindi tikras 
humaniškumas ir tuo pačiu mes 
būtumėm kuo arčiausiai tikro 
skautiškumo. Mūsų kuklus skau
tiškas teatrėlis tik tada įgytų ge
resnį vardą ir be abejonės geriau 
patarnautų pačiai organizacijai.

Kad išvengtumėm skautų vardo 
kompromitacijos scenoje, pirmiau
sia reiktų vengti viešai rodytis su 
silpna, kritikos neatlaikančią savo 
kūrybos drama ir jos vieton rinktis 
ką nors iš esamų rimtesnių scenos 
veikalėlių, kurie savo idėja yra 

artimi skautų dvasiai. Tokių vei
kalėlių, jei ir nedaug, bet rasti ga
lima.

Antra išeitis, kurią galima būtų 
pasiūlyti skautams, tai ruošti sce
nos programą iš smulkių dalykų: 
skautės, pavyzdžiui, dažnai sugeba 

labai estetiškai pašokti vieną k.:tą 
baletėlį, kitos iš jų labai gražiai 
moka padainuoti ir savo daineles 
paįvairina tuo, kad ką nors insce
nizuoja, taip pat dr-vėje pasitaiko 
vienas kitas gabus pianistas, smui
kininkas — leiskime ir tokiam pa
sireikšt, o jei prie viso to pridėtu- 
mėm porą gvvų paveikslų, keletą 
piramydžių, deklamacijų, vieną ar 
du linksmus monologus, kanklių 
muziką, tai gautus žavėtinai gra
žus „vinagretas"... Čia tau ir gyva, 
ir įvairu, ir įdomu ir, be to, prak
tiškai naudinga tuo, kad čia gali
ma įtraukti daugiau skautų į pro
gramos užpildymą ir duoti progos 
visiems aktyviai dalyvauti. Kiek iš 
praktikos žinau, tokia programa 
geriausiai patinka mūsų rimtesniai 
publikai.

Pagaliau norėtųsi pasiūlyti 
dar vieną dalyką. Jei jau mūsų 
skautai tiek daug turi palinkimo 
prie kūrybos ir taip veržiasi prie 
savo „skautiškųjų" veikalėlių vai
dinimo, tai skautų centro atitinka
miems organams taip pat ir tun
tuose reikėtų tas skautiškas lite
ratūriniai—kūrybines jėgas išban
dyti konkurso keliu, paskiriant už 
tikrai gerą dalykėlį premijas. Jei 
iš tikro atsirastų iš skautų ar paša
linių, kas sugebės tikrai vertingą 
dalykėlį parašyti — būtų tikrai 
naudinga, Bet, pabrėžiu, toji kūrv
ba turėtų būti perleista per griež
čiausios kritikos prizmę!

Jau teko girdėti, kad štabe su
sirūpinta patiekti skautiškųjų sce
nos veikalėlių.

Konstatavome skautiškojo tea
tro ligą. dabar tebelieka pa
versti nors tas mintis į tikrovę ir 
gelbėti skautų teatrą, o tokiu bū
du savo kukliomis jėgomis gražiai 
patarnausime menui ir idėjai.

Pasktn. Henr. Lukaševičius.
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Miškų daktaras.
Ar jūs žinote, kad miškai turi 

savo daktarus? Kiekvieną dieną 
lanko tie daktarai savo ligonis, rū
pestingai apžiūri juos ir gydo.

Tuk, tuk, tuk — stuksena miške. 
Visi žino, kad tai genys stuksena, 
bet apie tą, kad jis daktaras, toli 
gražu ne visi žino. Tas daktaras la
bai sunku pamatyti, nes jis nepa
prastai nemėgsta žmonių giminės. 
Genys mėgsta senus, neliečiamus 
pušynus. Grynai lapuotuose miš
kuose jis neapsigyvena.

Norėdami genį pamatyti, turime 
labai atsargiai prie jo priselinti, nes 
jis turi puikią klausą. Išgirdęs ma- 
žiausį triukšmą, jis budriai žvalgo
si ir kuodeliu pakelia plunksneles 
ant savo galvutės. Genys labai gra
žus: kūnelis lieknas, plunksnelės 
glaudžios ir blizgančios. Juodasis 
genys, k. v. krakė, turi juodas 
plunksneles ir tik pakaušėly tru
putį raudona, o mūsų margasis 
genys tarp juodų plunksnelių tu
ri dar ant nugaros ir tarp plunks
nelių baltų plunksnelių juostas. 
Juodų ir margų genių yra 
Europoj, Azijoj ir Amerikoj. Gra
žiausias visų genių yra žaliasis 
genys, puikios žalios spalvos su 
raudonu kuodeliu ant galvos. Toji 
genių rūšis užtinkama tik Persijo
je ir labai retai Europoje. Genio 
sparneliai trumpi ir silpnesni negu 
kitų paukščių, nes jam retai tenka 
jais naudotis. Užtat genys puikiai 
laipioja. Jo pirštai ilgi, stiprūs ir 
vieną jų jis gali laisvai sukti į vi
sas puses. Aštriais, užlenktais na
gais genys nutveria medžio stuo- 
burį ir pasiramstydamas stipria, 
ant galo suskilusia uodega, lengvai 
laipioja nelygia medžių žieve.

Genys visą gyvenimą kruta dir
ba. Jis nuolat rėplioja medžiais, 
stuksena juos, tik ne prietaisu, bet 
savo ilgu stipriu panašiu į kaltą 
snapu. Stuksenimu genys tiksliai 
nustato kiekvieną medžio tuštumą, 
kame priviso vabzdžių vikšrų. Tais 
vikšrais jis maitinasi. Kartais ge
niams tenka ilgai kalinėti, stuksen
ti ir gręžti iki susiranda sau mais
to. Jie dirba ištisą dieną, nuo sau
lės patekėjimo iki nusileidimo. 
Maistą genys griebia snapu ir ilgu, 
kaip gyvačiukė, besirangančiu lie
žuvėliu.

Maitinasi genys daugiausia vaba
lais — medžių trandėmis ir jų 
vikšrais. Medžio trandys naikina 
spygliuotą ir lapuotą mišką. Genys 
stuksenimu praneša, kad surado 
vabalų pagadintą — sergantį me
dį. Pasiekęs vabalus jis juos sury
ja ir tuo pačiu gydo medį.

Genys labai uolus ir tvarkingas 
daktaras. Kiekvieną dieną aplan
ko iš eilės visus savo baro medžius 
ir kiekvieną medį visuomet tuo 
pačiu laiku.

Be vikšrų genys maitinasi dar 
skruzdelėm ir augalais: lesa vai
sius, uogas, labai mėgsta šermukš
nius, medžių sėklas, gilius ir riešu
tus. Įdėjęs riešutą arba gilį į žie
vės plyšį kala iki kevalas suskyla 
ir nukrenta žemėn. Dar mėgsta ge
nys, kaip sakėme, skruzdeles. Pa
stebėjęs skruzdėlyną, prisiartina ir 
stuksena snapu. Sukrunta skruzde
lės. Vienos bėga taisyti išardytą 
dalį, kitos — nubausti užpuoliką. 
Genys tik to ir laukia. Iškiša savo 
ilgą lipų liežuvėlį ir kai skruzdelių 
pakankamai prisirenka, jis įtrau
kia liežuvį ir skrusdelių kaip ne
būta.

Margas genys labai mėgsta pušų 
sėklas. Radęs šišką, jis stengiasi 
įdėti ją į kokią nors spragą. Jei 
atitinkamos spragos nėra, genys 
neblogiau už stalių pats ją pasiga
mina.

Nemažai tenka geniui naudotis 
staliaus gabumais paruošiant na-’ 
melius. Kiekvienais metais genys 
paruošia sau naujus namelius. Tam 
tikslui jis išgręžia medy įdubimą. 
Ruošdamasis lizdelį, genys sveikų 
medžių neliečia. Į paruoštą ir iš
klotą lizdelį motina deda 3—8 bal
tus blizgančius kiaušinius. Peri pa 
sikeisdama su geniu —tėvu. Gre
siant pavojui, genys neapleidžia liz
do ir skaudžiai gnyba ištiestą prie 
kiaušinių arba mažyčių geniukų 
ranką. Pirmas kelias dienas geniu
kai labai negražūs sutvėrimai, bet 
už tat labai rajus. Nuo ryto lig va
karo neša jiems geniai — tėvai 
vikšrus, vabzdžius ir skruzdelių lė
lytes. Prisiartinęs prie lizdelio ge
nys pakelia savo kuodelį ant gal
vos ir atidžiai klausosi ir dairosi. 
Negirdėdamas ir nematydamas pa
vojaus nuleidžia kuodelį ir tik ta
da išnyksta lizdely.

Lizdas reikalingas geniui ne tik 
geniukams perėti, bet ir nakvynei 
Geniai miega savo lizduose.

Miškuose, kur gyvena geniai, 
būna daug apleistų lizdų, nes ge
niai kasmet keičia savo butus. Ta
čiau palikti lizdai yra tiek geri, 
kad niekad nebūna tušti. Varnėnai, 
žalvarniai ir kiti paukščiai labai 
mėgsta tuos apleistus lizdus. Jie 
neturi stipraus genio snapo, nemo
ka staliaus amato ir štai tokių tuš
čių lizdų dėka, genys turi labai di
delę draugystę. Žiemai genys ne
skrenda į šiltus kraštus, jis tik pa
keičia butą. Tuose pačiuose miš
kuose išsirenka saulėtas, nuo šiau
rės vėjo apsaugotas vietas.

Gerasis miškų daktaras.

Genys myli savo darbštų, bet 
laisvą gyvenimą, todėl pakliuvęs 
nelaisvėn greit miršta. Joks nar
velis neišlaiko įnirtusio paukščio 
smūgių.

Vienas Amerikos mokslininkas 
sugavo miške genį. Parsinešęs na
mo pririšo grandinėlių prie stalo 
kojos Kada netrukus mokslininkas 
grįžo į kambarį, stalui trūko vie
nos kojos, o genys blaškėsi po kam
barį.

Genys, būdamas nepaprastai 
darbštus, negali pakęsti nelaisvės 
su jos nejudrumu. Būti daktaru 
dailyde, staliumi ir staiga tapti nie
ku... Ne, su tuo genys negali sutik
ti, bet jis ir nesutinka. Jeigu žmo
gus jo neišleidžia, jis miršta.

Liaudis labai mėgsta genį. Ji tvir 
tina, kad genys yra ne tik dakta
ras ir stalius, bet taip pat puikiau
sias šaltkalvis. Sako, kad genys ži
no kur auga žolė, kurios pagalba 
galima atidaryti kiekvieną užrak
tą. Žolė gaunama iš genio tokiu bū
du: lizdelio anga uždedama kokiu 
nors geležgaliu, o ant žemės patie
siama drobė. Genys negalėdamas 
patekti į lizdelį skuba atnešti ste
buklingąją žolę. Atidaręs lizdelio 
angą žolę numeta ant ištiestos dro
bės ir ją reikia tik paimti. Laimin
gas žmogus, kuris ją randa. Jam 
tampa prieinami visi turtai.

Taip pasakoja, bet kažkodėl 
nieks tos žolės nerado ir turtų ne
matė. Gal dėl to genys nėra labai 
garsus kaipo šaltkalvis? Bet tai 
nieko, užtenka jam ir tos garbės, 
kurią jis turi. Z. M.
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I Iš mūsų gyvenimo, t

Ir Utenoj.
1932 m. kovo mėn. 22 d. „Basanavi

čiai“ smarkiu tempu dirba. Tenka tik 
džiaugtis. Turim darbštų draugininką, ku
ris sumaniai sutvarkė draugovę. Vienas 
pas uteniškius keblumas, tai mokslas. 
Labai sunkiai baigėsi trimestrai. Daug 
sumanių skautų turėjo laikinai iš drau
govės išstoti. Jei šiek tiek geriau moks
las „slystu“, tai uteniškiai dar su dides
niu tempu dirbtų. (Argi nesimoko?! Red.). 
Savo gyvavimo 10-ties metų proga, lei
džiamas laikraštis, kuris jau spaudoje. 
Baigiama rinkti medžiaga kitam laikraš
tėliui „Jaunajam Žvalgui“, kuris bal. 4 d. 
švęs savo dešimtmetį. Taip pat ruošia
masi ir stovyklauti. Kiekvienas taupo cen
tus, kad vasarą krizis ne taip smarkiai 
jaustųsi. Manoma, kad stovyklai bus 
prisiruošę didokas skaičius „egzemplio
rių“, Lieninis.

Geri ir blogi skautai.
Neseniai Pilviškiuose įvyko skautų 

sueiga. Joje dalyvavo penkios skiltys; 
stumbrų, lapinų, bičių, gegučių, lakštučių, 
vidurinės mokyklos mokytojai ir šiaip 
mokiniai. Visos skiltys gana gražiai pasi
rodė ir viena su kita lenktymavosi. Visų 
skilčių skautai, laikydamiesi savo įstatų, 
mandagūs, tiesūs, darbštūs ir gina savo 
šūkį: „Dievui, tėvynei ir artimui“. Tik 
vienas lapinų skilties skautas K. su savo 
draugais kartais gana nemandagiai elgia
si. Baigdamas šią žinutę palinkėčiau mi
nėtam skautui pasitaisyti ir daugiau 
kreipti dėmesio į. trečią skautų šūkio 
žodį! Pilviškietis.

IMUUJ

Sesutėms skautėms.
Gera, linksma ir malonu, jeigu šyp

sosi mums saulutė. Kiekviena niūri ir 
užleista kertelė tampa jaukesnė ir malo
nesnė, papuošus saulutei ją savo auksi
niais spindulėliais. Visi ją myli, visi jai 
šypsosi. Ar jūs jai nepavydit? Ar jūs 
nenorėtumėt būti lygiai mylimomis, lau
kiamomis, džiaugsmą ir malonumą vi
siems teikiančiomis? Norit, tą žinau, nes 
aš noriu, o juk aš tokia pat skautė kaip 
ir jūs. Man rodos, kad mes ne tik gali
me, bet ir turime būti gyvenimą sau
lutėmis. Mūsų, sesės, švelnumas, atsida
vimas, darbštumas, tvarkingumas, malo-

1.
ni ir linksma nuotaika ir sugebėjimas su
daryti jaukumą turi būti tais auksiniais 
spindulėliais. Tegul kiekviena iš jūsų apie 
tai rimtai pagalvoja ir pasako sau: „No
riu būti saulute!** Jeigu skautė nori, ji

Iš Murziuko dienoraščio:
Trečiadienis; Atsikėliau anksti. Virtuvėj garsiai barasi Marytė. 

Įbėgau pas ją. Ji graibstė nuo grindų kažkokias juodas kaladėles ir vis 
prikaišiojo čia pat stovinčiam suodinam vaikinui: ,,Tu tik kitiems gerus 
anglis vežioji, mums kaip tyčia — drėgnus“. Vaikinas tylėjo, tik pa
matęs mane, patraukė pečiais ir atsiduso: „Matai“.

— Tai čia angliai? — paklausiau Marytės.
— O ko taip anksti nosį kiši! — burbtelėjo ir man, — angliai! 

Nematei?!
Kadangi ji buvo pikta, aš nenorėjau su ja kalbėt.
— Ar tu turi tokį šunį? — paklausiau suodiną vaikiną, rodyda

mas į Nero, ramiai miegantį prie krosnies.
— Ne, bet aš turiu voverytę.
— Voverytę! Iš kur tu ją gavai?
— Aš ją nupirkau iš vaiko, kuris ją laikė kambary pririšęs ant 

grandinėlės.
— Koks blogas vaikas, aš niekumet nieko nekankinu. Aš turiu 

pora karvelių, jie kieme. Jei nori, parodysiu. Aš turiu ir pašto ženklų 
albumą, ir „Paukščių knygą“. Eikš čia į mano kambarį...

— Negalima, negalima, — vėl pradėjo rėkaut Marytė. Kamba
riai švarūs — negalima.

— Sudiev, — tarė vaikinas.
— Palauk, kur tu gyveni? — nustebau aš išgirdęs Marytės žo

džius, — aš nueisiu pas tave.
Jis pasakė savo adresą ir paraudęs išėjo. Aš nieko nesakiau Ma

rytei, tik priėjau prie pabudusio Nero ir jam į ausį pašnibždom pasi
skundžiau: „Marytė šiandie visai negera. Kodėl tau galima vaikščiot 
visur, kodėl man negalima, o kodėl jam negalima“.

„Aaa-u-uu“, — nusižiovavo Nero. Ir ištiesęs savo galvą man ant 
kelių vėl užsnūdo. Ką jis supranta, Nero? Jis visumet gyvena kamba
riuos, turi atskirą sau guolį, jam nereikia stipti lauke ir saugoti namą, 
valgyt kasdie gauna. Ne, pasakysiu visa dėdei.

ketvirtadienį.
Šiandieną buvome išvažiavę su dėde ir tetule už miesto. Buvo 

gerokai šalta, bet saulė švietė. Aš buvau labai linksmas, nes vakar 
gavau .laišką iš mokytojo ir mamos. Mokytojas rašo, kad buvęs labai 
peršalęs, dabar jau sveikas, o mama pasakoja, kad buvusi atėjus pas 
ją Kerienė ir sakiusi, kad mane reikią iš miesto atimti, o tai ten, girdi, 
jis visai pagosiąs. Mama į tai atsakiusi, kad, kai aš panorėsiu, pats 
grįšiu.

„Aš norėsiu“? Aš. žinoma, noriu mamą pamatyt, bet aš noriu ir 
mokytis. Ko ta Kerienė nori? Dėdė sako, kad niekas neturi teisės kiš
tis į žmogaus reikalus. Bet aš nežinau, ką jis vadina žmogum? Aš jam 
dar vaikas. Tai kas yra žmogus? Reikės būtinai sužinoti.

Aš išmokau elgtis su radio aparatu. Tai toks įtaisas, kad jei Ke
rienė išgirstų, tikrai sakytų, kad čia be piktų dvaisų neapsieinama. 
Mielas radio! Kokių gražių dalykų aš girdžiu. Iš visur kalba įvairiau
siomis kalbomis, bet jie visi taip gražiai kalba, kad aš nieko nesupras
damas kartais imu juoktis. Įsitaisiau popierio dėžutę ir kai visi išeina, 
pradedu ir aš kalbėti. „Alio, alio, radio Nero“. Klauso manęs, deja, tik 
vienas Nero, kurio vardu ir pavadinau savo „radiofoną“. Aš paste
bėjau, kad Nero mane myli. Kai aš skaitau knygas, jis dažnai atsigula 
prie mano kojų, arba kai nori pasibėgioti, pradeda man į veidą loti ir 
tempia už skverno.

Pirmadienį.
Šiandie aš išėjau pasitikti dėdės ir. . . pasiklydau. Nesuprantu, 

kaip tai atsitiko. Už mūsų namo prie kartės visumet kabėdavo didelė 
iškaba su parašu: auksinėmis raidėmis. Kai nuėjau į dėdės įstaigą, jo 
jau nebebuvo, prieš kelias minutes išvažiavęs. Panorėjau grįžti kitu 
keliu ir pamačiau, kad aš tolyn einu, visai nepažįstamomis gatvėmis. 
Išsigandau truputį.. . Buvo nemalonu, kad galėsiu pavėluoti pietų, o 
tetulė ypač to nemėgsta. Gatvėse kaip tyčia buvo didelis judėjimas. 
Paklausiau vieną, parodė į dešinę, paklausiau kitą, pagalvojo ir pa
rodė į kairę. Tada aš visai išsigandau. Atsiminiau, kad reikia klaust 
policininko. Jau norėjau eiti prie jo, bet, žiūriu, važiuoja su maišais 
voverytės savininkas. Ai, kaip aš apsidžiaugiau. Pribėgau prie jo. Jis
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daug ką gali padaryti. Iš kart perplačiai 
neužsimokit. Pradėkit nuo savęs ir nuo 
to, kas jus arčiausia siekia.

Jūsų namukai, butelis. 1 ir 3 š. m. 
„Sk. Aido“ numeriuose jau rašiau, kad 
skautės turi stengtis, kad jų buteliai bū
tų švarūs ir jaukūs. Labai dideli butų 
jaukumą sudaro rankdarbiai. Ne bent 

kokie rankdarbiai, bet lietuviški rank
darbiai. Buvo truputį pavyzdžių. Bet ne 
tik butas turi būti jūsų rankdarbiais pa
puoštas. Jūsų pačių stalo ir patalo bal
tiniai turi taip pat turėti jūsų rankučių 
žymes. Argi tai turi ką nors bendra su 
visuma? Labai daug! Jeigu aplink jus, 
ant jūsų ir jumyse bus viskas tvarkoj, 
gražu ir švaru, tada tik galėsit daryti ki
tiems Įtakos.

2.
Jau vieną kartą sakiau, kad moterų 

ir patalų baltiniai labai gražiai atrodo 
plonu išsiūtu tinkleliu papuošti. Yra dar 
ir kitų papuošimo būdų. Vienas iš jų yra 
išsiuvinėjimo būdas vadinamas „t o- 
1 e d o“.

Tam reikia ištraukti siūlus skersai ir 
išilgai medžiagos, kas po apsiuvimo su
daro lygų, gražų, ažūrinį tinklelį. Yra du 
pavyzdžiai: viename piešinį sudaro tink
lelis, kitame — medžiaga.

3.
„Toledo“ darome ant plonos, arba ant 

storesnės drobės, ant batisto arba kitos 
medžiagos, kurios siūlai lygiai ir aiškiai 
matomi. Tas yra svarbu, kad lengvai ga
lėtume suskaityti ir ištraukti siūlus.

Parinkę medžiagą, turime perpaišyti 
norimą išsiūti piešinį. Svarbu, kad tie
sios piešinio linijos eitų pagal tiesųjį me
džiagos siūlą. Taškučiai žymi vietas, kur 
ištraukus siūlus turi būti skylutė (pieš. 1).

Perpaišę piešinį pradedame traukti 
siūlus, nukirpdami juos plonom žirklai-

labai nustebo, bet supratęs, kad aš paklydau, linksmai nusijuokė ir 
išbarė:

— Toks vyras, o pasiklydo ...
— Aš neseniai mieste, — teisinaus jam, — mat, neseniai iš kai

mo atvažiavau. Ko tave Marytė bara? — paklausiau aš, nebenorė
damas, kad jis juoktųsi.

— Sužiūrėsi. Kai aš tyliu, tai ji barasi, kai aš baruos, tai ji tyli.
— Tai ir tu ją gali barti?
— O kodėl ne. Na, bet čia ilga kalba, tu dar nesuprasi. Štai gi 

tavo namas.
Iš tikrųjų mes privažiavom prie namo.
— Gerai, o kur iškaba, kuri buvo ant kampo?
— O, firma susibankrutijo.
— Kaip? Kas?...
Bet jis pamojo suodina ranka ir parodęs baltus dantis nuvažiavo.
Gavau bart, kad pavėlavau. Dėdė jau skambinęs įstaigon. Pie

taujant aš paklausiau: „Dėde, ką reiškia: firma susibankrutijo ir kodėl 
Marytė bara anglių pardavėją?“

— Na, gi tu, Murziuk, iš kur prisigaudei tokių naujienų? — ėmė 
juoktis dėdė. — Kas tau darbo, kas ką bara?

Ar Marytė vežėją, ar atvirkščiai, tai jų dalykas. Gerai, kad iki 
vestuvių baras, paskum taikiau gyvens. Niekas neturi teisės kištis į 
žmonių gyvenimą, — pradėjo jis savo mylimiausį sakinį, bet staiga pa
klausė manęs: O kodėl tu toks rimtas?

— Vežėjas turi voverytę, o Marytė neleido jam įeiti į mano kam
barį. Man paskum aiškino, kad aš ponas, o jis mužikas. O tas mužikas, 
kai aš buvau paklydęs, mane ir atvežė į namus. Kodėl aš ponas, o jis 
mužikas? Jis turi arklį ir voverytę, o aš nieko neturiu . . .

Aš mačiau, kaip Marytė raudo, bet tyčia visa pasakiau. Paskui 
man pasidarė jos gaila, aš išbėgau į virtuvę ir atsiprašiau. Marytė nu
sišluostė ašaras ir paglostė mane.

— Ko tu verki? — paklausiau jos nustebęs, — juk aš nieko pikto 
nepasakiau.

— Bėk, bėk į kambarį, — šnabždėjo ji man ir laikė kietai su
spaudus mano ranką. „Keista, kaip aš bėgsiu laikomas“. Aš jai paža
dėjau tylėt. .

Dėdė pasikvietė mane į savo kambarį ir pūsdamas cigaro dūmus 
man į nosį ėmė juoktis.

— Nu, tu, šelmi, matau būsi gudruolis.
Paskum man ilgai iškino, kaip įsisteigia prekybos bendrovės, 

kaip jos paskum, jei negerai tvarkosi — bankrutija, o apie žmonių skir
tumus taip pasakė:

— Žmonės, jei jie sąmoningai ir sąžiningai dirba savo darbą, visi 
lygūs ir gerbtini. Nei ponų, nei mužikų dabar neturi būti. Tai senovės 
baudžiavos mada. Ar tu supranti? Mūsų laikais turi būti gerbiamas 
kiekvienas žmogus, kuris dirba. Nesvarbu, ar jis vežioja anglis, ar skal
do malkas, ar yra direktorius ir tvarko kokią įstaigą. Nėra „juodo“ ir 
„balto“ darbo, kaip sakydavo seniau. Aš esu šiandie įstaigos vedėjas 
dėl to, kad rengiausi tam darbui, mokiausi ir štai dabar aš įgautas 
mokslo žinias vykdau gyvenime. Aš negaliu anglių vežiot ar malkų skal
dyt ne todėl, kad tai būtų negarbinga, bet vien dėlto, kad tą darbą 
dirbdamas aš lyg atimčiau duonos kąsnį tiems, kurie, kad ir neišėję 
jokių specialių mokslų, tą darbą gal geriau padarytų . . .

:— Ar kiekvienam žmogui gyvenime paskirtas duonos kąsnis, 
kaip dėdė sakai? — paklausiau aš.

— Kiekvienas žmogus ima iš gyvenimo ką tik nori. Stiprios va
lios žmonės visada pasiekia ką sumano. Bet reikia visuomet atsiminti, 
kad jei tu būsi laimingas kitų nelaime (ar supranti?), tai tu nėjusi tikro 
gyvenimo. Tikras gyvenimas yra darbas kitų gerovei ir visų (supranti 
visų?) šviesesnei ateičiai. O dabar gana, bėk ir įsidėmėk: Niekas ne
turi teisės kištis į žmogaus gyvenimą, bet kiekvienas žmogus turi atsi
minti, kad jis yra didelės šeimynos — visuomenės narys ir kad nuo 
visos šeimynos laimės pareina ir jo gerovė“.

Prisipažįstu, man sunku buvo visa gerai suprast, bet aš įsidė
mėjau, kad kiekvienas turi dirbti. Nusprendžiau būtinai aplankyti Igną 
(voverytės savininką) ir jam papasakot apie darbą. Mano karveliai 
jau peri — aš norėjau atsigabent juos į virtuvę, bet neleido Marytė. 
Dabar aš nieko nesakau jai, bet kai Ignas ją ves (o man apie vestuves 
pati Marytė pasisakė), tai mes du tada mokėsime garsiau kalbėti už 
ją vieną.
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Sekmadienis.
Visą savaitę nerašiau. Šiandie suskambėjo dėžutė dėdės kamba

ry — tai telefonas. Aš pribėgau ir nuėmęs trūbelę pasakiau: „Alio, 
alio, radio Nero“.

— Cha-cha-cha, — nusijuokė kažkas iš trūbelės.
Aš tik antrą kartą kalbu telefonu ir niekuomet nesu girdėjęs, 

kaip trūbelėj juokiasi. Skamba labai gražiai, tai aš irgi nusijuokiau. 
Mes taip darėme tol, kol triukšmą išgirdus atėjo tetulė ir sudraudė. 
Paskum ji linksmai su kažkuo kalbėjo apie kažkokius ,,spektaklius“. 
Aš nesulaukiau pabaigos ir išbėgau.

Po pietų mes nuvažiavom į didelį rūmą (tetulė vadina jį teatru), 
ir žiūrėjome, kaip scenoj vaidino gražią pasaką. Supažindino mane ir 
su ponia, su kuria mes juokėmės telefonu.

— A, tai šitas toks išdykėlis? — paklausė ji.
— Taip, šitas, — atsiliepė tetulė.
— Tamsta taip pat išdykėlė, — atsakiau aš.
— Murziuk! — nustebo tetulė, — tu negali taip sakyti vyres

niems už save. Atsiprašyk . . .
Aš atsiprašiau, ir pastebėjau, kad ponia ne tik nesupyko, bet 

tyliai pasakė tetulei: ,.Įdomus vaikas“.
— Taip, — atsiliepė tetulė, — bet mokslo jam reikia.
,.Mokslo, vis mokslo“, pagalvojau aš, ..gerai, mokysiuos, gal pa

sidarysiu žmogus“.
Po spektaklio nuvažiavome į svečius pas tą ponią (vadinsiu ją 

Telefono ponia). Ten susipažinau su jos sūnum Vytuku. Jis vienų metų 
su manim. Parodė, ką turėjo geresnio. Mano ,.paukščių knyga“ vis dėlto 
gražesnė už jo „Pasakas“. Man pradėjo galvą skaudėt. Tetulė sako, 
kad per ilgai buvome tvankiam teatro rūme.

Apie spektaklį kitą kartą parašysiu, dabar pavargau. Prieš gul
siant sugalvojau ir sukalbėjau maldą: „Gerasis Dievuli, tu matai, kad 
aš noriu būti žmogus, padaryk taip, kad ne tik aš vienas būčiau lai-, 
mingas, bet visi: mama, mokytojas, dėdė ir tetulė, Ignas, Marytė, 
Nero ...“.

Paskum aš atsiminiau tą, kuris mane ištraukė iš po automobilio 
ratų ir pasimeldžiau už jį, o baigdamas paminėjau ir Kerienę, kuri man

tėm netoli linijos, kurią sudaro piešinys. 
Siulus ištraukiant kryžmai, palikdami to
kį pat neištrauktų siūlų skaičių. Pv. 3 
ir 3, arba 4 ir 4, atsižvelgiant į medžia
gos tankumą ir storumą. Galime, tačiau, 
ištraukti siūlų vienu mažiau ar daugiau, 
negu paliekame, jeigu norime, kad tink
lelis būtų labiau ažūrinis. Piešinį su iš
trauktais siūlais matote pieš. 2.

4.
Toliau turime likusius siulus apsiūti 

taip, kaip parodyta pieš. 3. Priėję tinkle
lio vieno langelio kraštą, siūlą pratesiam 
smulkiu digsneliu pagal piešinio liniją 
(pieš. 3).

Kai jūsų tinklelis apsiūtas į vieną ir 
kitą pusę, apsiuvam kraštą (p. 3). Kraš
tą reikia labai atidžiai ir stipriai apsiūti, 
kad mazgojant neišsitrauktų nukirptų 
siūlelių galai.

„Toledo“ nėra sunkus darbas, tačiau 
reikalauja daug atidumo ir sistematiš- 
kumo. „Toledo“, kaip jau sakiau, var
tojame dažniausiai įvairių baltinių papuo
šimui. Be to galime papuošti savo kalne- 
riukus, nosinaites ir kt.

Tas išsiuvinėjimo būdas yra dar tuo 
malonus, kad galime panaudoti mūsų 
juostų raštus, žinoma, bent kiek juos 
padidinus.

Piešinukus lengva ir pačioms sugal
voti. Darykit tai ant aritmetikos popierio.

Tai tiek šiandien. Kitą kartą pasaky
siu jums apie kitokius išsiuvinėjimo 
būdus.

Tikiuos, kad mažais mano nurodymais 
pasinaudosit, sesės.

P. M.

Atostogoms išvystant.
(Trijų dalių romanas tinkąs Kalėdų 

bei Velykų atostogoms).
I.

Gimnazijos skelbimų lentoje ad
jutantas pakabino sekančio turi
nio skelbimą:

„Draugovė'- štabas praneša, kad 
artinasi Kalėdos. Ta proga rengia
ma atsisveikinimo sueiga. Visi 
skautai ir prijaučiantieji privalo 
atvykti. Kas negali atvykti, tegu 
paduoda raštišką pranešimą man 
pačiam arba per gimnazijos sargą. 
Atskirų pakvietimų nebus.

Su pagarba Dr-kas“.
Gimnazistai ir gimnazistės spau

dėsi arčiau prie naujai pakabin

to ir vienu kleksu atžymėto skel
bimo, tikėdamiesi rasti ten min
čių apie literatūrinį vakariuką, 
bet, pakankamai aplamdę šonkau-» 
liūs, įsitikino, kad kol kas dar ad
ventas . . .

II.
— Brangūs broliai ir mielos se

serys! — pradėjo draugininkas at
sisveikinimo sueigą, — aš esu įsi
tikinęs, kad gruodžio 25 dien. bus 
Kalėdos ir taip pat, kad nuo sau 
šio 1 dienos prasidės nauji me
tai, bet čia dar nuo galutino žo 
džio susilaikau, nes gali dar pa
keisti kalendorių ir padaryti m-'- 
tus iš trylikos mėnesių.

Aš sušaukiau sueigą, norėda
mas pasakyti jums prakalbą, apie 

Kalėdų reikšmę ir naudingumą 
skautų gyvenime. Jūs, mieli idėjos 
broliai, išsiskirstysit po plačią 
Lietuvą, taip sakant, išskrisi! į 
platų gyvenimo okeaną, taigi ne- 
išrypkit iš doros kelio, nepaskęs- 
kit gyvenimo purvuos, nes jūs Lie
tuvos ateitis, jos žiedas, jūsų rin
kose bus Lietuvos vairas, jūs ruo
šiatės būti tautos vadais, jos mi- 
nisteriais, departamentų direkto
riais ir taip toliau. Aš, jūsų vada 
kviečiu jus išplėšti Vilnių iš kru
vinų aro nagų, kovoti prieš suge
dusią pasaulio dvasią, reformuoti 
iš pagrindų sufokstrotėjusį pasau
lį, šviesti Lietuvos visuomenę ir . . .

• f» i. .. ir .. . .
Dr-ko griausmingas tonas, mi

mika ir temperamentas tiek pa-
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veikė į skautus, kad kai kurie iš 
vilkiukų net apsiašarojo . . .

Ir taip draugininkas visą valar 
dą sėjo gražias sėklas į jaunuome
nės širdis, kol pagaliau nutarė pa
baigt, nes auditorija kažkokiai; 
sumetimais ėmė tirštėti prie at
sargos išėjimo.

Po dr-ko prakalbos visa dr-ve 
buvo sulig ūgio išrikiuota, išly
giuota ir pastatyta ramiai. Tada 
adjutantas išėjo priešakin ir, pa
daręs nedidelę įžangą, apie 15 mi
nučių skaitė dr-ko įsakymą drau
govei, kur draugininkas raštiškai 
pareiškė savo jausmus atsisveiki
nimo proga. Tarp kitko įsakyme 
buvo šie svarbūs paragrafai:

3 §. Visiems skautams bei vil
kiukams įsakau surinkti visą tau
tosaką. Jei kuriam jau tos tauto
sakos nebeliktų, tai įsakau prista
tyti seną verpstą arba raštišką ra
portą.

4 §. Įsakau neturtingiems vai
kams suruošti eglutę ir tam tiks 
lui pagal pernykštį J. Martinaičio 
receptą padaryti eglutę savo kū
rybos, ant jos prikabinėti saldai
nių arba kitų dzinguliukų. Nesant 
saldainių, galima eglutę pagražinti 
paauksuotam popery užvyniota

/ Dainuokime
Nuo neatmenamų laikų daina tapo ne

perskiriama žmogaus gyvenimo palydovė. 
Ji išreiškia žmogaus jausmus: meilę, 
linksmumą, nuliūdimą, ilgesį, sielos ken
tėjimus, priveda žmogų prie religinio eks- 
tazo arba pagramzdina į ramų svajingą 
susikaupimą.

Mes irgi neįsivaizduojame tokios skau
tiškos sueigos, kurioje nebūtų dainuoja
ma. Daina apvainikuoja mūsų darbus, pa
guodžia nepasisekimuose, bei sustiprina 
mūsų pasiryžimus.

Man ne sykį teko girdėti, kaip susi
žavėję skautų dainuojamomis dainomis 
svečiai skirstėsi iš skautiško laužo niū
niuodami tik ką skautų dainuotą dainelę.

Nors skautų dainuojamos dainos dau
guma gražios ir visų mėgiamos, bet į jų 
skaičių vis daugiau ir daugiau įsiskver
bia mums svetimų melodijų.

Praeitų metų suvažiavime sktn. S. 
Čiurlionienė mus gražiai pamokė ir netgi 
apibarė, kad mes savo parašytiems žo
džiams duodame svetimas meliodijas, ir 
tokias dainas priimam už lietuviškas ir 
visur jas dainuojame.

Įsidėmėkime tokią taisyklę: nedai
nuoti tų dainų ir neskaityti jas savomis, 
kurios turi svetimas, nelietuviškas melio
dijas!

bulve ar morka. Atskirais atsiti
kimais galima pavartoti ir. buro
kas, bet apie tai reikia man pra
nešti atskiru raportu.

5 §. Skautai privalo per atosto
gas išplatinti visas ,,Sk. Aido“ 
prenumeratas. Kas to nedarys, bus 
pašalintas iš skautų organizacijos. 
Neišplatinus dėl tam tikrų prie
žasčių (pav., dėl ligos, dėl stokos 
pinigų ar prenumeratorių), apie 
tai pranešti atskiru raportu man.

6 §. Skautai, kurie turi trimestrį 
po du dvejetuku, prašau savo 
mokslo žiniose padaryti kapitalinį 
remontą, kitaip — gali pasitaiky
ti, kad sekantį trimestrį turės jų 
dar daugiau.

Šeštu ir paskutiniu paragrafu 
draugininkas įsako visiems links
mai švęsti šventes.

III.
Po atostogų artimiausias kny

gynas grūste prigrūstas skautų: 
čia ir eiliniai, ir paskiltininkiai, ir 
skiltininkai, ir net pats dr-vės ad 
jutantas. Visi jie vienu balsu šau
kia:

— Panele, prašau popierio ra
portams rašyti ! . . .

Henr. Ablauchas.p - .

lietuviškai.
Mes galim mokėti kiniškas, indijoniš- 

kas, vokiškas bei kitokias dainas, — tuo 
mes parodysim didesni savo išsilavinimą, 
bet neprivalome jų laikyti savomis, — 
lietuviškomis dainomis.

Rusų dainius Gogolis sakydavo: — 
„Nieko nėra stipresnio už tautinę muzi-

ką, jeigu tik tauta yra poetingai nusitei
kusi ir turi įvairų ir darbingą gyvenimą; 
jeigu priespaudos slėgimas ir nepergali
mos amžinos kliūtys nedavė tautai nė va
landėlės atsikvėpti ir nuolat spaudė iš 
jos vaitojimus, ir jeigu tie vaitojimai ki

taip ir niekur negalėjo išsireikšti, kaip 
tik tautos dainose".

Mūsų liaudies dainos vienos teišreiš- 
kia buvusios priespaudos vargus, mergu
žėlių ašarėles ir burnužėlių drąsą.

Paskutiniais laikais visose Europos 
valstybėse pastebėtas didelis susidomėji
mas liaudies dainomis. Anglijoje be dau
gelio veikiančių „Folklore Societes” dar 
įsisteigė „Liaudies dainos atgaivinimo 
draugija". Amerika renka indėnų, kana- 
dėnų, negrų dainas ir jomis labai domisi. 
Vienoje 1899 m. įsisteigė Mokslo Akade
mija fonografinį archyvą specialiai rinkti 
liaudies dainas, ir šiandien jau turi ke- 
lioliką tūkstančių egzempliorių fonogra- 
finių užrašų. Berlyno fonografiniame 
archyve randasi ne tik vokiečių liaudies 
dainų užrašai, bet ir iš Naujosios Gvi
nėjos, Afrikos, Abesinijos, Kardinu sa
lų, Javos, Čili, Filipinų salų, Ceilono ir 
daugybės kitų kraštų.

Aš norėjau tik parodyti pavyzdi, kaip 
užsienis vertina liaudies dainas ir kaip 
jomis domisi. Mes skautai, aišku, nesu- 
gebėsim rinkti liaudies dainų, kaip da
bartinių laikų technika reikalauja, tuo 
turi pasirūpinti kiti, bet mes parodykim 
mūsų dainoms savo skautišką meilę. 
Greta skautiškų dainų dainuokime mūsų 
liaudies gražias dainas. Neleiskime jas 
visai užmiršti, būkime gyvais fonografais.

Čia aš jums paduodu dvi seniau dai
nuotas daineles, kurios jau beveik nedai
nuojamos, tik dar mūsų seneliai jas moka. 
„Ožys Mikalojus* dainuojama vie
nu balsu, „S a d a u t y t ė" — dvejais.

Pamėginkit per draugovės sueigą jas 
padainuoti ir pamatysit, kad jos daug 
gražiau skamba, negu mūsų pasisavintos 
svetimos dainos.

Skaute! Daugiau dainuok mūsų liau
dies dainų ir parašęs dainelei naujus žo
džius imk iš liaudies dainų gražias melio
dijas, o tu, draugininke, kontroliuok, kad 
skautų dainuojamų dainų meliodijos būtų 
tik lietuviškos.

Sadoutytė.
1, Jei sadūt, sadoutyt, 

Jei sadūto lingo,
Sadoutytė lingo. virš. p. 

Sadouto, sadouto,
Sadouto lingo gp.
Sadouto lingo.

2, Tek martelė per dvarelį.
3, Ką neš marti tekėdama?
4, Neš martelė dovanėles.

Ožys Mikalojus.
1, Anas ožys Mikalojus, 

Kalakutas Jonas, 
Kiaulė Mariušė, 
Šarka Aniušė,
Višta Jadvyga.

2, Vilkas žirnius sėjo, 
Kiškis su kate 
Iškadą sergėjo.

3, Jonas su kiaule 
Ėjo žirnius vogt, 
Žirnių vogt ėjo.

V. Pečiura.
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A, Merkelis.

^Skautai ir tautotyra.
IV.

Kalbininkas*).
Skautas kalbininkas pirmiausia turi rimtai susirūpinti iš

mokti savo gimtąją kalbą. Mokyklose į gimtosios kalbos pa
mokas mokiniai dažnai žiūri paviršutiniškai. „Ką čia, girdi, 
bemokysies, juk mes ir taip mokam lietuviškai kalbėti ir ra
šyti“. Taip galvojančio mokinio lietuvių kalbos mokėjimas 
kone visuomet esti menkas. Tačiau taip galvoti ir daryti 
mums nereikėtų. Mes turim sąmoningiau ir kritiškiau žiūrėti 
į savo gimtosios kalbos mokėjimą.

Aš čia trumpai nurodysiu ką skautas kalbininkas turėtų 
mokėti. Pirmiausia jis turėtų gerai išmokti mūsų rašomosios 
(literatūrinės) kalbos šių dienų rašybą. Be to, jis turėtų sekti, 
kaip toji rašyba keičias. Mat, šiandien mūsų rašyba dar nėra 
galutinai nusistojusi; patys mūsų kalbininkai dar nėra susita
rę dėl bendrinės (literatūrinės) mūsų kalbos rašybos. Taliau 
skautas kalbininkas turi išmokti linksnių, prielinksnių ir laikų 
vartojimo mokslą, kirčių mokslą, susipažinti su tarmių mokslo 
(dialektologijos) bendraisiais bruožais. Taip pat daug dėme
sio turi kreipti į žodyno dalyką. Mes dažnai vartojame sveti
mybes (barbarizmus), netikusius naujadarus, arba žodžius ne 
ta prasme, kuria jie yra vartotini2). Kalbininkui artimas turi 
būti ir lietuvių kalbos sintaksės bei stilistikos dalykas. Kalbos 
stiliuje pasireiškia tiek paskiro žmogaus, tiek visos tautos 
dvasia.

Aš čia plačiau nenagrinėsiu, kaip reikia mokytis gimtosios 
kalbos, tik nurodysiu kiek literatūros, kurią skautas kalbinin
kas turėtų gerai išstudijuoti. Kiekvienas, kuris nori gerai iš
mokti gimtosios kalbos, turi mokytis iš šių prof. Jono Jab
lonskio (Rygiškių Jono, Petro Kriaušaičio) veikalų: Lietuvių 
kalbos gramatika. Etimologija. Antrasis leidimas. Kaunas — 
Vilnius, 1922 m. Lietuvių kalbos sintaksė, Seinai 1911; Rašo
mosios kalbos dalykai, Vilnius, 1912; Linksniai ir prielinksniai. 
Jų vartojimas mūsų kalboje, Kaunas, 1928; Lietuvių kalbos 
vadovėlis, Kaunas, 1925; Mūsų žodynėlis; Vargo mokykla (skai
tymų knyga, 1 ir 2 d.); Rašybos dalykai, Vilnius, 1915 ir k.

Kirčių mokslui tinkamiausi šie vadovėliai: P. Būtėno. Lie
tuvių kalbos akcentologijos vadovėlis, Kaunas, 1931 m. 216 p. 
5 lit.; V. Kamantausko. Trumpas lietuvių kalbos kirčio mokslas. 
I d. Teorija. Kaunas, 1928, 71 p.; II d. Kirčio žodynas, 1929, 
156 p. V. Kamantausko. Kirčiuota lietuvių literatūros chresto
matija aukštesniajai mokyklai. K3). 1929, XVI+350 p.

Linksnių ir prielinksnių mokslą reikia mokytis iš prof. J. 
Jablonskio (Rygiškių Jono) knygos: Linksniai ir prielinksniai.
1928 m. Gana aiškiai, gražiai ir teisingai linksnių ir prielinksnių 
mokslą išdėsto P. Būtėnas savo knygelėse: Trumpas linksnių 
mokslas praktiškam lietuvių kalbos reikalui ir Lietuvių kal
bos prielinksnių mokslas teorijai ir praktikai. Linksnių, prie
linksnių ir laikų vartojimą taip pat nagrinėja B, Meškauskas 
„Lietuvių rašomosios kalbos vadovėly“ I, II ir III d. Jis savo 
vadovėly daug kur paliečia ir lietuvių kalbos žodyno da
lyką. Daugiau apie tą dalyką žinių galime rasti šiose knygelė
se: V. Kamantausko „Trumpas kalbos netaisyklingumų ir bar
barizmų žodynėlis, K. 1928; Rygiškių Jono Mūsų kalbos žo
dynėlio dalykai, K. 1929.

Su lietuvių kalbos tarmių mokslo pagrindais galima trum
pai susipažinti M. Dūrio vadovėly Kalbos mokslo pagrindai, K.
1929 (Lietuvių kalbos tarmės, 70 — 77 psl.) ir iš 
prof. K. Būgos Lietuvių kalbos žodyno, K. 1924 (Lietuvių 
tauta ir kalba bei jos artimieji giminaičiai, 
I sąs., Lili — LIX psl.).

Pramokus gerokai gimtosios kalbos mokslo pagrindų, jau 
galima savarankiškai pradėti ją tyrinėti, ieškoti jos grožybių, 
patiems jas žymėtis ir kitiems rodyti. Tą darbą reikia 
pradėti nuo savo gimtinės, nuo savo gimto
sios tarmės. Mat, kiekvienas kraštas skiriasi ne tiktai savo 
būdu, papročiais, bet ir kalba. Kiekvieno krašto lietuvis vis 
kitaip ištaria, ar, kaip S. Daukantas sako, nusuokia žodį. Taigi, 
vieno krašto lietuviai nuo kito krašto lietuvių skiriasi savo 
šnekėjimu, arba šnekta. Tos šnektos kartais daug kuo skiriasi 
nuo rašomosios kalbos. Tačiau iš to nereikia daryti išvadą, jog 
savo šnektos mokėjimas kenkia rašomajai kalbai. Priešingai. 
Geras savo šnektos mokėjimas gali tik paturtinti rašomąją 
kalbą. Šnektos yra gyvasis rašomosios kalbos šaltinis. Tai 
nuolatos mums tvirtina mūsų kalbininkai ir gimtosios kalbos 
mėgėjai. „Mūsų grynajai kalbai pamatas yra mūsų tarmės, — 
sako mūsų Resp. Prezidentas ir skautų Šefas A. Smetona, — ir

*) Žiūr. pradžią „Skautų Aide" nr. 5 (86) plp. 19.
2) Kai kuriuos žodyno dalykus kelia aikštėn „Skautų Ai 

do“ skautų kalbos kertelėj geras mūsų kalbos mokovas V. 
Kamantauskas

3) K — Kaunas.

Asilų skilties iškyla žiemą: 1. Ramiai. 2. Žygiuojam.
3. LJtata... 4...?...

mūsų kalbininkai ne ką naujo tepramano, o tik iškelia aikštėn 
jų turtą ir pakeičia svetimus žodžius lietuviškais žodžiais. Iš
vilktas aikštėn tarmės žodis yra senų seniausias, nors jis kitam 
rodosi naujadaras"4). Todėl kiekvienas, kuris nori paįvairinti 
rašomąją kalbą naujais kalbos turtais, turi gerai mokėti savo 
gimtąją tarmę. Didieji mūsų rašytojai: Sim. Daukantas, Vysk. 
M. Valančius, Žemaitė, Vaižgantas, Vincas Krėvė etc. yra pui
kūs savo tarmių mokovai. Taigi, gerai pažinti ir mo
kėti savo tarmę yra antrasis skauto kalbi
ninko uždavinys.

Gimtosios tarmės mokėjimo reikalą čia keliu aikštėn dėl 
to, kad šiandien retas kuris mokytinis (inteligentas) bemoka 
savo tarmę. Atitrūkę nūo kaimo jie pamiršo savo tarmes. Jei 
šiaip jau mokytiniui savo tarmės mokėjimas ir neturi didelės 
reikšmės, tai kalbos mėgėjui ir rašto žmogui (žurnalistui, lite
ratui, kalbos mokytojui...) yra didelis nuostolis. Toks žmogus, 
galima sakyti, yra pametęs, iš akių išleidęs kelią, vedantį į gy
vąjį bendrinės (rašomosios) kalbos šaltinį. Tokiam žmogui labai 
lengva patekti į kalbos šuntakius ir visai sutraukyti ryšius su 
gimtosios kalbos dvasia. Apie tokio žmogaus kalbą mes sakom, 
kad ji negyva, nesklandi. Be to, tarmių mokėjimas mums leng
viau padeda pažinti krašto žmonių kalbos turtus, tautosaką, ir 
apskritai sakant, visą jų dvasios pasaulį.

Tat stenkimės gerai pažinti savo tarmes. Klausykimės, 
kaip mūsų krašto žmonės kalba, kaip jie žodžius taria, linksnius 
bei laikus vartoja. Retesniuosius bei įdomesniuosius žodžius ir 
posakius pasižymėkime.

„Norint savo kalbos išmokti — sako prof, J. Jablonskis 
— ir eiti paskum — su savo plunksna — į žmones, reikia mo
kėti pirmiausia žmonių dainos, pasakos, priežodžiai, suprasti ir 
jų kalbos turtais brangenybėmis stebėtis“.

Mokėdami savo tarmes, mes galėsime padėti savo kal
bininkams bei kalbotyriams (lingvistams). Padėti savo 
darbu ir žiniomis lietuvių kalbos tyrinėto
jams, mokslininkams yra trečias skauto kal
bininko uždavinys.

Štai jau keletas metų kaip yra ruošiamas didelis lietuvių 
kalbos žodynas. Tam darbui reikia daug iš įvairių Lietuvos 
kampų talkininkų. Žodyno redaktoriai, a. a. prof. K. Būga ir 
dabar prof. J. Balčikonis, ne kartą yra kreipęsi į mūsų moky
tinius ir mokinius prašydami padėti. Jie prašė retesniuosius 
žodžius su sakiniais rašyti ant tam tikrų lapelių ir siųsti Lie
tuvių kalbos žodyno redakcijai. Tas darbas maždaug taip tu
rėtų būti dirbamas. Kiekvienas retesnis žodis su sakiniu yra 
rašomas į tam tikro didumo laiškelį (6X9,5 cm.). Laiškely pa
žymima žodžio geografija (parapija, kurioje žodis arba sakinys 
girdėtas). Laiškelį pasirašo žodžio padavėjas — žodyno tal
kininkas. Pavyzdžiui:

1. Lauktuvės — laukiamoji dovana. Ana zuikį radau ra
gaišį kepant, tai atėmęs lauktuvių parvežiau. Daukšių ap. — A. 
Kirtiklis (Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokinys).

2. Buklus — prityręs, daugely vietų buvęs. Jis — žmogus 
buklus. Javaravo vai., Mrj. aps. J. Dabulevičius (Mrj. Ryg. 
Jono gim. mokinys).

4) A. Smetona. Šviesos Takais, 245 psl.
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3. Žerbuva — ežerėlis prie Augštiškių sodos, Tytuvėnų 
par. — J. Gečas5).

Patį žodį reikia rašyti rašomąja kalba ir pažymėti jo 
priegaidę, o sakinį galima rašyti ir tarmiškai. Reikia užraši
nėti ne tiktai šiaip jau žodžius, bendrinius daiktavardžius, bet 
ir tikrinius (kaimų, upių, ežerų, miškų, balų, pievų ir t. t. var
dus). Jau aukščiau matėm, kiek tie vietovardžiai yra mokslui 
svarbūs ir brangūs.

Ketvirtas skauto kalbininko uždavinys — išmokti tai
syklingai, sklandžiai, gyvai ir gražiai reikšti savo mintis žodžiu 
ir raštu. Kitaip sakant, skautas kalbininkas turi turėti gerą 
ir gražų stilių. 0 tai padaryti nelengva. Reikia daug ir sunkiai 
padirbėti, kol sulauksime šiek tiek patenkinamų vaisių. Tačiau 
to turime siekti, nes didelė gėda, kai žmogus nemoka tvarkin
gai ir gražiai išdėstyti savo minčių kitiems. Todėl pratinkimės 
kasdien po truputį dėstyti savo mintis raštu. Rašykime dieno
raščius. Jei kas vakarą dienorašty tvarkingai ir gražiai išdės- 
tysime svarbesniuosius dienos įspūdžius, tai ilgainiui galėsime 
įprasti gražiai ir sklandžiai reikšti savo mintis. Be to, kalbos 
moko ir stilių lavina gerųjų stilistų bei didžiųjų rašytojų vei
kalų skaitymas. Todėl atsidėję ir atidžiai skaitykime Vysk. 
M. Valančiaus, Žemaitės, V. Krėvės, Vaižganto ir kitų raštus, 
mūsų liaudies pasakas, dainas...

Mokydamės savo gimtosios kalbos, nepamirškime ir sve
timųjų kalbų. Tiesa, jog maža garbė gražiai svetimomis kalbo
mis kalbėti ir didi gėda savosios gerai nemokėti. Tačiau taip 
pat tiesa, jog didelis vargas, kai žmogus tik vieną savo gimtąją 
kalbą temoka. Tokiam žmogui sunku, o kartais tiesiog nega
lima naudotis svetimų kultūrų turtais, negalima savo kaimynų 
pažinti. O savo kaimynus turime pažinti. Rodos, vokiečių 
poetas Šileris yra pasakęs, kas nori save gerai pažinti, tas turi 
ir savo kaimynus pažinti. Nepažindami kaimynų, neturėsime 
nei su kuo lyginti savo laimėjimų, nei iš kur pažinti savo 
klaidų. Nemokant svetimų kalbų sunku po svetimus kraštus 
keliauti. Vienu žodžiu, svetimųjų kalbų mokėjimas turi didelės 
teoretinės ir praktinės reikšmės. Juk visiems žinoma, kad mo
kant daugiau svetimų kalbų, lengviau surasti geresnę tarnybą, 
greičiau galima bet kur užsidirbti duonos kąsnį. Ypač mums, 
lietuviams, reikia kuo daugiausia mokėti svetimų kalbų, nes 
mūsų valstybė nedidelė, literatūra dar menkoka, ir mes su 
viena lietuvių kalba netoli tenueisime. Svetimų kalbų mokėji
mas mums niekur gėdos nedarys ir savo kalbos, savo tautos 
meilės nemažins. Mokėdami daugiau svetimų kalbų, turėsime 
su kuo palyginti savąją kalbą ir lengviau pastebėsim jos ne
paprastą grožį. Tokiu būdu, penktas skauto kalbininko uždavi
nys — išmokti bent dvi svetimąsias kalbas.

Kurių svetimųjų kalbų mokytis, sunku pasakyti. Tai pa
reina nuo to, kuriam tikslui mes svetimųjų kalbų mokomės.

5) K. Būga. Žodyno reikalu. — Lietuvių kalbos žodynas.
1924. (Viršeliuos).

Knygų lentynėlė.
Stasius Būdavas. Širdys ir Gėlės. Apysakos. 

1932 m. Išleido „Sakalo“ b-vė. 190 pslp. Kaina 3 lit.
Ignas Šeinius. Kuprelis. Vienos pavasario dienos 

pasaka. II laida. „Sakalo“ b-vės leidinys. Kaunas, 1932 m. 
214 pslp. Kaina 4,50 lit.

Richard Voss. Du žmonės. 3 dalių romanas. I dalis. 
Iš 34 leidimo vertė Simas Miglinas. „Sakalo" b. leid. 
Kaunas, 1932 m. 198 pslp. Kaina 3 lit.

Židinys. Literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo 
gyvenimo mėnesinis žurnalas. Kovo m. nr. 3. Šiame nr. yra labai 
svarbus prof. St. Šalkauskio straipsnis tautinis auklė
jimas. Šį straipsnį patariama kiekvienam skautų-čių vadui 
ypač atidžiai perskaityti.

Fiziškas Auklėjimas. Skiriamas pedagoginės mankštos, 
sporto ir sveikatos reikalams žurnalas, 1932 (II) m. kovo m. 
nr. 1. 120 pslp. Kaina 2 lit. Šio, kaip ir praėjusių numerių tu
rinys labai įdomus. Netenka abejoti, kad naujasis žurnalas, 
kuris taip gražiai ir rimtai vedamas, artimiausiu laiku bus vie
nas mėgiamiausių laikraščių, kuriuos su dideliu malonumu stu
dijuoja mokytojai ir skautų vadai. Vienas dr. A. Jurgelionio 
straipsnis, — Kovos instinktas, — kaip tik tiesioginiai paliečia 
skautystės problemą. Atkreipkite dėmesio.

An tanas Jasiūnas. Gundymai. (Eilės). „Sakalo“ b. 
leidinys. Kaunas, 1932 m. 64 pslp. Kaina 2 lit.

Vytautas Reivytis. Kūno Kultūros Pradmenys. 
Aukštesniosios Policijos Mokyklos leidinys. Kaunas, 1932 m. 
84 pslp.

Malonu pastebėti, kad sportininkų laimei, pasirodo vis 
naujų fizinio lavinimo reikalams knygų. Šiuo naujuoju leidiniu 
negalės nesusidomėti ir skautai. Knygutė gausiai iliustruota, 
gero popierio.

Jei norime studijuoti Lietuvos praeitį, tai būtinai turime mo
kėti lenkų, vokiečių ir rusų kalbas, nes tomis kalbomis yra 
parašyta gana daug veikalų apie Lietuvos praeitį. Literatui 
svarbu mokėti prancūzų, rusų, vokiečių, italų... kalbos; pre
kybininkui — anglų ir t. t.... Mano manymu, mums lietuviams, 
svarbu mokėti nors vieną vakarų Europos (vokiečių, prancūzų, 
anglų, italų...) ir vieną slavų (rusų, lenkų...) kalbą. Žinoma, 
gera būtų mums mokėti ir brolių latvių kalbą. Tos kalbos mo
kėjimas mus labiau suartintų su latviais. O to suartėjimo, ro
dos, mes siekiame. Latvių kalbos pramokti visai nesunku. 
Pagaliau, skautams daug gali padėti ir tarptautiškoji esperanto 
kalba. Visur pasauly galime rasti žmonių mokančių esperan- 
tiškai.

Iš to, kas mano čia buvo pasakyta, skautai moksleiviai 
turėtų suprasti, jog į gimtosios ir svetimųjų kalbų mokymąsi 
reikia žiūrėti labai rimtai, nes nemokėjimo vaisiai gyvenime 
yra kartūs.

/ Trys
•r išdygo trys uoseliai 
Pabaly, 
Irys uoseliai našlaitėliai, 
Trys žali.
Saulė švietė, saulė šildė 
Uoselius,
Saulė sukvietė ant lauko 
Vaikelius.
Platūs kloniai, plačios pievos 
Ir laukai —
Lakstė sukėsi, lyg vėjas, 
Trys vaikai. 
Ir pailsę griuvo, tiesės 
Pabaly, 
Ir šypsojos jiems medeliai 
Trys žali, 
ir šypsojosi ir linko 
Prie galvų:
Kiek čia džiaugsmo — kiek 

gėlyčių
Kiek spalvų!
O vaikai, tarytum tyčia, 
Žvilgt į juos:
„Šie uoseliai bus jau mūsų 
Kol žaliuos!
Augs uoseliai, kels į aukštį 
Viršūnes — 
Augsim mes

uoseliai.
Augsim mes!
Augs uoseliai ir šakosis
I” drūtės —
O ir mūsų jaunos jėgos
Vis tvirtės!

uoselių užaugs uosiai
Pamažu —
O ir mes užaugsim vyrais —
Bus gražu!"
Ir prabėgo krūva metų
Be stoties
Nuo vaikučių ir uoselių 
Sutarties.
Ir praaugo uosiai vaikus, 
Aug' toliau, 
Ir užaugo didi medžiai 
.Pagaliau. 
Nors vaikai 
Dideli,
Bet šypsojosi jiems uosiai

Milžinai prieš mus stovėjot.
Kas dabar?
Mes praaugome, praaugom
Trys jus tris,
Jūsų jėgos mūsų jėgų jau
Neprivys!“
Susimąstė vyrai mūrai
Iš tiesų:
.Medžiai pralenkė mūs jėgas,
Mūs visų...
Ne, bet mes nepasiduosim

taip pat jau vyraiVisados

irys žali;
„Mes praaugome, praaugom, 
Vyrai, jus!
Ar atsimenate lauko 
Medelius?
Mes tada visai mažyčiai

kartu su medžiais,Buvom dar,

Tik pirmyn!
Augsime dvasia galingi
Vis aukštyn!
Augsim, kilsim į padanges,
Kaip arai!
Viens du trys -pirmyn į darbą
Bus gerai!
Tik tarnaukime Kūrėjui

Mūsų sielos džiaugsmo giesmę 
Užgiedos!
Tvirtos standžios medžio šakos 
Ir liemuo,
Ir žmogaus dvasia — ne lepšė 
Bet akmuo!"

Leon. Žitkevičius.

Šachmatai.
(Žiūr. viršelio 4 pusi.).

Gavo po 1 tašką: V. Kastanauskas, 
B. Martinėnas, J. Nasvytis, Br. Sasnaus
kas, P. Staugaitis, A. Tuminas, skill. J. 
Vilčinskas ir skilt. J. Jankauskas.

Kitų sprendimai buvo neteisingi. Dau
gelis šį uždavinį „išsprendė" neteisingai, 
būtent:

1. Ve4—e5 Ba7 : ai.
2. Ve5 : alx

arba
1. Ve4—e5 b7—b6
2. Ve5 : b8x.

Čia sprendėjas blogai išnagrinėjo vi
sus ėjimus, kuriuos gali daryti juodieji. 
Duoti matą dviem ėjimais, reiškia, kokį 
ėjimą juodieji nedarytų vis vien antru 
ėjimu jie gauna matą.

Jei Ve4—e5, tai juodieji nėra privers
ti daryti ėjimo Ba7 : ai arba b7—b6 ir 
jei jie padarys ėjimą Ba7—a6 + , tai bal
tieji negalės pasiekti mato antru ėjimu. 
Taigi, sprendžiant uždavinį reikia išna
grinėti visus juodųjų ėjimus.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjungą. Redaktorius Ant. Saulaitis.
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Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas. 
Konkursas.

Su šiais uždaviniais pradedam naują 
uždavinių konkursą. Šis konkursas tęsis 
iki š. mokslo metų pabaigos.

Šiam konkursui skiriamos šios dova
nos'.geras diržas ir peiliukas „tinka“, ke
turi skaut. peiliukai „finkos“, trys skau
tiški peiliukai, du skaut. kaklaraiščiai, 
keturios „Skautų Aido“ prenumeratos 
1932 met., trys „Skautų Aido“ 1931 met. 
komplektai, viena pirmutinė prenumera
ta visiems 1933 met. ir kelios naudingos 
ir įdomios knygos. Šias dovanas laimės 
tie, kurie surinks daugiausia taškų.

UŽDAVINIAI. 
Užd. nr. 41.

Atsiuntė T. Aleškavičius iš Kauno.

16:

Perskaityti stačiai: 1) bato dalis, 5) 
drapgas, 7) naminis gyv., 8) senov. Euro
poj gyventojas, 10) Eigipto miestas, 11) 
skilties siluetas, 12) įvardis, 13) įvardis,
14) Atėnos gyventojas.

Gulsčiai: 2) Mirties bitė (daug.), 3) 
tėvynės gynėjas, 4) Rusijos šalis, 6) pa
sisveikinimas, 7) kūno dalis, 11) draugija,
15) žvėrių karalienė.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 42.

Atsiuntė A. Gustaitis, iš Kauno..

UBĄ

M E G

R U T O L B

K E ■ K H 1 š
G O O g| R P E

' "T V O K ~

V O-K
; ~ , y

Šachmatų karaliaus ėjimu perskaityti 
skautui patarimą.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 43.
Atsiuntė P. Sirgėdas iš Šančių.

2, 9 5 6

/į 5 f /j

n ’ 10 11

V /j 13
Tiesiąja perbraukti 7 kvadratėliai su 

įvairiais skaitmenimis. Reikia dabar per
braukti vėl kita tiesiąja, kaip galima ma
žesnį skaičių kvadratėlių, kad suma 
kvadratėlių skaitmenų būtų, kaip gali
ma . didesnė už 69.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. nr. 44.

Atsiuntė K. Kiaunis iš A. Panemunės.

Iš šios figūros išpiauti didžiąsias rai
des ir sudėti gamtos reiškinį žiemą.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 45.

Atsiuntė P. Sirgėdas iš Šančių.
ŠARADA.

Esu mažas ženklelis, 
Reikalingas daiktelis: 
Su manim kraštas, 
Be manęs raštas.
Kas aš? —

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 46.

Atsiuntė A. Leipus iš Utenos.

_mjTĮ_
Į 1 2 4 Į

I 2 5
le

; ‘-I

5
1 ■■ I I — .............

Perskaitykit stačiai ir gulsčiai: 1) žiau
riausias dalykas, 2) kūno dalis, 3) namui 
reikalingas, 4) moterys nešioja, 5) pini
gas. ' ' ....

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 47.

Atsiuntė A. Eitmanas.
ŠARADA.

Mergužėlei raidę trauk
Ir gilią, plačią upę gauk.

Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 48.
Atsiuntė A. Liutkus iš Kalvarijos. 

ŠARADA.
Prie salos raidę vieną pridėję, 
Pamatysim vasarą į laukus išėję. 
Užd. vert. 1 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.

Užd. nr. 33.
1) Motoras, 2) gandras, 3) rašalas, 4) 

Vilnius, 5) stiebas, 6) Persija, 7) Korsika, 
8) lelij os.

1) Mįslė, 2) galas, 3) rožės, 4) vagis, 
5) sitro, 6) palmė, 7) kovas, 8) laimė. 

Užd. nr. 34.
Šeštas, šeškas.
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N A I V E R I A S
I Š S U R A K 1 N T
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Z U T I N

Ė s

Užd. nr. 35.
Žiūr. „Sk. A.” 5 nr.

Užd. nr. 36.
Šiauliai, šauliai.

Užd. nr. 37.
Nylas, yla, ola, Oka.

Užd. nr. 38.
Stačiai: 1) vyža, 2) šarka, 3) aras, 

5) alga, 6) Nida
Gulsčiai: 1) višta, 4) žarna, 7) alkis.

Užd. nr. 39.
Stačiai: 1) kortos, 2) atomas, 3) brie

dis, 4) ratas, 5) Sumatra, 6) litas, 7) sil
kės, 8) kandis.

Gulsčiai: 3) Balūmas, 8) katras, 9) 
aorta, 10) radius, 11) kardas, 12) samtis, 
13) Salanta, 14) rėtis.

Užd. nr. 40.
Nosinė.

PRANEŠIMAI.
Visiems: uždavinio nr. 32 sprendimą 

paskelbsim kitam „Sk. A.“ nr.
Kas išsprendė uždav. nr. nr. 33—40 

ir kas laimėjo burtų keliu skirtas dova
nas, bus taip pat paskelbta sekančiam 
,,Sk. A.“ nr.

Uždavinių, kurie yra talpinami „Sk. 
A.“, autoriams užskaitomi taškai pagal 
jų įvertinimą ir dar pridedama pusė jų 
vertės.

Uždavinių sprendimus siųsti iki š. m. 
balandžio m. 10 d.

Skaitykite ir platinkite
„Skautų AidąaDabar jis visiems įdomus ir t a dingas.

Adr.
Kaunas, Nepriklausomybės a. 4.

Tel. 40-71.

Sekantis „Sk. A.u nr. 
išeis š. m. bal. m. 23 d.
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į Šachmatai j
Mokymas apie debiutus.

Prieš penkis šimtus metų, rodos, jau 
visa buvo žinoma šachmatininkams. Bet 
štai atsirado kažkas visai nauja: atsira
do problema, kurios išsprendimu užsi
ėmė visas šachmatistų pasaulis — pro
blema, dėl kurios ir dabar šachmatinin
kai negali nurimti.

Ji stato klausimą: kokiu būdu reikia 
į kovos lauką įvesti figūras, kurios žai
dimo pradžioje nėra tarp savęs surištos 
ir kliudo viena kitai?

Anksčiau žaidimą pradėdavo kaip pa
puldavo. Po keleto ėjimų savaime atsi
rasdavo kombinacijos, šitose kombinaci
jose ir išeidavo aikštėn lošiko jėga, par
tijos pradžia gi rodėsi visai nereikšmin
ga. Vienok, kažkoks nežinomas genijų; 
atkreipė dėmesį į įvairias pirtijų pra
džias. Ir jei šitas genijus išskirtų keletą 
partijų pradžių, duodamas joms lošikų 
vardą, kurie tas pradžias skaitė geromis, 
tai tas jau būtų dideliu laimėjimu.

Nelauktai XV šimtmetyje, mes sutin
kam partijų pradžias pavadintas „debiu
tais“ ir tuo vardu nagrinėjamos knygo
se, kuriose randame savotiškų terminų, 
kaip „gambitas" arba „giuoco piano". 
Ir nuo šio laiko debiutai tampa proble
ma, prirakinančia prie savęs vso šach
matininkų pasaulio dėmesį ir iki šiai 
dienai.

Dalykas, tur būt, prasidėjo nuo to, 
kad kai kurie lošikai skyrėsi iš kitų, 
kol nežinomas mums genijus — „rinkė
jas“ neužfiksavo gerų partijų pradžias, jas 
tarp savęs palygino ir rezultatais pasi
dalijo su savo gerais draugais. Prie viso 
šito galėjo atsitikti, kad stropiausieji 
mokiniai lošdami su tų laikų meisteriais 
iš karto partijos pradžioje sėkmingomis 
atakomis nugalėdavo, ir kas svarbiausia, 
nugalėdavo atmintinai išmoktais ėjimais. 
Lengva įsivaizdinti nusistebėjimą žiūrė
tojų ir pyktį pralošiusių, kurie turėjo, 
be abejo, jausti, kad nugalėtojas neturi 
iš prigimties gabumų, ir kad jis lošia tik 
iš knygos.

Pyktis pereidavo, bet priežastis, kuri 
tą pyktį iššaukė, pasilikdavo. Nuo šio 
momento atsirado variantų rinkėjai, ir 
žaidėjai pasidalijo į lošiančius iš knygos 
ir prigimties gabumais. Paskutinieji jau 
negalėjo užkariauti pirmų vietų.

Jeigu šachmatuose būtų nedidelis 
variantų skaičius, tai darbas tokio tiktai 
rinkėjo būtų apėmęs viską. Bet tikru
moje yra ne taip: galima rinkti ir išrin- 
kinėti variantus, kiek tiktai norima, bet 
nereikia užmiršti, kad jų skaičius siekia 
milijonus. Todėl reikia ieškoti taisyklių, 
kurios galėtų duoti suglaustoje formoje 
tūkstantis ir dešimtis tūkstančių variantų.

Taip ir atsitiko. Pirmas toks rezulta
tas sakė: sortez les piėces (išveskite fi
gūras), — principas, kuris siekė XVIII 
šimtmetį. Jo tikslas yra tas, kad svar
biausia, reikia išvesti figūras, kurios žai
dimo pradžioje yra suspaustos. Ir jeigu 
taip, tai iš to seka, kad reikia priešinin
kui kliudyti jo figūras išvesti, kas yra 
būtina, norit pačiam savo figūras iš
vesti. Tokiu būdu priešininko figūros 
mūšyje nedalyvauja ir lieka nuošaliai 
stovinčiais žiūrovais.

Daug vėliau Andersenas įvedė se
kančią taisyklę: kol puolimas nežada 
jokio pasisekimo, yra būtina daryti ėji
mas ta figūra, kuri šiame momente blo
giau stovi už kitas, — sutvirtinti savo 
pozicijos silpniausią vietą. Čia galima 
pridėti, kad žirgus reikia anksčiau iš
vesti negu rikius.

Tokiu būdu prigimties gabumai gau
davo progos apsieiti be rinkimo ir atmin
tinai mokymosi varintų. Bet kadangi jų 
partijos ir šitų partijų pradžios iš naujo 

ir vėl iš naujo kolekcioniravosi, tai šitų 
pradžių tvėrėjai pagaliau pasirodė pri
versti kovoti prieš savo metodus. O tai 
nėra darbas.

Taigi nieks negali būti laisvas nuo 
debiutų ir variantų rinkimo būtinumo.

Žemiau seks variantų rinkinys, kur 
mes apsirubėžiuosime vien pačiais ge
riausiais ir pamokinančiai ir tiktai apčiuo
piamai paminėsime apie daugybę kitų, 
kad ne vien tiktai duotume medžiagos 
atminčiai to, kuris mokosi, bet paliksim 
vietos jo iniciatyvos reiškimui.

ATIDENGTOS PARTIJOS.

Rusiška partija.
Baltieji: Juodieji:
1. e2—e4 e 7—e5
2. Žgl—f3 Žg8—f6.
Puolant e5, juodieji daro kontr-puo- 

limą ant e4:
3. Žf3 : e5 d7—d6
Blogai būtų 3.... Žf6 : e4; 4. Vdl—

e2, Vd8—e7; 5. Ve2 : 4, d7—d6; 6. 
d2—d4, f7—f6; 7. Žbl—c3 su aiškia bal
tųjų persvara.

4. Že5—f3 Žf6 : e4
5. d2—d4 d6—d5.
Dabar baltieji stengiasi išvaryti žirgą 

iš e4, o juodieji sutvirtinti jį toje vietoje
6. Rfl—d3 Žb8—c6.
Nepatenkinama būtu lošti 6  Rf8— 

d6; 7. 0—0, Rc8—g4; ’ 8. c2—c4, 0—0;
9. Žbl—c3, kadangi šitame atsitikime 
baltieji turėtų centre persvarą.

7. 0—0 .............
Kad nuvestume karalių į saugią vietą 

kol atsidengs centras.
7. ....  Rf8—e7.
Šio ėjimo tikslas — susilpninti ėjimo 

Bfl—ei reikšmę.
8. Žbl—d2 .............
Žirgas e4 dabar turi nustatyti savo 

poziciją. Žirgas bl neina į c3, norėdamas 
duoti progos judėti pėstininkui c. Išna- 
grinėkim čia sekančius ėjimus juodie
siems: 8  f7—f5, 8  Rc8—f5 ir 8  
Že4—f6.

A.
8 ......... f7—f5
9. c2—c4 ............
Tas nors ir silpnina pėstininką d4, bet 

ir pas juoduosius susidarė silpnumai ju
dėjime pėstininko f7.

9 .......... Že4 : d2
10. Rcl : d2 0—0
11. Vdl—b3.
Baltųjų pozicija žymiai geresnė. Su

grįžkime dabar į padėtį figūrų šachmatų 
lentoje po 9-to baltųjų ėjimo.

9....  Rc8—e6.
9......... Žc6—b4 sektų 10. Rd3—bl.
10. c4 : d5 Re6 : d5 o
11. Bfl—ei. 8
Baltieji įvedė į lošimą bokštą ir tuo- 

mi susilpnino žirgo e4 padėtį. Atsakymui? 
į 9......... Rc8—e6 baltieji galėtų iš karto
sulošti 10. Bfl—ei, pavyzdžiui:

10. Bfl—ei d5 : c4. 6
11. Žd2 : e4 c4 : d3.
12. Že4—c5 Re6—d5. 5
13. Rcl—g5.
Ataka baltųjų rankose.
Tokiu būdu ankstyvas pėstininko f7^ 

perstūmimas, kaip matyti, nėra geras.

8.......... Rc8—f5
9. Bfl—ei Že4 : d2

10. Vdl : d2 ..............
Čia juodieji gali sulošti 10..........]

Rf5 : d3 arba 10......... Rf5—g4.
Baltieji išsaugojo persvarą, kurią tu

rėjo, kadangi jie padarė pirmą ėjimą, bet 
toji persvara buvo nedidelė. Pavyzdžiui, 
10...... Rf5 : d3; 11. Vd2 : d3, 0—0; 12.
Rcl—d2, Re7—f6; 13. Žf3—e5. Arba
10  Rf5—g4; 11. Žf3—e5. Toks pats 
ėjimas žirgu seka ir į 10  Rf5—g6. 
Kaip matyti, yra blogas ėjimas 10......
Vfd8—d7, nes tuojau sektų 11. Rd3—b5.

C.
8......... Že4—f6
9. c2—c3 0—0

10. Žf3—e5.
Baltiems pasiseka sutvirtinti savo žir

gą, arba jei juodieji maino į e5, tai tam, 
kad gautų sudaryti pėstininkų grandinę 
atakuoti priešininko karalių. Iniciatyva 
baltųjų rankose.

Baltieji gali parinkti ir kitą lošimo 
planą: 1. e4, e5; 2. Žf3, Žf6; 3. Ž : e5, 
d6; 4. Žf3, Ž : e4; 5. Vdl—e2, Vd8—e7; 
6. d2—d3, Že4—f6; 7. Rcl—g5 ir dabar 
Ve7 : e2 + ; 8. Rfl : e2, Žf6—d5. Partija 
pereina į gan painų endšpilį, kuriame 
svarbi rolė tenka lengvoms figūroms.

1. e2—e4 e 7—e5
2. Žgl—f3 Žg8—f6
3. Žf3 : e5 d7—d6
4. Že5—f3 Žf6 : e4
5. d2—d 4 d6 d5
6. Rfl—d3 Žb8—c6.
Baltieji čia gali lošti greitam bokšto 

išvystymui, bet tuo atveju juodieji ima 
kontr-ataką:

- 7. 0—0 Rf8—e7
8. Bfl—ei Rc8—g4.
Juodieji kol kas gali nebijoti nustoti 

pėstininko. Į 9. Rd3 : e4, d5 : e4; 10. 
Bei : e4, Rg4 : f3 negali sekti 11. 
g2 : f3, kadangi po 11  f7—f5 juo
dieji valdove ima pėstininką d4, jeigu 
12. Bf4, tai bokštas papuola į blogą pa
dėtį (12. Be4—f4, 0—0; 13. d4—d5,
Re7—g5).

9. c2—c3 f7—f5.
Kadangi d4 yra apgintas, tai šitas ėji

mas yra būtinas.
10. c3—c4 Re7—h4.
Nebuvimas bokšto ant fl sakosi.
11. Rd3 : e4 d5 : e4
12. d4—d5 0—0.
Baltieji neturi jokios persvaros.

Uždavinio nr. 1 sprendimas.
Juodieji: Ka8, Ba7, Bb8, b7.
Baltieji: Kg6, Ve4, Bal, Bh8.
Matas dviem ėjimais.
1. Ve4—hl kokį norint.
2. V ar B x.

Uždavinys nr. 2.
Juodieji: Ke5, c4, d7, f3 ir g6.
Baltieji: Kf2, V43, Ba8, Žf4, Žd6, b6, 

c4 ir g5.
Matas dviem ėjimais.
Vertinamas 1 tašk.

abcdefgh
Uždavinys nr. 3.

Juodieji: Kd5, Rd2, b3, b3, e3 
Baltieji: Kc8, Rd8, Žb5, Vb61, 
Matas trimis ėjimais. 
Vertinamas 2 taškais.

ir g6.
a4.
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