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Mūsų brangiajam broliukui, Seinų Ra
jono Tunto skautui

St. Jucevičiui,
mirus jo močiutei, reiškiame užuojautų.

Tunto Štabas ir
Kęstučio d-vės skautai.

Iš musų gyvemmo.
DARBO VALANDOS VYR. SKAUTŲ 

ŠTABO ĮSTAIGOJ.
Vyr. Skautų Štabas dirba nuo 10 — 15 

ir 17 — 18 v.
Tiekimo Skyrius — 11 —15 v. ir 17 

— 18 v.
Užsienio dalies kalbamos valandos — 

šeštadieniais 15 — 16 vai.

Vyriausias Skautininkas Skuode.
Lapkričio 19 ir 20 d. Vyriausias 

Skautininkas pulk. vyr. sktn. J. Šaraus- 
kas, lydimas Klaipėdos tuntininko kap. 
sktn. Kukučio ir pasktn. Zemturytės, vi
zitavo Skuodo skautus-tes. Ta proga 
Skuodo skautų-čių buvo surengtas vaka
rėlis. Prieš programą sktn. Kukutis lai
kė paskaitą: ,,Klaipėdos klausimas", 
skautų choras padainavo, skautai pada
rė piramidžių, skautės pašoko baletą. Po 
scenos dalies gražiai kalbėjo į skautus ir 
visuomenę Vyr. Skautininkas, nušviesda
mas skautizmo idėją.

Kitą dieną buvo iškilminga sueiga, į 
kurią atsilankė daug vietos inteligentų. 
Paukšt, ir vilk, davė įžodį, jiems Vyr. 
Skautininkas užrišo kaklaraiščius. Po 
sueigos įvyko steig. Skautams Remti 
Dr-jos susirinkimas. Į valdybą išrinkti: 
taikos teisėjas p. Vaitkevičius, progimn. 
dir. O. Ramonauskaitė ir prad. mok. ved. 
p. Labunaitis.

Sekmadienį, lapkričio 20 d., vakariniu 
traukiniu svečiai iš Skuodo išvyko į Klai
pėdą. Į stotį Vyr. Skautininką ir jo pa
lydovus su dainomis palydėjo didelis 
skautų būrys ir keletas skautų bičiulių.

Šešėlis.
Ha-ha, Lapinai!

Šiauliai. Lapinai nors tyli, bet smar
kiai veikia. Dr-vei sugrįžo pirmieji lai
kai. Tuo pasakau, kad Lapinų dr-vė taip 
veikia, kaip prie pirmųjų draugininkų. 
O tų laikų veikimą sugrąžino energingas 
dr-kas senas lapinas, paskilt. Urbėtis ir 
adj. paskilt. Danilevičius. Dabar dr-vė 
pasidalijo į du būriu. /Kiekviename bū
ry yra po tris skiltis, viso 70 skautų. 
Dr-kui padeda du būrininkai. I būrio 
pskilt. Bložė, Il-ro — paskilt. Taločka J.

Sausio 22 d. Lapinų dr-vei sukanka 9 
metų sukaktuvės. Kasmet lapinai tą sa
vo šventę iškilmingai pamini. Ir šiemet 
rengiasi ją atšvęsti. Juozas Taločka.

Zarasų Vytenio dr-vė persitvarkė.*,
Zarasų Vytenio dr-vę sudaro keturios 

skiltys, kuriose yra 34 skautai. Ji pasku
tiniu laiku persitvarkė. Buvusios stip
rios Žirgų skilties beveik visi skautai 
paskirti eiti skilt. ar paskilt. pareigas. 
Bet Žirgų skiltis nepasinaikino, ją vėl su
darė skautai kandidatai.

V. Keleivis.

Tolimoje Švėkšnoj.
Nemanykit, kad Švėkšna be skautų. 

Jų yra: vieni stiprūs kaip lokiai, kiti 
galingi kaip sakalai, o treti, nors ir maži, 
gudrūs kaip lapinai.

— Skiltys veikia gražiai. Sueigas da
ro dažnai. Dainuojame, žaidžiame, ruo
šiamės į pat. laipsnius.

— Mes ir sportuojame! Susirenkame 
kiekvieną dieną po 15 min. prieš pamo
kas į gimn. salę. Mankštinamės, na, o 
gale vieną kitą dainelę padainuojam.

Šitame darbe mums padeda mūsų my
limas globėjas ir dr-ko pad. mokyt, p. 
V. Dėdinas. Petrelė.

S. Kalvarijos žinutės.
Kalvarijos skautai vyčiai savo skai

čium auga ir auga. Dabar turim virš 
penkiolikos vyrų kaip ąžuolų, o keletas 
kai mūro siena, — neperdedant galima 
pasakyti.

Būrelio vadas sk, P. Račiukaitis.

Skautų būklas. Kalvarijos vid. mo
kyklos skautai ir skautės iš malonios 
jiems mokyklos vadovybės gavo vieną 
kambarį.

Čia dabar įrengė savo būklą. Visi 
skautai ir skautės už tai labai dėkingi 
mokyklos vadovybei.

IlI-ji D. L. K. Šarūno d-vė. Ką vei
kia Žirgai. Žirgų skiltis, būdama, kad ir 
ne iš skaitlingiausių, smarkiai dirba. Be
veik visi skautai išlaikę į III-jį pat. 
laipsnį ir davę įžodį, todėl rimtai rengiasi 
į II-jį laipsnį. Į sueigas, kurios daromos 
kas penktadienis, visi atsilanko, kas ir 
duoda sutartinai veikti, siekti užsibrėžtų 
darbų vykdymo.

Žirgas J. K-panas.

Kas Rokišky naujo!
— Persimainė tunto adjutantai, mat, 

sesė vyr. skilt. D. Diržytė jau aštuntokė, 
tai savo vietą užleido broliui skilt. p. 
Veniškiui.

— I-mos Prutenio dr-vės dr-kui ta- 
pu tunto adjutantu, dr-ku paskirtas pa
skilt. p. Litas. Paskutiniuoju laiku dr-vės 
vadovavimą perėmė kap. Žilinskas, ka
rinio paruošimo mokytojas.

— Atskira Voverų skiltis irgi daug 
perversmų darė: skilt. A. Brakauskaitei 
nuo pareigų atsisakius, skiltininke buvo 
paskirta V. Lingytė. Gi ir jai atsistaty
dinus, vadovybę perima p-lė E. Liutvi- 
naitė, gimn. mokytoja. Jai padeda 
paskilt. L. Avižonytė. Greit jau ir dr-vę 
sudaryti mano, nes dabar jau 13 (jei ne 
daugiau!) skaučių.

Petras iš Kamaickos.

Šėtos «Gegučių» skilties paskiltininkei 
skautei Kotrynai Bui nevičiutei, 
jos tėveliui mirus, reiškiame broliškų 
užuojautų.

Draugovės vardu:
mok. A. Varkalaitė, 
paskaut. B. Kliorė.

Kėdainių rajono tunto D. L. K. Bi
rutės d-vės adjutantei

sklt. J. Bertulytei, 
tragingai mirus mylimam tėveliui, liū
desio dienoj reiškiame širdingos užuo
jautos Kėdainių rajono tunto 

skaučių skyrius ir
D. L. K. Birutės d-vė.

Utena kalba.
Lapkričio 20 d. minėjom 11-kos metų 

veikimą.
15^2 vai. buvo iškilminga sueiga. Atsi

lankė visi gimn. mokytojai su dir. p. J. 
Aleksa, ir gimn. mokiniai.

P. direktorius palinkėjo ir toliau skau
tams dirbti skautijos dirvoje, bet pabrė
žė, kad skautai žiūrėtų pirmiausia savo 
tiesioginių pareigų — mokslo.

Toliau kalbėjo naujas tuntininkas 
sktn. Vojevodskis. Tuntininkas papasa
kojo, kokių metodų laikysis tvarkyda
mas uteniškius skautus. Tuntininko no
ras; pakelti skautų darbštumą mokyklos 
darbe, ir skilčių, draugovių veikime, iš
mokyti skautus mandagumo ir gero su
gyvenimo su kitais mokyklos draugais.

Paskui buvo pasilinksminimas. Ma
žesnieji skautukai puikiai suvaidino. Bu
vo padeklamuota, paskambinta, padainuo
ta ir linksmai linksmai pasišokta

Jonas Žilėnas.

Skautės praturtėjo.
Marijampolės Mildos dr-vės skautės 

1932.XI.5. suruošė savybės vakarą. Pro
grama susidėjo iš keleto įdomių, nedide
lių dalykėlių.

Atsilankė daug svečių. Visi buvo pa
tenkinti. Nuotaika buvo labai skautiška. 
Vakaras praėjo tvarkingai. Tą tvarką 
palaikyti padėjo S. Daukanto skautų vy
čių būrelio skautai, kuriems skautės yra 
labai dėkingos.

Gautą pelną (apie 325 lit.) skiria vė
liavai ir kit. Likusią dalį padės pusei me
tų į banką, o pavasarį, prasidėjus sto
vykloms, bus skiriamas padėti stovyk
lauti. Gr.

9,G kautų Aida sn iliustruota
Išeina kiekvieno m ė n e s i o 1 d. ir 15 d.
Kaštuoja; metams 6 litai, pusei metų — 3 lit. 50 et. 

r paskiras numeris — 30 centų.

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

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

— Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir už skelbimų 
turinį neatsako.

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

ĮSIVAIZDAVIMAS IR PASITIKĖJIMAS.
Įsitikinimas, kad sergame sunkia, 

gal net nepagydoma liga, iškrikdo visą 
žmogų ir sukliudo kūno organus; dva
sia jau nebestengia įprasta jėga val
dyti kūną ir pamažėl atsiranda silp
numas ir galiausiai virstame auka to, 
ko bijojom.

O. Svett-Mardenas.
Pasitikėjimas savimi yra didis bū

do pamatas.
M. Reynoldas.

Daugelio žmonių dvasios menku
mo ir nesveikatos priežastimi yra 
stoka pasitikėjimo savimi. 
Kam trūksta šio dalyko, trūksta rakto 
j bet kokį pasisekimą. Dėl to Bovee 
ir sako: „Trūkumas pasitikėjimo sa
vimi yra priežastis ne vienos nelai
mės, kuri mus ištinka. Pasitikėjimo 
galioje yra pajėga, ir silpniausi esti, 
kad ir veiklūs, tie, kurie netiki savim 
ir savo pajėgomis“.

Kalbėdami apie pasitikėjimą savi
mi, pirmiausia norime atkreipti dė
mesį į įsivaizdavimo jėgą, ku
ri, kaip svarbiausia pasitikėjimo ar 
nepasitikėjimo savimi sąlyga, labai 
daug reikšmės turi visame gyvenime. 
Jai suprasti E. Kuė duoda tokį pa
vyzdį:

Mes dedame ant žemės dešimts 
metrų ilgio ir dvidešimts penkių cen
timetrų pločio lentą. Savaime supran
tama, kad kiekvienas, nenužengda
mas nuo jos, pereis iš vieno galo į 
antrą. Dabar, atvirkščiai, tegu toji 
lenta, kaip tiltelis, jungia du bažny
čios bokštus. Ar kas išdrįstų tuo til
teliu bent metrą nužengt? Tikrai, 

kad ne. Mes nenužengtumėm nė 
dviejų metrų, kaip apimtų baimės 
drebulys, ir, nežiūrint į mūsų valios 
įtempimą tikrai nukristume.

Dėl ko taip yra? Dėl ko mes ne
krentame, jei lenta padėta ant žemės, 
ir dėl ko krentame, jei ji aukštai iškelta 
ore?—Priežastis savaime suprantama. 
Pirmu atveju mes įsivaizduojam, kad 
tikrai pereisim ir kad nieko bloga 
neatsitiks. Antruoju atveju, priešin
gai, įsivaizduojam, kad nepereisim, 
vadinas, nukrisime ir užsimušime. 
Taip įsivaizdavus, mūsų pasitikėjimas 
savimi būna jau pakirstas. Mes kren
tame, nors ir mūsų valia priešinasi.

„Daug žmonių“, sako E. Kuė. 
„yra tik todėl fiziniai ar dvasiniai li
goniai, kad jie įsivaizduoja 
esą ligoniai, vis viena—kūno ar dva
sios. Daugelis visai negali vaikščioti, 
nežiūrint į tai, kad jie neturi nė ma
žiausių kūno trūkumų: jų nesugebė
jimas vaikščioti aiškinamas tiktai tuo, 
jog jie įsivaizduoja turį para'yžių“.

Tai pats E. Kuė pažymi, jog iš 
dviejų žmonių, šiaip esančių lygiose 
sąlygose, vienas gali jausti save vi
siškai laimingu, antras—visiškai ne
laimingu. Ir tai daugiausia priklauso 
nuo žmogaus įsivaizdavimo. Teigia
mas įsivaizdavimas ugdo pasitikėji
mą savimi, o pastarasis lemia pasi
sekimą. Dėl to, sako Mardenas, kiek
vienas žmogus turi įsivaizduoti tai, 
kuo jis nori būti. „Jei nori pasise
kimo, tai turi elgtis taip, kaip turįs 
pasisekimą. Kiti žmonės turi įgauti 

įspūdžio, tartum tu gali viską pada
ryti, ko nori“.

Teigiamas įsivaizdavimas, viltis ir 
pasitikėjimas savimi visuomet reika
lingi žmogui, norinčiam pasisekimo. 
Pasitikėjimas gimdo drąsą. „Pasiti
kinčio jau tik išvaizdoje“, sako Mar
denas, „yra kažkas, kas leidžia jam 
kovą prieš pirmąjį šūvį pusiau lai
mėti. IŠ jo kelio išnyks savaime šim
tai kliūčių, kurios žmonėms menku 
savimi pasitikėjimu būtų nenuvei
kiamos“.

Žmogus vertinamas tiek, kiek jis 
turi pasitikėjimo savimi. Kitaip ir 
būti negali, nes pasitikėjimas savimi 
rodo vidaus ypatybes ir pajėgas. Ne
pasitikintis juk yra tas pat, ką ir 
silpnas, menkas žmogus.

Savim pasitikėjimas taip pat yra 
dvasios ir kūno sveikatos jėga. Ne 
paslaptis, kad visokios ligos greičiau 
griebia tuos, kurių pasitikėjimas sa
vimi yra silpnas. Nepasitikintieji yra 
negailestingos aukos kad ir mažų 
gyvenimo audrų. Štai dėl ko reikia 
nuolat stiprinti pasitikėjimą savimi, 
reikia apsiginkluoti švie
siu pasitikėjimu. Tik teigia
mas įsivaizdavimas ir pasitikėjimas 
savimi gali sutraukyti daugelio dva
sios ir kūno negalių pančius.

„S a r g.“
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Jonas Mašiotas 
naujas vyr. sk. štabo ūkio dalies vedėjas.

Jonas Mašiotas gimė Rvgoje 1897 
m. rugs. m. 12 d. Tėvas, Pranys, senas 
lietuvių tautos atgimimo veikėjas, aušri
ninkas, varpininkas, vaikų knygelių ir va
dovėlių autorius ir rūpintojas. Motina, 
Marė, sena lietuviškų labdaringų drau
gijų darbuotoja ir veikėja.

Pradžios ir aukštesnįjį mokslą ėjo 
Rygos vokiečių mokyklose. Karo metu 
mokėsi Rvgos politechnikos institute ma
šinų statybos ir, kaip visi studentai, 
1916 m. buvo mobilizuotas į Rusų ar
miją. Kiek vėliau aukštąjį matematikos—

filosofijos mokslą ėjo Berlyno ir Ciuri
cho universitetuose. Būdamas gimnazistu 
aktyviai dalyvavo slaptoje lietuvių moks
leivių politinėje kuopelėje „Kibirkštėlė“. 
Karo metu dirbo Maskvos tremtinių ko
mitete, aktyviai dalyvaudamas Rusijos 
lietuvių tremtinių visuomeniniame ir po
litiniame gyvenime. 1918 m. grįžo į oku
puotą, bet jau Nepriklausomą Lietuvą ir 
1919 m. paskirtas matematikos ir f izikos 
mokytoju į Marijampolės mokytojų se
minariją. 1922 m. švietimo ministerijos 
komandiruotas į užsienius aukštosios 
matematikos ir pedagogijos mokslams 
eiti. 1926 m. grįžęs iš užsienių paskirtas 
matematikos mokytoju į r auno aukšt. 
kom. mokyklą ir 1927 m.—į Kauno „Auš
ros“ bern. gimnaziją. Mokytojo pareigose 
parašė ir naujai perdirbo visą eilę mate
matikos vadovėlių mūsų mokykloms.

1930—V. D.—metais Kauno tunto II 
D. L. K- Algirdo ir I D. L. K- Kęstučio 
dr-vių išrinktas ir gimnazijos vadovybės 
patvirtintas gimnazijos skautų globėju. 
1931 m įkūrė sk. remti dr-jos Kauno 
„Aušros“ bern. gimnazijos skyrių ir or
ganizavo VI D. L. K. Gedimino dr-vę. 
1931-32 m. m. ėjo VI D. L. K. Gedimi
no sk. dr-vės draugininko pareigas, or
ganizavo X K. K- Vaidato dr-vę ir re
dagavo 1932 m. skautų kalendorių „Bu
dėk“. 1932 m. mūsų Šefo apdovanotas 
Svastikos ordinu. 1931 m. dalyvavo Kau
no tunto vadų ir Kauno „Aušros“ bern. 
gimn. skautų stovyklose Vaišvidavoje ir 
Varėnoje; 1932 m. Kauno tunto stovyk
loje Karmėlavos miškuose. 1932 m. dar 
suorganizavo XII P K. Margio dr-vę 
1932.X. 18 paskirtas vyr. sk. št. ūkio da
lies vedėjo pareigoms eiti.

Šis tas apie knygų ir 
- knygnešių vargus.

Jaunajai mūs kartai sunku įsi
vaizdini, jog buvo toks laikas, ka
da lietuviškas knygas draudė. O 
jis buvo: negalima buvo turėt net 
lietuviško kalendoriaus; draudė ir 
lietuviškas maldaknyges.

Knygos mums buvo draudžiamos 
per visą 40 metų!

Lietuviai ir seniau labai lengvai 
mesdavo savo kalbą, prisiimdavo 
svetimą, ypač miestiečiai, ir išsi
žadėdavo lietuvio vardo.

Tatai gerai žinojo Rusai, paėmę 
po savo valdžia mūs kraštą; todėl 
neabejojo, kad lietuviai palengva 
virs rusais.

Bet tuo lietuvių silpnumu susi
rūpino toki savo krašto ir kalbos 
mylėtojai, kaip Daukantas, Valan
čius, Ivinskis ir keli kiti, ėmė ra
šyt lietuvių kalba knygas. Čia Ru
sų valdžia pajuto pavojų ir po 1863 
metų lenkų, ir dalimi lietuvių, su
kilimo, pamėgino pati spausdint 
lietuviškas knygas rusiškomis rai
dėmis. Prispausdino maldaknygių 
ir paleido jas tarp žmonių. Bet to
kių knygų mūs kaimiečiai neprisi
ėmė; kam brūkte įbrūko, tas pa-

z PIRMASIS LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS.
Spauda yra galingas įrankis žmogaus gyvenime. 

Per spaudą galima kuo greičiausiai ir kuo plačiausiai 
paskleisti bet kurias idėjas. Spauda padeda žmogui la
vintis, šviestis ir tuo būdu tobulėti, žengti priekin. Pa
gal spaudos išsiplatinimą mes paprastai sprendžiame 
apie tautos kultūringumą Vadinas, juo kurios tautos 
žmonės daugiau skaito, juo ta tauta yra kultūringesnė, 
šviesesnė. Ypač svarbi žmonių gyvenime periodinė spau
da. Mat, ji, dažniau aplankydama skaitytoją, daugiau 
jam reikalingų, naudingų bei įdomių žinių suteikia.

Kai lietuvių periodinė spauda pradėjo gyvuoti, šie
met sukako šimtas metų. Pirmas lietuvių kalba perio
dinis leidinys, arba laikraštis, pasirodė 1832 metais. Tai 
buvo ..Nusidavimai apie Ewangelijos Prasiplatinimą 
tarp Žydų ir Pagonų“. Jau Šio laikraščio antraštė mums 
rodo, kad pirmutinis lietuvių kalba periodinis leidinys 
buvo beveik išimtinai paskirtas krikščionybės platinimo 
reikalams tarp įvairių nekrikščioniškų tautų.

Pirmąjį lietuvių kalba laikraštį ,,Nusidavimai apie 
Ewangelijos Prasiplatinimą tarp Žydų ir Pagonų“ įsteigė 
ir ligi 1875 metų redagavo Fredrich’as Kelch’as 
(1801.VI.10—1877.11.1 9), Kretingos bažnyčios mokytojas. 
Friedrichui Kelchui 1875 m. pasitraukus ir pradėjus leisti 
naują laikraštį „Pasiuntinystės Laiszkęlį“, „Nusidavimus 
apie Ewangelijos Prasiplatinimą tarp Žydų ir Pagonų“, 
rodos, kurį laiką redagavo Kuršaitis, o 1888 m. 
juos pradėjo redaguoti kun. Pi pi r s iš Klaipėdos; po 
jo ligi 1907 m redagavo Endriulaitis iš Priekulės, 
o nuo 1907 ligi 1914 m., t y. ligi didžiojo karo, juos 
redagavo Notiškių kunigas Š u i s e I i s. Karo metu, ro
dos, „Nusidavimai apie Ewangelijos Prasiplatinimą tarp 

Žydų ir Pagonų“ nebėjo. Mūsų čia minimas laikraštis 
buvo spausdinamas gotiškomis raidėmis. Mat, gotiškuoju 
šriftu buvo spausdinami beveik visi ano meto lietuvių 
protestantų leidiniai.

Tai tokia maždaug trumpai nupasakojus pirmojo 
lietuvių kalba laikraščio istorija. Dabar kyla naujas klau
simas, kokia buvo to laikraščio reikšmė mūsų tautai?

Jau pirma minėjau, kad jis buvo skiriamas religi
jos dalykams. Lietuviškumo jame tiek terandame, kad 
jis buvo leidžiamas lietuvių kalba, ir, pasirodydamas per 
mėnesį kartą arba rečiau, jis, be abejo, palaikė lietuvių 
kalbą Prūsų Lietuvoje. Jau tas faktas, kad lietuviams 
prireikė sava kalba laikraščio, rodo mums, kad Prūsų 
Lietuvoje lietuvių būta nemaža ir kad jų lietuviškumas 
buvo stiprus. Jei Prūsų lietuviai nebūtų mylėję savos 
gimtosios kalbos, tai jie nebūtų nė ta kalba laikraščio 
skaitę: jie būtų pasitenkinę vokiškais laikraščiais.

Tačiau taip iš tikrųjų nebuvo. Lietuviai, matyt, mie
lai skaitė savo gimtąja kalba leidžiamą laikraštį, nes tas 
laikraštis nežlugo. Priešingai—ėmė rastis Prūsų Lietu
voje daugiau lietuvių kalba laikraščių.

Prūsiniai laikraščiai, be abejo, praskynė kelią ir Di
džiosios Lietuvos lietuvių kalba leidžiamiems laikraščiams. 
Penkiasdešimt metų praslinkus po pasirodymo pirmojo 
lietuvių kalba laikraščio Prūsuose, 1883 m. pradžioj bu
vo išleistas ir pirmas lietuvių kalba laikraštis Didžiojoj 
Lietuvoj. Tai buvo „A u š r a“, kuri mūsų tautos atgimi
me pradėjo naują laikotarpį. A. Sakalaitis.
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sistengė dovaną sudegint, ar taip 
padėt, kad nei pats, nei kitas kas 
negalėtų jąja naudotis.

Pastebėjus tai, valdžia tiesiog 
uždraudė spausdint bet kurias kny
gas lietuviškomis raidėmis ir nau
dotis užsienyje spausdintomis.

Spausdint lietuviškas knygas 
Rusijos ribose niekas nedrįso, o 
gabent iš kitur pasienio sargyba 
neleisdavo. Tik 1876 — 77 metais 
Peterburgo inžinerijos studentui 
Petrui Vileišiui kažin kaip buvo 
pavykę išleist tenai kelias knyge
les („Apsakinėjimą apie žemę ir 
oro atmainas“, „Jurgį Stefensoną“, 
„Joną ir Aniutę“).

Užtai paskui valdžios agentai 
dar smarkiau puolė lietuviškas 
knygas.

Mano atmenamais laikais Lietu
voje buvo labai mažai pradžios 
mokyklų; tai tik nedidelė kaimie
čių vaikų dalis galėjo jose išmokt 
skaityt ir rašyt. Bet buvo įėję į pa
protį tiek bažnyčioj, tiek namie 
melstis iš knygų. Dėl to kiekviena 
motina, kad ir vargdienė, stengda
vosi išmokyt savo vaikus skaityt; 
kitos mokydavo tiesiog iš tų pačių 
maldų knygų. Kiek paūgesniam 
berniukui ar mergaitei gėda būda
vo pasirodyt bažnyčioj be malda
knygių.

Taigi Rusų valdžia maldaknyges 
draudė savo krašte spausdintis ir 
iš kitur gabentis; iš kitos pusės 
Lietuvos kaimiečiai niekaip nega
lėjo atsisakyt nuo priprastų jiems 
maldaknygių. Prasidėjo spausdini
mas maldaknygių artimiausiuose 
Prūsų miestuose ir kontrabandos 
keliu gabenimas į Lietuvą.

Knygų reikėjo daug, tai turėjo 
atsiras! pakankamai ir drąsių žmo
nių, kurie jas gabentų. Susidarė 
Lietuvoje tam tikras amatas — 
knygnešių amatas.

Iš pradžių nešiojo beveik tik 
maldaknyges. Nuo 1883 metų, ka
da buvo Basanavičius pradėjęs leist 
pirmą laikraštį, tautos žadintoją 
„Aušrą“, prisidėjo laikraščiai ir 
šiaip knygelės.

Už laikraščius Rusų valdžia la
biau baudė, nekaip už maldakny
ges, tai knygnešių darbas pasidarė 
dar sunkesnis, dar pavojingesnis. 
Tie patys knygnešiai turėdavo pri
statyt į užsienius ir rankraščius. 
Tačiau drąsuolių, tam darbui atsi
dėjusių, netrūko.

Nešė knygas ryšulėliais, gabeno 
maišais, o buvo ir tokių, kurie ve
žimais veždavo. Jurgis Bielinis ve
žimais pristatydavo knygų net į 
Mintaują ir Rygą, kur jų laukdavo 
didelė lietuvių kolonija.

Knygnešiai, pasienio kareivių ir 
žandarų gaudomi, turėdavo įvairių

Statutų (statai.
(Pagal prof. Aleksandrą Sik).

Devintas įstatas. 
Skautas taupus.

A t ša r g u m o, apsigalvojimo pabrė
žimas tuojau po geros nuotaikos įstato, 
yra kaip tik vietoje.

Sis įstatas — taupumo principas — 
skautas yra taupus.

Brangink pinigus, betv saugokis, kad 
nebūtum pinigų vergas! Šikštumas lygiai 
negarbingas, kaip pinigų švaistymas. 
Stenkis išmokti išeiti tuo, ką turi, būk 
praktiškas ir savo darbštumu pasidaryk 
materialiai nepriklausomas, kad niekam 
nebūtum našta.

Taupumas turi būti žiūrimas pir
miausia kaip vidinės laisvės sąlyga. Būk 
taupus, kad būtum laisvas. Šikštumas 
yra negarbingi Mamono pančiai. Nė kiek 
negeriau yra kitas kraštutinumas, kai kas 
nemoka elgtis su pinigais. Skautas pri
valo mokėti branginti pinigus, nes žino, 
kad pinigai yra priemonė didelėms 
vertybėms pasiekti, kad pinigai yra bū
tina išorinio savarankumo sąlyga, kad 
pinigai teikia progų kitiems padėti. Žino
damas, kad p i n i g ai y r a tik prie
monė, ne sau tikslas, skautas neleis 
pinigams paimti ant savęs viršų, dėl jų 
neišsižadės aukštesnių vertybių.

Nesunku suprasti, kokios didelės įta
kos ekonominis savistovumas turi būdui. 
Kaip dažnai sakoma — juk jam lengva 
gražiai tauriai elgtis, nes jis turtingas. 
Nors turtas nėra būtina gero būdo są
lyga, tačiau neabejotina, kad esant eko
nominiam savarankumui, nebūtų dauge- ! 
lio negarbingų pasielgimų, pataikavimo, 
neištikimybės. Gali būti du didžiausi— 
ir abudu lygiu — gero būdo priešu yra: 
per didelis turtingumas ir kraštutinis 
skurdas. Todėl skautas privalo branginti 
pinigus ir siekti ekonominio savistovumo. 
Nereikia bijoti už tikrą darbą imti atly
ginimą. Gauti atlyginimą nėra tai kieno 
daroma malonė, bet dirbančiojo teisė. 
Kiekvienas darbas turi būti atlyginamas, 
nebent sutiktum, geru motyvu, kurį darbą 
dirbti be atlyginimo. Ir niekados nega
lima, nei sau pačiam, nei draugovės nau
dai, iš kitų reikalauti neatlyginamo darbo.

Dešimtas įstatas.
Skautas blaivus ir skaistus sa
vo mintyse, žodžiuose ir veiks

muose.
Kūno nešvara yra visų ligų šaltinis 

ir pirmas laiptas į dvasios neskaistumą.
Sielos skaistybė yra plieno jėgos ir 

sveiko gvvenimo džiaugsmo šaltinis, 
stiprina valią ir puošia pasaulį, sužadi
na supratimą viso, kas gražu ir gera, 
taurina ir gilina meilę.

Švarus kraujas yra tautos didybės ir 
galios laidas.

Neskaistumas naikina Dievo paveikslą 
žmoguje, atima kūnui jėgą, užteršia vaiz
duotę, atbukina protą, palaužo charakterį, 
visą tautą veda į žlugimą.

Saugok tavo dvasios skaistybę visose 
apystovose. Teneimponuoja tau visa, kas

nuotykių. Jų ir jaučio odoj, kaip 
sakoma, visų nesurašytum. Apysa
kėlėje „Baltrus knygnešys“, įdėtoje 
šitame „Sk. Aido“ numeryje, duoti 
keli vaizdeliai iš knygnešio gyve
nimo. Pasiklausinėkit tarp kaimo 
senesnių žmonių, gausit išgirst dar 
įdomesnių jų nuotykių.

Garbė mūs drąsiems knygne
šiams! Pr. Mašiotas.

Smuikelis.
Piešė J, Tarbūnas.

nesku stu, nors iš paviršiaus spindėtų ir 
viliotų — viduje slepiasi purvas ir puvė
siai. Paniekindamas venk blogų draugų 
būrio, venk nešvarių kalbų, knygų, vaizdų 
ir viso, kas gali vesti mintis į ne
skaistumą. Ieškok to, kas teikia stipry
bės—rimtas darbas, gražus elgesys, vy
riškas tvardymasis ir nuoširdus drau
giškumas—visa tai bus tau svarbūs tal
kininkai.

Sielos skaistybė yra tokia vertybė, 
kuri pasiekiama tik kaip atlyginimas už 
atkaklią kovą. Toji kova parodys, ar 
tikrai esi vyras, ar tik žemų polinkių 
žais ja s.

Šis įstatas įpareigoja skautą nevar
toti nuodų — tabako, alkoholio. Dėl jų 
skautas turi turėti aiškų, konsekventišką 
ir sąmoningą nusistatymą.

t

Mažas pypkorius sako savo draugui;
— Žinai, kai pradėsiu naują gyvenimą 
(neberūkysiu) — aš tapsiu lakūnui

3

5



S |Visų pirmiausia ir visų svar
biausia, jis yra skautas. To nie
kad nereikia užmiršti.

Jūros skautą greičiau traukia jū
rų plėšiko, kaip „sakuotnigerin“ gi- 
rininko’gyvenimas. Todėl jis išky
lauja vandeniu. Šiaip jis toks pat, 
kaip visi skautai. Nuo jų jis ski
rias tiktai kepuraite ir marškiniais, 
kurie rodo, kad jis jūrininkas. Jo 
idealai yra tie patys: jis duoda tą 
patį įžodį; turi vykdyti tuos pačius 
skautų įstatus: jį žadina ta pati 
skautystės dvasia.

Pasiturį berniukai gali paplaukioti 
jachtomis ir šiaip laivais, ir jūros 
skautų tikslas — duoti progos ir 
neturtingesniam berniukui pajūri- 
ninkauti, patirti visus jūrininko gy
venimo džiaugsmus ir malonumus.

Jūros skautas turi pasižymėti vi
sais skauto privalumais, prie kurių 
dar turi pridėti ir jūreivio ar upei
vio privalumus, destis, kur gyvena. 
Tas junginys turėtų duoti idealųjį 
pilietį.

Jūros skautų auklyba, skiriama 
tikrajai pilietybei ugdyti, gali būti 
pritaikyta kiekvienam berniukui, vis 
tiek, ar jis paskui versis žemėje ar 
jūroje.

Paprastas auklėjimas paprastai ei
na tam tikromis vėžėmis, tuo tarpu 
berniukui reikia įvairumo. Jūrinin
ko išeinamas mokslinimas, kaip 
paprastai ir manoma, yra lygus 
skauto „girininko“ išeinamam moks

linimui, ir ten ugdomas vyriškumas 
ir^būdas. Skautyste ir jūros skau- 
tyste stengiamasi sujungti tas dvi 
auklėjimo formas su paprastu ber
niuko mokslinimu, kad jis užaugtų 
.pilnutiniu, visapusiškai išlavintu pi
liečiu.

Pirmas dalykas, kurį reikia įsidė
mėti, lavinant jūros skautus, yra 
tas, kad skautystės darbas nėra jū
rininkų mokomojo laivo darbas. 
Berniukai lavinami po kelias valan
das savaitėje, o ne kasdien ir visą 
dieną, ir jūros skautininkai nėra 
versliniai mokytojai. Jei jie mė
gins iš pat pradžių įdiegti jūrinin- 
kiško mitrumo, arba navigacijos 
gudrybių išmokyti, tai, labai gali
mas dalykas, kad jie savo darbą 
labai vidutiniškai atliks.
^.Laimė, savo rankose turime ga
lingą atsvarą mūsų, kaipo mėgėjų 
mokytojų, trūkumui — turime pa
čių berniukų norą ir užsideg mą 
mums padėti. Turime tai tik iš
naudoti ir gausime kuo geriausių 
rezultatų. Mūsų pirmas žingsnis 
išugdyti tinkamos dvasios, o kada ji 
bus išugdyta, bus galima pasivaryti 
pirmyn ir kitur, nes pats berniukas 
padės.

Jūros skautystei ne būtinai reikia 
gyventi pajūryje. Ir vidaus vande
nyse galime prisiauginti ir prisila- 
vinti visai mitrių jūros skautų, kaip 
jau ne vieną kartą praktika yra pa
rodžiusi. Idealioji jūros skautų 
būstynė — barža, ar ant pontonų 
pastatytas namelis, kokioje upėje, 
kanale ar įlankoje. Tokia barža 
ar namelis, su pamažu plečiamu 
burinių ir irklinių laivelių, motori
nių valčių, baidarių, plaustų ir t. t. 
laivynu, sudaro visos vandens veik
los centrą. Bet vis tiek, ar būstynė 
bus žemėje ar ant vandens, drau
govė turi turėti reikiamais skersi
niais ir lynomis aprūpintą stiebą 
fizinėms jėgoms, miklumui ir tik 
nuolat laipiojant įgyjamam pasitikė
jimui ugdyti.

Jūros skautystė yra paremta tuo 
pačiu principu, kaip ir šiaip skau
tystė, — veikla ir žaidimais, kurie 
tikrai patinka berniukams, o ne 
mankšta ir formaliu mokymu. Svar
biausias tikslas, kaip ir šiaip skau
tystės, visados — išugdyti geros 

pilietybės moderniškais auklėjimo 
metodais, ugdant:

(1) būdą;
(2) sveikatą.
Būdu suprantame ir individualinį 

vyriškumą, savitvardą, energiją, pa
tikimumą, laimingumą ir „megin- 
gumą“.

Juros skautystė — puiki dirva 
skautams vyčiams ar specialioms 
skiltims „žeminėse“ draugovėse.

Tokiais atvejais auklėjimas bus 
varomas šiaip skautystės principu 

būdui ir inteligencijai, 
sveikatai, 
nagingumui, 
naudingumui

ugdyti.
į būdo ugdymą įeina tokie daly

kai, kaip signalizavimas (susikaupi
mui, tikslumui, regėjimo greitumui 
ir inteligencijai plėtoti), kompasas, 
kelybos taisyklės, laivų tipų žinoji
mas, žemėlapių skaitymas, zonda
vimas, navigacijos mokymas, gam
tos studijavimas, t. y., jūros gamtos 
pavyzdžių rinkimas, potvyniai ir 
atoslūgiai, astronomijos ir meteoro
logijos pradai ir t. t.

Sveikata ugdoma irstantis, plau- 
kiojaut, gyvybę gelbėjant, darbuo
jantis su rakietiniais aparatais, lai
piojant į stiebus ir t. t.

Nagingumas ugdomas signalizuo
jant, mazgus rišant, verdant valgyti, 
plaukiojant laiveliais, dirbant bures, 
dailidaujant, darbuojantis su elektra, 
inžinieriaujant ir t. t.

Naudingumas ugdomas gelbė
jant gyvybę, sudužusius laivus, 
slaugant ligonis, teikiant pirmąją 
pagalbą ir t. t.

Vaisiai.
Mūsų auklėjimo vaisiai yra pa

rodę, kad mūsų metodais dirbamas 
darbas yra vertas dirbti. Anglijoje 
jis buvo itin griežtai išbandytas per 
Didįjį Karą, ir bandymą išlaikė vi
siškai patenkinamai. Daug juros 
skautų dirbo kaipo virėjai, signali
zuotojai, pirmosios pagalbos teikė
jai ir 1.1. įvairiose anglų padedamojo 
laivyno dalyse, o ant kranto jie 
buvo perėmę visas pareigas iš pa
sienio sargybos per visą Didžiojo 
Karo laikotarpį, ir už savo darbą 
iš valdžios susilaukė kuo didžiausių 
pagyrimų.
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Baltrus| knygnešys.
Dėl ko kovota, 
Dabar branginkim: 
Knygoms ne urvus,

‘ O spintas skirkim.
Adomaičių gimnazistai Juozukas ir Jo

nukas būtų pasistatę palapinę kalnelyje, 
o ne alksnyne, kad apie tą kalnelį nebū
tų girdėję šiurpius dalykus pasakojant. 
Vieni sakė, kad čia buvę koki milžinų 
kapai, kiti — kad didelio pono rūmai; 
bet tas ponas buvęs negeras, tai jo rūmus 
žemė prarijus.

Juo didesni augo Juozukas ir Jonu
kas, juo mažiau tikėjo tokioms pasakoms. 
Vis dėlto nedrįso, ypač vakare, sėdėt 
kalnelyje vienudu ar kad ir su kitais vai
kais.

Daugiausia apie kalnelį pasakotojai 
buvę girdėję iš Baltraus, gyvenusio savo 
trobelėje, paupy, netoli kalnelio. Todėl 
gimnazistai, pagalvoję, pasitarę, nuspren
dė paklaust patį Baltrų, iš kur jis žino 
apie kalnelį ir ką jis apie tas pasakas 
mano.

Gera proga pasitaikė netrukus. Vieną 
vakarą Juozukui su Jonuku teko pava
duoti arkliganį alksnyne. Tai susikūrė 
tenai ugnelę ir atsisėdę klausė, kaip 
arkliai žolę skabė.

Tik kas krūmuose subraškėjo. Vaikai 
ėmė klausyti.

— Man atrodė, kad kas eina, — pas
kui pasisakė Jonukas.

— Bet dabar nieko negirdėt, — ra
mindamas save atsiliepė Jonukas.

— Vėl eina, visai arti, — ėmė dairy
tis Juozukas,

— Ir vėl sustojo, nieko negirdėt, tai 
kas čia galėtų būti? — ėmė graibytis 
aplinkui Jonukas, savo pagalio ieškoda
mas.

Tik išgirdo seną balsą:
— O kas gi čia mano malkas degina? 

Cha-cha-cha.
— Tai Baltrus, tai Baltrus, — skar

džiu balsu sušuko Jonukas.
— Kaip gerai, — nudžiugo ir Juozu

kas.
Kai Baltrus priėjo arčiau, Juozukas ir 

Jonukas gražiai su juo pasisveikino.
— Žagarų, dėde, mudu patys pasirin- 

kova, — pasiaiškino Juozukas. — Ir dė
dei galėsiva parinkt, kai reikės.

— Gerai, gerai, vaikučiai, aš tik pa
juokavau, — maloniu balsu atsakė senis. 
— O kad man drūtesnių šakų prilaužy- 
tumėta. nepakenktų, — žiemai parsineš 
čiau.

— Padarysiva, padarysiva, — atsilie
pė ir Jonukas. Prašom prisėsti prie' ug
nelės ir ką papasakot.

— Ką gi aš senis galiu papasakot, 
kad toli iš namų niekur neinu, — atsakė 
Baltrus. — Ir pas judu tik dėl to atėjau, 
kad ugnelę pamačiau...

— Apie mūs užburtąjį kalnelį prašom 
papasakot, — gyvai atsiliepė Jonukas. — 
Labai prašom apie kalnelį ką papasakot.

— Ką čia pasakosi visokius žmonių 
paikus prasimanymus.

— Kodėl paikus? Mudviem bus labai 
įdomu, — atsiliepė Juozukas. ,

— Todėl, kad tie pasakojimai toki, jog 
paskui naktį nemiegosita. Seniai jau aš 
jų nebepasakoju.

— O kodėl pirma pasakojot? — pa
klausė Juozukas.

— Kad reikėjo bailius žmones pa
gąsdint...

— Papasakok, mudu nebijova, — pa
kartojo savo prašymą abudu vaikai.

— Na, kad taip norite, — mostelėjo 
senis ranka, — tai šį-tą papasakosiu. Tik 

žinokite, kad tai yra žmonių prasimany
mai, kad nieko panašaus negalėjo būti. 
Aš pasakodavau, ką buvau girdėjęs iš 
žmonių, už mane senesnių; o pasakoda
vau, kad nereikalingi žmonės į kalnelį ne
vaikščiotų.

— Kodėl to, dėde, norėjai? — vėl pa
klausė Juozukas.

Senis nieko tuojau neatsakė, tik išsi
traukė iš kišenės pypkę, atsivežęs atvo- 
žėlį, pabadė nykščiu tabaką ir, užsižie
bęs degtuką, užsirūkė. Paskui, patrau
kęs kelis kartus dūmą, paraukęs kaktą, 
pradėjo:

— Kai buvau jaunas, lietuviai buvo 
dar po Rusų valdžia. Rusai draudė lietu
viams turėti savo knygas, tai reikėjo jas 
iš Prūsų gabentis.

— Žinovą, žinovą, — atsiliepė vaikai
1 pusbalsiu,

— Iš įvairių vietų žmonės eidavo per 
Vokiečių sieną ir parnešdavo maldakny
gių, kalendorių ir kitokių knygų. Gaben
davau ir aš knygas iš Prūsų.

— Tai buvai, dėde, knygnešys, — atsi
liepė Jonukas.

— Taip, buvau. Parsinešęs turėdavau 
kur nors dėti, bet taip padėti, kad, kam 
nereikia, nežinotų, kur padėtos. Tai jūs 
kalnelyje po krūmu prie medžio išsika
siau urvą, įsispraudžiau į jį dėžę ir tenai 
laikydavau draudžiamas knygas. Urvelį 
uždarydavau lentgaliais, o ant lentgalių 
uždėdavau velėnų.

Po kalnelį mėgdavo landyt piemens 
Jie galėjo užtikt mano sandėliuką ir iš- 
plepėt, kam nereikia; tai aš ėmiau visur 
aplinkui, ypač kur maži girdėdavo, pasa
kot visas pasakas, kurias augdamas bu
vau girdėjęs. Dar nuo savęs pridėdavau, 
kad būtų baisesnės.

Tai labai gerai padarė, nes po kiek 
laiko ne tiktai maži, bet ir suaugę ėmė 
vengt kalnelio, iš tolo jį apeidavo. Galė
jau ramiai tenai knygas laikyt ir, po ke
lias išsiimdamas, pardavinėt aplinkiniams 
žmonėms.

— Tai nueisim tenai kada pasivaikš
čiot, — pasisakė Juozukas, — tik su dė
de, drauge.

— Gerai, — sutiko senis. — Kada 
norėsite, užbėkite pas mane, tai parody- 

« siu, kur kalnelyje knygas laikiau.
— Ateisiva, ateisiva, — pasižadėjo 

vaikai.
— Na, o dabar eisim miegot, — pa

siūlė senis, pamatęs, kad tikrasis arkliga- 
nis ateina.

— Eisim, — atsakė Juozukas, — bet 
greit vėl pasimatysim.

— Labąnakt, — pasakė Baltrus, jau 
atsistojęs, ir pasuko savo trobos link.

Pasikeitę keliais žodžiais su arkliga- 
niu, ir gimnazistai nuėjo namo. Ėjo grei
tu žingsniu, mažai kalbėdami, tarpais 
dirsčiodami kalnelio link. Kai įžengė į 
kiemą, abudu lengvai atsidūsėjo.

Naktį Juozukas kelis kartus pro mie
gus šūktelėjo: „Nebijau!" Jonukas pabu
dęs pasisakė, kad Baltrų sapnavęs: senis 
jam apie kalnelį pasakojęs.

Vaikai su knygnešiu kalnelyje.
Kitą rytą Juozukas su Jonuku, nubė

gę į alksnyną, prilaužė sausų šakų ir pa
siėmę, kiek katras apglėbė, nunešė 
Baltrui.

— Štai žagarų atnešėva, kad gaišina- 
va, — pasakė Jonukas, kaip buvo sutarę. 
— Parinkova storesnių, kad žiemai tiktų.

— Tai man geri vaikai, tai geri! Dė
kui, dėkui! — atsakė senis. Tuojau pa
prašė prisėst ant suolelio prie trobelės

ir, pažiūrėjęs abiem į akis, galvą palin
gavo, paklausė:

— Juk, tur būt, toliau einate, ar tik 
pas mane?

Vaikai pasižiūrėjo į viens kitą; paskui 
Juozukas atsakė:

— Noriva į kalnelį nueit... Gal eitu
mėt drauge?

— Galiu, galiu, — sutiko senis. — 
Kaip tik atspėju... Buvau besirengiąs į 
jūs alksnyną žagarų.

— Tai gal ir eisim, — pašoko iš vie
tos Jonukas.

— Galim eit, — atsakė Baltrus, siek
damas lazdos, čia pat stovėjusios atrem
tos į sąsparą.

Tuojau pasuko už trobelės ir nuėjo 
ežia paskui viens kitą, senis knygnešys 
pryšakyje.

Priėjęs kalnelį, senis ne tiesiog lipo į 
jį, o pasuko į šoną ir labai nepatogiu ta
keliu, apžėlusiu šlaitu nuvedė vaikus prie 
didoko medžio. Ne visai įlipęs į kalnelį, 
sustojo ir parodė:

— Štai po šita šaknim knygas dėda
vau. Dabar jau čionai viskas kitaip 
atrodo.

Vaikai apžiūrėjo nurodytą vietą, pa
kraipė galvas. Paskui Juozukas paklau
sė:

— Ir niekas knygų čionai nebuvo už
tikęs?

— Niekas.
— Ir nė karto nepagavo? — susido

mėjo Jonukas.
— Nė karto. Vieną pavakarę pasie

nio sargybinis vijosi. Atsivijo iki pat 
upės, bet pasprukau,

— O kaip, dėde, pasprukai?
— Nešiausi naktį gerą ryšulį knygų. 

Buvo mėnesiena. Perėjau sieną ir pa
traukiau namo. Iš tolo pamatė mane 
sargybinis ir ėmė šaukti: „Stok!" Aš 
bėgt, jis vytis. Atbėgau tiesiog prie krei
vosios brastos ir bėgu, nuo akmens ant 
akmens šokinėdamas. Kareivis nusiavęs 
batus, kelines pasiraitojęs, šoko bėgt 
paskui. Tik paskui girdžiu — kas plump
telėjo į vandenį. Tai kareivis, pribėgęs 
pirmąjį brastos vingį, nepasuko į šoną, 
kaip reikėjo, žengė tiesiog ir krito į 
vandenį. 0 buvo tenai gana gilu, jam 
iki pažastų. Tai iš karto pasinėrė. Pas
kui pasimaudęs, rusiškai pakeiksnojęs, 
pasuko atgal, tiesiog prie kranto.

Aš, atbėgęs į savo pusę, pasukau už 
kalnelio ir žiūriu prigulęs prie žemės, kas 
bus toliau. Išlipęs visas šlapias, sargy
binis nusipurtė, apsidairė ir pasuko pas 
artimiausią ūkininką pradžiūti.

Visa tai matant, mane toks juokas 
paėmė, kad sunku buvo susivaldyt. Bet 
gulėjau, kaip užmuštas, iki kareivis nu
ėjo gerą galą atgal basas, batai rankoje.

Ūkininkui, žinoma, nepasisakė, kad 
knygas gaudydamas taip išsimaudė.

— Minėjai, dėde, brastą, — atsiliepė 
Jonukas. — Čia arti brastos nėra, gal 
pirma buvo?

5
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— Tai, tur būt, bėgai sugriuvusiu 
akmeniniu tiltu? — spėjo tuojau Juo
zukas.

— Taip, tuo vingiuotu akmenų taku. 
Jo kareivis nežinojo, tai ant vingio ir 
įsmuko... Beje, apie tą akmenų taką pa
sakoja, kad jį senovėje lietuviai nusigrin- 
dę, kad galėtų iš vienos pusės upės į 
kitą pereit. Tas takas visada buvęs po 
vandeniu, kad priešai jo nematytų, ir 
vingiuotas, kad, ir radę jį, pereit nega
lėtų.

Kiti knygnešio nuotykiai.

Gimnazistams taip patiko knygnešio 
nuotykis, kad užsimiršo pasakas apie 
kalnelį.

— O kaip dar buvo su knygomis? — 
paklausė tuojau Jonukas.

Baltrui to ir reikėjo. Jis žinojo, kad 
vis tiek nuo kalnelio pasakų vaikai naktį 
nemiegos, tik toliau to kalnelio baidysis, 
tai jų ir nenorėjo pasakot. Tuojau ėmė 
pasakot apie kitus savo nuotykius.

— O vis taip pat, — nusijuokė senis 
į Jonuko klausimą: — aš slapsčiausi su 
savo prekėmis, sargybiniai mane vis 
gaudė.

Kartą raitas mane buvo užklupęs. 
Ėjau sau keleliu tarp rugių, tik išgirdau 
raitelį atjojant. Atsigręžęs tuojau paži
nau, kad tai pasienio sargybinis. Aš 
tuojau į rugius. Tenai knygas numečiau 
į tarplysį, o pats pasilenkęs nubėgau to
liau. Išbėgau į pievelę, kur tuo tarpu 
šieną grėbė, ištraukiau vienam iš rankų 
grėblį ir grėbiu.

Sargybinis mėgino per rugius jot, ma
nęs ieškot, bet ūkininkas tuojau šūkte
lėjo jam, kad javų netryptų, ir raitelis 
turėjo pasukt atgal į kelelį. Prijojęs pie
velę, paklausė, ar nematę bėgančio su 
našta vyro. Į tai jam, žinoma, atsakė, 
kad nematę, negirdėję ir nieko apie tokį 
nežiną.

Sargybinis gavo jot sau, nieko nepe
šęs.

— O aš nebūčiau mokėjęs taip iš sar
gybinio išsisukt, — atsiliepė Jonukas.

— Kai yra didelis reikalas, tai kartais 
smegens dar geriau dirba, nekaip pa
prastai, — nusijuokė Baltrus ir išsitraukė 
iš kišenės pypkę.

Gimnazistai patylėjo, iki Baltrus pyp
kę užsirūkė.

Paskui senis nusišypsojęs tarė:
— O ramiausia būdavo elgeta vaikš

čiot ir knygas duonos maišelyje nešiot. 
Eini, būdavo, ir dairaisi. Kai pamatai 
sargybinį ar šiaip kokį įtartiną rusą, tai 
atsistoji susikūprinęs, galvą palenkęs ir 
skersom akim žiūri į tokį poną. Ne tik
tai koks ponas, bet ir sargybinis nemėgs
ta į tokius elgetas žiūrėti. Nukreipia akis 
į kitą pusę, kyštelia į delną kokį varinu- 
ką, o kartais ir nieko neduoda ir nueina 
sau. Į duonmaišį ir nepasižiūri. Žino
ma, reikia paskui greičiau pasitraukti 
tokiems iš kelio: tada ir jiems ramiau ir 
pats gali drąsiai toliau žengt... Bet žen- 
kim namučių — saulė jau pietuose, — už
baigė senis tos dienos pasikalbėjimą ir 
atsisveikinęs nuėjo į savo trobelę. Vai
kai patenkinti nutripsėjo namo.

Paskui gimnazistukai dažnai taip su
sitikdavo kalnelyje, su knygnešiu pasė
dėdavo, pasikalbėdavo. Palengva taip 
apsiprato su kalneliu, kad ir be Baltraus 
drąsiai po jį vaikščiodavo, net vakarais 
nebijodavo ateit, ugnelę kūrentis,

P r. Mašiotas.

Idėjos ir darbai.
„Visuotinės Meno Istorijos“ autoriaus 

jubiliejus.
„Visuotinės Meno Istorijos“ veikalo 

autorius, mons. Kazimieras J a s ė- 
n a s, kuriam nesenai sukako 65 m. am
žiaus, gyvena Latvijoje, Mintaujoje. Vei
kalas leidžiamas atskirais sąsiuviniais. 
Iki šiol jau sudaryti du didžiuliai tomai. 
Veikalo autorius dirba pedagogo darbą 
Mintaujos mokytojų klasinėj gimnazijoj, 
mokytojų seminarijoj ir pradžios mokyk
loj. Veikalas buvo pradėtas rašyti prieš 
dešimtį metų „Vis. Meno 1st.“ autorius 
išleido savo lėšomis, įdėdamas per 60.000 
litų. Dabar rašoma to veikalo III ir IV 
tomai.

„V. M. Istorija“ išleista su daugybe 
iliustracijų, ant labai gero iliustracinio 
popierio, taigi visai nesistebėtina, kad tas 
išleidimas taip brangiai kaštavo.

Ką dirba rašytojai?
— Mokytojaujanti Šiauliuose beletris

te P. O r i n t a i t ė, laikraščių praneši
mu, rašo didžiulį romaną.

— Feljetonistė L. Janušytė, mūsų 
„Sk. Aido" bendradarbė, žada išleisti sa
vo feljetonų rinkinį. Rinkinys būsiąs 
apie 200 p si.

— Bal. Sruoga ir V. Krėvė—Mickevi
čius gruodžio mėn. pradžioj pradeda leisti 
literatūros ir kritikos žurnalą „Skynimai“. 
Be senesniųjų žurnale bendradarbiaus ir 
visa eilė jaunųjų rašytojų.

— Vyt. Alant o—J akševičiaus 
pjesę „Užtvanka“ po gerai pavykusio pa
statymo Šiauliuose, žada statyti valst. 
teatre Kaune.

V — „Kryžkelių“ autorius rašytojas 
Antanas Vienuolis—Žukauskas, Vytauto 
Didžiojo komiteto literatūros konkurso 
laimėtojas, šiomis dienomis užbaigė rašyti 
kitą romaną, pavadintą „Šiltame pajūry“. 
Romanas būsiąs dviejų dalių, po 300 pus
lapių kiekviena. Veiksmas vyksta Lie
tuvoj ir užsieny. Naujas Vienuolio ro
manas leidimo tikslu atiduotas knygų 
leidimo komisijai, prie švietimo m-jos. 
Neabejojam, kad daugelis skautų, kuriems 
teko keliauti ir būti Anykščiuose, atsi
mena šitą malonų, žilą mūsų rašytoją, ku
ris tokiu atsidavimu saugo „Anykščių Ši
lelio" autoriaus, vysk. Ant. Baranausko 
klėtelę ir joje esančius didžiojo dainiaus 
palaikus.

PAVEIKSLŲ PARODOS.
— Dail. Arbitblato vadovaujamoj me

no galerijoj (Kaune, Gedimino g-vėj) tre
čiąją eksponatų serija eina japonų graviū- 
ristai, išstatę apie 30 darbų, vaizduojan
čių japonų pasakas ir legendas, geišų gy
venimą, artistų ir japonų scenos sceno
vaizdžius.

— Čiurlionies galerijoj, dailininkų 
„Ars“ grupės (dalyvauja dailininkai: Do- 
bužinskis, Galdikas, Gudaitis, Vizgirda, 
Steponavičius, Mikėnas, Samulevičius, 
„Sk. Aido“ bendradarbis Kulakauskas ir 
kt.) suruoštą paveikslų parodą aplankė 
apie 3.000 žmonių. Menininkai susispietę 
„Ars“ grupėje pirmieji pasirodė su mani
festu. Daugumoje „Ars" grupės dalyviai 
— jaunimas, tačiau savo darbui jau pa
siruošęs. Keletas iš jų jau matė Vakarų 
Europą ir ten kurį laiką dirbo.

— Savo patalpose (Laisv. ai. buv. kino 
„Gaza") nepriklausomųjų menininkų dr-ja 
surengė paveikslų parodą. Parodoje iš
statyta 14 dailininkų darbų. Taip pat gau
siai lankoma.

MARTINAIČIO KARIKATŪRŲ 
PARODA.

Teko sužinoti, kad populiarusis kari
katūristas ir aktyvus „Sk. Aido" bendra

darbis J. Martinaitis netrukus Kaune su
ruoš savo karikatūrų parodą. Martinaitis 
plačiai žinomas, nes bendradarbiauja ka
rikatūromis ir eiliuotais feljetonais: „Ka
ry", „Trimite“, „Mūsų Laikrašty“, „Ūki
ninko Patarėjuje", „Vapsvoj" ir kt.

— „Lietuvos Aidas“ ir „Naujoji Ro
muva“ paskelbė ankietas gyvaisiais mūsų 
literatūros meno kėlimo reikalais. Pasi
sakė jau visa eilė rašytojų („L. A.") ir 
skaitytojų („N. Rom.").

SKULPTORIUS BR. PUNDZIUS 
šiomis dienomis nulipdė šaulių sąjungos 
įkūrėjo VI. Putvinskio biustą, kurį 
šaulių sąjungos valdyba pripažino tinka
mu platinti šaulių būriuose.

UŽSIENY:
— Literatūros Nobelio premija 1933 m. 

pripažinta anglų rašytojui Galsvorty.
— Vokiečių rašytojas Herdhardas 

Hauptmanas šiomis dienomis atšven
tė savo 70 metų sukaktuves. Rašytojo 
karjerą Hauptmanas pradėjo būdamas 26 
m. amž. eilėraščių rinkiniu „Margoji kny
ga“. Pirmoji drama „Prieš saulės tekėji
mą“ pirmą kartą buvo vaidinta Lessingo 
teatre Berlyne. Vaidinimo metu publika 
triukšmavo, švilpė ir juokėsi. O po 30 me
tų sunkaus darbo ir pasiryžimo Hauptma
nas buvo jau visų pripažintas dramatur
gas ir Nobelio premijos laureatas. Iš jo 
dramų pažymėtinos „Audėjai", „Rosa 
Bernd“, „Vežėjas Henšelis" ir „Dorotea 
Angerman", Hauptmanas yra parašęs apie 
20 dramos veikalų.

— Paryžiuje įsikūrė Žiul Verno 
filmų dr-ja, turinti tikslą pernešti ekra- 
nan garsiojo romanisto veikalus. Iš kele- 
tos išverstų Žiul Verno knygų lietuviškai, 
tinkamiausia jaunimui „Kelionė aplink pa
saulį per 80 dienų“.

SKAUTŲ RADIO.
Lapkr. 20 d. skautų radio pusvalan

džio metu buvo skaitytas pašnekesys apie 
8-tą skautų įstatą, paaiškinti keli klausi
mai pr. mokyklų mokytojams, vilkiukų- 
paukštyčių d-vių draugininkams ir pra
nešta Sąjungos gyvenimo ir užsienių kro
nika.

Sueigos metu gražiai kanklėmis pa
skambino kunig. „Birutės" d-vės skautės 
penkias daineles.

Netrukus žada pasirodyti Vytauto Di
džiojo Universiteto „Vyties“ korporacijos 
skautai.

Skautų radio sueigos kiekvieną sek
madienį po pietų. Tikslus laikas yra pra
nešamas laikraščiuose „radio" skyriuos.

Pasiūlykite, ko jūs pageidaujate „skau
tų radio sueigų“ programoje!
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Skautė naudinga ir padeda artimiesiems.
Artinas baltoji senutė žiema. Kiek 

džiaugsmo ir pramogų žada ji skautėms! 
Pačiūžos, sniegčiūžės ir rogutės jau seniai 
nekantrauja drauge su skautėmis, išsi
ilgusios žiemos sūnelio šalčio ir baltučio 
sniego. Graži, linksma žiema, tačiau ne 
visiems ji džiaugsmą teikia.

Pasakykit, sesės, ar jūs jutot kada 
nors alki ir šaltį. Gal būt, atsakysite 
taip. Alkį jaučiat dažniausiai grįždamos 
iš mokyklos arba iš darbo namo, o šaltį, 
aišku, žiemą. Nėra tiedu jausmai ma
lonūs, tiesa? Pasakyčiau netiesa, nes 
labai mėgstu tuodu jausmu; kada einu iš 
darbo išalkus namo, žinau, kad manęs 
laukia gerosios motutės paruošti skanūs ir 
karšti pietūs. Truputį sušalti taip pat 
mėgstu, nes juo jautresnis ir malonesnis 
yra man mano šiltas namelis. Daugelis 
jūsų, sesės, jaučia panašiai. Bet,., pagal
vokit, kiek daug moterų, vyrų ir vaikų 
jaučia alkį, tačiau negali jo numarinti, 
yra sušalę, tačiau negali sušilti. Jų lūšne
lės nekūrentos, suplyšę drabužiai vos 
dengia sustyrusius kūnus. Skaudžiausia 
žiūrėti į vaikus. Jų akutės nežėri links
mumu, iš jų veidelių netrykšta gyvybė. 
Tai yra mažučiai seniai, kurie nelaukia 
iš gyvenimo nieko gero. 0 juk jie tokie 
pat vaikai, kaip ir visi kiti, turi tokią 
pat teisę džiaugtis gyvenimu, kūdikyste, 
kaip ir jūsų broliukai ir sesutės.

Sesės, mūsų pareiga padaryti taip, kad 
sužibtų laimė jų užgesusiose akutėse ir 
išbalusiuose veideliuose, kad jų tėvai 
pajustų, kad ne visi žmonės yra abejingi 
jų skurdui.

Artinasi Kalėdos. Jau nuo senų laikų 
jūs, sesutės, Kūčių vakarą nešat skiltims 
papuoštą eglaitę ir dovanėlių pasirink
tai neturtingųjų šeimai. Gražus ir kil
nus darbas. Bet man liūdna, sesės, kad 
Kalėdoms praėjus, toji šeimvnėlė, daž
niausiai, tampa pamiršta iki kitų Kalėdų. 
Juk gerą darot jiems ne tiek Kalėdų pro
ga, kaip jų vargo, jų nelaimių bėdoje.

Nors kartą į mėnesį aplankykit juos, 
padėkit. Pažaiskit su vaikais. Švelniai 
nežymiai naikinkit, ar bent atitraukit 
juos nuo blogų palinkimų. Pratinkit prie 
švaros.

„Jaunoji sk aute“ laukia daugiau sesučių talkon!

Žiemos iškylos dainelė.
(Gaida: Ko liūdi berželi, ko liūdi...).

1. Žiemužė šaltoji atėjo
Mūs' žemę apdengė baltai, 
Snieguolės tos baltos žvaigždutės 

Saulutėje spindi gražiai.

2. Paukštyčių linksmutis lizdelis 
Nebijo valdovės šaltos, 
Rogutes jos traukia į kalną 
Ir leisis, žiemužei dėkos!

3. Jau vienos paukštytės noselė 
Paraudo ir skauda tikrai,
Bet verkti dėl tokios nelaimės 
Paukštytė nemano visai.

4. Štai, sniego gniūžtelę jai neša 
Vilkiukas, geras brolelis: 
„Patrinki, jis sako, noselę
Ir dings tavo skausmelis“.

Ši dainelė priklauso Kauno IV-tos 
dr-vės vilkiukams — paukštytėms.

Jau iš anksto pasirūpinkit, kad vai
kai turėtų šiltą drabužėlį išeiti žiemą 
pakvėpuoti grynu oru. Ir čia pat ore 
pažaiskit su jais.

Bet su vaikais ir su jų tėvais turit 
elgtis labai atsargiai. Neužgaukit jų ne
apgalvotu žodžiu, arba elgesiu. Netur
tingi ir nelaimingi žmonės ypatingai jaut
rūs. Nebijokit pavadinti vargdienio po
nu N., o jo žmonos ponia N. Juk jie tik 
vargu nuo kitų žmonių skiriasi. Įeidami 
nesuraukti nosyčių, kad ir kažin koks 
kvapas jų namuose būtu. Jauskitės 
kaip ir visur kitur, nesistenkit pasidąrvti 
plonesnės, arba daryti mažiau judesių, 
nors ir didžiausia nešvara jus suptų. Ir 
prie viso to, nepamirškit, kad skautė 
kukli, vadinas?...

Dar daug patarimų galima būtų jums 
duoti, bet manau, kad jūsų gerosios skau
tiškos širdelės pačios pasakys, kaip rei
kia elgtis.

Jūs galit paklausti: ką nešti tai ne
turtingai šeimai. Visų pirma turit nueiti 
ir sužinoti iš kiek narių šeima susideda ir 
ko kam labiausiai reikia. Nenuneškit 
saldainių tiems, kuriems reikia duonos ir 
panašiai. Nuneškit ką nors drabužių 
(nešami drabužiai turi būti išvalyti, su
lopyti ir p.), valgių, na, ir vaikams, be 
naudingų dalykėlių, truputį saldainių, 
eglaitę ir t. t.

Kaip surasti neturtingų šeimynas? 
Stenkitės surasti pačios. O jeigu pačio 
negalit surasti, nežinot, pasiteirauki! pas 
pradžios mokyklos mokytojus arba ko
kioj labdarybės įstaigoje.

Jeigu jums reikės dar kokių patari
mu, atsiųskit laiškutį Vyr. Sk. Štabo re
dakcijai, tik prirašyki! ant voko „Jauna
jai Skautei“ .

Budėkit, kad apie jus būtų kuo ma
žiausiai vargo ir nelaimingų žmonių.

P. M.

Vyt. Donaila.

Prieš 100 metų.
Už lango verkia vėjas, langines 

dunksena, sniegą neša. Aptilo vėjas, 
pirkioj susirinkę įsiklausė, tarsi kažin 
ko laukdami.

— U-ū-ū, — sustaugė vilkas, atsilie
pė antras. Ir trečias, ir ketvirtas.

— Visa ruja čia kur nors, — Tiliu- 
dienė prieina su degančia balana prie 
lango, pažvelgia į juoduojantį mišką. — 
Neduok Dieve, jei paklydo, užpuls.

— Kur čia paklysti. Septyniolika 
varstų nuo Kretingos bažnyčios, o tas 
ponas gal šitam gale miestelio gyvena. — 
Tatkus ramina.

— Kažin kuri valanda? — Tiliudienė 
pažvelgia į langą. Žvaigždės pasislėpę, iš 
dangaus nenuspėsi. — Šarkau, girdėjau 
jūs dziegorių nusipirkę.

— Išeinant man buvo aštuonios, kol 
atėjau, čia jau sėdžiu bent dvi valandas. 
— Šarkus išdidžiai kalba.

— Vilkų pats susibūrimas, — rūpinasi 
Tiliudienė, į pečiaus aprūkusį kampą nu
braukdama balaną. — Ir reikėjo jam dėl
to rašto važiuoti tokioj dienoj.

— Pone tu šventasai, aš baigiu amžių 
gyventi ir tai nemačiau tokio rašto. Bū
čiau ir numiręs nepamatęs, — Tatkus kal
ba apie raštą.

Prie Šarkaus, kuris Rygoje už 9 rub
lius buvo nupirkęs sieninį laikrodį ir apie 
jį mėgstąs kalbėti, prieina Tiliudžio 
Andriukas, penkių metų murzius, triny
čiais apvilktas.

— Dėde, aš norėčiau turėti dziegorių. 
Aš pasikabinčiau ant pečiaus kampo, 
štai čia, kur boba stovi, prie balanos. — 
Jis rodo piršteliu į balanos bobą, kuri 
priglausta stovi prie pečiaus, liepsnojan
čią balaną laikydama.

— Murziau, kas tau duos tokį bran
gų daiktą, — Šarkus aštriai kalba.

Andriukas labai nori turėti dziegorių, 
kurs muša labai skambiai ir gražiai ir 
ant vielos užmautas pinigas eina ir eina. 
Į dešinę ir į kairę. Jis, būdamas pas 
Šarkų, matė ant sienos prikaltą dziego
rių ir kaip laukė kada jis pradės mušti 
valandas.

Andriuku: seniai liepė motina gulti, 
ir užpečkyje lova paklota, bet jis lauks 
to mokytojo, kuris atvažiavo iš Kretingos, 
iš kur tėvas kiškio pyrago parveža. Tas 
mokytojas skaitys kažin kokį raštą. Iš 
tokio balto lapo, kaip išvažiuodamas tė
tis pasakojo. Tai bus daug gražiau ne
gu Tatkaus pasaka.

— Motin, kada tėtis atvažiuos? — 
Andriukas klausia.

— Eik gulti. Tėvas gal paklydo, to
kia baisi naktis. — Ji žiūri į langą. Juo
duojąs šilas ošia, sniegą neša. Šiurpi 
advento naktis staugia už lango.

— Gal kas sugedo, — Tatkus guo
džia. Jis kelias mįsles užminęs, rengia
si pasaką sakyti. Reikia. Jau bent trys 
valandos laukia Tiliudžio susirinkę iš 
apylinkės, pradeda nerimauti. Bajoriū- 
nas rengiasi eiti namo, Skavalda pasitai
sęs vyžas, susisupę į kailinius ir tyli ker
tėje. Matyt, miegoti nori.

Tiliudis turėjo atvažiuoti apie aštuo- 
nias, o dabar, Šarkaus manymu, bus po 
dešimts. Naktis biauri, vilkai rujomis 
slankioja pagiriais. Pakalnius sakė ma
tęs šernų būrį prie Dalaikių miško. Ap
link miškai, neišbrendami miškai, yra kur 
susispiesti vilkams ir šernams. Briedžiai 
ir poruojasi, o vilkai, norėdami užpulti, 
seka būriais.

— Aną vakarą Toleikis pasakojo, — 
pradeda Šarkus, — važiavęs iš Kretingos,
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taip -jau po pusiaunakčio, sako, jau žino
jau, kad vilkai užpuls. Prisidėjau ant 
rogių malkų ir per mišką važiuodamas 
uždegiau. Keliolika vilkų susirinko, zu
ja apie roges, o aš jiems po vieną nuo
dėgulį metu laiks nuo laiko. Taip ir atsi- 
gynęs,

— Toleikis moka ir meluoti, — Tat- 
kus nukerta Šarkaus kalbą, žiūrėdamas 
į nusiminusią Tiliudienę, kuri, sėdėdama 
prie lango, rūpestingai žvalgosi į langą, 
tai prieina pataisyti degančią balaną.

— Aš pasakysiu tokią pasaką, — pa
sisiūlo Tatkus.

— Seniai taip reikėjo, — Bajoriūnas 
atsiliepia iš užstalės. Visi žino, kad 
Tatkus labai gražias pasakas seka.

Andriukas, prisiglaudęs prie Šarkaus, 
ant plataus suolo sėdėdamas, tarsi pa
klusnus šuo, žiūri į Šarkaus pypkę, lau
kia žodžio, kada Šarkus pasakys ką nors 
apie dziegorių, su valandomis, su pinigu, 
einančiu į dešinę ir į kairę. Išgirdęs 
Tatkaus pasakojamą, jis žiūri į Tatkų, 
nes ne vieną kaftą girdėjo Tatkaus pa
sakas, kurias jis sako per ilgus vakarus, 
ant šilto pečiaus besėdint.

— ...Turėjo tąs tėvas septynis sūnus, 
septynis petingus, kaip ąžuolus, suaugu
sius visokiam darbui. Šaunūs buvo vy
rai, visokį amatą suprato ir mokėjo arklą 
ir kardą valdyti ir tiesų žodį pasakyti, — 
beria Tatkus kaip iš knygų. — Ir vieną 
dieną, pavakarėje, kai raudona saulė sie
kė medžius, lapai šlamėjo, o prie lankos 
telkšąs ežeras buvo kaip iš aukso, tėvas 
pasišaukė sūnus ir liepė eiti į keturias pa
saulio šalis.

„Ieškokit, sūnūs, ką kuris geresnio 
surasit, atneškit. Palaiminsiu.“

„Išėjo sūnūs, į visas keturias šalis 
išklydo, o po kelių metų pradėjo grįžti. 
Sugrįžęs vienas parodė aukso krepšį.

„Štai mano radinys.“
„Puiku, pasakė tėvas, auksas viską 

gali, bet ir be aukso žmonės gyvena.“
Atėjo antras su kardu švytruodamas: 

„Štai mano radinys“, išdidžiai pasakė. 
„Gerai, sūnau, turėti ginklą, bet kas su 
ginklu kariauja, gali ir pats nuo ginklo 
žūti."

Atėjo trečias su žmona, jauna ir gra
žia: „Štai mano laimė." „Gerai, sūnau, 
tu radai tai, ką kiekvienas randa ir turi 
rasti. Gyvenkit."

Atėjo ketvirtas su žagre rankoje, tru
putį suvargęs ir pūslėtais delnais. „Aš 
esu artojas." „Esi mūsų žemės sūnus“, 
pasakė tėvas ir pamatė ateinantį penk
tąjį, su kažin kokiu lapeliu rankoje.

„Ką tu, sūnau, neši?"—klausia tėvas. 
Sūnus apsidairė, ištiesė ant tėvo kelių 
baltą popierių, su juodom raidėm: „Ėjau 
per laukus ir miškus, bridau alkanas ir 
nuvargęs, kol radau aukštą kalną, ant ku
rio guli knyga. Įkopiau su milijonais prie 
knygos kopiančių ir radau ten gyvenimą 
ir išmintį. Vieną trupinį knygos ir tau, 
tėve, atnešiau. Tu ir aš turim žinoti, be 
ko mūsų gyvenimas šaltas ir tamsus.“

Tėvas ilgai vartė popierių, paskiau pri
spaudė prie krūtinės ir pabučiavo suval- 
kiotą, mažą popieriaus lapelį.

„Sūnau, eikš, būk palaimintas ir eik 
į kalną, atgal. Eik, ieškok ir broliams 
atnešk“, pabučiavo tėvas sūnų ir išlydė
jo į kalną, kur milijonai kopia, kur iš
minties knyga laukia ateinančių. Nebe
laukė ir paskutiniųjų dviejų, nes jie nie
ko geresnio negalėjo atnešti. O ketu
riems sūnums mirdamas pasakė: „Gy
venkit su savo radiniais, bet kalno, kur 
kopia penktasis mano sūnus ir jūsų bro
lis, niekados neužmirškit"...

— Tai ir dabar tas sūnus lipa ir lipa 
į kalną? — Andriukas klausia.

— Taip, Andriuk, sūnus tebelipa į 

kalną. Ten daug lipa, nes ten spindi sau
lė, labai toli. nuo kalno matosi, o knyga 
išminties viską pasako, — Tatkus atsako.

Atsidarė pirkios girgždančios durys. 
Tiliudienė nudžiugusi sutiko vyrą, su po
nu, batuotu ir muštais kailiniais apsivil
kusiu, įeinantį.

Visi atsistojo. Andriukas užsiglaudė 
už pečiaus, nes taip motina liepia daryti, 
kai svetimas žmogus ateina į pirkią.

Ponas pagarbino Jėzų Kristų, atsisegė 
kailinius, nukratė nuo batų sniegą.

Susirinkusieji smalsiai žiūrėjo į poną, 
kuris moka skaityti ir parodys raštą, ku
ris ne maldaknyge, ne katekizmu vadi
namas, bet toks lapas, su visokiais apra
šymais, kaip pasakojo kalėdodamas kle
bonas.

Ponas kalba, kaip gyveną ūkininkai, 
koks derlius esąs. Ar turtingi esą ūki
ninkai. Jis norėjęs anksčiau atvažiuoti, 
bet užtrukę vienam kaime, kur irgi pa
skaitęs raštų.

Tiliudienė pasišaukus prie židinio vy
rą, klausė ar duoti vakarienės. Ji išvi
rusi bulvių košės su taukais ir avienos 
bryzą iškepusi. Ponas atsisakė. Esąs sotus.

Jis nusivilkęs kailinius, išėmė iš už
ančio balkšvą popierių, du lapu, dides
nius už „Bromą atvertą ing viečnastį", 
pasirengė skaitymui.

Vyrai apgulė stalą, įsmeigė akis į tuos 
lapus. Andriukas pro Tatkaus parankę 
galvą iškišęs, bailiai seka pono akis, ma
to jo baltas,, gražias rankas, popierių 
čiužinančias.

Visi nutilo. Tik vėjas verkia už lan
go, klebena langines.

— Aš pasakysiu apie mūsų brolius 
Kristuje, kurie tarp pagonų ir žydų pla
tina Dievo tiesas, nežiūrėdami, kad juos 
gali ištikti mirtis ir kitoki pavojai.

— Tai jie ne mūsų krašte? — klau
sia Tatkus.

— Taip, jie toli, Afrikoje, Azijoje, nuo 
čia už šimto tūkstančių varstų, pono Die
vo žodi skelbia, nes ten dar pagonys, vi
sokį atskalūnai, nepažįsta už ką Jėzus 
Kristus mirė ant kryžiaus.

— 0 jie tarp mūsų brolių, čia savo 
krašte neplatina Dievo tiesų, nenaikina 
burtų. Jie galėtų, sakysim, iš knygų vi
sokio rašto mokyti, — Tiliudis kalba.

Ponas atsikosti, perbraukia plaukus, 
truputį žilus, aukštyn šukuojamus.

— Būtų gerai juos čia turėti, tegu ir 
čia šviesą skleistų, bet yra šalių, sakau, 
kur Dievo žodžio ausys negirdėjo, kur 
šventas kryžius dar nepažįstamas. Ten 
iš visų šalių, pas tuos pagonis, paklydu
sius Afrikos platybėse, skubina su Dievo 
žodžiu broliai pasišventę ir save užmir
šę. Jie tarp pagonų ir žydų skelbia Die
vo žodį.

— Tai pasišventimas, jie nupelnys 
dangaus karalystę, — Tiliudienė stebisi, 
akis į Nukryžiuotąjį, ant sienos prikaltą, 
pakeldama.

— Taip, juos Dievas priims į dangų, 
bet ir mes, uolūs krikščionys, turim pri
sidėti. Mes jiems turim padėti, ištiesdami 
netuščių ranką, skatiku ir maldomis jiems 
padėkime. Štai raštas, brolio ir mokytojo 
Kielkio šiemet aprilio mėnesį išleistas. 
Jis gyvena ir moko Kretingėlės bažnyčio
je, per jo rūpestį ir eina šis raštas į svie
tą, jis ir padeda tiems Dievo žodžio skel
bėjams. Štai ką jis rašo:

...„Kol žmogus be gyvojo tikėjimo gy
vena, kurį ne pats pasidaręs, bet kurs 
išprovytas šventos Dvasės, per Žodį Tie
sos, tol jo Širdis visam geram lygi iš- 
džiuvusei žemej, ir negal nei jokį želme- 
nelį tokių darbų išduoti"...

Ilgai skaitė iš rašto mokytas ponas. 
Visi klausė atsidėję, o Tiliudienė apsi
šluostė ašaras...

SKAUTE, PASTABUMAS VISUR IR 
VISADA REIKALINGAS.

1. Iš kur paimti šie žodžiai: „Matyti 
yra geriau negu žiūrėti, pastebėti yra ge
riau negu matyti“?

2. Ar teisingai parašytas šis trečias 
skautų įstatas: „Skautas draugas savo 
artimui ir brolis kitam skautui"?

3. Skautas Pempiukas keliavo į Va
rėną. Kely sutiko jis tris draugus — 
skautus. Kiek skautų nukeliavo į Varėną?

4. Kaip vadinasi Šv. Tėvo valstybė?
5. Pagal ką aiškinami paskutiniuose 

„Skautų Aido“ numeriuose skautų įsta
tai?

6. Kurioje spaustuvėje spausdinamas 
„Skautų Aidas“?

7. Kas atspausta 20 centų monetoj? 
(Aprašyti be klaidų abi monetos pusi).

8. Į kurią pusę joja Lietuvos valsty
bės ženklas — Vytis?

9. Ar prisimenat kurioj savaitės die
noj buvo šiemet pasaulio skautų patro
no Šv. Jurgio šventė (vardadienis)?

10. Ties kuriuo miestu išteka Neris 
iš Nemuno?

11. Kada išleistas įstatymas, kuriuo 
leidžiama visiems skautams veltui lankyti 
kinus?

12. Ar galima nuvažiuoti traukiniu į 
Šakius?

13. Kurį mėnesį žmonės mažiausiai 
miega?

14. Kas mūsų dabartinis švietimo mi- 
nisteris?

15. Kokią skautišką filmą matė šie
met Kauno skautai?

16. Kurioj operoj vaidinama Mefisto
felio rolė?

17. Kas yra Lobo?
18. Kelios yra Kaune skautų vyčių . 

draugovės?
19. Keli „Anbo" sukonstruktuoti?
20. Kaip vadinasi dabartinis Jungt. 

Amerikos Valstybių prezidentas?
■ 21. Kas paišė paskutinio „Skautų 

Aido“ viršelį?
22. Koks savaitraštis paskutiniu laiku 

persitvarkė į dukartsavaitinį?
23. Kokios valstybės sostinė — Ha

vana?
Ši kartą patiekiau visai nesunkius 

klausimus. Tačiau jie reikalauja šiek tiek 
žaidėjo pastabumo. Tad, prieš atsakyda
mas, pagalvok ir būk pastabus.

Paulius.
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Apie shilčiu uarilBs.
(Pagal Baden-Powellį ir A. Luką).

DĖMESIO!
Lietuvos skautų brolijos statuto 

102 § taip parašyta: „Kiekviena 
skiltis pasirenka kokio nors gy
vulio, paukščio ar vabzdžio var
dą...“ Kaip statutas rodo, taip ir 
pasirenkam, tik nepadarom to, ko 
B.-Powellis nori it ko skautybės 
sistema reikalauja, būtent: netyri
nėjame pasirinktų gyvulių, paukš
čių, vabzdžių ar žuvų gyvenimo, 
apie juos labai mažai ką žinome ir 
net nesuprantame, kam tą, o ne 
kitą, gyvį pasirinkome! Taip, ne 
visi, bet didelė dauguma, tą pa
miršome, dėmesio nekreipiame ir 
nesirūpiname.

Tat, dėmesio!
ĮVADAS.

Skautų organizacijos pagrindas 
skiltis. Didžiojo Vado įvesta tra
dicija viso pasaulio skautai savo 
skiltis simbolizuoja daugiausia 
įvairių gyvių vardais. Įvairių gyvių 
pasirinkimas skilčių „patronais“ 
yra raktas į gamtą. Juk skautai 
auklėjasi pilnam, plačiam, giliai 
suprastam ir atjaustam gyvenimui. 
Bet gyvenimo supratimo ir atjau
timo pagrindas yra gamta. Todėl 
skautai turi susisieti su gamta kuo 
tvirčiausiais ryšiais. Tiesa, vieni 
esame arčiau gamtos, kiti toliau, 
vieni, dažniau pagyvendami sto
vyklose, daugiau susibendraujame 
su gamta, kiti, negyvendami sto
vyklose, mažiau ją pažįstame. Ta
čiau iš kiekvieno skauto skautybė 
reikalauja šio minimumo: tyrinėti 
savo skilties gyvį.

Todėl bus suprantama, kodėl 
skilčiai reikia pasirinkti savo kraš
to gyvis, ne svetimas. Ir dar rei
kia neužmiršti pasirinkti tokį gyvį, 
kuris kaip tik gyvena skilties ap
linkumoj.

PRASMĖ.
Skautų skiltims, pasirenkan

čioms skilčių „patronais“ plėšriuo
sius miško gyvius, dažnai prikiša

ma, kad plėšrieji gyviai gerų ypa
tybių neturi ir jiems gėrio pavyz 
džiais jie būti negali.

Taip suprasti nereikia. Nors 
žmogus ir yra gamtos padaras, ta
čiau jis yra jau tiek ištobulėjęs ir 
nužengęs į priekį, kad visiškai ir 
tiesiogine prasme sekti gyvio cha
rakteringąsias savybes jam nede
ra. Skautai to ir nedaro.

Jei akmuo krinta, vėjas pučia, 
tai yra gamtiška. Taip pat gamtiš
ka, jei vilkas kanda, vanagas 
knuobia ir bitė gelia. Tame nėra 
nei gero nei blogo. Gyviams neži
noma nei šventybė nei nuodėmė. 
Jie tiktai pildo savo gamtiškų 
instinktų paliepimus. Tvėrėjas 
kiekvienai gyvybei yra įdiegęs pa
linkimą maitintis it išlaikyti savo 
giminę. Jei plėšrieji medžioja, tai 
jie vykdo savo instinktų paliepi
mus. Tuo tarpu žmogus gėrio ir 
blogio supratimą turi ir todėl iš jo 
reikalaujama, kad jis darytų gerą, 
pripažintų kas yra šventa, bran
gintų skaistumą — visi žmogaus 
veiksmai vertinami kitais krite
rijais.

Geras gyvis tiksliai pildo savo 
instinktų reikalavimus, geras žmo
gus — savo aukštuosius siekimus.

Todėl gyvių ypatybių pritaiky
mas skautams tegalimas tik toks: 
„Geras yra tas vanagas, kuris drą
siai ir sėkmingai medžioja, bet ge
ras vanagų skilties skautas tėra 
tik tas, kuris nuoširdžiai ir tikrai 
pildo skautų įstatus“. Jei šitaip iš
aiškinti skilties gyvio (kad ir plėš
raus) simbolinę prasmę, negali būti 
jokios kalbos ir minties apie skil
ties skautų sužvėrėjimą...

Su tuo ankštai rišasi ir skilties 
šūkio (devizo) pasirinkimas. Pasi
renkant šūkį reikia daugiau žiūrėti 
ne į gyvio fiziškąsias ypatybes, 
kiek į sektinas geras jo dvasines 
ypatybes, pavyzdžiui: „Sakalų“ 
skilties devizas — „Mūsų mintys 
kilnios, aukštos!“, „lapinų“ skilties 
— „Vis gudryn ir gudryn!“ ir p. 
(Nuo devizo reikia skirti skilties 
gyvio balso pamėgdžiojimą).

TYRINĖJIMAS.

Kuomet skilties gyvis jau yra 
pasirinktas, reikia su juo susipa
žinti. Pirmiausia perskaityti, kas 
apie jį randama skautui prieinamo
se knygose. Bendrąsias žinias įga- 
vus iš knygų, eiti ir tirti gyvio gy
venimą gamtoje. Atsimindamas,

kur ir kaip jis gyvena, kokios jo 
pėdos, koks balsas, žinosi kur jo 
ieškoti. Belieka tik eiti1 ir tirti — 
juo daugiau, juo geriau. Gyvio ir 
gamtc jokiu būdu neištirsime iš
ėję tik vieną ar du kartu. Neištirsi- 
mę nei vien iš knygų. Reikia eiti 
stebėti ir tirti daug kartų, įvairiu 
metu ir įvairioms sąlygoms esant. 
Ne dėlto tirti, kad tas užduota. Ne. 
Žinoti, atminti, suprasti, kad žmo
gui reikia pažinti, suprasti, atjausti 
gamtą. Tą darbą reikia nuo ko 
nors pradėti. Skautai gi pradeda 
nuo savo skilčių „patronų“. Jų ty

rinėjimas yra vartai, kurie nuveda 
mus į gamtos paslaptis.

Kaip reikia tirti skilčių pasirink
tieji gyviai, duodu keletą bendrų 
nurodymų.

Reikia taip tyrinėti, kad per ku
rį laiką surinkti pastebėjimai ir pa
darytos išvados duotų apytikrį 
gyvio gyvenimo vaizdą. Kas ir kaip 
reikia stebėti, tirti, čia ir surašau.

A. ŽVĖRYS.
l.

1. Kūno (liemens) padėtis, išvaizda ir 
didumas.

2. Gyvenamos vietos.
3. Spalva ir spalvos kitimas įvairiais 

metų laikais.
4. Palinkimai ir įpročiai.
5. Judesiai: ėjimas, bėgimas, šuoliai, 

lindimas, ropojimas, plaukimas, nėrimas.
6. Balsas įvairiais metų laikais ir ki

tais atsitikimais.
7. Maistas: sudėtis, medžiojamas ar 

rankiojamas.
8. Bendravimas su savaisiais ir kitais 

gyviais.
9. Pėdos.
10. Priešai. Santvkiai su žmogumi.

II.
11. Kur ir kaip praleidžia žiemą.
12. Kada ir kaip keičia žiemos spal

vą ir gyvenimo būdą.
13. Kada, kame ir kaip įsitaiso vasa

ros guolį.
14. Kada veda vaikus, kaip seniai ma

žuosius maitina, užlaiko ir moko.
15. Kada vaikai užauga ir atsiskiria 

nuo tėvų.
16. Pasikeitimai rudeniui atėjus.
17. Pasirengimas žiemai: maisto atsar

gos ir guolis.
18. Spalvos ir gyvenimo būdo pasi

keitimai žiemą.

m.
19. Paprasta žvėries dienos eiga (trum

pas atpasakojimas).
20. Ką pasakoja apie gyvį liaudis.
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B. PAUKŠČIAI,
, L Bendrai.

1. Kūno padėtis, išvaizda ir dydis.
2. Plunksnų spalva (metus žvilgsnį), 

kokių spalvų plunksnos; plunksnų me
timas.

3. Palinkimai ir įpročiai.
4. Judesiai: skridimas, tūpimas, ėjimas, 

šokimas, bėgimas, pakilimas, plaukimas ir 
nėrimas.

5. Balsas įvairiais metų laikais ir at
sitikimais.

6. Pėdos ir skridimo garsas.
7. Maistas: sudėtis, medžiojamas ar 

rankiojamas.
8. Bendravimas su savaisiais ir kitais 

gyviais.
9. Priešai. Santykiai su žmogumi.
10. Gyvenamos vietos įvairiais metų 

laikais ir įvairiu paros metu.
11. Kokiose vietose krauna savo 

lizdus.
II. Žiemotojai.

12. Gyvenamos vietos žiemą.
13. Ar keičia gyvenamą vietą ryšy su 

šalčiu, drėgme, sniegu.
14. Ar sudaro būrius, ir kokius.
15. Ko labiausiai priklauso.
16. Santykiai su žmogumi.

III. Iškeliautojai.
17. Kada ir kaip parskrenda.
18. Kaip ir kur sustoja vos grįžę.
19. Kada susiporuoja.

IV. Vasaros ypatybės.
20. Kada, kur ir kaip gieda (čiulba).
21. Kada ir kaip ieško vietos lizdui 

krauti.
22. Kokiose vietose^ iš kokios medžia

gos ir kaip daro lizdus.
23. Kada pradeda kiaušinėlius dėti.
24. Kada, kas ir kaip peri.
25. Po kiek laiko išrieda mažuliukai.
26. Kaip vaikučius maitina, švarina, 

užlaiko ir moko.
27. Kaip ir kiek ilgai vaikai laikosi 

. prie tėvų ir kada nuo jų skiriasi.
V. Apie iškeliautojus.

21. Kaip pasirengia kelionei,
29. Kada iškeliauja,

VI. Apie žiemotojus.
30. Kokie pasikeitimai įvyksta rude

niui ir žiemai ateinant.
31. Ar renka maisto atsargas.

VII. Apie visus.
32. Kada ir kokiose sąlygose pasi

rodo.
33. Ar gyvena būreliuose ar po vieną.
34. Kokiose vietose mėgsta gyventi ir 

kuo maitinasi.
35. Kada ir kokiose sąlygose pra

nyksta.
36. Santykiai su žmogumi.

VIII.
37. Paprasta paukščio dienos gyveni

mo eiga.
38. Ką pasakoja apie paukštį liaudis.

C. ŽUVYS.
I.

1. Kūno padėtis, išvaizda ir dydis.
2. Žvynų ir pelekų išvaizda ir spalva.
3. Palinkimai ir įpročiai.
4. Plaukimas, šokimas.
5. Maistas: kame, kada ir kuo mai

tinasi.
6. Bendravimas savitarpy ir su kito

mis žuvimis.
7. Kame gyvena (laikosi) įvairiais me

tų laikais ir įvairiu paros metu.
8. Kada ir kokiose vietose leidžia 

ikrus.
9. Kaip išsivysto ir per kiek laiko pa

auga vaikai.
II.

11. Paprasta žuvies dienos gyvenimo 
. eiga.

12. Ką pasakoja apie žuvį liaudis.

KNYGŲ LENTYNĖLĖ.
Jonas Kossu-Aleksandravi- 

č i u s . Eilėraščiai. „Piūvis". Kaunas, 1932 
met. 112 pusi. Kaina 3 litai.

Daugumas pradedančių rašytojų mėgs
ta rašyti eilėraščius. Bet retas iš jų suge
ba ką geresnio parašyti. Jonas Kossu- 
Aleksandravičius ir yra vienas iš tų re
tųjų. Jo išleistieji eilėraščiai tikrai gra
žūs ir skaitytoją patraukią. Iš jo grakščios 
lirikos plaukia tylus lietuviškas liūdesys, 
skaisti gamtos meilė:

Einu šilan be kirvio ir be piūklo.
Ne žagaraut — stebėt einu.
Randu kur žodį, o kur kuklų
Sakinį dainon.
Ir nebijau nei eigulio,
Nei urėdo miškų.
Aš girtas nuo sakų! Nuo svaigulio 
Akyse mirga daug taškų. (37 p.). 
Šios eilėraščių knygos prologe dar 

aiškiau pasisako, iš kur kyla jo poezijos 
gražiosios mintys:

Ir pamilau tą pievą niekiąją, 
Tas žydro ilgesio marias — 
Nors dalį to čia, knygoje, 
Manau, ne vienas įžiūrės. (5 p.).

Arba kitur vėl poetas dainuoja: 
Melsvi šilai, o nykios platumos! 
Aš jūsų sielvarto, jūs sopulio dalis: 
Gal todėl mano balsas bus nesvetimas, 
Kaip man nesvetimi atodūsiai žali.

(91 p.).
Ir iš tikrųjų J. Kossu-Aleksandravi- 

čiaus poezijos balsas mums artimas ir 
savas.

Feliksas Breimeris, Skamban
tis laikas. J. Jasėno leidinys. Kaunas, 
1932 m. 46 p. Kaina 1 litas.

Kiek J. Kossu-Aleksandravičiaus po
ezija yra nuoširdi ir švelni, tiek F. Brei- 
merio sueiliuota „filosofija“ dirbtinė ir 
šiurkšti. Štai jo „poezijos“ posmelis, kurį 
galima skaityti tik dantis sukandus: 
Šiandieną, nusišluostęs metų dulkes, 
Aš vėl jaunatvės mašinistas.
Prie orlaivio, kaip velnias, rodos, pultum, 
Nors reiktų į utopišką Neptūną skristi.

F. Breimerio eilėraščiuose sunku rasti 
tikrosios poezijos: beveik visur naiviškai 
išdidus „filosofavimas“:

Aš ateinu
Į žemės biaurią, žemišką planetą,

PASTABA: Tokios tvarkos galima 
laikytis tyrinėjant savo skilties gyvį. 
Tiesa, ne visada i visus klausimus 
rasime atsakymus; taip pat norintieji 
dalyką pagrindiniau ištirti, turės pro
gramą paplatinti.

KADA TYRINĖTI.

Tyrinėti reikia visais keturiais 
metų laikais ir visokiariopu paros 
metu. Ne visi skautai pajėgs pilnai 
šitą darbą atlikti. Tuo atveju ten

Planetą maišto pirmapradžio,
Ir laiko plunksna
Iš jos devizo išbraukiu
Du žodžiu. (5 p.).
J. Mikuckis. Dienų grandys. Eilė

raščiai. 1932 m. Kaunas, 79 p. Kaina ne
pažymėta.

Šiemet Juozas Mikuckis minėjo dvide
šimt metų savo literatūrinio darbo su
kaktuves. Toms sukaktuvėms paminėti 
gražiai išleistas ir šis eilėraščių rinkinys. 
Lietuvių poezijos mėgėjai čia ras nemaža 
tikrai gražių eilėraščių.

„Dienų grandys" paskirstytos į šiuos 
skyrius: Iškilmės ir snaigės, Vėl šauki tu 
mano širdį, Kaukių vakaras. Šių trijų sky
rių eilėraščiuose pinasi meilė ir užmirštų
jų tėviškės laukų ilgesys:
Ak, gaila man plačių laukų ir sodžių. 
Kur aš dabar jau grįžti nepajėgiu.
Kur mokiausi dainų, kur sielą guodžiau, 
Bet laimės sau ieškot kitur pabėgau.

Poetui gaila plačiųjų laukų ir sodžių 
todėl, kad dabar:
Taip visa nepakenčiama ir pilka ., . 
Vėl pamečiau žmonių išmintą taką, 
Ir mano sielą nūn fraku apvilkę 
Nežinomi, bejausmiai žmonės plaka.

(39 p.).
Tas pat mielosios tėviškės ilgesys ryš

kiai atsispindi ira keliuose kituose J. Mi- 
kuckio eilėraščiuose.

Kun. Marijonas Moravskis, S. 
J. Vakarai prie Lemano. Iš septinto len
kiško leidimo išvertė Viktoras Kaman
tauskas. Šv. Kazimiero Draugijos leidinys 
Nr. 520. Kaunas, 1932 m. 257 p. Kaina 
6,50 lit.

Skautai turi domėtis religiniais daly
kais. To reikalauja skautų įstatai ir dva
sia. Štai šiame V. Kamantausko, „Skautų 
Aido" bendradarbio gražiai išverstame 
veikale keliami labai svarbūs ir aktualūs 
religijos klausimai. Čia nuodugniai nagri
nėjami šie dalykai: religinis klausimas 
tarp dabarties žmonių, šiųdienis mokslas 
ir religija, Dievas ir piktas pasaulyje, 
krikščionybė tarp religijų, Kristaus as
muo, Katalikybė ir kiti tikėjimai, Kata
likų Bažnyčia ir tautinės bažnyčios. Kny
gos gale pridėti „Kristiški pastebėjimai, 
paimti iš J. Overmano vokiško vertimo 
keturiolikto leidimo".

Šioje knygoje religiniai dalvkai dėsto
mi ne davatkiškai, bet filosofiškai. Kun. 
M. Moravskis — žymus filosofas, dauge
lio rimtų veikalų autorius. Be to, pati 
minčių dėstymo forma — dialoginė. Ji 
veikalą daro dar įdomesnį. labiau su
prantamą ir patraukiantį.

A. Dangerutis.

ka ištirti nors svarbiausieji1 gyvio 
gyvenimo klausimai.

Įdomiausi metų laikai yra pava
saris ir vasara. Ypatingai įdomūs 
turėtų būti skautams paukščių grį
žimas iš šiltųjų kraštų, giedojimas 
ir lizdų statymas. Šiuos tyrinėjimus 
tenka atlikti anksti rytą, nes vidu
dienį ir paukščiai ir žvėreliai pasi
slepia poilsiui. Kurie-ne-kurie gy
viai tepasijudina iš savo guolių tik 
naktį. Tokių stebėjimas, be abejo, 
yra dar sunkesnis.

Stebint ir tiriant gamtos gyvius, 
labai reikia atsižvelgti į vėjo kryp
tį, nes didžioji dauguma gamtos 
gyvių, žmogų pajutę, slepiasi. To
dėl visada reikia eiti prieš vėją.

(B. d.).
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Friedrich H e b b e 1.

TAPYTOJAS.
Maino Frankfurte kitą

syk gyveno senas tapytojas, vardu 
D y t r i c h as. Keistas buvo di
džiojo menininko gyvenimas. Še
šiasdešimt pragyventų metų nepa
jėgė nubaltinti juodų jo plaukų, ku
rie gražiomis garbanomis dengė 
galingą jo galvą. Liesame, išblyš
kusiame jo veide atsispindėjo tai 
gilus sielvartas, tai karštas ilgesys 
kažko nepasiekiamo, nežemiško. 
Jis dėvėjo platų, tamsiai raudoną 
apsiaustą. Iš po jo diržo žybčiojo 
mažas, smailus durklas, kuris darė 
visą jo išvaizdą dar keistesnę.

Gyveno jis tamsioje, nuošalioje 
gatvėje. Šeimynos jis teturėjo se
ną, gauruotą šunį, kuris visuomet 
lydėdavo tapytoją, jei jis kada iš
eidavo į miestą. Su žmonėmis jis 
visiškai1 nesusidurdavo. Jo namai 
visuomet būdavo uždaryti. Jis pats 
tik retai iš jų pasivaidindavo.

Kartais vidurnaktyje iš tamsių, 
niūrių jo namų pasigirsdavo nuo
stabiai gražus giedojimas. Bet šuns 
lojimas bei staugimas ir paties me
nininko kvatojimas nustelbdavo 
vos gimusius malonius giesmės to
nus. Kiekvieną, išgirdusį šį koncer
tą, imdavo kažkokia šiurpulinga 
baimė.

2.
Vieną gražų, saulėtą popietį ke

liavo plačiomis Frankfurto gatvė
mis grakštus vaikinas ir klausinė
jo, kur jis galėtų rasti garsųjį ta
pytoją D y t r i c h ą.

— Na,—atsakė jam vienas amati
ninkas, — vargu jus ponas Dytri- 
chas bepriims. Tačiau jo butą

Baden-Powellis ir vilkiukas.

mielai aš jums galiu parodyti.
— Nėra reikalo! — sušuko dus

lus balsas.
Amatininkas atsisuko ir jaunuo

liui pakuždėjo:
— Ponas Dytrichas stovi prieš 

jus.
— Eik paskui mane, — tarė se

nas tapytojas jaunuoliui, ir šis nu
sekė paskui menininką.

Šiurpuliai nukrėtė jaunuolį, kai 
jis įėjo paskui lėtai žengiantį tapy
toją į erdvius didelių namų kamba
rius. Jam rodėsi, kad jį gaubia mi
rusiųjų pasaulis.

Pagaliau jie pasiekė didelę, keis
tai išpuoštą salę, kurioje nebebuvo 
jokio lango ir kurią blyškiai ap
švietė tik prie lubų pakabinta 
lempa.

Tapytojas atsistojo prieš jaunuo
lį ir paklausė:

— Kas tu esi ir ko nori?
— Kas aš esu, — atsakė jaunuo

lis, — galiu jums keliais žodžiais 
pasakyti. Aš neturtingojo Urbino 
tapytojo sūnus R a f a ė 1 i s. Iš sa
vo tėvo aš nieko daugiau nepavel- 
dėjau, kaip tik ugningą, nenugali
mą troškimą atvaizduoti teptuku 
ir dažais visa, ką tik puikaus ir 
gražaus aplink save matau. Jau 
daug ką buvau padirbęs. Bet vieną 
kartą netyčia pamačiau jūs bran
gų paveikslą — Kristų krikštijantį 
vaikus. Tada man pasidarė aišku, 
kad, jei aš turiu dievišką meno kris
lelį, tai tik jūs nurodomas galėsiu jį 
žydinčia gėle išugdyti. Šis troški
mas atvedė mane iš švelnios mano 
tėvynės į šiurkštų šiaurės kraštą. 
Jei jūs mane priimsite už mokinį, 
tai aš būsiu pasiekęs tai, ko troš
kau.

— Rafaeli, — rimtai tarė senas 
tapytojas, — ar tu pakankamai esi 
save ištyręs? Ar jautiesi pakanka
mai stiprus be poilsio tarnauti prie 
šventojo meno altoriaus? Sunkiai 
būdavo baudžiamos senovės stab
meldžių skaisčiosios vaidilutės, jei 
visa savo siela neatsižadėdavo pa
saulio ir jo malonumų. Daug skau
desnė bausmė laukia tą, kurs nori 
įsiveržti į Meno karalystę ir drau
ge džiaugtis žemės dulkėmis. Am
žinai jis plasnoja, lyg tas rojaus 
paukštis, tarp dangaus ir žemės. 
Joks lašelis neatgaivina jo lieps
nojančios sielos, kol visiškas nusi
minimas, pagaliau, galutinai jį su
triuškina.

— Menas man — viskas, — at
sakė Rafaelis.

— Gerai, — tarė tapytojas, — 
tu esi mano mokinys.

3.
Rafaelis kasdien lankė savo mo

kytoją Dytrichą. Jo talentas pui

kiai plėtėsi, ir senas tapytojas bu
vo juo patenkintas. Jaunuolis irgi 
apsiprato su savo mokytojo keistu
mais ir jo gyvenimo paslaptingu
mu. Tik liko jam neaišku, kodėl jis 
kiekvieną vakarą, kai tik išmušda
vo vienuolikta, turėdavo apleisti 
savo mokytojo namus. Tada, rodės, 
kokia pikta dvasia apsėsdavo senį. 
Tada jis staiga nutraukdavo karš
čiausias kalbas. Ištraukdavo iš sa
vo mokinio rankų teptuką ir be
veik varu jį išsivarydavo pro du
ris, kurias tuojau rūpestingai užsi
rakindavo.

Rafaelis buvo vienur kitur gir
dėjęs, kad iš šių namų vidurnakty
je kartais būdavo girdėti nepa
prastai gražiai giedant. Jo protas 
šias kalbas atmesdavo, kaip ko
kius prasimanymus. Bet jo vaiz
duotė jas perdirbdavo į nuostabius 
vaizdus. Galų gale jis neiškentė 
pats to dalyko neištyręs.

Vieną kartą, kai senis jam įpras
tu būdu i’ išvarė, jis nenuėjo na
mo. Vos tik durys buvo užrakintos, 
jis sugrįžo atgal. Bokšto laikrodis 
rodė pradžią dvyliktos. Šiaurus 
vėjas liūdnai švilpė aukštuos me
džiuos, kūne, lyg koks tamsių dva
sių pulkas, supo namus. Vėjo blaš
komi debesys žaibo greitumu skri
do beribe dangaus erdve, ir mėnu
lis buvo išblyškęs, kaip numirėlio 
veidas.

Rafaelis prispaudė ausį prie du
rų ir atsidėjęs klausė. Viskas buvo 
ramu. Jis pats save jau ėmė kvai
linti, tačiau atsitraukti nuo durų 
nepajėgė.

Staiga namuos suskambėjo švel
nus, liūdnas giedojimas, kuris ver
žėsi tarytum nenoroms iš visų ap
leistos krūtinės ir dvelkė kito pa
saulio ilgesiu. Rafaelis godžiai 
klausė tų malonių tonų, kaip staiga 
pradėjo senas šuo loti ir staugti, 
ir Rafaelis aiškiai girdėjo, kaip se
nasis tapytojas ėmė kiek pajėgda
mas kvatoti. Šaltas kaip ledas 
šiurpulys nukrėtė jo gyslas. Neju
čiomis buvo bepradedąs kuo grei
čiausiai bėgti, bet negalėjo nė iš 
vietos pasijudinti. Jis jautė, kad ši 
mįslė turi būti dabar išspręsta, nes 
kitaip bus užnuodintas pats giliau
sias jo gyvenimo branduolys, — 
begalinis pasitikėjimas savo mo
kytoju. Staiga jis atsiminė kitoj na
mų pusėj senas, beveik užmirštas, 
dureles, kurias, gal būt, pavyks 
atsidaryti. Greitai jis nuslinko per 
tuščią sodą, ir durelės pasidavė jo 
pastangoms. Šalta oro srovė, lyg 
iš kapo, dvelkė jam į veidą. Jo ke
liai siūbavo. Jam rodės, kad jis 
pats lengvamaniškai peržengia ta 
apskritimą, kurį buvo aplink jį
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apibrėžęs galingas burtininkas, ir 
pats atsiduoda galingoms pragaro 
jėgoms. Jis norėjo grįžti atgal, bet 
rodės, neturi tam jėgų. Įžengė į na
mus. Tuoj pasiekė tą kambarį, iš 
kurio aidėjo giesmės tonai. Tai 
buvo gerai pažįstamas kambarys, 
kuriame jis su senu Dytrichu dirb
davo Ten kažkas giedojo, šuo lo
jo, mokytojas garsiai juokėsi. Ra- 
faelis pažvelgė pro siaurą durų 
plyšį Mokytojas vaikščiojo po 
kambarį rankose nešiojosi gūdžiai 
staugiantį šunį, ir pats garsiai kva
tojo. Viename kambario kampe sė
dėjo išblyškusi, kaip lelija, ir kaip 
angelas graži mergaitė. Maldingai 
ji žiūrėjo aukštyn. Iš jos lūpų plau
kė ta žavinti giesmė, ir ji pati iš
rodė esanti įkūnyta dangaus mu
zika.

Ralaeliui dabar pasirodė, lyg vi
sas jc gyvenimo džiaugsmas būtų 
kažkur dingęs ir kad tik ji viena 
galinti vėl jam jį grąžinti.

Senas tapytojas priėjo prie du
rų, ir jaunikaitis skubiai pasišalino.

4.
Praėjo penkios savaitės. Apie 

mergaitę Rafaelis daugiau nieko 
negirdėjo. Beveik kasnakt jis bu
dėjo prie Dytricho namų, bet ten 
buvo tylu, romu, kaip mirusio žmo
gaus krūtinėje. Jis jautėsi tada 
tarytum patyręs lašą dangiško 
džiaugsmo, dabar liko ištremtas į 
amžiną bedugnį pragarą. Tuščias 
jam atrodė visas gyvenimas. Nė 
menas jo daugiau nešildė maloniai, 
bet tik degino. Jis nuliūdo. Paga
liau pasiryžo visa pasakyti savo 
mokytojui.

Buvo saulėtas popietis. Jis sėdė
jo šalia Dytricho. Saulė, maloni 
motina, žiūrėjo pro langus, ir se
nas tapytojas buvo nepaprastai 
švelniai nusiteikęs. Jaunuolis puo
lė jam prie kojų ir prisipažino,’ ką 
tą nelemtąją naktį buvo daręs ir 
matęs. Kiekvienas jaunuolio žodis, 
rodės, giliu skausmu vėrė senio 
širdį. Tyliai jis nusigrįžo, kai šis 
baigė prisipažinimus.

— Mokytojau, aš noriu ir turiu 
ją pamatyti!

— Vargas tau, — tarė senis, — 
jeigu tu negali meilės moteriai, 
kuri visada apgaudinėja, pakeisti 
meile savo kilniajam menui. Tos, 
— pridūrė jis, — kurią tu aną naktį 
matei, niekuomet tavo akys dau
giau nebematys.

— Mokytojau! — baisiai sušuko 
Rafaelis ir spruko iš kambario.

5.
Rafaelis pats nežinojo, kaip jis 

sugrįžo į savo butą. Jis sunkiai su
sirgo. Daktarai abejojo, ar jis be- 
pasveiks. Jis ir pats tikėjosi, kad 
greit mirsiąs, nuolat kalbėjo apie 

gražius angelus, kurie nuvesią jį į 
dangų, apie mergaitę, prieš kurios 
skaistumą blankstą visi angelai. 
Nieks jo nesuprato. Tačiau jo pri
gimtis nugalėjo ligą ir įvyko, kas 
visiems išrodė negalima: švelnus, 
išblyškęs jaunikaitis pasveiko.

Jau buvo vėlybas ruduo, kai Ra
faelis pirmą kartą po ligos išėjo iš 
kambario. Visa naikinąs ruduo jau 
apmirusią gamtą laikė prispaudęs 
prie savo krūtinės. Pliki buvo me
džiai. Vėjas blaškė pageltusius, su
vytusius lapus, ir šaltas, drėgnas 
rūkas lyg visa migdančiu debesiu 
buvo apsupęs žemę.

Rafaelis pasijuto nuostabiai ge
rai, kai pamatė sunykusią gamtą. 
Paprastas, niūrus gamtos apsiaus
tas derinosi su jo jausmais ir liejo 
raminantį balzamą į jo prislėgtą 
širdį. Jis ilgiau užtruko bevaikš
čiodamas, negu buvo ketinęs. Ne
jučiomis pasuko į savo mokytojo 
namus, kurių nuo to popiečio ne
buvo matęs. Štai jau buvo jis prie 
durų. Jos buvo, kaip niekada ligi 
tol, tik privertos. Tai jį nustebino. 
Jis įėjo į namus, bet savo moky
tojo niekur nerado. Jam pasidarė 
nejauku, ir jis pasiskubino namus 
apleisti.

Senas žmogus, kuris gyveno toje 
pat gatvėje, sėdėjo prie savo na
mo. Rafaelis paklausė apie savo 
mokytoją ir sužinojo, kad tas vieną 
rytą kažkur išėjo ir nuo to laiko 
nieks jo daugiau nematė. Ir visos 
Rafaelio pastangos ką nors apie jį 
išgirsti nuėjo niekais, nes niekas 
nežinojo. Tik neaiškūs tamsūs 
gandai ėjo iš lūpų į lūpas.

Tie gandai skelbė, kad senasis 
tapytojas anksčiau buvo gyvenęs 
Perudžijoje (Perugia) ir vadinę- 
sis Pietro Perugino*). Jo žmonos 
neištikimumas buvęs didesnis už 
jos gražumą, ir ji buvo patraukusi 
dėmesį vieno jauno patricijaus. 
Abu jie žuvo nuo Perugino durklo. 
Tada Perugino, persekiojamas 
kerštingos patricijaus šeimos, pa
bėgo su vienintele savo penkerių 
metų dukrele į Vokietiją ir ten pa
sivadino Dytrichu.

Nuo tada jo sielą prislėgė tamsi 
melancholija, kuri dažnai pereida
vusi į pamišimą. Niekad nuo tos 
dienos, kai apleido Italiją, jis ne
buvo pralinksmėjęs. Tik menas 
dar jį saugojo nuo galutinio suny
kimo. Savo dukrelę jis auklėjo 
vienui vieną, atskyręs nuo visų

*) Pietro Perugino (Perudžino) tikroji 
pavardė buvo Pietro V a n u c c i 
(1446 — 1524). Jis buvo Umbrijos meno 
mokyklos steigėjas ir Rafaelio mokytojas. 
(Vert, pastaba).

Mazgai džiunglėse.

Hatri, senas dramblys, pasakoja:
Neseniai buvau atėjęs prie upės atsi

gerti, ir žinotumėt, ką pamačiau? Du fla
mingai, Gru ir Gro, stovėjo upėje savo 
ilgom raudonom kojom, ir vienas žiūrėjo 
pavandeniu, kitas prieš vandenį (1 pieš.). 
Staiga — tarp jų abiejų praskrido musė. 
Gru norėjo pagaut ją snapu — nieko ne
išėjo. Juokinga! Dabar jau Gro žiūri pa
vandeniu, o Gru — prieš vandenį (2 
pieš.). Staiga — vėl ta pati musė praskri
do. Gru norėjo snapu ją pasiekti — bet 
ji paspruko. Bet kaip dabar Gru ir Gro 
išsipainios? (3 pieš.).

Jumbo, didelis smauglys, turėjo pažy
mėtiną paprotį, — prieš užsnūsdamas ap
sivynioti apie medžio kamieną (4 pieš.).

Pabudęs kartą jis dar truputį pasirai
vė, ir manė, kad nušliauš sau. Bet kur 
tau! (5 pieš.). Praėjo pusė dienos, kol 
Jumbo „atsirišė“ nuo medžio.

žmonių. Buvo spėliojama, kad 
juodu pagaliau įstojo į vienuolyną.

Niekas daugiau apie seną meni
ninką nieko nesužinojo. Jaunuoliui 
gi tas skausmas buvo valanti, het 
ne naikinanti ugnis. Jis :šaugo gar
singu dailininku RafaeliuSan- 
t i ir savo darbais gyvuoja visais 
amžiais ir visose tautose Jokia 
žemės duktė daugiau nebuvo jo 
taip sužavėjusi. Jis degė nuolat 
ilgėdamasis dangaus, kur jis tik
riausiai bus radęs ir tą, kuriai čia 
liko taip ištikimas. Ir visi jo gražūs 
paveikslai, kuriuos jam, rodės, 
angelai piešė, tėra atvaizdavimas 
tos vienintelės, kurią jis laikė savo 
širdyje.

Išvertė
N. Kavaliauskaitė-Večerkienė-
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Konkursai skiltyse
„Tas tik nedaro klaidų, kas nie

ko neveikia“, taigi ir „asilų“ skil
tis, nenorėdama pridaryti klaidų, 
taip iki šiol nieko ir neveikė. Bet 
pasauly nieko nėra amžino, taigi 
ir šis „asilų“ skilties neveikimas 
nebuvo amžinas. Mat, draugovės 
štabui nutarus, bendram neveiki
mui buvo pastatytas taškas, o dar
bas pradėtas iš naujos eilutės.

Veikimas buvo nutarta kreipti į 
praktišką sritį, taip sakant, į prak
tišką auklėjimą, imant pagrindan 
konkursų sistemą, kuri atskirose 
skiltyse maždaug taip atrodė.

— Skilties iniciatyva suruošus 
grandiozinį robaksą, — pareiškė 
„asilų“ skilties skiltininkas, — ar
ba kitaip iš mūsų piliečių auklėji
mo mokyklos nieko neišeis!

— Taip! — patvirtino paskilti- 
ninkis: idealų reikia siekti kon
krečiomis priemonėmis.

Geniališka skiltininko idėja bu
vo visuotiniu balsavimu priimta. 
Skilties skautams paskelbtas kon
kursas: kas daugiau atgabens sve
čių į robaksą, tas gaus atitinkamą 
skaičių taškų.

Sumanymą įvykdžius, skilties 
knygutėje tiek daug išdygo taškų, 
kad jie visi susiliejo į vieną didelį 
kleksą...

„Krokodilų“ skilty — kiek ma
žiau romantikos. Skiltininkas iško- 
mandavo savo armiją vienon eilėn 
ir paskelbė konkursą: kas toliau
siai nuspiaus. Skautai su visu jau
natvės entuziazmu stengėsi kaip 
galint toliau nuspiauti, o skiltinin
kas kiek tolėliau atsistojęs visu 
tempu ragino:

— Vyrai, kas nuspiaus iki ma
nęs — gaus pliusą!

„Orangutangų“ skiltis ramiau
siai sėdėjo ratu apie patefoną ir 
klausėsi žavingos tango meliodi- 
jos —

„...Šoka tango
kojos, kaip orangutango“...

Tuo tarpu skiltininkas su paskil- 
tininkiu kalė į lubas stambų kablį.

Mikė Švilpa pavyzdingas spaudos talkininkas.
Karikatūra ir žodžiai J. Martinaičio.

Mano mieli, šitą sykį 
Šitokį jums duodu Mikę — 
Pažiūrėkit į jį mažą, 
Kaip jis didina tiražą. 
Jam dėl mielo „Skautų Aido" 
Varva prakaitas nuo veido, 
Ką gi prakaitas jam reiškia, 
Jeigu tikslą mato aiškiai. 
Mikės tikslai puikūs, dori — 
Šimto tūkstančių jis nori 
(Neįtarkit, kad litų, 
Bet prenumeratos kvitų).

O dabar tai reik prabilti 
Į nemažą Švilpos skiltį, 
Kam jinai lig šioliai miega 
Ir į talką jam nebėga. 
Bėkite visi, kas sveikas, 
Jau visai pribrendo laikas, 
Mikei eikite į talką, 
Nes jis jau vos kojas velka. 
Kai visi mes jam padėsim, 
Šimtą tūkstančių turėsim, 
Tik prie šitokio tiražo 
Mes užbaigsim darbą gražų.

Skiltininkas pašnibždom paklausė 
paskiltininkį:

— Jurgi, ar tu žinai, kaip reikia 
rišti mirties kilpą?

— Žinojau... — atsakė šis ir tuoj 
kreipėsi į vieną skautų: „Laurai, 
kaip rišama mirties kilpa?“

— Kilpa? mirties kilpa... riša
ma... surišama ir iš to išeina mir
ties kilpa.

— Fui! Laurai, tu nemoki mir
ties kilpos surišti! — paskiltininkis 
sarmatijo mažą XX amžiaus rite- 
riuką.

— Tai kaip gi galų gale tą kilpą 
reikia užrišti? — netekęs kantry
bės paklausė Lauras,

— Paklausk skiltininko, — įsa
komu tonu pareiškė jaunasis skau
tų vadovas.

Tarp Lauro ir „orangutangų“ 
skilties vado įvyko toks pasikal
bėjimas. „Broli skiltininke, kaip 
rišti mirties kilpą?“ — „Taigi rei
kia čia paimti objektą, kuris vadi
nasi virvė, ir tam objektui suteikti 
specifinių žymių, kurios padarys iš 
jo subjektą, vadinamą mirties kil
pa!“ — moksliškai išdėstė skilti
ninkas.

— Bet... gal galit praktiškai kai- 
ką parodyt... — lindo įkyrus Lau
ras.

— Prašau man netrukdyt, kai aš 
dirbu, — kaip griausmas trenkė 
skiltininkas, — o, be to, į skilti- 
ninką reikia kreiptis komandos 
keliu. Praneši paskiltininkiui, kad 
už nedrausmingumą tau aš pasta
tau minusą!

Ot tau ir perkūnas iš giedro dan
gaus... Taip ir reikia Laurui, tegu 
nelenda ten, kur pats nežino!... 
Kas kaltas, kad jis ligi šiol vien 

piemenų mazgą temokėjo užrišti?
Mirties kilpos problemą išrišo 

tik vienas atsitiktinai čia papuolęs 
vilkiukas. Ta proga visų akyvaiz- 
doj skiltininkas pareiškė:

— Mes pasirinkom tam didingą 
mūsų skilties siluetą, kad visa skil
tis sektu jo pėdomis. Taigi, skel
biu konkursą: tam bus išbrauktas 
minusas, kas užmegs mirties kilpą 
ir jon įkišęs galvą ant šio kablio 
ilgiausiai pakabos!

Su didžiausiu užsidegimu puolė 
skautai į mirties kilpą ir po sekun
dės tas pats Lauras kabojo palu
bėj. Skautai su pavydu žiūrėjo į 
laimingąjį draugą, kuriam pirmam 
pavyko įlysti į mirties kilpą, o ka
bantis draugas iškišo visiems lie
žuvį ir tiek. Bėgo laikas, o Lauras 
net nemanė kraustytis žemėn, ta
da įpykęs skiltininkas liepė prie
varta jį nuimti. Nuimtas Lauras dėl 
kažkokių sumetimų netarė nė žo
džio ir nerodė jokio judrumo — gu
lėjo žemėje, kaip kaulas ir tiek. 
Skiltininkas buvo priverstas pa
skelbti naują skautams konkursą: 
kas sugebės pirmosios pagalbos 
keliu grąžinti Laurą į šią ašarų pa
kalnę — tam bus Maltos kryžius! 
Pats skiltininkas atsisėdo ir ėmė 
skubiai rašyti raportą:

,Mielam broliui draugininkui 
raportas.

Skiltyje įvyko mažas nemalonu
mas. Skautas Lauras Klumpė gar
bingai laimėjo paskelbtą konkursą 
su mirties kilpa, tačiau jis dabar 
kažkodėl jau nekvėpuoja ir neju
da. Malonėkit pranešti, kiek kaš
tuoja pareikšti užuojautą „Skautų 
Aide“. Su pagarba

„Orangutangų“ skiltininkas“.
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Skautai—tės visame pasaulyje.
SKAUTAI VISUR STENGIASI DIRBTI VIENYBĖJE.
Portugalijoje paskutiniais laikais buvo dvi skautų orga

nizacijos ESCOTEIROS DE PORTUGAL ir CORPO NACIONAL 
DE SCOUTS. Šios organizacijos dirbo atskirai. Tačiau dabar, 
po tam tikrų derybų, jos susitarė visiškai susijungti ir persi
tvarkė i viena nauia skautų sąjungą „ORGANIZACAO ESCO- 
TISTA DE PORTUGAL", kuri yra dabar viena Tarptautinio 
Skautų Biuro pripažinta skautų organizacija Portugalijoje. Pa
žymėtina, kad ši organizacija, panašiai kaip kad mūsų sąjunga, 
yra portugalų vyriausybės globoje. Tarptautinis skautų biuras, 
kuris pranešė mums apie ši persitvarkymą, pareiškia savo oa- 
sitenkinimo ir džiaugsmo, kad Portugalijos skautai bus dabar 
ant tikro kelio.

SAUGOTIS!
Tarptautinis skautų biuras praneša, kad rumunas jaunikai

tis Jop de Sevilla keliauja po Europą parduodamas savo 
atvaizdus ir vadindamas save Rumunijos skautu. Bet jis nėra ir 
niekad nebuvo Rumunijos skautu. Mūsų skautai, jei Jop de 
Sevilla pasirodytų Lietuvoje, prašomi jam jokios pagalbos 
neteikti.

MŪSŲ DRAUGAS ČEKOSLOVAKIJOJE.
Čekoslovakijos skautų tarne be kitų draugų turime vieną 

ypatingai didelį bičiulį. Tai Čekoslovakijos skautu štabo narvs 
ir žurnalo ,,Skaut-Junak“ bendradarbis HANUŠ ENTNER. J-r 
nėra tik mūsų skautų draugas. Jis yra bendrai visos Lietuvos 
draugas, kuris atidžiai domisi mūsų tėvynės gyvenimu ir apie 
ją informuoja savo tautiečius. Pavyzdžiui, po Maironio mirties 
H. Entner tuoj įdėjo straipsniuką anie ši mūsų dainių didelia
me čekoslovakų laikraštyje „NARODNI LISTY". Taip nat 
tame laikraštyje neseniai tilno mūsų draugo recenzijos anie 
neseniai išėjusius lietuvių kalba darbus iš Čekoslovakijos isto
rijos: „Istoriškoji čekų literatūra ryšv su mūsų krašto istorija“ 
ir „Jeronimas Pragiškis ir jo kelionė Lietuvon". Malonu konsta
tuoti, kad brolis čekų skautas įdomaujasi ir stengiasi pažinti 
mūsų brangią tėvynę bei kitus su ja supažindinti.

PRANCŪZŲ VANDENS SKAUTAI.
Kaip žinote Prancūzijoje yra 3 skautų organizacijos. Jū

rų skautus nirmiausia nradėio organizuoti „ECLAIREURS 
UNIONISTES DE FRANCE", bet uaskutiniu laiku ši org-ia nuo 
iūrų skautu atsisakė ir jų neturi. Vandens skautu turi „SCOUTS 
DE FRANCE", pav., Harze, Paryžiuje, Nicoje ir kitur. 
Šiame straipsnelvie kalbėsime anie trečios Prancūzijos skautų 
organizacijos „ECLAIREURS DE FRANCE" vandens skautus. 
Ši organizacija turi dabartiniu laiku anie 12 vandens skautu 
vienetų, iš jų tik 3 vienetai pajūryje, kiti gi prie upių. Vandens 
skautais vra berniukai virš H metu amžiaus.

Vandens skautu pas „ECLAIREURS DE FRANCE“ gali 
tapti tik sausumos II-jo patvrimo lainsnio skautas, turis bent 
15 metų. Uniforma beveik nieku nesiskiria nuo bendros -kautų 
uniformos. Kelnaitės trumpos. Atskiro ženkliuko nėra. Specialus 
vandens skautų devizas — „Ant vandens kaip ir ant žemės“ 
— pabrėžia, kad vandens skautas vra pirmiausia skautas. Pran
cūzijos vandens skautai savo atskirų patvrimo laipsnių progra
mų, kaip kad yra pas mus, neturi. Tiesa, jie turi du laipsniu bet 
šių laipsnių programa vra tai sausumos skautu II-ojo ir I-ojo 
patyrimo laipsnių programa su specialiais papildymais. Pagaliau 
vandens skautas gali dar igvti „pritvrusio vandens skauto" 
vardą, jei jis išlaiko egzanrnus iš tam tikrų specialvbių. Vandens 
skautų vienetams paiūrvje vadovauja buvę jūrininkai. D’džiausi 
nrancūzų vandens skautu sunkumai yra finansinio pobūdžio. 
Sunku rasti reikalingų lėšų valtims, ypač burinėms, įsitfvti. Be 
nuosavų gi valčiu negali būti vandens skautu vieneto. Dar pa
žymėsime, kad „ECLAIREURS DE FRANCE" vandens skautu 
vadovybė visada rūpinasi, kad vandens skautai neišsiskirtu iš 
skautų, darytų stovyklą sausumoje ir žiemą dalyvautų bendra
me skautų veikime.

Naujas prancūzų skautų laikraštis.
Didžiausioji trijų Prancūzijos skautų organizacijų ..Scouts 

de France" pradėjo leisti naują mėnesinį laikraštį „LA ROUTE" 
(Kelias) — skirtą specialiai skautams vvčiams. Be šio laik- 
raičio Sc. de France turi iš anksčiau įdomu dvisavaitini, tur
tingai iliustruotą žurnalą skautams „LE SCOUT DE FRANCE" 

(Prancūzijos Skautas) ir rimtą mėnesinį laikraštį vadams „LE 
CHEF" (Vadas) bei laikraštėlį vilkiukams „LE LOUVETEAU" 
(Vilkiukas).

SKAUTŲ SKAIČIUS ANGLIJOJE.
Sakėm, kad daugiausia skautų yra Amerikos Jungtinėse 

valstvbėse. Antra gi vieta priklauso Anglijai, skautystės tėvy
nei. Vien tik Londono mieste skautų yra daugiau negu visoje 
Prancūzijoje, nes Anglijos sostinė turi 65.869 skautus. Visoje gi 
Anglijoje vra 423.352 skautai, 47.211 skautai vyčiai, 86.141 
skautų vadas ir 251.022 vilkiukai.

SKAUTŲ STOVYKLA SALEZIEČIŲ ĮSTAIGOJ.
Birželio mėnesio pabaigoj Fontaniėres (šalia Lijono) sa

leziečių institute Lijono skautai suruošė savo vasaros stovyklą, 
su gimnastikos ir įvairių skautiškų pratimų paroda. Į parodą 
jie buvo Susikvietę taip pat savo namiškius ir pažįstamus. 
Šventė praslinko labai gražioj ir nuoširdžioj nuotaikoj. Mat, 
skautai ir caleziečiai — dideli giminės tiek dvasia, tiek idealais, 
ir šiek tiek taip pat veikimo metodais.

Vilkiukai Amerikoje.
Amerikos Jungtinėse Valstybėse vos tik prieš metus te- 

pradėta organizuoti vilkiukus. Taigi, tai visai jauna šaka 
Amerikos skautų organizacijoje. Tačiau šiuo momentu ame
rikiečiai jau turi 23.361 vilkiuką ir 4.896 jų vadus, kurie dirba 
1.037 vienetuose. „Amerikoniški" skaičiai!

TARPTAUTINIS BIŪRAS PRANEŠA,
kad nersu tautybės jaunuolis vardu YADULLAH KHAN 

MUBASSER, kuris skautiška uniforma keliauja po Europą, 
nėra skautas, nes iis yra pašalintas iš Persijos skautų asocia
cijos. Jok’os pagalbos jo kelionėje prašoma jam neteikti. Tą 
nat’ turime pranešti ir apie vengrų tautybės jaunikaitį IMRE 
SEMENDY. kuris pradėjo kelionę aplink pasauli dviračiu ir 
verčiasi kelionėje pardavinėdamas atvirutes. Tokie pat vra ir 
austru jaunuoliai — KARL KLAAR, HANS RIEDL ir FRANZ 
SCHEBESTA, kurie keliauja skautų uniformoje, vadinas skau
tais ir pardavinėja savo fotografijas.

Susivienijo.
Tam*autinis skintu biūras su džiaugsmu mums praneša, 

kad dvi Didžiosios Liuksemburgo kunigaikštijos skautu orga
nizacijos .FEDERATION DES ECLAIREURS LUXEMBOUR- 
GEOIS“ ir „B. P. LUXEMBURGIAN BOY SCOUTS" po sėk
mingų derybų sudarė bendrą Liuksemburgo Skautų Biurą, 
kuris turi tikslo derinti ir vienvti šių organizacijų veikimą. 
Į šį biurą įeina po 3 atstovus iš kiekvienos dviejų organizacijų

Šveicarija.
Liepos m. 27 d. — rugp. m. 5 d. įvykusioje netoli Žene

vos miesto šveicarų skautų antroje tautinėje stovvkloje da
lyvavo 4.000 skautų. Buvo daug ir svetimtaučių. 4.000 skautų! 
— tai gan didelė stovvkla. Įsivaizduokit, kad stovyklos tvora 
turėjo 1 kilometrą ilgio. Statvbai ir kurui suvartota 50.000 
kilogramu medžio ir malkų. Per stovyklą skautai suvalgė 
25.000 kilogr. duonos. 27.000 litrų pieno, 20.000 kiaušin’ų, 
30.000 plvtelių šokolado ir t. t.

Šveicarų skautų stovykla turėjo didelės garbės ir didelio 
džiaugsmo — ją aplankė pasaulio skautų tėvas Baden-Powellis, 
kuris savo amžiaus verčiamas jau rečiau beišvažiuoja iš 
Anglijos.

Planerio modelį visai nesunku pasidaryti.
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Mes jau esperantininkai!
Aktualiu klausimu.

„Sk. Aido“ 101 nr, mes skaitome vie
no mūsų skautų paraginimą neatsilikti 
nuo pažangos svarbiame tarptautinio san
tykiavimo dalyke — esperantizme. Ši 
idėja prieš keliasdešimts metų gimė 
Lietuvos teritorijoje ir greit rado prita
rimą kitose mažesnėse valstybėse bei 
tautose, kurių kalba neturi didelės įtakos 
tarptautiniame judėjime, Lietuvoje mes 
galime didžiuotis antru šios idėjos pio
nierių — prel, Dambrausku, kurs 
plačiai yra žinomas pasaulio esperantinin
kų tarpe.

Deja, paskutiniu laiku Lietuvos espe
rantininkams jaučiama energijos stoka. 
Tuo tarpu Esperanto idėja sparčiai 
plinta už Lietuvos ribų. Mus žymiai ap
lenkė Pabaltijos valstybės. Būnant su 
Lietuvos skautų reprezentacine draugove 
Estijoje, man teko aplankyti Talino es
perantininkų klubą. Aš tą dieną atsi
lankiusių esperantininkų sąraše buvau 
net 77, Jie turi didelę biblioteką, skai
tyklą, sporto salę, paskaitų salę ir k,; 
jie daro įvairias ekskursijas (pav,, tuo
kart viena ekskursija buvo išvykusi į Pa
ryžių), pramogas ir t, t. Dabar net ir di
džiosiose valstybėse, atsižvelgiant į prak
tišką Esperanto vertę, jaučiama atslūgi
mas ambicijos, kurią teikia jų kalbos pra
siplatinimas, Vokietija pirmoji pasižymėjo 
esperantininkų skaitlingumu ir jų litera
tūros gausumu,

Konservativiškiausi iš visų tautų yra 
anglai. Jie tvirtai laikosi senų tradicijų. 
Anglų kalba yra plačiausiai vartojama 
kultūringame pasaulyje ir jos išsilaiky
mas iš dalies susiduria su plintančiu 
esperantizmu. Tačiau ir jie priėjo išva
dos, kad esperanto kalba turi didelės 
reikšmės gyvenime. Pasaulio skautų tė
vas yra anglas ir, gal būt, niekas ne
įstengs taip išsemiamai įsigilinti į skautų 
opiausius reikalus, kaip anglai. Nestebė
tina todėl, kad uoliausiai prie Skautų 
Esperantininkų Ligos (S. E. L.) veikimo 
prisideda ir jai vadovauja anglai.

„S k o 11 a B u 11 e n o“ redaktorius 
Mr, Douglas H. Davis š. m. spa
lių mėn. 4 d. savo laiške maj. v. sktn. 
Valušiui rašo:

— „...Jamboree 1929 m., kada aš ap
lankiau tarptautinę stovyklą, paaiškėjo, 
kad aš tautinėmis kalbomis galėjau susi
kalbėti tik su skautais — broliais iš 
Anglijos ir Prancūzijos, Bet kai aš aplan
kiau prie Jamboree’s esančią esperanti
ninkų palapinę, ten radau iš 10 kraštų 
skautų, su kuriais aš lengvai susišnekėjau. 
Jei tik pasaulio skautai gauna padrąsi
nimą iš savo vadų mokytis esperanto, tai 
pasaulinė Jamboree 1933 m. daug labiau 
pasiseks, negu toji 1929 m.“ —

Vyriausias Skautų Štabas, turėdamas 
galvoje 1933 m. mūsų tautinę stovyklą, 
kurioje žada dalyvauti ir svečiai skautai 
iš užsienio, ir tarptautinę Jamboree 
Godbllo, kur Esperanto bus plačiausiai 
vartojama, kiekvienai tautinei drauge vei

bus priskirti skautai esperantininkai ver
tėjais, skautų esperantininkų reikalu la
bai susirūpinęs. Tas susirūpinimas jau
čiamas ir mūsų tarpe iš pavienių balsų 
„Sk. Aide“ ir pasikalbėjimuose.

Reikia spėti, kad randasi atskirų skau
tų ir Lietuvoje, kurie net S. E. L, nariais 
skaitosi. Seniau pas mus tokių dargi at
skiros skiltys kai kur buvo. Sėkminges- 
niam darbui reikia visiems skautams 
esperantininkams susijungti. Mūsų tikslas 
bus:

1. Skleisti esperanto kalbą skautų 
tarpe.

2. Pasiruošti susitikti su svetimtau
čiais broliais.

3. Dalyvauti S. E. L. veikime.
Turėkime viltį, kad „Sk. Aidas" su

tiks užleisti savo skiltyse skautų espe
rantininkų reikalui atskirą kampelį.

Skautai esperantininkai tuojau pat 
praneškit apie save rašydami: Pasktn. 
Navikui J. — Vyr. Skautų Štabas, Kaune,

Pasktn. J. Navikas,

Mokykimės Esperanto!
Al. Šarva „Sk. A.“ nr. 17 —18 

(98 -r 99) įdėjo straipsnelį Espe
ranto. Trumpai nurodė esperanto 
kalbos istoriją ir jos autorių L. 
Zamenhofą. Taip pat pasku
tiniame „S. A.“ nr. Ign. Balčiūno 
sutrauktai buvo pabrėžta esperanto 
prasiplatinimas ir kalbos nauda. 
Aš kartoti pasakytų minčių nebe
noriu, bet noriu eiti tiesiog prie 
darbo. Mokydamiesi esperanto kal
bos, patarnausim beplintančiai kal
bai, prisidėsime prie humaniško 
progreso ir kartu lengvai išmoksi
me naują, įdomią ir gražią espe 
ranto kalbą. Su šiuo nr. ir pra
dėsime aktyvų darbą.

Pirmą pamoką susipažinsime su 
esperanto raidėmis, jų tarimu ir 
skaitymu. Geriau būtų, kad kiek
vienas, norįs mokytis turėtų storo
ką, kietais viršeliais, sąsiuvinį ir 
viską iš „Š. A.“ nusirašytų. Per
rašinėdamas greičiau išmoks ir tu
rės ilgainiui susidaręs Esperanto 
kalbos vadovėlį.*) Jei bus galima, 
tai spausdinsiu „S. A.“ Esperan- 
tiškai — lietuviškai žodynėlį, kurio 
naujai išleisto nėra.**)

Skaitydami „S. A.“, turėsite ma
lonumo iš pasiskaitymu, ir moks
linės naudos. Retai bent kuris 
laikraštis savo skaitytojus taip ap
rūpina.

— Nesvajok apie visokius dan
giškus migdolus, nieko iš to ne
bus — kelkis ir bėk užsisakyti 

„Skautų Aidą“ 1933 metams I’

Pirma pamoka.
Alfabetas — alfabeto.

Aa tariama a 
Bb „ b
C c c
Čč(CHch) ”, č 
Og(GHgh) „ dž 

(gardeno tariama 
džardėno)

Hh tariama h 
Hh(HHhh) „ ch 
J j „ J (i) 
Jj (JHjh) „ ž 
Kk „ k
Ll „ 1

(visuomet minkštai) 
Mm tariama m 
Nn „ n
Oo „ o 

Dd tariama d
Ee M e

(tEchnika, poEzija)
Ff tariama f
Gg » g
Pp » P

Rr » r
Ss n s
Sš (SHsh) „ š
Tt t
Uu » u
Uū (u) w u

(aU, taU)
Vv tariama v
Zz z
Ii » i

Esperanto kalbos raidės ne visos taip 
ištariamos, kaip lietuvių kalboj. Pavyz
džiui, „e“ „j“ ir „ū“. Raidės „e“ turi 
būti toks garsas, kaip girdime tardami 
tarptautinius žodžius: elektra, poezija, 
technika, teatras ir t. t. Raidė „j“ te
vartojama dvibalsiuose: jam, jes, kaj 
(liet, kai), ajlo (liet, ailio), jungo ir t. t. 
Raidę ,,ū“ teištariama dvibalsiuose: au 
(liet, au), eū (liet, eu), pavyzdž.: Eūropo, 
aūto, paūzo.

Be to, kartais dėla trūkstančių spaus
tuvėse raidžių č, g, h, j, š, ū vartojama 
pagelbinė raidė „h“. Raidyne aš kaip 
tik skliausteliuose prie visų minėtų rai
džių (č, g, h, j, š, ū) prirašiau ir su raide 
„h“, č—ch, g—gh, h—hh, j—jh, š—sh, 
ū—u. Raidė „1“ visuomet, nepamirškit, 
tariama minkštai (ledas, leisti, liepti, 
bet ne taip, kaip tariame lova, lašas, 
lūpa. Turėtume tarti liova. liašas, liu- 
pa ir 1.1.)

Skaitymas.
Esperanto kalboj kiekviena balsė at

stoja skiemenį. Skaitymas — fonetiškas. 
Žodžiuose akcentas (kirtis) dedamas 
priešpaskutiniame skiemenyj. Jei žodis 
iš dviejų skiemenų, tai kirčiuojamas pir
mas skiemuo. Iš čia patiektų pavyzdžių 
jums itin gerai viskas paaiškės.

Jės.*) Cėn-tro. Gip-so. Ga-zo. Val-so. 
Ka-so. Jo do. A-zo-to. A-zf-o. Ci-tro-no. 
Aū-to-ro. Bro-sū-ro. Fa-za-no. Eū-ro-po. 
Ma-jo-ro. Va-go-no Va-lū-to (liet, va
liuto). Glo-bū-so. Au-gūs to. Fa-sd-no. 
Ar-si-no. Cen-zū-ro. Dis-pū-to. Hi-po- 
tė-zo. Ek-za-mė-no. Hi-gi-ė-no. His-to- 
'■f-o. Je-zu-f-to. Ju-bi-Iė-o. Fe-li-e-td-no. 
Fi-lo-zo-fi-o. Ce-ra-mo-m o. E-van-ge-li-o. 
Mo-za-i-ko. Ma-ho-me-ta-no. Har-mo- 
ni-o. En-tu-zi-as-mo. Ge-o-gra-fi-o. In- 
ter-na-ci-o.

Čia surašyti žodžiai beveik visi kiek
vienam yra žinomi, todėl jų reikšmės 
neduodu. Kitą pamoką susipažinsime 
su daiktavardžiais ir būdvar- 
d ž i a i s. Iš anksto pasakau, kad visi 
daiktavardžiai vienaskaitoj turi galūnę 
„o“, būdvardžiai „a“.

Gerai išmokite pirmą pamoką!
 Mok. /. Cieska.

*) Jei kas nori turėti vadovėlį, gali 
įsigyti A. Klimo Esperanto kalbos va
dovėlį 11 laid. „Vairo“ b-vės leidinys, 
Kaunas—1928.

**) Paieškokite, gal rasite išsekusią 
laidą Esperantiškai—lietuviškai ir lietuv. 
— esper. žodynėlį. Mačernis ir Gaiga
las — 1922.

*) C) Stovintis skiemens ženklas 
reiškia tvirtesnį ištarimą, kirtį.

15

17



K0M@
□Cq jaunas įprasi, 

tą senas febecasi.

Grumtynės ir šposai — 
gera pramoga.

[Žiūr. „S. A.“ 3 (84) ir 21 (102) nr ]

Čia yra kėlimo — nešimo lavinimai, 
kurie įgauna ypač žymaus pritaikymo įsi
galint natūraliam kūno kultūros metodui. 
Tų lavinimų yra ir „Sporūtos" progra
moje.

Paveikslėliai yra tiek aiškūs, kad jie 
iš pažiūrėjimo darosi suprantami.

Šituos lavinimus darant reikia iš anks
to išsiskaičiuoti 1—2; 1—2—3; 1—2—3— 
4—5. Neštas- turi tuoj ir pats nešti; tuo 
būdu visi gauna lygiai lavintis.

1 ir 2 pav. lavinimai yra patogūs 
būdai ligoniams pernešti (pav., iš nelai
mės vietos).

Pilietis b. rankomis atsiremia į žemę 
ir kojas meta į viršų; kojas pagauna drau
gas ir pakėlęs kiek nuo žemės paneša. 
Paprasčiau yra: kada viens ant antro joja 
raitas; jojantis nusileidžia atgal (a) ir pa
siekęs rankomis žemę atsistoja į padėtį 
(b).

&

3

Čia yra įvairus nešimo budai.

A — atsiklaupus pakelti gulintį bent 
kiek nuo žemės. Gulintvsis turi stangriai 
laikyti kūną. Lavinimą reikia kartoti ke
lis kartus. B — stovintį (b) nuleisti že
myn. C — sėdintį imti už pakaušio; sė
dintis išsitiesia ir įsiryžta. D — toks pats 
įsiryžimas iš sėdimos padėties, tik su iš
keltom rankom. C ir D mankštą darant 
sėdinčio kojos turi būt atremtos.

(B. d.).
Linkuvos Dėdė,

4

Šitie lavinimai nėra pritaikomojo po
būdžio, bet jie svarbūs tuo, kad duoda 
progos mankštytis. 3 pav. A. — yra 
plačiai žinomas vaikų nešimas; B. — kiek 
sunkesnis nešimas, vyresniems, ypač 
sunku, kada nešamas atsilošia, o atsilošti 
reikia tik trumpą laiką. Mankštą B rei
kia ypač atsargiai daryti. C ir D tinka tik 
vyresniems: C nešti atsirėmusį į galvą 
(prilaiką ti kojas). D — nešti stovintį ant 
pečių. 4 pav, mankšta, ypač B ir C yra 
puikūs įsiręžimo lavinimai, kurie tinka 
nuo 17 — 18 metų amžiaus.

Čia yra kanapės laužimo (druskos svė- 
rimo) įvairūs būdai. Atsargiai reikia da
ryti D būdą su persivertimu ir atsistojimu 
ant kojų.

Pakaitomis sėstis — stotis.

Sporto galia.
Jau senovės graikas ir romėnas 

žinojo, kad tik per fizinių jėgų 
mankštą (sportą) einama į jėgą ir 
grožį ir tuo pačiu — į sveikatą ir 
laimę. O šių laikų technikos žmo
gus dar labiau vertina sportą, ren
gia tam tikslui įvairias olimpijadas, 
garbina jų nugalėtojus. Ir teisingai! 
Kaip galima peikti tą dalyką, kurs 
taip aukštai kelia, stiprina žmo
gaus brangiausią turtą — sveikatą. 
Be sveikatos žmogus, nors ir di
džiausioj prabangoj, pertekliuje 
gyvena, vistik nesijaučia laimingas 
esąs.

„Sveikame kūne — sveika dva
sia“, sakė romėnai. O „Išminties 
knygose“ sk. I skaitome, kad „iš
mintis neiškyla piktoj sieloj ir ne
gyvena kūne, kuris yra apimtas 
nuodėmių“. Ir tas gyvenimo tiesas 
patvirtina žmonijos istorija tūks
tančiais faktų, pavyzdžių. Kam 
daugiau nusibosdavo gyvenimas, 
kam labiau atrodydavo tamsiomis

varsomis sukurtas pasaulis? Vis 
dažniausiai tiems žmonėms, kurie 
buvo gamtos nuskriausti, ar silpnos 
sveikatos, nes jų silpname, bejė
giame kūne sunkiau progresuodavo 
protas. Tie didvyriai, genijai, ku
rių darbai, žygiai, raštai, išradimai 
stebina mus, buvo dažniausiai ly
giai išlavinę savo protą ir kūną.

Kaip puikiai buvo suderintas kū
no ir dvasios gyvenimas nemiršta
muose genijuose: Aleksandre Ma
kedoniety, Leonarde da Vinčy, Gė
tėje, Bairone, Edisone . . .

Aleksandras Makedonietis labai 
mėgdavo ankstybą pasivaikščioji
mą saulėtekyje, o Leonardas da 
Vinči — žiūrėjimą į tekančią sau
lę. Pastarasis sakydavo: „Žiūrėji
mas yra menas“. Nesvetima buvo, 
kaip pirmam, taip ir antram, me
džioklė, jodinėjimas, ginklų varto
jimas. Baironas, nors ir buvo rai
šas, tačiau puikiai plaukiodavo, jo
dinėdavo, fektuodavosi. Tomis pat 
sporto šakomis lavindavosi ir Gė
tė, Šie didvyriai tvirtina, kad jie 
yra daug sukūrę, parašę veikalų 
todėl, kad visada sveiki buvę.

O mūsų genijus, Vytautas Didy
sis, todėl taip aukštai garbėje, žy
giuose išgarsėjo, kad iš pat jaunys
tės lygiai lavino savo dvasines ir 
fizines jėgas, ar tai medžiodamas 
šimtamečių girių galiūnus: taurus, 
šernus, lokius, ar tai kovodamas.

Mūsų tauta senovėje buvo vie
na iš galingiausių tų laikų pasaulio 
tautų. Jos valstybės žemės klojosi 
nuo Baltijos iki Juodosios jūros. O 
kas jiems tokią galią teikė, kad jie 
sugebėjo ne tik nuo priešų atsigin
ti, bet dar daug svetimųjų po savo 
sparnu priglausti? Lygiai puikiai 
išplėtotos dvasinės ir fizinės jė
gos! Mūsų istorininkas Simanas 
Daukantas taip rašo apie mūsų 
prosenius: „Senovės lietuvių jau
nuomenė netimsojo, užpelenėje at- 
sivėpusi nelindojo, rudens laiku, 
neigi žiemai esant nerangavosi šil
tos trobos užkrosnėje, — bet ber
nai, vieni darganų sudergti, nuo 
lietaus nučiužę, kiti nuo speigų ap
šarmoję, pūgų apdumti, per visą 
dieną grūmėsi neįžengiamose gi
riose be atvangos čia su malkomis, 
aure su lokiais, šernais, taurais, 
pratindamiesi į karą, idant kurią 
dieną galėtų savo neprietelius 
graudinti... Elgėsi visumet visi 
skudriai, bukliai, jautriai, guviai ir 
išmintingai, nesilepino... Valgyje ir
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Buk sveikas.
Kaip kvėpuoti.

Reikia kvėpuoti pro nosį, ne 
burną. Nosyje yra begalės mažų 
plaukelių, kurie eina koštuvo (fil
tro) pareigas ir pašalina nešvaru
mus iš oro. Joje taip pat yra dide
lis kraujo indas, kuris sušildo įkvė
puotą orą. Be to, oras sudrėkina
mas ir todėl yra geresnis, kada 
įtraukiamas į plaučius. Jei negali 
kvėpuoti pro nosį, eik pas gydy
toją. Gali turėti adenoidus.
Kodėl reikia giliai kvėpuoti.

Daugumas žmonių, kvėpuodami, 
naudoja tik pusę plaučių, kas reiš
kia, kad nenaudojama pusė nėra 
vystoma, negauna deguonies ir ne
dirba savo darbo — kraujo nevalo. 
Be to, nenaudojami plaučių audi
niai yra gera perykla bakterijoms. 
Žmogus, kuris kvėpuoja grynu oru, 
nesuserga džiova. Žinoma, negali
ma pritraukti pilną plaučių talpą 
su kiekvienu atsikvėpimu, ypač jei 
dirbi name. Bet kiekvienas turėtų 
bent dešimt kartų į dieną giliai at
sikvėpti. Kiekvienas berniukas tu
rėtų penkiasdešimt kartų atsikvėp
ti. Jei jis mankštinsis, jis padarys 
tai nesąmoningai. Ir jei jis pripras 
kaip reikiant kvėpuoti, jis neuž
dus ir nelekuos, liežuvį iškišęs, 
smarkiau pažaidęs.
Saulė.

Saulė yra keliais atžvilgiais nau
dinga. Visi jie svarbūs, ir jei žmo
gus negaus užtektinai saulės, ga
lės susirgti. Mes žinome, kad gėlės 
negali žydėti, kur negauna šviesos, 
ir kažkas yra labai protingai pasa
kęs: „Iš visų gėlių žmogiškoji gėlė 
yra reikalingiausia saulės”.

Saulės šviesoje yra tam tikrų 
spindulių, kurie yra vadinami „ul- 
trafioletiniais spinduliais”. Tie 
spinduliai yra didžiausi bakterijų 
naikintojai, kuriuos tik turime. Bet 

gėryje visumet buvo vidutiniai, tai 
yra valgė kiek sveikatai reikiant; 
todėl gi besveiki karšaties sulauk
davo, ir dažnai galėjai regėti bočių 
su dukters sūnumi į karą jojant”... 
Ar tai nepuikus vykdymas graikų 
išminčiaus Plutarcho sveikatos tai
syklių: „Valgyk, bet nepersival- 
gyk, dirbk, bet nepersidirbk; būk 
natūralus!”.

O kas dabartiniais laikais yra 
tvirčiausi ir kultūringiausi visame 
pasauly? Žinoma, anglai, amerikie
čiai... O kodėl? Todėl, kad jie, o 
ypač anglai, tvirtai laikosi išmin
čiaus Plutarcho žodžių ir remia sa- 

jie ir dar kai ką daro. Jie žadina 
augimą ir neprileidžia kai kurių li
gų, kaip rachitas, — rachitas tam 
tikra kaulų liga, kuri puola mažus 
vaikus. Šie spinduliai nepraeina 
pro paprastus langų stiklus. Pasi
naudoti tais spinduliais reikia pa
būti tiesioginėje saulės šviesoje. 
Net dūmai ir rūkas miestuose ne
praleidžia kai kurių iš tų spindu
lių. Todėl ir sveikiau kaime gy
venti.
Įprask reguliariai eiti laukan.

Kiekviename maisto gabalėlyje, 
kurį suvalgome, yra nesuvirškina
mų ir suvirškinamų dalių. Pilvui 
pasiėmus, kas jam reikalinga, liku
čiai eina į žarnas. Jei šios atmatos 
nebus iš ten pašalintos, galės kilti 
įvairių ligų.

Be to, tam tikrus atmatinius pro
duktus kepenos suvaro į vidurius. 
Juos irgi reikia pašalinti, nes kitaip 
jie bus atgal sutraukti ir galės su
kelti ligų.
Miegok bent devynias 
valandas kasnakt.

Neužtenka išgulėti devynias va
landas lovoje. Berniukui reikia ir 
tiek išmiegoti. Tik tiek išsilsėjęs, 
jis galės atgaminti audinius, ku
riuos per dieną sunaudojo ir sude
gino. Jei berniukas nepabunda, ku
pinas energijos, jis yra ar neužtek- 
tinai miegojęs, ar blogai miegojęs. 
Tą vakarą jis turėtų anksčiau at
sigulti.
Kaip gerai išsimiegoti.

Niekad nevalgyk, prieš eidamas 
gulti. Paskutinį kartą turėtum pa
valgyti šeštą valandą ar kiek vė
liau. Patartina miegoti atdarais 
langais, tik nepastatyk lovos skers- 
vėjyje. Jei negali jos perkelti iš oro 
srovės, pastatyk širmą ar pakabink 
paklodę. Jei tik galima, miegok at
virame ore. Lauke miegoti daug 
smagiau ir gaiviau, kaip namie. Iš
kišk galvą iš po apkloto ir laikyk 

vo šalyje įvairiausi sportą. Ten be
veik kiekviename miestely yra ne
maža sporto stadionų, įvairių spor
to klubų ir sportuoja visi: jauni, 
seni, mokslo vyrai ir paprasti dar
bininkai, neskiriant ir moterų. Ži
noma, čia viskas neina azartan, bet 
dirbama su saiku.

„Lavink savo kūną atsižiūrėda
mas sveikatos, daryk mankštą taip, 
kad gautum iš jos vis didesnį ma
lonumą... Mankšta palaiko mūsų 
jaunatvės džiaugsmą, be kurio ir 
pats gyvenimas apkarsta”, — tei
singai sako anglas Bernardas Mac- 
fadden. P. S,

Skaitykite „SKAUTŲ AIDĄ“! 
jer

Žmogus be ateities.
Iš tokio jaunuolio, kuris „išmintį" semia 

iš kriminalinių romanų, nieko nebus.

burną užčiauptą. Niekad nepalik 
žiburio degant kambaryje atsi
gulęs.

Patalynė.
Miegant kūnui reikalingi šiltesni 

drabužiai, kaip šiaip, kadangi at
sparumas šalčiui yra mažesnis. 
Antra vertus, perdaug šiltai užsi
kloti ne gera. Sunkūs apklotai la
bai vargina. Lengvos duknelės ar 
vilnoniai apklotai geriausiai tinka 
užsikloti. Du ploni apklotai yra ge
resni, kaip vienas to paties svorio 
storas apklotas. Nė vienas berniu
kas neturėtų miegoti po pūkiniais 
patalais. Jei miegosi ant per daug 
aukštų priegalvių, galva bus ne
natūralioje padėtyje ir trukdys 
kraujo apytaką. Mažas, minkštas 
priegalvis yra geriausias. Juo tie
sesnis bus tavo kūnas, juo geriau 
pasilsėsi. Nemiegok, surietęs ko
jas. Patalynė reikia nuimti nuo lo
vos rytais ir palaikyti prie atdaro 
lango pasivėdinti. V. K.

Iš savo galvos padirbau.

Skautas pasisako draugininkui, kad jis 
moka gražiai iš medžio drožinėti, atnešė 
jam parodyti kelius gražius rėmelius.

— Aš juos visus iš savo galvos pa
dirbau.

— Tai didelę galvą turėjai, kad iš 
jos tiek daug rėmelių padirbti galėjai.

Teisme.
— Kaltinamasai, — sako teisėjas, — 

ar šis laiškas rašytas tamstos ranka?
— Nemanau.
— Ar jo rašysena nepanaši į tamstos?
— To aš negaliu pasakyti.
— Prisiekit, kad tai ne tamstos raš

tas?
— Prisiekiu.
— Kuo t. pasiremi prisiekdamas? 

Ankstyvesni t. atsakymai buvo abejotini.
— Aš nemoku rašyti.

Skaitytojau, ar Tu jau žinai kas yra 
Sporūta? Skaityk knygutę „S poru t ą", 
ten viską smulkiai parašytą rasi.
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Kas reikia dirbti?
(Žiūr. 19, 20, 21 ir 22 nr. nr.).

SUSIRŪPINKIME VILKIUKŲ IR PAUKŠ
TYČIŲ SVEIKATA!

Mūsų vilkiukai ir paukštytės, pradžios 
mokyklų mokiniai, labai daug turi sėdėti 
mokyklos suole prieš pietus ir nemažai 
dar pasėdėti po pietų namie, berengdami 
pamokas. Tiesa, kaimo vaikai, savo na
miškiams padėdami atlikti kuriuos-ne-ku- 
riuos ruošos darbus, pasitampo, padirbė
ją ir, tartum, atlieka natūrališkas mankš
tas. Mokyklose yra mankštybos pamokos, 
kurių metu vaikai pajuda, pasimankština 
ir pažaidžia. Bet to dar per maža. Dar 
trūksta judėjimo ir racionaliai tvarkomų 
žaidimų. Dar daugumas mūsų kaimo vai
kučių sustyrę, nerangūs it seniai, sukum
pusiais keliais, galvas palenkę. O kaip jie 
eina?! Rodos, žemė sulinguos!... Daug to
kių pavyzdžių, oi daug. Mūsų vilkiukų ir 
paukštyčių d-vių draugininkai nepapras
tai dėkingą darbą padarys, jei šiuos ne
geistinus reiškinius pašalins rūpestingai 
vesdami d-vių mankštybą ir žaidimus. 
Mūsų kaimo vaikams (jų daugumas) ypač 
trūksta judrumo ir aktingumo. Padėkime 
jiems.

Kad visi vilk, ir paukšt, turi gerai ži
noti paprasčiausius higienos reikalavimus 
— kalbėti netenka. Pažvelgę į Liet, sk, 
brolijos statuto 46 pusi. vilk.-paukšt. II 
laipsnio programos 6 §, randame: „Žino
ti, kodėl reikalinga kvėpuoti per nosį, o 
ne per burną; mokėti valyti dantis ir na
gus, mazgoti kaklą ir ausis“. Tai, rodos, 
menkniekiai ir juos, kaip „menkniekius“, 
kurie-ne-kurie draugininkai labai pavir
šutiniškai stebėdami praleidžia. Taip ne
galima! Reikia išreikalauti pedantišku 
smulkmeniškumu. Išreikalavimas, dargi di
desnis, kaip knygoje parašyta, sužadins 
vaikų dėmesį nuolatos budėti ir net kur
ti. Kurti dėlto, kad iš jo reikalaujama ir 
savos iniciatyvos parodyti, ne vien daryti 
tik tą, kas jau pasakyta.

Kadangi sveikata, fiziškas pajėgumas 
ir aktingumas rišasi su tvarka, pirmiausia 
peržvelgsime vilkiukų-paukšt. rikiuotę.

Rikiuotė. 
Po komandos „ramiai!", visi eilėje sto

vį vilkiukai (arba paukštytės) išsitiesia, 
rankas priglaudžia prie šonų, pečius pa
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tempia atgal, išplečia krūtinę, pakelia 
aukščiau galvą ir žiūri tiesiog į priekį. Po 
komandos „laisvai!“, atsistoja ant vienos 
kojos, antrą palaisvina (tik nejudina iš 
vietos), rankas sukryžiuoja už nugaros ir 
gali laisvai žvalgytis į visas puses; kiek 
kam patinka.

Kūno mankštymai.
Čia duosiu keletą nurodymų, kaip vil

kiukai turi atlikti kasdieninę mankštą. 
Tuos pratimus jie turi išmokti ir daryti 
kasdien. Turėtų ir į savo dienynėlius įsi
rašyti, kad mankšta — kasdieninė pa
reiga.

Pirmiausia kvėpavimas. Ryto metą, vos 
tik atsikėlus iš lovos, atsistoti truputį iš
plėstom kojom, sulenkti rankas už galvos 
ir, žiūrint į debesis, atsilošus atgal, per 
nosį įkvėpti oro. (1-as pav.).

Jeigu d-kas sušunka „draugovė!" ir 
ranka parodo kryptį, tai d-vė rodoma 
kryptimi turi sustoti į eilę; jeigu krypties 
nenurodo — visi sustoja ratu aplink savo 
draugininką ir laukia tolimesnės koman
dos. Sukinių, žygiavimų mokomi taip pat, 
kaip ir mankštybos pamokų metu moko
mi tvarkos judėsiu. Komandas ne būtinai 
duoti žodžiu, labai patariama naudotis 
švilpesiais. Taip atliksime švilpesių prak
tiką ir, be to, išvengsime griežtų šūkių.

Baigiant sueigą komanduojama „išsi
skirstyt!" (arba „pakrikti“). Po komandos 
visi vilk.-p. apsisuka, paeina kelis žings
nelius ir susimaišo.

Jei šią mankštą sujungti su tam tikru 
atsikreipimu į Dievą, galima, tiesiantis ir 
keliant rankas aukštyn, sakyti: „Aš esu 
Tavo nuo galvos iki kojų!" (2-as pav.). 
Rankas tiesti aukštyn, kiek tik galima. 
Po to iš lengvo lenktis į priekį, žemyn 
(keliai tiesūs, nesulenkti) iki rankų pirštų 
galais pasieksite kojų pirštus. (3-as pav.). 
Lenkiantis iškvėpti orą per burną. Pas
kui, ir rankas ir kojas laikant nesulenk
tas, išsitiesti, atsilošti, sudėti rankas už 
galvos ir įkvėpti — vadinasi, grįžti į pir
mą padėtį.

Tą pratimą reikia pakartoti keletą 
kartų.

Kuriems-ne-kuriems vilkiukams bus 
labai sunku rankų pirštų galais pasiekti 
kojų pirštus, kiti to visai negalės pada
ryti. Tegu tada jie pasiekia savo blauz
das, užteks. Dažniau mankštindamiesi 
įpras ir po kurio laiko pasieks ir kojų 
pirštus. Tokia mankštyba labai lavina ko
jų muskulus, plaučius ir širdį.

Rodiklės ženklas )»» > 1-ame paveiks
lėlyje reiškia kvėpavimą per nosį, rodik- 
lė O**—>- (su nuleliu) 2-am ir 3-iam pav. 
reiškia kvėpavimą per burną.

Neaplenkiami ir pritūpimai — kojų ir 
pilvo raumenims sustiprinti.

Klausimu išsiaiškinimai.
KLAUS. 1. Turiu vilkiukų d-vę, suda

rytą iš 3 būrelių. Kiekvienas būrelis pa
sirinko po vieną gyvulį „patronu“. I-as 
žirgai, II-as briedžiai ir III liūtai. Prašau 
paaiškinti, ar mes gerai padarėme taip su
sitvarkydami? Mano kaimynas d-kas sa
ko, kad ne. Mok. Varmauskas.

ATSAK. 1. Vilkiukai organizuojami į 
būrelius, ne į skiltis. Liet. sk. brol, sta
tuto 178 § sako: „Kiekvienas būrelis turi 
savo spalvą, kurią paskiria gaujos vadas. 
Žalios spalvos paskirti negalima, nes ji 
duodama būreliui už pasidarbavimą". Tai
gi, kaip matai, padarėte ne taip, kaip sta
tute pasakyta, ne taip, kaip daro visos 
vilkiukų d-vės. Jūs pasekėte skautus. 
Skautai organizuojasi į skiltis ir tik jie 
savo skiltims pasirenka po gyvį (.patro
ną“). Tą gyvį jie tiria. Už tat renkasi savo 
krašto, net savo apylinkės gyvį (žvėrelį, 
paukštelį ar žuvį...), kad tik galėtų jį 
gamtoje pamatyti ir stebėti.

Taigi, jūsų kaimynas d-kas teisybę 
pasakė.

KLAUS. 2. Mūsų valsčiuje esame 9 
mokytojai skautai. Visi esame sudarę 
skiltį skautiškų studijų tikslu. Prašau pa
tarti, koks darbo metodas mums pato
giausia pasirinkti?

Mok. skaut. Šalnaitė.
ATSAK. 2. Tamstos esate mokytojai, 

tai metodą galite lengvai patys pasirink
ti. Nesistenkite tik padaryti tą skiltį dirb
tinos drausmės skiltimi. Jei pradėsite 
taip, kaip jauni skautai dirba, tai ne visi 
bus patenkinti, ims nesilankyti į sueigas 
ir tada susidursite su klausimu: kaip su
drausti nerangiuosius? Taip vienoje vie
toje jau buvo atsitikę. Galima patarti tiek: 
dirbkite laisvai, ramiai, kaip suaugę; stu
dijuokite ideologijos ir v.-p. darbo meto
dikos klausimus. Sueigos darbotvarkė iš 
anksto turi būti visiems žinoma. Visi turi 
būti pasirengę. Kiekvienam klausimui re
feruoti turi būti pasirengęs vis kitas as
muo. Tat, labai svarbu turėti visų metų 
detalizuotas veikimo planas. Taip dirb
dami turėsite gražų pasisekimą. Darbas 
sveikintinas!

Atsistoti „ramiai" (geriausia basom 
kojom, kad sustiprėtų kojų pirštai, nes 
tvirti kojų pirštai padeda bėgant ir šo
kant), praskėstais pirštų galais. Rankas 
padėti ant juosmens, pasistiepti ir, kūną 
laikant vertikalėje padėtyje, pritūpti. Po 
to palengvėl atsistoti ir grįžti į pirmąją 
padėtį. Pakartoti keletą kartų. Nugara 
turi būti įlinkusi į vidų, įkvėpti per nosį 
pasikeliant, iškvėpti per burną pritūpiant. 
Kūno svoris turi gulti ant kojų pirštų, ke
liai praskėsti, kad būtų lengviau išlaikyti 
pusiausvirą.

Vaikščiojimas lenta.

Kitų kraštų vilkiukų patyrimo laipsnių 
programoje yra įrašyta net tokie reika
lavimai: išilgai pereiti 3 mtr, 50 cm, il
gumo ir 15 cm. platumo lentą, pakeltą 
nuo žemės į stalo aukštumą. Tą reikala
vimą vilkiukai labai lengvai išpildo ir pa
daro dar sunkesnių pratimų pereidami 
siauresnes lentas, padėtas kur kas aukš
čiau stalo. Daroma taip: laipteliais užlipa 
vilkiukas ant vieno lentos galo, nueina 
prie antrojo galo, pritūpia, pasiima tenai 

>■ padėtą dovanėlę, apsisuka ir sugrįžta at
gal. Tokie uždaviniai juos domina ir yra 
labai mėgiami.

Kodėl gi to negali pamėginti mūsų vil
kiukai? ,..

(Bus daugiau).
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Skaitytojų tribūna.
GAL NORS KARTĄ UŽTEKTŲ1

Apie kai kuriuos dalykus mes, 
skautai-ės, pripratome tradiciškai 
rašyti. Dėka redaktoriaus kantru
mo tie tradiciniai raštai nenueina į 
,,aną pasaulį“, neužmezga glaudžių 
santykių su krepšiu ir mes nuolat 
girdime aimanavimus, girdi, skau
tai gėdisi uniformos, skautai gė
disi savo saliuto, skautai nenešioja 
ženkliukų ir etc... Ir reikia gi galų 
gale turėti kantrybės klausyti tų 
verkšlenimų, ypatingai kai tas ver
kimas randa pamatą muilo burbu
le! Aš manau, kad skautas ir nuo
latinį veikimą turi laikyti už gėdą! 
Reikia tikėti, kad tų straipsnių au
toriai tik popieryje tokie kilnūs 
skautai-ės, kurie gali kategoriškai 
tvirtinti, kad: ,,,..skautas, kuris gė
dinasi savo saliuto, uniformos, bijo 
pasisakyti, pasirodyti skautas esąs, 
nevertas nei sueigoje skauto var
do, jis tik teršia (sic!) organizaci
ją“. Panašių minčių autoriui patar
tina giliau suprasti, panagrinėti 
sąvoką, vadinamą uniformos gerbi
mas, sąvoką, apie vidujinį ir išorinį 
skautiškumą. Reklaminiai skautai 
(dažniausiai su netvarkingomis 
uniformomis!) irgi organizacijai 
garbės nedaro! Tikrai sąmoningai 
daro tie skautai, kurie nedėvi uni
formos ten, kur ji gali būti paže
minta, nesaliutuoja ten, kur saliu
tas gali būti pajuoktas. Ir tuo jie 
parodo savo tikrą skautiškumą, 
aiškų ir neklaidingą organizacijos 
garbės supratimą, jie nereklamuo
ja, neprekiauja idėja!

Leiskim, kad skautas kai kada 
ir nepamatuotai vengia dėvėti uni
formą, tai tuo pačiu jis dar nelieka 
„organizacijos gėda“, jis gal lieka 
apsileidėliu, bet tarp apsileidėlio ir 
aukščiau minėto „titulo“ yra dide
lis skirtumas. Uniforma dar nenu
stato vidujinio skautiškumo laips
nio! Tai du kontrastai — medžiaga 
ir dvasia!

Na, jei sesutėms, broliukams pa
tinka vakarėliuose, kinuose, dėvėti 
uniformą ir dėtis kankiniais už 
„vierą“ — labai prašom, Don Ki
chotai dar ir šiandien madoje! Šau
kite gatvėje skautiškus obalsius, 
rodykite reklaminę skauto pusę, 
darykite iš skautiškumo turgų ir 
nuolatos kalbėdami apie kitų ydas 
laukite pagyrimų!

Kai skautai vengs uniformą dė
vėti stovykloje, viešuose paraduo
se, tada bus reikalas pakalbėti 
apie jų skautiškumą, tada galėsime 
prikišti' jų daromą gėdą visai orga-

BENDRAUKIME SU TĖVAIS IR 
VISUOMENE.

Vaikų auklėjimas ne vienų mokytojų 
(kaipo mokytojų) reikalas. Vaikų auklė
jimu turi rūpintis šeima ir visuomenė. Tad 
dabar, jeigu labai dažnai pasitaiko vietų, 
kur šeimos auklėjimas yra neplaningas, 
be aiškios krypties, o kartais net ir vi
siškai suįręs, jeigu visuomenė, visokių vi
sokiausių reikalų sudraskyta, nebepajėgia 
atsigręžti į vaikus ir ką nors teigiamo 
jiems duoti, savaime kyla klausimas mo
kytojui: nejaugi aš vienas tik ir teturiu 
rūpintis vaikų auklėjimu?!...

Taip, šiandieną mokytojas turi auklėti 
vaikus mokykloje, turi auklėti už mokyk
los sienų, turi skatinti ir net pamokyti 
tėvus, kaip elgtis su savo vaikais ir dar 
turi visokiausiais būdais kreipti visuome
nės dėmesį į vaiką, jų auklėjimą ir ateitį. 
Vaikų auklėjimą suorganizuoti tenka mo
kytojui. Beveik visame krašte taip yra.

Pradėjome auklėjimo darbą vilkiukų- 
paukštyčių organizacijos pasigaudami. 
Dirbame, gražiai sekasi, vaikai, rodos, 
gerėja. Tik štai, čia vienas kitas tėvas ar 
motina pašneka nesuprantą, kodėl tas ir 
tas taip, o ne kitaip, daroma, čia vėl vie
nas kitas pašalaitis, visuomenės narys, 
ima vieną kitą nebūtą, negirdėtą kalti
nimą organizacijai primesti, tas kaltinimas 
eina iš lūpų į lūpas ir, galų gale, tam tik
ru disonansu atsiliepia paties vilk.-paukš
tyčių vieneto susitvarkyme ir darbe. Tai 
pastebėtas faktas.

Kaip gi tų nesklandumų išvengti?
Trumpas atsakymas: bendrauki

me su tėvais ir visuomene.
Jeigu nebendrausime su tėvais, jeigu 

pasikalbėdami neišaiškinsime tėvams, ko
dėl tas ir tas taip, o ne kitaip, daroma, 
bus blogai: darbo vaisiai bus menki. Su 
tėvais reikia bendrauti. Jiems viską rei
kia išaiškinti, kartu susitarti, kaip sekti 
ir kontroliuoti vaikų darbus ir pasielgi
mus, kaip pastebėti jų gerėjimą ir t. t., 
ir t. t.... Tiek mokytojas, vilk.-p. d-vės 
draugininkas, tiek jo vilk.-paukštyčių tė
vai skautybę, kaip auklėjimo ir auklėji
mosi priemonę, turi skaityti savu dalyku, 
savu reikalu, turi būti visi lygiai suinte
resuoti vaikų pažanga. Todėl darbą pra
dėjus verta drauge patyrinėti esamą pa
dėtį, konstatuoti neigiamybes ir dirbant 
žiūrėti, kas bus toliau. Praėjus tam tik
ram laikui, vėl susirinkti, patikrinti nau
ją padėtį, palyginti su pirmykščia ir pa
daryti išvadas. Tuo būdu tėvai turės kon
kretų rūpestį, aiškų interesą.

Tėvai ir visuomenė mėgsta organizuo
tų vaikų pasirodymus. Tą jų silpnybę iš- 
naudokim dėkingam darbui: suartėjimui. 
Būtinai parenkime per metus nors porą 
iškilmingų sueigų (su įžodžio apeigomis, 
žaidimais, gražiu pašnekesiu, dainomis, 
vaidinimu ir p.). Tos sueigos, pirmiausia, 
suvienys pačius vaikus savitarpy, paskui, 
suvienys vaikus ir tėvus ir, be to, dar 
duos progos pasikviesti pašalaičius ir su

nizacijai! O kai skautai vengia su 
uniforma trainiotis priemiesčių 
skersgatviuose, parkuose, tai sie
lotis nėra ko! Geriau patarkite 
skautams tik vidujiniai skautiškai 
nesvyruoti, — jie gėdos organiza
cijai nepadarys. Reklamą palikite 
prekėms, o ne mūsų idėjoms!

Balys Gendvilas. 

jais suartėti. Tat, šitokios sueigos yra ir 
auklėjamosios ir propagandinės.

Būkime tikri, taip dirbdami ir ben
draudami su tėvais ir visuomene, turėsi
me pasisekimą ir būsime visų mylimi. My
limiems gi malonu dirbti.

Šį straipsnelį rašydamas, galvoje tu
rėjau mūsų kaimo mokyklą, kaimo vaikus 
ir tėvus. Mok. Augutis.

Užsienių skautai ir Jo-Jo
Dabar, kada ir mūsų Lietuvą pasiekė 

kvailas jo-jo žaidimas, gal būt, yra įdo
mu, kaip žiūri į jį skautai užsienyje. Pran
cūzų skautų laikraštis „Scouts de Fran
ce“ paskutiniame savo numeryje (XI.15J, 
tokiais žodžiais paminėjo naują jo-jo ligą:

...„Daug didelių Prancūzijos berniukų 
nei manyti nemano pagalvoti apie vargą, 
kuris yra aplink juos. Jie stengiasi atsi
sukti, jo nematyti, jie užsiiminėja tuščio
mis kalbomis, kvailomis pramogomis ir 
dabar daugiausia jo-jo."

„Praeitą dieną išėjęs iš vyriausio skau
tų štabo aš sutikau savo prietelių Pierą. 
Jis yra puikus geros Liūtų skilties vie
noje priemiesčio draugovėje skiltininkas. 
Piero ilgi plaukai visada lenda jam į 
akis, bet savo kišenėje jis nuolat turi 
3 metrus geros virvutės ir peilį bei skau
tišką ženkliuką prie savo kasdieninių 
rūbų.

„Sutikęs mane, jis pro mano nosį 
prasviedė puikų, mėlynai ir raudonai da

Skauto yra toks jo-jo.
žytą jo-jo, kuris grakščiai ir tyliai grįžo 
j savininką."

„Bravo, Piero..."
„Ak, matai, skautininke, kaip tai pui

ku! Kokios esi nuomonės apie jo-jo?“
„Bet aš apie jį negalvoju nieko blo

go, Pierai, kada juo užsiiminėja tavo am
žiaus berniukas, juk tavo 13 metams jis 
yra išgalvotas, bet žiūrėk..."

„Kitoje gatvės pusėje 4 suaugę jau
nuoliai, 17 — 20 metų, puikus amžius 
skautams vyčiams (bet nesibijokite, jie 
jais nebuvo). Golfo kelnės (aišku), kvad
ratiniai pečiai, gražiai sušukuoti plaukai. 
Šie vyrukai, nekreipdami mažiausio dė
mesio į žmones, kuriems gali kliudyti, 
balsiai šnekėdami ir rėkaudami tai pa
kelia, tai nuleidžia savo dešines rankas su 
jo-jo virvutėmis."

„Jie nelabai puikiai atrodo, skauti
ninke!"

— Aišku, Pierai, tai ne jiems skirta...
— Ir mes persiskyrėm.
— Tačiau šių suaugusių vyrukų išvaiz

da ilgai pasiliko mano atmintyje. Nejau
gi jo-jo užsiėmimas vyro rankoms!? Ir jų 
žvilgsniai visiškai paskęsta vaikiškame 
žaisle, vienas jų (atleiskit man, bet tai 
tiesa), buvo net iškišęs liežuvį... Visa tai 
nėra gražu!...

— Broliai skautai, pasistenkit „atjo- 
jinti“ mūsų visuomenę...
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Iš musų gyvenimo.
Jūrų skautai veikia.

Mažeikiai. Skautiškame darbe visą 
iniciatyvą turi jūrų skautai. Jie yra su
darę artistų trupę.

XI.13 d. Akmenėje surengė viešą va
karą. Vaidino 2 veiksmų skautišką ko
mediją „Ir aš tapau". Skautišką kuple
tą gražiai padainavo J. Antanas. Publi
ka patenkinta.

XI.20 d. Keletas skautų-čių buvo 
Skuode. Susipažino su vietos skautų 
veikimu.

Jūrų skautai mano dar keletą aplin
kinių miestelių aplankyti. Azijatas.

Daug uniformuotų skautų-čių.
Ukmergė. Pavasarį dauguma skautų- 

čių įsigijo uniformas. Medžiaga pirkta 
urmu vyr. skautų štabo tiekimo skyriuje. 
Pilna uniforma vidutiniškai apsiėjo po 18 
litų. Keliems neturtingiems skautams 
buvo duota sk. r. dr-jos pašalpa.

Tikrai juokinga, kad dar pavasarį bu
vo matoma daug uniformuotų skautų, bet 
rudenį tai jau visai nebenešioja?

Kastytis. 
Kas naujo Šiaulėnuos.

Paskilt. mokyt. B. Tiškus perdavė 
skiltininko pareigas mokyt. K. Kaupiui, 
nes dėl daugumo pareigų nebegalėjo va
dovauti. Skiltyje pasiliko globėju. Nau
jas skiltininkas jaunas ir energingas, daug 
žada nuveikti. Nors gyvena kaime, bet 
mielai mus lanko; kas sekmadienį da
rom sueigas. Na, o sueigose įvairi pro
grama. Juoz. Getautas.

Skaitlinga draugovė.
Kėdainiai. Lapkričio 23 d. buvo su

šaukta Lukšio dr-vės sueiga. Suėjo apie 
50 linksmų skautų.

Dienotvarkė buvo įdomi: 1) narių pa
tikrinimas; 2) dr-ko psktn. A. Vaškevi
čiaus žodis apie paruošiamąją ir tautinę 
stovyklą; 3) skilčių veikimo ir mokinių 
„smakų" — dvejukių „revizija"; 4) klau
simai, sumanymai, dainos ir t. t. Dabar 
Lukšio dr-vėje yra su viršum 60 skautų 
ir 25 vilkiukai. Susiskirsčius į penkias 
skiltis: Briedžių, Žirgų, Vanagų, Sakalų ir 
Balandžių. Vanagai gavo naują energingą 
skiltininką sklt. A. Vaškevičių, buv. Jona
vos Kęstučio dr-vės dr-ką.

Sakir-Neh.
Draugovė nori veikti.

Lapkričio 20 d. Šiauliuose buvo vėl 
atgijusios D. L. K. Kęstučio dr-vės su
eiga. Nors broliukų turim mažai, viso 
labo 32 skautus. Esant trims skiltims, 
padarėm skilčių konkursą, kuris prasidėjo 
lapkričio 1 d. ir baigsis gruodžio 4 d.

Mūsų dr-kas psktn. A. Urbonas, buv. 
tunto adj. Tikimės, kad galėsime visi 
kartu, su skautiška šypsena lūpose, dirbti 
darbą, kokį skautystės tikslai mums nu
rodo.

Budėk!
Korespond. pasklt. Bernhard Laurinš. — 

Žagarės padangė.
Prieš metus skautai Latvijos pasieny 

visai merdėjo. Bet dabar mokyt. B. Rut
kauskas, Žvelgačio dr-vės dr-kas, ir mo
kyt. p. E. Skriulytė, skaučių globėja, 
įkvėpė naujos energijos.

Lapkričio 13 d. buvo egzaminai ir 
įžodis. Iškilmingoj sueigoj dalyvavo vid. 
mok. dir. Stabingis, mokytojai, svečiai ir 
mokiniai. Prieš įžodį mok. B. Rutkaus
kas pasakė prakalbėlę ir pabrėžė įžo
džio ir skautiškumo reikšmę. Po įžodžio 
dar trumpai kalbėjo vytis, ats. j. Įeit. J. 
Cieška. Dar sveikino p. direktorius. Po 
iškilmių prasidėjo vaidinimai ir žaidimai,

J. C.

Įvairenybės.
Anglija.

Anglijoje yra nebylių skautų 53 viene
tai, 21 vienetas kurčių, 11 vienetų aklų
jų ir 20 vienetų silpnapročių skautų. 
Aišku, kad šie skautai nesižada galį at
likti visus skautiškus darbus, bet jiems 
yra specialių pritaikintų laipsnių progra
mų ir specialybių. Skautystė šiems ne
pagydomiems ligoninis duoda stiprios 
moralinės paramos. Šiais skautais rū
pintis prie vyr. sk. štabo yra specialus 
skyrius.

Stovykla laukiniame krašte.
Viena Amerikos skautų draugovė sto

vyklavo visai laukiniame krašte, 30 va
landų kelio nuotolyje nuo savo namų. 
Stovykla susirašinėjimą su pasauliu palai
kė per pašto karvelius, kurių turėjo pa
siėmusi iš namų. Gaila, kad pas mus 
Lietuvoje nėra tokių laukinių vietų!

Peru valstybės skautai.
Pasistenkit Pietų Amerikos žemėla

pyje rasti Peru valstybę. Ji yra žinoma 
savo nuolatinėmis politinėmis revoliuci
jomis, kurios, be abejo, labai apsunkina 
gerą skautų veikimą, ir todėl ten skau
tų yra visai nedaug, vos apie 500. Pra
eitais metais Peru buvo apie dešimt re

Kas visi kaip vienas 
vasaros leidž dienas 
stovykloje? Mes, mes, mes! 
O kas nevažiuoja, 
bet gatves šlifuoja, 
ar nežinot? Tai ne mes. 
Tram tra-lia-lia-lia-lia, 
tram tra-lia-lia-lia 
visą gerą dirbam mes. 
Tram tra-lia-lia-lia, 
tram tra-lia-lia-lia, 
o kas blogo, tai ne mes. 

voliucijų ir viena skautų stovykla, ku
rioje buvo 80 dalyvių. Sako, kad sto
vykla turėjo didelės propagandinės reikš
mės Peru visuomenei. Peru valstybei 
reikėtų linkėti mažiau revoliucijų if dau
giau skautų!
100 METŲ JUBILIEJUS PIRMAJAI 
EUROPOS ABSTINENTŲ DRAUGIJAI.

Š. m. rugsėjo mėn. sukako 100 met. 
nuo įsikūrimo pirmosios abstinentų drau
gijos Anglijoje ir visoje Europoje, įsikū
rusios pramonės centre Prestone ir pa
sivadinusios „Septyni vyrai iš Prestono“.

Sukaktuvių proga tautinė Anglijos 
abstinentų lyga (vadovaujant lordui 
Rhayader) sušaukė visos Anglijos priešal- 
kolinį kongresą Londone. Kongresą svei
kino Anglijos karalius, Kanterburio ir 
Jorko arkivyskupai ir daugelis žymių 
žmonių bei visuomenės grupių. Per tą lai
ką draugija daug yra padariusi įtakos 
ypač darbininkų tarpe mažindama girta
vimą. Per kongresą buvo pagerbtas drau
gijos įkūrėjas ir ilgą laiką buvęs jos siela 
Joseph Livescy.

Tik maži gimsta.
Vieną vilkiuką sutikęs ekskursantas 

klausia:
—■ Ar Biržuose yra gimęs koks dide

lis (suprask, įžymus) žmogus.
— Ne, pas mus tik maži gimsta, — 

drąsiai atsakė vilkiukas.

Kas stovyklas rengia 
darbą dirbt nevengia 
net sunkiausių — mes, mes, mes! 
O kas tas per vienas, 
kurs per kiauras dienas 
tinginiauja — tai ne mes. Tram........
Kas gi yra vertas, 
ir net kelis kartus, 
agyrimo? — Mes, mes, mes! 
Kas vertas pagirti, 
o iškelti pirtį 
ar nežinot? — Tai ne mes. Tram........
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PRADŽIAI, SKAUTE, ATSAKYK BENT 
Į TREČDALI KLAUSIMŲ.

(Klausimus žiūr. „Sk. A." nr. 21 pusi. 15).

1. Robertas Baden Powellis gimė 
Anglijoje 1857 m. vas. m. 22 d.

2. Žmogus, studijuojąs paukščių gyve
nimą, renkąs apie juos įvairias žinias, 
skirstąs juos į rūšis, vadinasi ornitologu. 
Ornitologas slankiodamas pelkėmis, lau
kais, jei užtinka retesni paukštelį, foto
grafuoja, paišo, o kartais, reikalui esant, 
ir nušauna jį. Po to, įgytas apie paukščių 
gyvenimą žinias skleidžia, knygų pavi
dale, žmonijos tarpe.

3. „Skautų Aido" pirmas numeris iš
ėjo 1923 m. kovo m. 15 d. Šiauliuose.

4. Žodžiai „Siek ten, kur vyzdis nepa
siekia! Laužk tai, ko protas nepajėgia“ — 
yra garsaus Lietuvos poeto Adomo Mic
kevičiaus (1798 — 1856), parašiusio gar
sųjį „Poną Tadą", „Konradą Valenrodą", 
„Gražiną" ir kit.

5. Prienai randasi Kauno apskrity, Šir
vintai — Ukmergės apskr,, Obeliai — Ro
kiškio apskr., Utena — Utenos apskr., 
Plungė — Telšių apskr., Dotnuva, Kėdai
niai, Šėta — Kėdainių apskr., Kuršėnai, 
Radviliškis — Šiaulių apskr.

6. Skautų įsikūrimo data laikoma 1907 • 
m. Pirmieji skautai buvo Brownseas 
salos skautai.

7. Mūsų Šefas Kaune, Prezidento g-vė
8. Telef. nr. 1.

8. Žvejų, gerasis ir piemenų mazgai; 
markė, slankiojanti, mirties, patobulintos 
mirties, sutrumpinimo, palapinės, kalinio 
ir policijos kilpos.

9. Aukščiausias pastatas Lietuvoje — 
Radio stulpai, stovį Kaune, Vytauto kal
ne, turi 150 metrų aukščio.

10. Dešimtasis skautų įstatas ilgiausias 
(„Skautas blaivus ir skaistus savo minty
se, žodžiuose ir veiksmuose").

11. Žodžiai „Kilnus ir drąsus riteris, 
kaip ir tikras lietus, pro visur praeina"— 
yra garsaus vokiečių poeto Goethės.

12. Taip. Baden-Powellio vardu vadi
nama didžiulė kalva, kuri randasi Ka
lifornijoj ir yra Amerikos J. V. 
skautų nuosavybė.

13. Šiemet žiema prasidės (teoretiniai), 
kaip ir visados, gruodžio 22 dieną, nes 
tuomet ilgiausia naktis.

14. Šiais laikais didžiausiais gyviais 
skaitomi banginiai. Kai kurie jų turi net 
per 25 metrus ilgio ir sveria maždaug tiek, 
kiek sveria 200 gerų jaučių.

15. Milijonas rašomas vienetas su 6 
nuliais, bilijonas — su 9 nuliais, o trilijo
nas — su 12 nulių: 1.000.000.000.000.

16. Kai kurie mokslininkai karščiausia 
žemės vieta laiko Death Walley dy
kumą, Kalifornijoj. Ten karštis vasaros 
metu pasiekiąs net 563/ioC°. Vidutine me
tine karščiausia temperatūra (3O2/ioC°) pa
sižymi Masavo sala, Raudonoj jūroj. 
Tai jau nepakenčiamas žmogui karštis. 
Lietuvoje vidutinė metinė temperatūra 
svyruoja tarp 6 ir 7 C šilumos laipsnių.

17. Japonų kalba turi apie 40.000 įvai
rių rašto ženklų ar raidžių.

18. Visame pasauly priskaitoma arti 
3.000.000 skautų.

19. Lietuva (Neokupuota) padalyta į 
23 apskr.

20. Šlapi batai jokiu būdu nedžiovina
mi prie ugnies, krosnies, laužo, nes jie 
nuo to labai nukenčia, jų oda sudžiūsta, 
sutrūksta. Į šlapius batus patariama pi’ti 
grūdų (rugių, geriausiai avižų), nes jie pui 
kiai sugeria batų drėgmę, visai jiems ne
pakenkdami.

21. „Skautų Aido“ redakcinę komisiją 
sudaro šie asmens: sktn. A. Saulaitis, 
sktn. Vyt. Jurgutis, sktn. M. Martinaitis,
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Uždaviniai.
T. R. Dawson.

Matas 3 ėjimais.
Baltieji: Kb7, Žd8, Že6, b3, c3.
Juodieji: Kb5.

IŠ ŠACHMATŲ PASAULIO. 7
— D-ro L a s k e r i o atvykimas su

kėlė Kaune didelį susidomėjimą šachma- 
tais ir įnešė naujo impulso į Lietuvos 
šachmatininkų gyvenimą. Garsus maestro 
skaitė Kaune paskaitą apie šachmatus. 5 
Savo paskaitoje buvęs pasaulio čempio
nas davė įdomių žinių iš šachmatų isto- 
rijos. Paskaiton buvo atsilankę visi ge
resnieji Kauno šachmatininkai. Taip pat 
buvo ir atvykusių iš provincijos. Kiaušy- 3 
tojuose pareikštos d-ro Laskerio mintys 
sukėlė didelio susidomėjimo. Sekančią 
dieną buvęs pasaulio čempionas lošė si
multano seansą prieš 25 šachmatininkus, 
iš kuriiĮ dauguma buvo geresnieji Kauno 1 
lošikai. D-ro Laskerio rezultatas buvo 
visai geras: 17 išloštų partijų, 7 baigtų 
lygiomis ir viena pralošta. Laimingasis 
d-ro Laskerio priešininkas, išlošęs prieš 
grosmeisterį, buvo d-ras Šapiro. Ketvir
tadienį (XI.24) d-ras Laskeris išvyko iš 
Kauno.

Artimiausiu laiku Kaune prasidės tur
nyras, kuriame dalyvaus Mikėnas, Vista- 
neckis, Vaitonis ir kiti stipresnieji Kauno 
šachmatininkai.

— Rygoje mirė garsus Pabaltijo šach
matininkas Mattisonas.

— Praeitą savaitę mirė, užsinuodijęs 
dujomis, vienas iš stipriausiųjų Anglijos 
lošikų, Yates. Ilgą laiką jis buvo žino
mas, kaipo Anglijos čempionas, tačiau 
paskutiniu laiku buvo užleidęs tą vietą 
jaunam talentingam šachmatininkui indui 
Sultan — K h a n u i.

Šiame numeryje duodame mūsų skai
tytojams partiją, loštą 1932 m. Pommerno 
Hauptturnier'e. Įdomi yra juodųjų taktika: 
sudaryti e linijoje stiprų avanpostą ir, 
juo remiantis, lengvai likviduoti bet ku
rias juodųjų kontr-atakas. Kaip juodieji 
pasiekia savo tikslo, pamatysime partijoje.

sktn. B. Mantvila ir vyr. skltn. H. Ru- 
dzinskas.

Skaute, kiek surinkai taškų? Taisys, 
dabar klaidas ir pasiryžk jų nedaryti! 
Žaisk toliau!

Angliškas 4 žirgų lošimas.
Steffen K. Richter

а. įL—cl e7—e5
2. Žbl—c3 Žg8—f6
3. Žgl—f3 Žb8—c3

Typiškoji padėtis, lošiant šią partiją 
angliškojo 4 žirgų lošimo būdu.

4. d2—d4 e5—e4
Paprastai, vietoje e5—e4 lošiama e5X 

d4; 5. Žf3Xd4, Rf3Xd4, Rf8Xb4 ir t. t. 
Šiuo atveju, juodieji nenori mainyti savo 
pėstininko e5 ir bando pasinaudoti juo, 
kaipo avanpostu.

5. Žf3—d2 Rf8—b4
б. g2—g3? Baltieji mano išvystyti savo

rikį, išvedant jį į g2, tačiau jų taktika 
yra iš esmės klaidinga, nes jiems gresia 
6............ Vd8—e 7 ir 7, . , . . e4—e3.
Daug geriau buvo 6. e2—e3

6............... Vd8—e 7
7. Žd2—b3 d7—d5
8. c4Xd5 Žf6Xd5, gre

sia paimti Žc3 ir išlošti Bal.
9. Rcl—d2 Rb4Xc3

10. Rd2Xc3 e4—e3! Juodieji
sistematiškai vykdo savo planą, dabar 
gresia 10............ e3Xf2 + ; 11. KelX
f2, Ve7—e3; 12. Kf2—ei, Žd5Xc3 ir 
t. t.

U. f2—f3 Rc8—f5
12. Žb3—c5, baltieji jau nebeturi gerų

ėjimų, jų padėtis labai suvaržyta.
12............... 0—0—0

abcdefgh
13. a2—a4?,
13...............
14, Rc3Xb4

smūgis tuštumon, 
Žd5—b4. Gresia Žc2 +

Žd6Xb4
15. Bal—cl b7—b6
16. Žc5—b3 h7—h5, juodieji

bando vystyti užpuolimą ir karaliaus 
flange, sekančiame ėjime jie planuo
ja h5—h4.

17. h2—h4 Kc8—b8, paviršu
tiniškai žiūrint, nereikalingas ėjimas, 
jo reikšmė, tačiau, paaiškėja sekan
čiuose ėjimuose: rikis cl negali pa
sakyti šacho ir iki galo lošimo lieka 
neišvystytas,

18. a4—a5 Ve7—e5! gresia ma
tas, baltieji yra priversti imti juodąją 
valdovę. Prasideda baltųjų agonija.

19. d4Xe5 Bd8Xdl +
20. KelXdl
21. Kdl—ei
22. BclXc2 

baltieji pasidavė.

Bh8—d8 + 
Žb4—c2 +

Rf5Xc2

Susirašinėsiu su skautais — esperanti
ninkais — pradėjusiais šią kalbą mo
kytis.

B. Pakalniškis, 
Skuodas, Poškos g. 9.

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

Perskaityti stačiai: 1) tonas, 2) kūno 
dalis, 3) eilėraščio forma, 4) paukštis, 5) 
jūroj randas, 6) pasilik, 7) pasės, 8) ma
tas talpos, 9) ilga lazda, 10) jaustukas.

Gulsčiai: 2) įvardis, 6) namo dalis, 9) 
mietas, 11) valymo nam. įrankiai, 12) kar
tais auga ant rankos, 13) gėlės, 14) seno
vės gyventojas, 15) tonas, 16) jaustukas, 
17) ginklas, 18) spalva, 19) upė, 20) la
pas, 21) pagalbos šūkis.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 152.

Hero iš Kauno.

Morzės abėcėle perskaitykit vieną po
sakį. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 153.
Mačiulio iš Marijampolės. 
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Vietoj raidžių įstatykit skaičius ir gau
kit dalybos veiksmą.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 154.
M. Čapkausko iš Raseinių.

kontrolė, 6) nesveikas žmogus, 7) laivui 
reikalingi. Užd. vert. 1 tašk.
z Užd. nr. 155.

Pilypo iš kanapių, Šančiai.

1) Kreditas, 2) Liet, miestas, 3) vienas 
žmogus, 4) matytis, 5) Romos vadas, 6) 
mieste yra, 7) gyven, vieta, 8) laiko ma
tas, 9) žmogus, 10) įvežam. prekių pakel
ta kaina (kilm.), 11) mot. vardas, 12) šei
mos narys, 13) gėrimas, 14) judam.

Vietoj kryžiukų perskaityti skautų 
įstatą. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 156.
J. Vaitkevičiaus iš S. Kalvarijos.

Šarada.
Daržovę iš kito galo skaitysi,
Rudenį pievoje matysi.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 157.

J. Vaitkevičiaus iš S. Kalvarijos.
Šarada.

Žvėris be raidės vienos, 
Pinigas bus visados.
Vieną raidę pamainysi,
Tuomet augalą matysi.

Užd. vert. 1 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 144.

Gulsčiai: 1) autobusas, 7) nori, 8) Sa
ra, 9) niša, 10) baba, 14) tas, 15) estas, 
16) asa, 17) Amaliai, 20) blusius, 23) ma- 
gika, 24) Simas, 26) ves.

Stačiai: 1) ananasas, 2) uolynas, 3) 
trąšos, 4) samana, 5) Arabija, 6) Sama- 
rija, 11) rasa, 12) arai, 13) altas, 15) 
emblemos, 17) arbata, 18) irustau, 19) 
kulkos, 21) ura, 22) iki, 25) mes.

Užd. nr. 145.
A — juodas, B — uodas, C — uola, 

D — ola, E — karklas, F — kaklas, H — 
garas, L — aras, M — taurė, N — tarė, 
K — gamta, R — gama, T — Kairas, G — 
karas, V — asas, U — asa.

X=sktn. V. Jurgutis.
Užd. nr. 146.

Neris, Sirena.

"’ \ . .

žd. nr. 147.

1 34 33

35 2 32 •
•’ - 36 31 3

41 49 37 47 48 30 4 10 9
40 42 38 46 49 29 5 8
43 44 45 50 28 13 12 7 6

51 14 27

15 52 26

53 16 25
54 24 17

20 18 23

19 21 22

Perskaitę gaunam: „Matyti yra geriau 
negu žiūrėti, .pastebėti yra geriau negu 
matyti“.
(Išspausdinta 1932 met. „Sk. A." 21 nr.).

Užd. nr. 148.
Kinas, Pekinas, pienas, šienas.

Užd. nr. 149.
Avansas, Sasnava.

Užd. nr. 150.
Anglas, anglis.

UŽ SPRENDIMUS GAVO:
12 taškų: G. Orentas, Klišius, K. Gu- 

mauskas, K. Peteris, Vagis Lampeo, J. 
Vaitkevičius, V. Kružikauskas, Vytenis, 
J. Būga, A. Gustaitis, V. Valiukas, P. 
Gervė, Šarūnas, V. Slavinskas, Any-Vas, 
M. Jasevičius, J. Antanas, J. Pečkys, K. 
Rudaitis, Tom-mix, V. Norkus, Lotosas, — 
V. Dargis, Pilypas iš Kanapių, V. Kuz
minskas, J. Šaulys, S. Petrauskas, vyr. 
pusk. A. Pliauskys, P. Kuzminskas, Gella- 
Bela, J. Petraškevičius, J. Klimavičius, M. 
Čapkauskas, L. Gavėnas, Mačiulis, Elži- 
ras iš K. P. V. M., J. Nasvytis, Tyroji 
širdis, J. Valakas, O. Grenertas.

11 taškų: V. Gruzdys, vyr. pusk. M. 
Antaniškis, Murziukas.

10 taškų: P. Kraujalis, P. Vilimaitis, 
V. Suima.

8 tašk.: B. Andriukonis, Lūšis iš 
Šiaulių.

6 tašk.: J. Vaitkevičius.
4 tašk.: Z. Grincevičius.

PRANEŠIMAI.
Visiems: neišsiųstos dovanos už pra

ėjusį užd. spr. konkursą „Suk galvą" 
skyr. sprendėjams bus išsiųstos iki š. m. 
gruodžio m. 5 d.

Any-Vasui: Ši pastaba buvo taikoma 
kitam užd. nr., kuris vėliau nebuvo įdė
tas į „Sk. A.“.

J. Būgai, Pilyp. iš kan. ir P-kiui: at
siųskit su kitais užd. spr. kitokiu būdu 
išspr. 142 užd. nr. — užskaitysim.

J. Antanui, Lotosui, Tom-mixui: už- 
skaičiau.

J. Sakalauskui: užskaityta viso tik 
29,5 tašk., spr. iš „Sk. A." 19 ir 22 nr. nr. 
negavau.

G. Orentui: laiškų negavau — visiems 
atitinkamai užskaitysiu.

V. Gruzdžiui ir V. Dargiui: minėtų 
užd. negavau, tikiu ir užskaitau.

Vyteniui: reikia prie užd. spr. rašyti ir 
tikrą pavardę.

Uždavinių sprendimus siųsti iki š. m. 
gruodžio m, 10 d.

„VILNIAUS" sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Tel. 776. Karo cenzūros leista.
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