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I
Musų brangiam broliui, Kalvarijos 
skautų vadui,

Juozui Balkui
mirus, visiems jo artimiesiems reiškiame 
skautišką užuojautą.

Nuliūdę Kalvarijos skautai.

Iš mustf gywemmOo
Vilkaviškio tuntas.

Gražinos dr-vė. Gražinos dr-vė bene 
bus pati pirmoji. Visais laikais dr-vės 
veikimas buvo gyvas. Pernai dr-vę per
ėmus pskltn. Aid. Bulvičiūtė jos veiki
mą dar paryškino, susistematizavo. Skil
tys rengė konkursus. Šiais mok. metais 
dr-vė dar nieko neparodė, bet daug ža
da. Pskltn. Aid. Bulvičiūtei atsisakius 
nuo dr-kės pareigų, jos vieton paskirta 
pskltn. V. Žemaitytė. Dabar dr-vėj yra 
per 40 skaučių. Skilčių 4. Taigi, telie
ka geros kloties palinkėti naujajai gra- 
žiniečių. dr-kei.

L. K. Margio dr-vė. Margio dr-vė 
įkurta 1923 m. Vadinasi, kitais metais 
margiečiai tarės savo dešimtmetį, kuriam 
paminėti stropiai ruošiamasi. Dr-vės 
dr-ko pareigas eina Kemeža. Adj. — 
Sagevičius. Dr-vę sudaro 4 skiltys. Viso 
yra per 35 skautus. Ką ypatingo atei
čiai nenumato, bet stalo teniso turnyrėlį 
tai tikrai.

Tai bent vakaras. Lapkr. 26 d. Vilka
viškio skautai-ės ir vilk.—paukštytės 
buvo surengę labdaringą vakarą. Vaka
ras praėjo jaukioje nuotaikoje, nes buvo 
bufetas ir... loterija. (Bet dovanokit, — 
kainos buvo nežmoniškos). Antra, ir 
programa buvo įdomi.

Permainos tunto štabe. Mok. sk. 
Cėsna, ligi šiol ėjęs reikalų vedėjo par,, 
nuo jų atsisakė, o susirūpino Nr. 1 pr. 
mok. vilkiukais.

Sk. Sagevičius, ėjęs laužų vedėjo par., 
irgi atsistatydino.

Atsistatydinusių vieton naujų nepa
skirta.

Štabo nutarimu, vakaro pelnas (apie 
450 lit.) paskirstomas taip: 2/s pelno gau
na 1 Nr. pr. mokyklos tėvų komitetas, 
neturtingiems mokiniams šelpti; */s Vilka
viškio beturčiams šelpti moterų dr-ja.

Kar. Vaikas.

8-rių metų sukaktuvės.
Telšiai. Gruodžio 4 d. Telšių algi- 

mantiečiai minėjo aštuntą kartą sukak
tuves. Aštuoni metai! Kada Telšiuose 
dar nebuvo tunto, I-ji Algimanto dr-vė 
priklausė prie Šiaulių tunto ir aktyviai 
dalyvavo parodose, kursuose, stovyklo
se. Kai 1931 m. įsikūrė Telšiuose tun
tas, algimantiečių padėtis dar pagerėjo, 
Tais metais algimantiečiai . „Sk. Aido” 
konkurse laimėjo patefoną, kuris ir da
bar kada ne kada palinksmina mus. Ir 
kas čia gali apsakyti visus darbus, išky
las, stovyklas. Dabar dr-vėj yra apie 
40 skautų.

Paminėjimas buvo gimn. salėj. Suei
ga iškilminga ir įdomi. Skautai išsiri
kiavę per visą salę. Sueigoj įžodis! Jį 
duoda 8 algimantiečiai ir 4 jūrų skautai. 
Tuntininkas sveikina naujai pasiryžusius 
dirbti skautišką darbą. Po to įvairūs 

sveikinimai, skilčių pasirodymai, teatras. 
Nedainavome, nes adventas. Sueigoj 
buvo daug ir svečių. Po paminėjimo dar 
labiau pasiryžom dirbti ir stiprėti.

Monulesku.

L. K. Vytenio vandens skautų laivas.
Ukmergė. Mes dar visai jauni. Tik 

antrus metus žengiame. Bet veikiame 
kaip prityrę — senieji. Laive yra Narų 
ir Žuvėdrų valtys. Viso 22 skautai. Žu
vėdrų valtis sudaryta iš nemokinių. Bet 
vyrai kaip ąžuolai ir geri skautai.

• Nesenai mūsų laivas buvo surengęs 
vakarą. Vaidinome Moljero „Vestuvės 
per prievartą". Paskui deklamacijos ir 
šokiai. Grojo 1 p. pulko orkestras. Va
karas nusisekė.

Gruodžio 3—4 d. buvo atsilankęs Vyr. 
Skautininkas pulk. Šarauskas ir sktn. 
Martinaitis. Lankant vienetus, aplankė 
ir mus. Žinoma, mes gražiai ir drausmin
gai pasirodėme.

Vakare buvo iškilminga sueiga ir 
linksmoji dalis.

Gražią programos dalį išpildėme mes 
— vandens skautai. Ypatingai pasižy
mėjo juokais — šposais v. sk. A. Kali- 
batas. Taipogi visus sužavėjo vand. sk. 
J. Jakas šokinėjimu per virvutę. Abiem 
daug plota. Darniai buvo atlikta Žu
vėdrų valt. piramidės ir komiškas bok
sas.

Šiemet „kryžiaus" metai... Reikia tau
pyti! O skautas taupus. Mes, skautai, 
ir nutarėme taupyti. Lietuvos Banko 
Ukmergės skyriuje turime einamąją sąs
kaitą.

Laivui vadovauja: Mj. Šurkus, vyr. 
sklt. A. Stankevičius, skilt. J. Jakas ir 
VI. Siaurukas.

Taigi, mes budime! A. iš S.

3 draugovės.
Malėtai. Nuo rugsėjo m. Malėtuose 

veikia 3 skautų-čių draugovės: I Vilniaus 
dr-vė susidaro iš vid. mokyklos skautų, 
vadovauja pskilt. S. Pelakauskas, globo
ja dir. p. Taškūnas, II Birutės dr-vė su
sidaro iš vid. mok. skaučių, vadovauja 
vyr. skautė p. Taškūnienė, ir III Gedi
mino dr-vė, iš miestelio skautų, vado
vauja Keras, ir globoja mokyt, p. Palta
navičius.

Malėtiškiai skautai-ės dažnai daro 
dr-vių ir skilčių sueigas, paįvairindami 
jas žaidimais, dainomis.

Vienas iš malėtiškių.

Širvintiečiai sukruto...
D. L. K. Vytauto dr-vės dr-kas Vepš- 

tas nuo pareigų atsisakė. Šiemet jis 
baigė progimnaziją. Nauju dr-ku paskyrė 
skautę E. Vasiliauskaitę. Sk. dr-vėj yra 
apie 60. Visi susiskirstė į 4 skiltis.

Dr-vę globoja mokyt, p. Rakauskis.
Kastytis.

Musų brangiajam broliukui S. Kalva
rijos III L. D. K. Šarūno d-vės skautui

Si. Kimerui,
mirus jo tėveliui, reiškiame brolišką 

užuojautą
III L. D. K. Šarūno d-vės 
draugininkas ir skautai.

Broliui vyčiui

Bajorinui Mikui, 
jo mylimiausiai motutei mirus, skau
džioje liūdesio valandoje siunčiame 
brolišką užuojautą.

Alytaus raj. tunto 
„Maironio“ vyčių būrelis.

I-oji vyr. skaučių draugovė šuoliais 
pirmyn!

Simpatiškosios I-os vyr. skaučių dr- 
vės skautės gruodžio 11 d. triumfavo, 
kaip Napoleonas po Europos užkariavi
mų, mat, tą dieną jos šventė savo 4 
metų sukaktuves ir įsigijo gražią, kaip 
ir jos pačios, vėliavą... Į „Saulės“ rūmus 
prisikvietė stambių tūzų, k. a., patį 
Vyriausiąjį Skautininką, Kauno Tuntinin- 
ką ir parodė jiems, kad per 4 metus jos 
nė šiaip sau durnių voliojo, bet ' dirbo 
kai tinka tikroms skautėms.

Kazokiška, primenanti garsų diktato
rių Mussolini, dr-vės adj. vyr. sklt: J. 
Druskytė, griežtu tonu atraportavo Vy
riausiam Skautininkui, kad dr-vėje yra 
2 skiltys, kad čia stovi prieš jį 17 išri
kiuotų skaučių, ir tiek. Dr-vės vardu 
ji priėmė iš Vyr. Skautininko vėliavą ir 
su tokia fizionomija pažadėjo ją gerbti, 
kad tvirtesnės pažadėjimo garantijos sun
ku būtų tikėtis. Buvo dar ir vėliavos 
aktas, po kuriuo pasirašė „išrinktieji". 
Net ir šias eilutes rašančiam tipui pasi
sekė savo počerką padėti.

Vakare toj pat salėj arbata, tortai ir 
pyragaičiai galutinai įtikino, kad sesės 
gal ir stovykloj būtų klasiško stiliaus vi
rėjos. Per arbatėlę įsitikinau, kad Va;- 
čiūnas Petras greit liks be duonos, nes- 
iš sesučių auga rimtos jam konkurentės 
poezijoj, ką įrodė skaityti ten eilėraščiai. 
Užgęsus elektrai scenoje vyko kažkas 
meniško iš moderniškų „raganų" gyve
nimo, apie ką nenusimanančiam apie me
ną geriau susičiaupti, nes bijau, kad ne
prišnekėčiau absurdų. Pabrėžus tai, kad 
arbatėlė buvo saldi, kaip ir pati nuotai
ka, ir kad tortas pašėlusiai buvo ska
nus, reikia dar pridėti, kad šią arbatėlę 
gėrė ir pats Vyriausias Skautininkas sui 
Tuntininku v. sktn. majoru Šenbergu ir, 
be to, per nesusipratimą buvo ten pa
kliuvęs ir gerą apetitą turįs Jūsų kores
pondentas. —

Henr. Kelmas.

Viršelį piešė sklt. J. Tarbūnas.

„Skautų A i < as“ iliustruota
Išeina kiekvieno mėnesio 1 d. ir 15 d.
Kaštuoja: metams 6 litai, pusei metų — 3 lit. 50 et. 

ir paskiras numeris — 30 centų.

s Lietuvos jausimo laikraitis.
— Redakcinė komisija — sktn. Ant. Saulaitis, sktn. Vyt. 

Jurgutis, sktn. M. Martinaitis, sktn. B. Mantvila, vyr. skka. 
H. Rudzinskas. t

— 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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Jėzus gimė tvarte.
Tvartas, tikra žodžio prasme, tai 

ne koks lengvutis pažiūrėti prieangis, 
kokį krikščionių tapytojai yra įsigal
voję sukurti savo vaizduotėje Dovy
do Sūnui, lyg gėdindamiesi, kad jų 
Dievas būtų galėjęs gulėti ant pa
prasčiausio mėšlyno.

Tvartas tėra keturios paprastos 
sienos, apipelėjusios, su mėšluota 
asla, murlatais ir stogu. Tikras tvar
tas yra tamsus, nešvarus, dvokiąs: 
nieko švaraus jame nėra be ėdžių 
ir lovio, kur šeimininkas uždeda šie
ną ir pila gyvuliams grūdus.

Pavasario metu pievos, ankstybą 
rytą kaip gyvos, vėjelio kedenamos 
linguojančios ir žvilgančios rasa, nuo 
saulės šviesos žėrinčios auksu, pil
nos skanaus kvepėjimo, jau buvo 
nušienautos: pakirto jas aštrūs dal
gių smūgiai, gėlių balti, raudoni, gel
toni, mėlyni žiedai nukrito nuo kote
lių ant pradalgio. Viskas nuvyto, iš
džiūvo, nublanko, įgavo Šieno spal
vos. Pajungti jaučiai suvežė į kluo- 

nūs gegužės ir birželio negyvą ap
darą.

Dabar tos žolės ir tos gėlės, iš
džiovintos žolės ir tebekvepiančios 
gėlės suverstos Čia į ėdžias, kaip 
pašaras žmogaus vergams. Gyvuliai 
tamsiais snukiais ramiai sau pešioja, 
po kurio laiko kitados kvepėjusi pie
va vėl išvysta saulės šviesą, pakeista 
į drėgną mėšlą, kuris pakratų yra pa
sidaręs.

Tai tokiame tvarte Jėzus buvo pa
gimdytas. Menkiausia ir nešvariausia 
pasaulyje vieta buvo vienintelis, rū
mas vienui vieno Švariausiojo. Žmo
gaus Sūnus, kurį turėjo sunaikinti 
gyvuliai, vadinami žmonėmis, pir
muoju lopšeliu teturėjo ėdžias, iš 
kurių galvijai pergromuloja pavasario 
gėles.

Ne atsitiktinai Jėzus gimė tvarte. 
Ar pasaulis nepanašus į didžiausį 
tvartą, kur žmonės nardosi dumb
luose? švariausius ir gražiausius da
lykus, dieviškuosius daiktus gal ne
paverčia į mėšlynus?

Nepastovioje dvokiančioje žemėje, 
kur jokiais pagražinimais ir smilka
lais negali būti nuslėptas jos dvoki
mas, vieną naktį pasirodė Jėzus, 
niekuo neapsiginklavęs, išskyrus savo 
Nekaltybę.

Pirmieji, kurie Jėzų pagarbino 
buvo gyvuliai, o ne žmonės.

Jį pasitiko naminiai gyvuliai. Asi
las ir jautis.

Karaliai ir tautos ligi tol nusilenk
davo jaučiams ir asilams. Tai buvo 
žemės karaliai, tautos, kurios buvo 
pamilusios medžiagą. Bet Jėzus ne
gimė žemėje viešpatauti, nei medžia
gai pamilti. Su Juo gyvulių garbini
mas pasibaigs. Jeruzalės niekšai Jį 
užmuš, bet tuo tarpu nebylės Bet- 
lėjaus būtybės Jį savo kvapu šildo.

Po gyvulių—gyvulių sargai.
Nieko nežino jie apie tolimą pa

saulį ir apie žemės šventes. Saugo
jo savo kaimenę tamsią naktį, švie

ŠVENTU KALĖDŲ RYTĄ...
sos persilaužimą su tamsuma, kol 
nebuvo nustebinti nepaprastos švie
sos ir Angelo žodžių.

Šitas naujagimis, sujaudintiems 
naujiena piemenims, nebuvo kažkas 
nežinoma, kaip visi kiti vaikai kūdi
kėliai, bet tas, kurio tūkstantį metų 
laukė jų vargstanti tauta.

Piemens paaukojo tą mažmeną. 
kurią turėjo, tą mažmeną, kuri turi 
daug reikšmės, jei duota iš meilės; 
atnešė baltąsias piemenų dovanas: 
pieną, sūrį, vilnas, avinėlį. Nauja 
esybė atėjo į šį pasaulį ir ėmė veikti: 
kaimynai, lyg norėdami ją suraminti, 
neša motinai savo dovanas.

Jėzus atėjo į Šį pasaulį pasmerkti 
keršto ir išmokyti atleisti priešams.

Po kelių dienų atvyko iš Chaldė- 
jos trys išminčiai ir suklaupė prieš 
Jėzų. Jie atvyko pagarbinti Karalių 
ir atrado menkuose vystykluose Kū
dikėlį, paguldytą tvarte.

Išminčiai nebuvo karaliai, bet bu
vo Medijos ir Persijos karalių mo
kytojai. Karaliai valdė tautas, o Iš
minčiai mokė ir vadovavo karaliams. 
Būdami žmonių tarpe, kurie gyveno 
medžiaginiu pasauliu, jie atstovau
davo dvasinei jų daliai.

Teisingai tat buvo atvykę nusilenkti 
prieš Jėzų. Po gyvulių, kurie vaiz
duoja materiją, po piemenų, kurie 
primena žmoniją, ši pastaroji pajėga 
—Išmintis - priklaupia prieš Betlėjaus 
ėdžias. Išminčiai klaupiasi prieš tą, 
kurs jų žodžių ir skaičių išmintį pa
keis nauja Meilės Išmintimi.

Suklaupę su majestotiškais kara
lių ir kunigų apdarais ant tvarto drėg
nų pakratų jie, galiūnai, mokslinčiai 
ir pranokėjai aukoja patys save kai
po pasaulio paklusnybės užstatą.

Jėzus jau gavo visas tas teises, 
į kurias tuiėjo teisių. Išminčiams 
išvykus, Jį pradeda persekioti tie, 
kurie Jo neapkęs ligi mirties.

____ „Kr. 1st.“.
|L>TSf(
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KRISTAUS 
MEDELIS.

(Kalėdų pasaka).

Miškais, tyrais, laukais, slėpda
miesi nuo žmonių akių keliavo trys 
keleiviai.

Vyras, matyt, šeimos tėvas, bu
vo nebejaunas žmogus Jo ilgi, 
juodi plaukai buvo gyvenimo ru
dens šerkšno pasidabruoti, o kak
ta išvagota raukšlėmis, sunkių 
minčių ir rūpesčių išartomis. Jis 
vienoj rankoj laikė keleivio lazdą, 
o kitoj — pavadį, kurį sekė ilga
ausis asilas.

Toji moteris, kuri sėdėjo ant 
gyvulio nugaros, buvo visai jaunu
tė: jei ne kūdikis, kuris glau 
dėsi prie jos krūtinės, galėtumėm 
ją palaikyti mergaite. Jinai buvo 
graži, o iš jos veido ir judesių dvel
kė karališkas kilnumas, kuris ne
leidžia nė vienam šiurkščiam žo
džiui išsprukti iš lūpų jo akivaiz
doje.

Keleiviai kartkartėmis sustoda
vo pasilsėti prie nedidelių skaid
raus vandens upelių. Ten jie pa
girdydavo asilą ir paleisdavo jį 
ganytis pievose, apžėlusiose ža

liom žolių vilnom. Tada ir jie pa
tys išsitraukdavo iš ryšulio su- 
džiūvusios duonos kepalėlį ir, pa
mirkę jį vandeny, valgydavo.

Pasistiprinę toliau keliavo.
Asilas rimtai žengė mišku ir su

simąstęs galvojo. Jis negalėjo su
prasti, kodėl lig šiolei nepavargęs, 
nors nešė savimi du keleiviu. Ste
bėjosi, kodėl kartą vilkas, išlindęs 
iš krūmų, pasižiūrėjo į juos ir, 
užuot puolęs, pabrukęs žemyn 
uodegą, vėl dūmė atgal.į mišką.

— Matyt, nepaprastas tas vai
kas, — galvojo asilas. — Daug, 
žmonių man teko nešti, tačiau, dar 
nė vieno nebuvau sutikęs, kuris 
būtų į šįjį panašus.

Staiga ausylas asilas išgirdo 
arklių kanopų bildesį. Nieko ne
laukdamas šoko į tankumyną ir 
niekas negalėjo priversti jį toliau 
eiti.

— Matyt, tas gerasis gyvulėlis 
jaučia artimą pavojų, — tarė vy
ras moteriškei.

Krito ant žemės ir, pridėjęs ausį, 
valandėlę klausėsi tylėdamas.

— Nėra ko abejoti, kad tai ka
reiviai atjoja, — tarė atsistojęs. — 
Reikia mums slėptis kur tankes
niam medyje. Asilą palikime vie
ną, tegul jis bėga toliau, kiek jo 
kojos pagali.

Aplinkui augo daug medžių ir 
krūmų, tačiau nė vienas jų nebuvo 
pakankamai didelis, kad po jo ša

komis būtų galima pasislėpti nuo 
persekiotojų akių.

Moteris, nulipusi nuo asilo, ku
ris tuoj nubėgo toliau, pastebėjo 
nedidelę, bet labai šakotą epušę, 
po kuria visi trys galėjo pasi
slėpti.

— Gerasis medeli, epušėle sese
le, priimk mus po savo pastoge. 
Mus vejasi pikto karaliaus karei
viai ir, radę mus,- nužudys. Leisk 
mums įlipti į tavo kamieną ir pri
denk mus savo tankiom, lapotom 
šakom nuo jų akių.

Bet epušė, kurios aukšta viršū
nė toli matė, kas dėjosi apylinkėje, 
pradėjo kratytis visom šakom.

— Ne, ne. Aš negaliu jūsų pri
imti po savo šakų stogu. Matau 
atjojančius kareivius, o jų ranko
se aštrūs kardai švytruoja. Jei jie 
rastų jus tarp mano šakų pasislė
pusius, tai jie bematant nukirstų 
mano liekną liemenį ir nugenėtų 
gražiąsias šakas šakeles. Eikite 

sau toliau, eikit, nes kareiviai ne
toli, Eikite, eikite, eikite...

Ir net jos liemuo pasviro, o visi 
lapeliai iš baimės pradėjo virpėti, 
nors nebuvo jokio vėjelio.

— Silpnavali, bailusis medeli, — 
tarė moteris, — jei tu žinotum 
mūsų vargą, tikrai mūs pasigailė
tum ir nevarytum mūsų.

Ir moteris nuėjo toliau vaiku 
nešina. Bet čia ją kažkas sulaikė 
už rūbų.

Tai buvo nedidelė eglaitė, visa 
iki žemės apaugusi dygliuotais 
spygliais.

— Moteriške, — prašneko eglai
tė, — jei nebijai sutepti savo rū
bų į mano šakas ir sudraskyti ran
kų į mano spygliuotas šakas, tai 
slėpkis po mano šakomis.

Motina su vaiku įsmuko. į tarpą 
tankių, žalių šakų ir, stipriai ap
kabinusi derva aptekusį eglaitės 
liemenį, prie jo prisiglaudė. Iš ki
tos medelio pusės atsistojo seny
vas vyras.

Eglaitė apgaubė juos tankiomis 
šakomis ir, pasišiaušusi, kaip ežys, 
žaliais, badančiais spygliais, paslė
pė juos, kaip višta slepia viščiukus 
po savo sparnais.

Netrukus visas miškas prigūžė
jo kareivių, ieškančių pabėgėlių. 
Dundėjo žemė po jų arklių kano
pomis, žvangėjo sunkūs vario šar
vai, šalmuose atsispindėjo saulės 
veidas ir vėjelis kedeno ilgas šal
mų plunksnas.

— Jie turi būti čia pasislėpę, — 
tarė karininkas. — Mačiau jų švie
žius pėdsakus. Žiūrėkit, ar nebus 
kur nors po krūmais sutūpę.

Kareiviai išbėgiojo į visas šalis, 
kardais badydami krūmų tankmes 
ir šakas kirsdami.

Pamačiusi tai epušė pradėjo dar 
daugiau virpėti. Bet eglaitė drą
siai stovėjo. Jos nė viena šakelė 
nesuvirpėjo.

Kažkoks kareivis, prisiartinęs 
prie jos, kyštelėjo galvą, bet tuoj 
suriko iš skausmo ir uždengė ran
ka veidą.

— Kas tau, Valerijau? — pa
klausė draugai.

— Vos neišsibadžiau akių, — 
atsakė Valerijus.

— Na, ir galvoj smagenų neturi, 
jei manai, kad pabėgę nazaretie- 
čiai slapstysis eglyne. Ar manai, 
kad jiems akys nebereikalingos?

Tą valandėlę tankumyne pa
sigirdo asilo bliovimas.

— Vyti juos! — suriko karinin
kas, — jie ant asilo bėga nuo mū
sų. Netrukus pagausim juos.

Bematant visi kareiviai pasilei
do asilo vytis ir miške vėl buvo 
tylu, ramu.

Kada nutilo paskutinieji karei
vių žingsniai ir miškas nurimo, o 
paukščiai pradėjo vėl čiulbėti, — 
pabėgėliai išlindo iš po eglaitės.

— Geroji eglaite, — tarė mote
ris, — dėkui tau už globą. Dabar 
prašyk mano sūnaus, ko tik nori, 
o jis tau duos, nors ir aukso rie
šutų prašytum, nes jis yra tavo 
Kūrėjas.

Išgirdusi tai eglaitė palenkė že
myn savo viršūnėlę.

— Viešpatie, aš esu menkas, 
niekinamas medelis. Mano šakos 
apaugusios aštriais spygliais, ku
rie žeidžia ranką, norinčią jas pa
glostyti; mano žievė lipni, nema
loniai kvepianti; mano žiedeliai
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Kalėdų rytą.
Kalėdų rytą
Šventąją pasaką 
seka iš bokštų variniai dūžiai. 
Renkasi minios, 
galvas nulenkę, 
sveikina Kūdikį ant kelių palūžę. 
Jos neša prie vygės 
dovaną — širdį
ir keturių amžių lūkestį šventą, 
nes pranašų žodį, 
kaip lūkestį, seną
Kalėdų rytą minios supranta.
Kalėdų rytą
mūs’ kryžių žemėj 
sutiksi Kūdikį, kur koją kelsi. 
Ir noris Jam sekti 
Šventąją pasaką, 
pakilti su „Glioria in Excelsis...“

Ap. Velička.

metiki, negražūs; mano konkorė- 
žiai — vaisius, kurio niekas ne
valgo. Dėl to nei vaikai nenori 
mario šakose slapstytis žaisdami, 
nei mergaitės iieskina mano žie
dų ir plūsta mane, kam mano 
derva tepanti jų baltas rankas ir 
rūbus... O aš taip myliu vaiku
čius!.. Tat, Viešpatie, padaryk, 
kad mane mylėtų mažieji vaikai 
ir šoktų aplink mane, kad nors 
vieną dieną metuose būčiau visų 
mylima, laukiama...

Vaikelis maloniai šypsodamasis 
klausėsi eglaitės ošimo ir pagaliau 
tarė:

■— Gerai, mano gerasai medeli! 
Tavo prašymas išklausytas. Tu 
būsi vadinamas mano medeliu ir 
kartą metuose būsi papuoštas 
aukso ir sidabro riešutais, mar
gaisiais kaspinais, žvaigždėm ir 
skanumynais, o mažieji vaikai dai
nuodami šokinės aplink tave.

Tai pasakęs vaikelis nutilo. 
Eglaitė, išgirdusi jo žodžius, links
mai suošė savo šakelėmis.

Keleiviai dingo jai iš akių.
¥* *

Praėjo trisdešimt metų su vir
šum.

Vieną dieną senas miškas buvo 
labai sujudęs.

•Tarp medžių kamienų bėgiojo 
kažkoks žmogus. Jo veidas buvo 
baisus ir biaurus, o rankoje laikė 
ilgą virvę.

— Aš niekšas, aš išdavikas, — 
šaukė nusiminęs žmogus. — Aš 

išdaviau savo geriausią mokytoją 
jo priešams. Aš jį pardaviau už 30 
sidabrinių. Kad būčiau negimęs, 
kad mano akys niekuomet nebūtų 
Jo mačiusios!

Taip šūkavo nusiminėlis ir 
draskė veidą, rovė plaukus, o jo 
akys ieškojo žemai augančios ša
kos.

— Kas tu? — rūsčiai paklausė 
jį senas ąžuolas, miško tėvas ir 
karalius. — Ką tu padarei, kad 
ieškai mirties?

— Aš — Juda iš Karijoto, Die
vo Sūnus mane pakvietė būti jo 
draugu. Jis mane perspėdavo nuo 
blogo; vakar nusižeminęs plovė 
mano kojas, maitino savo kūnu ir 
krauju, o aš jį pardaviau vyresnie
siems kunigams už trisdešimt si
dabrinių drachmų, aš pardaviau jį, 
kad jį nužudytų. Tą, kuris jus, 
medžiai, ir visą pasaulį sutvėrė! 
O, kad žemė mane gyvą prarytų, 
kad aš greičiau galą gaučiau. Nu
leisk, ąžuole, savo šakas: noriu 
pasikarti.

Ąžuolas išdidžiai pakėlė aukš
tyn savo šakas.

— Šalin, išdavike, — sušlamė
jo griausmingai. — Dar niekas nuo 
pasaulio pradžios nematė, negir
dėjo, kad mokinys parduotų savo 
mokytoją, kūrinys savo kūrėją. 
Eik tolyn.

Ir Juda nubėgo tolyn, ieškoda
mas medžio pasikarti. Pamatęs 
baltą beržą, apkabino jį ir pradėjo 
prašyti.

— Niekuomet, — nusipurtė pa
sipiktinęs beržas, — niekuomet 
neleisiu, kad toks niekšas kabėtų 
mano šakose. Žiūrėk, net mano 
baltieji marškinėliai pajukdavo 
tavo pirštams prisilietus, tartum 
karšta geležimi išdeginus.

Ir beržas galingai pasipurtė, net 
išdavikas nusirito žemėn sumuš
tas.

Pamatęs liekną eglę, prisiartino 
prie jos.

— Traukis šalin, — iš tolo su
šuko eglė. — Niekada nesutiksiu, 
kad aš, eglė, kuri vadinama Kris
taus medžiu, glausčiau prie savo 
liemens Jo išdaviką. Eik sau to
liau.

— Palauk, aš tau šakas nukapo
siu, — suriko šėlstąs išdavikas ir 
šoko jas laužyti. Bet eglė pasi
šiaušė ir aštriais, kaip ežio dyg
liai, lapais subadė išdaviko veidą 
ir rankas iki kraujų.

Pagaliau nelaimingasis prišoko 
prie epušės.

— Neliesk manęs, — sušuko 
epušė. ’ Tu toks biaurus ir aš 
niekuomet neleisčiau tau pasi
karti mano šakose,

— Tada aš tave sugraušiu, su
deginsiu, jei tu manęs nepriimsi.

Jis prikrito prie žemės ir pra
dėjo dantimis graužti epušės ka
mieną, draskyti nagais jos žievę. 
Taip įnirtęs šernas, mirtinai pa
šautas, puola aukštą kelmą, ant 
kurio stovi jį pašovęs medžiotojas.

Epušė pradėjo drebėti, pama
čiusi, kad jis baigia apgraužti jos 
žievę. Be to, ji pajuto, kad jo sei
lės skverbiasi į jos gyslas ir nuo
dija jas kartumu.

— Ne, nežudyk manęs, — sušu
ko. — Aš dar noriu gyventi, nors 
ir garbės netekusi. Žiūrėk, jau nu
leidžiu savo šakas.

Ir išdavikas pasikorė epušėje, 
kuri nuo tos dienos niekuomet 
nenustoja iš baimės virpėjusi, 
drebėjusi.

¥* *

Ir vėl praslinko daug šimtmečių. 
Eglė suaugo į didelį medį, paga
liau paseno. Aplinkui iš prikritu
sių jos sėklų išdygo miškas jau
nesnių eglaičių, kurios apsupę ra
tu seną eglę, kaip anūkai ir anū
kės apsupa savo seną bobutę, pa
sakas sekančią.

Senoji eglė turėjo kiekvienai 
eglaitei pasakoti, kaip ji, jauna 
būdama, paslėpė savo šakose die
višką vaikelį ir ką jai prižadėjo už 
tai.

— Jau daug metų praslinko ir 
aš pasenau, bet vis dar nemačiau, 
kad vaikai apie eglaites šokinėtų. 
Bet, tikiuos, susilauksiu tos die
nos, nes taip pažadėta, o be to čfrar 
esu gana stipri, kirmėlių nesuėsta,
— užbaigdavo pasakojimą.

Netoli miško, pačioj pamiškėj 
stovėjo žmonių namai. Ten buvo 
šilta, šviesu.

Vieną žiemos dieną žmonės pra- 
jas į savo namus.
dėjo kirsti mažas eglaites ir nešti

— Kokie jie neprotingi, negeri!
— pasipiktino senė eglė. — Iš 
mažučių eglaičių labai maža pa
darys malkų, tik be reikalo nai
kina medelius. Kad nors dideles 
kirstų! Mulkiai!

Vakarui atėjus, žmonių namų 
languose sužibėjo įvairiaspalvės 
šviesos ir pasigirdo vaikų džiaugs
mo šūkavimai.

— Kas ten? — paklausė senoji 
eglė savo anūkų, kurie augo arčiau 
namų ir galėjo pro langus žiūrėti.

— Ai, ai, senele, — švokštė nu
stebę medžiai, — kad tu maty
tum, kas ten darosi. Ten, žmonių 
kambariuose stovi nukirstos eglai
tės, papuoštos aukso obuolaičiais
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ir spalvotais kaspinais, jų šakelės 
apkabinėtos žvakelėmis ir saldai
niais, Maži vaikai šokinėja apie 
jas dainuodami.

— Argi tai būtų buvusi tiesa, — 
pamanė senė eglė ir pabandė pa
silenkus pažiūrėti pro langą,

— Nesilenk, senele, — šaukė iš
sigandę anūkai, — tavo liemuo 
sugrubo, neteko pirmykščio jau
nystės lankstumo.

Bet eglė buvo neperkalbama. 
Tol lenkėsi, kol jos šakos kuone 
pasiekė žemę. Tada pažiūrėjo į 
langą.

Ten stovėjo eglaitė, gražiai pa
puošta, Jos viršūnėj spindėjo di
delė, auksinė žvaigždė. Šakose 
kabėjo raudoni obuoliai ir auk
suoti riešutai. Šakelių galuo
se kabėjo kažkokie spurgai, ku
riuos padegus staiga pabirdavo 
aplinkui spiečius skaisčių kibirkš
čių, o maži vaikai šokinėjo džiaug
damiesi. Ant stalo buvo padėta 
puikiai aptaisytų lėlių, medinių 
arkliukų, vežimėlių, šautuvėlių ir 
kitų vaikų žaislų,

— O dabar užtraukime Kalėdų 
giesmę, — tarė vaikams motina.

Ir vaikai plonais balseliais pra
dėjo giedoti.

Sveikas Jėzau mažiausias, 
Kūdikėli brangiausias...

Senė eglė klausėsi, net jos šir
dis apsąlo. Klausėsi tos giesmės 
ir negalėjo atsiklausyti, negalėjo 
atsitraukti. Pagaliau pajuto, jog jos 
liemuo pradeda stingti ir ji daugiau 
nebeatsikėlė. ..

Išv, Č, Š a d u i k i s

Kalėdų atostogoms besiartinant.
Laikas neša mums didžiausią džiaugs

mo šventę — Kalėdas.
Daugelis skautų apleisime miestą, sa

vo mokytojus, draugus įr važiuosime 
snieguotais Lietuves keleliais į savo tė
viškes. Daugelis džiaugsimės gavę po 
sunkaus darbo, protinio darbo, pailsėti, 
galėdami įgyti naujos energijos, pasiryži
mo toliau dirbti pradėtąjį darbą, sustip
rėti kūnu ir dvasia. Bet nemanykime, 
kad per atostogas būtinai reikalinga tik 
susinėrus rankas gulėti ir spiaudyti į 
lubas! Poilsis ir miegas yra būtinas, ta
čiau ir ilsintis galima rasti daug gražaus 
laiko padirbėti. Atsiminkime tik ši po
sakį ir viską pilnai suprasime ir įver
tinsime: „Darbui — visas amžius, o pra
mogoms — tik valandėlė“.

Dabar pažiūrėkime, ką mes, skautai, 
per Kalėdų atostogas turime dirbti. Pir
miausia pažiūrėkime į mūsų tautosaką, 
kiek jos jau žuvo ar baigia žūti mūsų 
seniesiems mirštant. Ar nekilnus būtų 
darbas mums, moksleiviams—skautams, 
toje srityje pasidarbuoti!

Ar negražu ir nemiela dabar mums, 
prisiminus mūsų tautos praeitį, būdą, pa
pročius ir p.? Todėl neduokime žūti 
tam mūsų tautos veidrodžiui, bet rinki
me ir užrašinėkime. Paklausinėkime sa-

Kalėdoms.
(Dan, dan, nuaidi pep sniego jūrą, 

žlidas numiršta toli miškuos.
Juk šiandien naktį užgimė ITleilė, 
Užgimė Krislus — skamba varpuos.

Užgimė Tas, kurs pasaulį mylėjo, 
Ir taip mylėti nieks negalės. 
Varpų gaudimas ilgai aidėjo, 
Jam gimus niekad varpai netylės.

Sniego jūružėj snaigės vis krenta, 
O varpų aidas miršta toli.
Juk šiandien triumfas, juk šiandien šventė 
širdie, juk gimė, kurį mylit

Kazys Bradūnas.

C. G. D. R o b e r t s 

PANTEROS.
Vienas gilios daubos šonas buvo 

tamsumoje. Tamsa buvo švelni ir 
didelė, primenanti gausybę lapų. 
Šlaito gūbriu — medžių senoviškos 
viršūnės, niekeno nepaliestos gi
rios didžiulių pušų ir builių — 
vaizdingai stiepėsi, atsimušdamos 
prieš tamsiai geltoną mėnulio pil
natį, ką tik kylantį. Žemi spindu
liai, nuožulniai prasiskverbdami 
pro nejudančias viršūnes, keistai 
apšvietė priešais tūnančio skardžio 
viršutinę dalį; vakarinė daubos 
siena buvo plika, ne taip, kaip jos 
draugė, kuri buvo išgaubta, su di
deliais uolotais atsikišimais ir 
šiurkšti nuo suskurdusių kadugių.

vo senelių, ir pamatysime, kiek jie žino 
visokių pasakų, padavimų apie senovę, 
apie užkeiktas pilis, kuriose sėdi auksa
plaukės karalaitės ir p., apie karus, apie 
mūsų senelių papročius ir t. t. ir t. t.

Be to, atostogų metu mes, skautai, 
neturime pamiršti ir spaudos platinimo. 
Tik. suraskime kiekvienas skautas nors 
po vieną „Sk, Aido“ ir dar kurio kito 
laikraščio prenumeratorių, žiūrėkime, 
kiek bus padaryta mūsų tautos gerovei. 
Daugelis kaimiečių — jaunuolių laukia 
paraginimo dirbti vieną ar kitą darbą, 
o paraginti dirba jau intensyviai. Todėl 
nepasigailėkime su kaimo jaunimu vaka
rais pasišnekėti apie laikraščių skaitymo 
naudą, apie jų reikšmę tautos ir atski
ro žmogaus gyvenime. Surenkime jiems 
vieną kitą pasikalbėjimą gyvenimo klau
simais.

Šitaip mes dirbdami ne tik padarysi
me gerą darbą, bet kartu prisidėsime ir 
prie kultūros kėlimo mūsų kaime, mūsų 
tautoje.

O mes dar kaip brangios mūsų orga
nizacijos nariai, skautai, turime savo pa
reigų. Turime visur ir visad būti pavyz
dingais skautais. Visad budėti.

J. Žilėnas.

Tingioj tamsoj, kuri gulėjo dauboj, 
kaip lovy, kilo patvinusios, užsi
tvenkusios upės ūžesys.

Iš šešėliuose skendinčios kiau
rymės, užpakaly ilgos baltos uolos, 
apatiniam krašte tos skardžio da
lies, kuri gulėjo mėnesienoj, tyliai 
išslinko didelė pantera — patinas. 
Paprastoj saulės šviesoj jo kailis 
būtų atrodęs švelnios, rusvai gel
tonos spalvos, bet šmėkliškuose 
mėnulio spinduliuose jis, rodos, bu
vo kažkaip mirgančiai1 pilkas. Pa
kėlęs savo lygią, apvalią galvą pa
spoksoti į didėjančią, tarsi liepsna, 
šviesą, jis staiga pasveikino ją per
veriamu staugimu. Tas baisus 
šauksmas, kartu graudus ir grūmo
jąs, kaip šiurpulingas skundas 
skerspiūvės, raižpeiliu brūžinamos, 
buvo kvietimas savo patelei, pra
nešąs jai, kad jau atėjo valanda, 
kurią jie turi ieškoti sau grobio. 
Tačiau nebuvo greito atsakymo iš 
guolio už akmens, kur panteriukai 
buvo pataitės maitinami. Tiktai 
dvejetas varnų, kurios turėjo savo 
lizdą milžiniškoje eglėje anapus 
įlankos, pabudo ir pasipiktinusios 
rūsčiai sukrankė. Šias tris praėju
sias vasaras jos vis statėsi lizdus 
tam pačiam daikte, ir visą laiką 
naktimis būdavo pažadinamos, ir 
kiekvieną kartą vis taip pat išsi- 
plūsdavo.

Pantera neramiai vaikščiojo še
šėlio pakraščiu šen ir ten, dešimtį 
žingsnių abiejaip, atkreipęs savo 
išplėstas žalias akis į kylančią 
šviesą. Jo trumpa, raumeninga Uo
dega nekantriai tampėsi, jokio gar
so nesukeldama Netrukus susi
maišiusios šviesos ruožas nutyso 
toliau skardžiu žemyn, atskleisda
mas baltojo akmens pakoją ir kau-
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lūs ir ragus elnio, kuris buvo ten 
atvilktas ir surytas.

Iki šio laiko pantenukai jau bu
vo baigę ėsti, ir jų motina buvo pa
siruošusi žygiui, kuris turėjo būt 
atliktas, kad ji galėtų tikėtis savo 
alkį, dabar virtusį nuožmiai žvė
rišku, palengvėsiant. Ji lanksčiai 
išsinėrė į švitėjimą, pakėlė galvą 
ir sukliko į mėnulį balsu, tokiu pat 
baisiu, kaip ir jos patino. Vėl var
nos sujudo, piktai kvarksėdamos; 
ir abu žvėrys, tyliai lipdami kriau
šiu, nejučiomis įsmuko į šešėlius 
girios, kuri dengė aukštą plokščia- 
kalnę.

Panteros siuto iš bado. Šias dvi 
praėjusias dienas jų medžioklė bu
vo, galima sakyt, visai bevaisė. 
Kokį menką grobį jie ir buvo nu
galabinę, buvo didesnėj daly pra
rytas patelės, nes ar ne ji turėjo 
maitinti oloje tuos mažus panteriu- 
kus, kurie tuojau turėtų kentėti, 
jei bent kiek jai trūktų.

Naujakurių sodybos paskutiniu 
metu smarkiai brovėsi į senojo 
miško pasaulį, gindamos prieš save 
elnius ir menkesnius medžiojamus 
žvėris. Dėl to ir tas aštrus senių 
panterų alkis, dėl to taip ir atsi
tiko, kad šią naktį jie abu medžio
jo. Panteros galvojo iš netyčių įsi
veržti į bemiegančias sodybas ir 
pasiimti duoklę iš priešų kaimenių.

Per tankiųjų girių tamsą, šen ir 
ten mėnesienos pertrauktą, jie slin
ko smarkiai ir tyliai. Kada-ne-kada 
sausa šakelė triokšteldavo po le
tenų žingsnių. Retkarčiais, kai pa
judintas sušlamėdavo kuris nors 
žemas medelis, musėgauda ar laz
dynų švikštas išgąsdintas čirptelė- 
davo. Visą valandą truko tylutėlis 
keliavimas; protarpiais abu pilki 
vingiuoją pavidalai išlįsdavo aki
moju į dabar jau gerai pakilusio 
mėnulio akivaizdą. Staiga palietė 
jų ausis iš toli toli silpnas, bet aiš
kiai milžiniškoj Šiaurės miškų tyloj 
girdimas garsas, kuris privertė 
juos, pasalingus medžiotojus, stab- 
telt ir pakelti galvas. Tai buvo bal
sas verkiančio vaiko, — verkian
čio ilgai ir garsiai, beviltiškai, lyg 
ir nebūtų nieko arti jo nuraminti. 
Panteros pasuko iš pirmykštės 
linkmės ir nučiuožė į garsą. Jos 
tačiau žinojo, kad yra lūšnelė, sto
vinti viena sau girių tankumyne, 
mylia ar daugiau nuo artimiausio 
kaimyno. Ten jos pasuko savo ke
lią, degdamos nuožmia viltimi. 
Greitai sulaužys jos savo kartų 
pasninką.

Iki vakarykštės dienos pusiau
dienio nuošali pirkelė buvo gyve
nama. Tuo laiku jos savininkas, 
negrėva vyriškis, kuris didesnę sa
vo dienų dalį praleisdavo kampi

nėj karči'amoj už trijų mylių, ūmai 
pasipiktinęs žeme, kurioje reikia 
dirbti, kad galėtų gyventi, išsi
kraustė su septynmečiu vaiku ieš
koti krašto be rūpesčių. Ilgomis 
nykiomis dienomis, kai tėvas murk
sėdavo karčiamoj, mažasis bernai
tis buvo pamėgęs lankytis arti
miausio kaimyno namuose, žaisti 
su kitu penkių vasarų vaikučiu, 
kuris irgi neturėjo jokio kito drau
go žaisti. Šis kaimynas buvo gerai 
kyląs pionierius, savininkas stiprių 
keturkampių namų vidury didelio 
ir gerai dirbamo skynimo. Kartais, 
nors retai, nes buvo draudžiama, 
jaunesnysis vaikutis keliaudavo 
nelygiu girios keleliu atlankyti sa
vo vargšo, negarbingo žaidimo 
draugo. Po kiek laiko buvo pasi
rodę, kad penkiametis išmokstąs 
nemalonios kalbos iš vyresniojo, 
kuris, reikia pripažinti, retai ir tu
rėjo progos girdėti žodžių, kurie 
būtų kitiems labiau patinkami. Ga
lop, abiejų vaikų karčiam nuliūdi
mui, bičiuliavimasis buvo sustab
dytas nepakenčiamu keturkampių 
namų valdovo draudimu.

Ir atsitiko, kad mažasis bernai
tis visai nežinojo, jog jo draugas iš
vykęs. Pasidavęs to draugo karš
tam ilgesiui, jis, pagaliau, niekam 
nežinant, išsmuko vėlai po pietų iš 
namų, praslinko, be galo nuogas- 
taudamas, gūdų miško kelio ilgį ir 
pasiekė lūšnelę tik tam, kad rastų 
ją tuščią. Atdaros durys tingiai ky
buriavo ant odinių vyrių, vieninte 
lis kambarys buvo ir nuo tų kelių 
baldų ištuštintas. Pažiūrėjęs į su
krypusią pašiūrę, kur lakstė dvi 
laukinės, į vanagus panašios viš
tos, vaikutis atsisėdo ant sukapo
to slenksčio, ir tyliai verkė iš 
skausmo, kurio jis gerai nė nesu
prato. Paskui, pamatęs ilgėjančius 
mažučiame kirtime šešėlius, jis 
ėmė bijot eiti namo. Prietemai di
dėjant, įšliaužė drebėdamas į lūš
ną, kurios durys nesilaikė uždary
tos. Kai jau buvo beveik tamsu, jis 
susigūžė giliausiam kambario kam
pe. kuone kvaišdamas iš baimės ir 
vienumos, ir paleido savo graudu 
balselį. Kada-ne-kada jis raudoda
mas užspringdavo gaikščiojimais 
arba netekdavo kvapo, ir baimės 
keliamoj tyloj klausydavo, kaip nu
miręs, norėdamas išgirsti, ar kas 
nors, žmogus ar nežmogus, neatei
na. Paskui vėl spiegią vaikiški ai
manavimai pakildavo, gąsdindami 
to nesitikinčią naktį, ir, girių tank
mės vedami, pasiekdavo net ausis 
tų didžiųjų žvėrių, kurie buvo iš

Per spauda į platųjį pasaulį!
Sakalas J,

sirengę ieškoti sau maisto, kaip 
Dievas jiems skyręs.

Nuošali pirkelė stovėjo kelios 
varsnos, — gal būt, ketvirtį my
lios — nuo vieškelio, jungiančio 
naujakurių vietoves. Šiuo svar
biuoju keliu žmogus vos slinkda
mas sunkiai stūmėsi. Visą dieną jis 
buvo vaikščiojęs, ir dabar, kai ar
tėjo prie namų, ėmė tankinti 
žingsnius, nujausdamas poilsį. 
Aukščiau jo peties kyšojo dvi
vamzdis medžiojamasis šautuvas, 
nuo kurio kabojo ryšulys reikme
nių, kurių jis tą rytą miestelyje bu
vo nusipirkęs. Tai buvo prasisie
kęs naujakurys, rėminio namo sa
vininkas. Kumelei esant su kume
liuku, jis buvo nutaręs eiti tą nuo
bodų kelią pėsčias.

Naujakurys praslinko pro kryž
kelę, iš kurios ėjo kelelis per miš
ką į lūšną. Jis buvo, gal, nuėjęs 
apie 20 metrų, kai krūptelėjo, iš
girdęs vaikučio, verkiančio girioje, 
garsą. Sustojo, nuleido savo naštą 
žemėn ir atsisuko, išpūtęs ausis ir 
akis, garso link. Kaip tiktai šiuo 
laiku sustojo ir abi panteros, ir pa
kėlę galvas klausėsi. Jų ausys jau
tresnės, negu žmogaus, nors gar
sas buvo jas pasiekęs iš didesnio 
atstumo.

Pagaliau, naujakurys suprato, iš 
kur sklido verksmas. Jis atsiminė 
lūšnelę; bet jis nežinojo, kad lūš
nos savininkas buvo išsikraustęs. 
Jis jautė širdingą panieką girtuok
liui skvateriui; ir girtaujančio skva- 
terio vaikui jis buvo ne ką palan
kiau nusiteikęs, ypač, kai pagal
vodavo apie jį, kaip apie savo vai
ko žaidimo draugą. Kad ir taip, jis 
vis dėlto vilkino, prieš pradėdamas 
toliau savo kelionę.

„Vargšas mažutis kipšukas!“ — 
jis sumurmėjo, pusiau su apmaudu. 
„Spėju, kad jo brangusis tėvas gir
tas ten „Kampuose“, o jis iš nuo
bodumo cypia“. Ir vėl, užsidėjęs 
ant peties naštą, jis atkakliai nu- 
žirgliojo tolyn.

Bet garsiau, aštriau, dar bevil- 
tiškiau ir dar labiau maudaujamai, 
kilo vaikiškas balselis, ir naujaku
rys vėl stabtelėjo, negreit tesusi- 
mesdamas, ką daryti, ir dar giliau 
pasipiktinęs. Savo vaizduotėj jis 
matė garuojančią vakarienę, su ku
ria žmona pasiruošusi jo laukia. Jis 
bodėjosi minties grįžti tais pačiais 
pėdsakais, ir paskui vėl maltis pa- 
kniūpstom ketvirtį mylios per gi
rios kelmus ir klampynes. Jis buvo 
tiek pasimušęs, kiek ir alkanas, ir 
pyktelėjęs rimtai plūdo skvaterį
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valkatą; tačiau tame aimanavime 
buvo baimė, kuri sulaikė jį ir ne
leido eiti. Jis pamanė apie savo 
paties mažiulytį, paliktą panašioj 
būklėj, ir jo širdis tuojau atsileido, 
Apsisuko, numetė ryšulį už krū
mų, pagiiebė šautuvą ir nuskubėjo 
į lūšną.

„Kas žino“, jis tarė pats sau: 
„gal girtasis vėpla paliko savo jau
nulį vieną nuskurusio} pašiūrėj be 
valgio kąsnio? Ar, gal būt, jį už
rakino lauke, ir vargšas mažutis 
elgeta pusiau miršta iš baimės. At
rodo, lyg jis ir tikrai būtų išsigan
dęs“, — ir su šita mintim naujaku
rys pagreitino žingsnius.

Kai vienumoj esančio vaiko 
šauksmai ėmė aiškėti, panteros, 
sliūgindamos arčiau į lūšną, pasi
leido greičiau, o jų akys išsiplėtė 
plačiais ratais, liepsnojančiais ža
lia ugnimi. Būtų tuščia sakyti, kad 
žvėrys buvo žiaurūs. Paprastas 
dalykas — buvo įšėldintos alkio ir 
degė godžia medžioklės aistra. Jos 
nebuvo nė žvėriškai pasiruošusios 
kautis, nes žinojo, kad tas balsas 
buvo kūdikio balsas, ir to balso 
kažkas sakė joms, jog vaikas buvo 
vienas. Jos nebuvo nė baisiai ar 
nenatūraliai įnirtusios, kaip yra 
įprasta piešti. Jos tik ieškojo su jė
ga, gudrumu, mirties greičiu, kurie 
duoti joms tam tikslui, kad galėtų 
sau tinkamo maisto gauti. Nuo pa
sisekimo atlikti tai, kam gamta bu
vo taip puikiai jas sukūrus, parėjo 
ne tik jų pačių gyvybė, bet ir jų 
aklų ir bejėgių jauniklių, dabar 
urzgiančių, cypiančių šlaito oloj, 
Jos prasėlino pro šlapią alksnių 
brūzgyną, lengvai peršoko per su
irusią žagarų tvorą, ir stabtelėjo 
apšnipinėti skynimo pakraščio, 
skendinčio mėnulio spindėjime.

Tuo pačiu laiku naujakurys iš
lindo iš tamsaus miško keliūkščio 
priešingame skynimo šone. Jis pa
matė du didžiulius žvėris, galvas 
nuleidusius ir snukius priekin at
kišusius, tykinant į atdaras lūšnos 
duris.

Keliems mirksniams vaikas bu
vo nutilęs. Dabar jo balsas vėl pa
sklido, gailiai maldaudamas, ir pa
siekė vienumos ir baimės ekstazę. 
Šauksme buvo gaida, kuri suvirpi
no naujakurio sielą. Jis staiga pa
regėjo savo bernaitį, esantį namie 
su savo motina ir apsaugotą net 
nuo bet kokio pavojaus minties. O 
čia buvo šis mažutėlis, paliktas 
laukiniams žvėrims! „Ačiū Dievui! 
Ačiū Dievui, kad atėjau!“, sumur
mėjo naujakurys, krisdamas ant 
vieno kelio, kad nutaikytų tikres
nį šūvį. Suskardeno smarkus gar
sas (ne kaip aštrus šautuvo tratė
jimas), ir pantera patelė, peršauta

Skautas—filosofijos daktaras*
Sktn. K. Avižonis baigė aukštuosius 

mokslus.
Šių m. gruodžio mėn. 10 d. Berlyno 

universitetas specialiam iškilmingam akte 
suteikė filosofijos daktaro 
laipsnį mūsų skautininkui Kostui A v i- 
ž o n i u i, Vytauto Didž. universiteto 
profesoriaus P. Avižonio sūnui. Šis 
aukštojo mokslo laipsnis suteikiamas už 
specialų mokslo darbą — disertaciją ir 
ir už išlaikytus atitinkamus egzaminus. 
Sktn. K. A. disertaciją rašė iš Lietuvos 
istorijos, tema „Lietuvos bajorijos kilmė 
ir išsivystymas iki 1385 m. Krėvos uni
jos“. Baigęs 1927 m. pavasarį pirmuoju 
mokiniu Kauno valstybinę „Aušros“ gim
naziją, K- A. studijavo Lietuvos univer
sitete istorijos ir pedagogikos mokslus. 
1929 m. rudenį persikėlė į Berlyno uni
versitetą tęsti šių mokslų ir juos baigė 
1932 m. vasarą, išlaikydamas baigiamuo
sius kvotimus „cum įaudė“.

Sktn. K- Avižonis skautišką darbą 
dirba jau nuo 1924 m. bal. mėn., tuo 
laiku įstojo į Kauno I-ąją Kęstučio d-vę 
ir joj išbuvo iki 1928 m., eidamas įvai
rias pareigas. 1928 m. tautinėj stovykloj 
jis buvo stovyklos maitinimo dalies vedė
jas ir toj pačioj stovykloj buvo pakeltas 
į paskautininkius. Skautininko laipsnį 
gavo jis 1931 m. sausio m. K- A. yra 
senas „Sk. Aido“ bendradarbis ir mūsų 
skaitytojams gerai pažįstamas iš savo 
gausingų praktiškų straipsnių. Net ir 
Berlyne studijuodamas jis nenustojo 
aktingai dirbęs skautišką darbą ir raši- 
nėjęs į „Skautų Aidą“. Berlyne K. A.

per strėnas, sukrito į krūvą, pašė
lusiai urzgėdama ir draskydama že
mę pryšakinėmis letenomis.

Patinas vaikščiojo aplink ją, 
nuožmus ir susirūpinusiai nuste
bęs. Paskui, kai dūmai pakilo, jis 
pastebėjo naujakurį, beklūpantį 
antram šūviui. Aukštu balsu įnir
šusiai staugdamas, vikrusis žvėris 
šoko ant savo priešo — ir kulka 
nėrė tiesiog į krūtinę; betgi pan
tera nė nepajuto, jog pataikyta. 
Pirmiau, negu žmogus spėjo įsprau
sti kitą šovinį, žvėris jau buvo ant 
jo, parbloškė jį žemėn ir susmeigė 
aštrius nagus ir iltis į jo petį. Nė 
žodžio netaręs, vyras dūkdamas 
įleido savo stiprius pirštus į gyvu
lio gerklę, su skausmu išsiplėšė pu
siau laisvėn, ir raitydamasis sten
gėsi atsikelti, tuo tarpu panteros 
kūnas sudribo ant jo visas vienu 
kartu, — sunkenybė, kurią jis leng
vai nuvertė į šalį. Kulka buvo at
likusi savo darbą kaip tiktai laiku.

Drebėdamas nuo smarkių ir bai
sių imtynių, gausiai tekančiu iš su
draskyto peties krauju, naujakurys 
atžingsniavo prie lūšnos durų ir 
žvilgterėjo į vidų. Jis išgirdo gaikš- 
čiojimus tamsumoj.

„Neišsigąsk, sūneli“, jis tarė su
stiprinamu balsu. Aš pasiimsiu ta
ve namo kartu su savim. Vargšas

kurį laiką buvo Lietuvos studentų dr-jos 
Berlyne pirmininkas.
, 1931 m. kartu su vyr. sktn. pulk. J. 

Sarausku sktn. K. A. lankėsi svečiuose 
pas Vengrijos skautus, dalyvavo 1931 m. 
skautininkų suvažiavime Badene prie 
Vienos [Austrijoj) ir tų pat metų pir
mojoj viso pasaulio y kautų vyčių stovy
kloj Kanderstege {Šveicarijoj). Dabar 
jis yra vienas Kauno r. tunto skautų 
inspektorius ir, kaip prityręs stovyklau
tojas, rašo didelę ir gausiai iliustruotą 
knygą — vadovėlį apie stovyklas, kurią 
netrukus išleis „Sk. Aidas“.

Sveikindami mūsų malonų skautininką, 
gavusį tokį aukštą mokslo titulą, linki me 
dar labiau darbuotis skautystės labui.

B. G.

mažutis bernelis, aš pasirūpinsiu 
tavim, jei žmonės, kuriems reikė
tų, nesirūpina“.

Iš tamsaus kampo atėjo džiaugs
mo šauksmas, balsu, nuo kurio 
naujakurio širdis sustojo. „Tėveli, 
tėveli“, jis tarė: „aš žinojau, kad 
tu ateisi. Aš taip išsigandau, kai 
pasidarė tamsu!“ Ir mažas pavida
las metėsi į naujakurio glėbį, ir 
prie jo prilipo drebėdamas. Vyras 
atsisėdo ir spaudė vaikutį glėbyje 
prie krūtinės. Jis atsiminė, kaip jis 
buvo beveik pasiryžęs nepaisyti iš 
tolo girdimo verksmo, ir dideli pra
kaito karoliai išsimušė jo kaktoj.

Ne daug savaičių po to, nauja- 
kuris sekė naujas lokio pėdas, ku
ris buvo papiovęs jo avį. Pėdos ga
lop nuvedė jį paliai gilaus griovio 
šlaitą, iš kurio dugno ėjo trenks
mas pakilusios ir užsitvenkusios 
upės. Griovyje jis rado lėkštą ur
vą, užpakaly didelio balto akmens. 
Urvas, matyti, buvo laukinio gy
vulio guolis, ir jis atsargiai įėjo. 
Ten buvo kaulų primėtyta, o ant 
kiek padraikytų sausų želmenų, 
giliausiame lindynės kampe, jis ra
do negyvus, jau smarkiai pūvan
čius, dviejų mažų panteriukų kū
nus.

Iš anglų kalbos vertė
K. Paltanavičius.
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Padėhim artimui
Baigiasi gražiosios vasaros d.e- 

nos, o drauge su jomis ir mūsų 
mokykla—stovyklos. Naujų jėgų ku
pinos grįžtame į darbą. Žinoma, su 
naujais patyrimais, su naujomis min
timis, sumanymais, kurie dažniausia 
liečia mūsų vienetų vidujinį gyveni
mą. Neabejoju, kad kiekviena vadė 
jau sustatė draugovės bei skilties 
metų programą, kurią norėtų išpil
dyti geriausiais rezultatais. Betgi 
žvilgterėkime į mūsų programas, 
ar jos nebus kartais per daug ego
istiškos—t. y. per daug rūpinamės 
savais asmeniškais ar vienetų vidu
jiniais reikalais, o pamirštame, jog 
yra ir tokių, kurie mūsų pagalbos 
reikalauja.

Sakykit,—skautės pirmiausia la
vina save, kad vėliau galėtų padėti 
kitiems. Tiesa. Bet juk įžody pasi- 
žadam tarnauti artimui. O ir vienas 
mūsų įsakymų skamba: „Pirmoji 
mintis apie kitus, antroji apie save“.

Sekant skautišką spaudą dau
giausia krinta į akis tas, kad mes 
perdaug užsiėmusios savais siau
rais reikalais: sueigos, šventės, iš
kilmės, ženklų nustatymas ir t. t., 
kurių pasiruošimui daugiausia laiko 
išaikvojom. O kiek mes vargšų su
šelptam, kiek prieglaudose našlai
čių širdelių suplaska iš džiaugsmo 
skautės šypseną pamačius; kiek už
degam Kalėdų eglučių tiems, kurie 
neįstengia jų sau įsigyti? Maža, la
bai maža. Ytin turėtų susirūpinti 
tais klausimais vyr. skautės. Čia 
būtų joms dirva parodyti savo sa
varankiškumą, savo sumanumą pa
vieniai bei organizuotai tvarkytis.

Kituose kraštuose skautės turi 
daugiau visuomeniškumo. Pav., Ka
nados skautės lanko ligonines, pa
skaito, atneša gėlių ir kt. ligoniams. 
Kai kurios draugovės net slaugy
tojų kursus išeina. Arba vėl—Nau
jojoj Zelandijoj įvykus žemės dre
bėjimui ir didžiausiai žmonių su
irutei siaučiant, skautės ir skautai, 
visų didžiausiam nusistebėjimui, be 
jokio kitų įsakymo, ramiausiai tvars
tė sužeistuosius pirmosios pagalbos 
patyrimais, rinko paklydusius ir 
be priežiūros vaikus, įrengė pasto

„Jaunoji skautė“ laukia daugiau sesučių talkon!

ges tiems, kurie jų neteko, virė 
bei valgydino ir visur padėjo kuo 
tik galėjo. Mes turim dėkoti Die
vui, kad mūsų krašte neįvyksta to
kių baisių gamtos katastrofų, užtai 
potvyniai ir gaisrai aplanko mus 
dažnai. Gi mes ne visuomet galim 
savo vienetus organizuotai ir su
maniai išleisti pagalbon. 0 reikėtų 
taip tvarkytis, kad nelaimei ištikus 
pirmiausia mūsų artimas gautų pa
galbą iš skaučių rankos. Štai jau 
dabar reikia įtraukti savo metų 
darbo programom pirmąją pagalbą, 
virimą, organizuotą rūbų surinkimą 
ir jų adymą, lopymą bei šiaip jų 
tvarkymą. Reikia būti viskam ir 
visuomet pasiruošus.

O nuo pat rudens, kai vaikai 
grįžta į mokyklos suolą su pagalba 
vyresniųjų, mes galim jiems džiaugs
mą suteikti. Skautės, o ypač vy
resnės skautės galėtų gražiai ben
dradarbiauti su jaunimo auklėtojom. 
Štai viena skiltis veda žaidimus, 
kita organizuoja teatrėlį, vėl kita 
vaikų chorą, rankdarbius ir kita. 
Geriausia šitaip dirbti vaikų prieg
laudose. Dar ir dabar mano skau
tiško darbo maloniausi ir gražiausi 
prisiminimai yra Šiauliuose vaikučių 
prieglaudos lankymas 1925-26 me
tais. Šiton vaikų prieglaudon susi
rinkdavo skautės ir skautai kas 
sekmadienį, kartais ir šiaip darbo 
dienomis keliom valandom su vai
kučiais pažaisti, padainuoti, pasiū- 
vinėti, gi Kalėdų ir Velykų šven
tėm ir teatrą pastatyti sugebėda- 
vom net su vaikučių choru. Kiek 
būdavo vaikučiams ir mums džiaugs
mo, tai vienas gerasis Dievulis te
žino. Prieglaudos vedėja pastebėjo, 
kad nuo to laiko, kai skautės ir 
skautai pradėjo lankyti prieglaudą, 
vaikučiai žymiai paklusnesni liko. 
Jei tik yra proga, skautės turėtų 
padėti auklėti mūsų mažiesiems.

Ne tik vaikučiais, bet ir vargšais 
seneliais reikėtų susirūpinti. Ypa
tingų turtų mes neturim, kad galė
tume ištisas prieglaudas išlaikyti, 
bet turim jaunų jėgų, pasiryžimo. 
Štai galim suruošti skautišką va
karėlį ir dalį pelno paskirti sene
lių prieglaudai arba ir pavieniem 
vargšam. Šveicarijos skautės Kalė
dom ir šiaip šventėm lanko sene- 

liūs su pačių augintom gėlėm ir 
pačių keptom bandelėm, o kartais 
net iš sutaupytų pinigų perka vai
sius. daržoves ir vaišina senelius. 
Tai kodėl Lietuvos skautės neprak
tikuoja tokiu būdu palengvinti se
natvės vargo? Tik daugiau noro, 
pasiryžimo, o svarbiausia nuošir
dumo ir mes būsim naudingos vi
suomenės dukros. Gyvenkim ne 
sau, o kitiems!. Gervelė.

(Iš „Vadovės“).

Lady Olave Baden-Powell viso pasaulio 
skaučių šefė.

SKAUTŲ RADIO.
Šio mėn. 11 dienos skautų radio pus

valandžio metu buvo paaiškintas 8-as 
skautų įstatas, mok. St. Paliulis — apie 
skudučius, užsienių skautų ir vidaus gy
venimo kronika.

Šio mėn. 18 dieną skautų radio pus
valandį yra pažadėjusi užpildyti T. Jėzui
tų gimnazijos skautų d-vė. Sueigos tema 
— platinkime skautų spaudą.

SKUDUTININKŲ ŽINIAI.
Skautiškų reikmenų tiekimo 

skyrius praneša visiems skuduti
ninkams ir šiaip šiuo menu susi
domėjusioms skiltims bei draugo
vėms, kad šiomis dienomis gauta 
keletas dešimčių skudučių komp
lektų.

Užsisakiusieji š. m, II mokytojų 
stovykloje, pas mok. St. P a 1 i u 1 į, 
gali atsiimti iš tiekimo skyriaus.

Skudučių komplektas (10 št.) 
kaštuoja 16 litų.

Paskirai vienas skudutis — 1,60 
litų.

Gauti galima vietoje arba siun
čiama išperkamuoju mokesčiu. 
Kreditan neduodama.
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Liūdnosios pasakos autorius,
įf (Jono Biliūno mirties 25-rių m. sukakties proga).

Dvidešimt penkeri metai praslinko, kai mirė 
Liūdnosios pasakos autorius, nuoširdus, švelnios li- 
rinės nuotaikos kūrėjas. Liūdnosios pasakos kū
rėjas, a. a. Jonas Biliūnas, buvo taurios, tiesos ir 
grožio ieškančios sielos žmogus.

Jis gimė 1879 m. kovo mėn. 3 d. Niūronių so
džiuje, netoli Anykščių, pasiturinčių ūkininkų šei
moj. Jo vaikystės dieneles džiugino graži apylin
kės gamta ir liūdnos motulės dainos. Užaugęs, pla- 
tujin gyveniman išklydęs Jonas Biliūnas dažnai pri
simena pralėkusios kūdikystės paveikslus, kurie 
stovi akyse, kaip išdraskyto gražaus žolyno atskiri 
lapeliai. Nors mėgsta J. Biliūnas savo kūdikystės 
atsiminimus, iš jų semias įkvėpimo ir medžiagos, ta
čiau jie nebuvo giedri. Žiauri rusų priespauda, 
sunki kaimiečio buitis ir niaurūs tėvų atsiminimai 
slogios baudžiavos laikų stipriai veikė jautrią Jo
nuko širdį, ugdė jame tylią melancholiją, tą beribį 
lietuvišką liūdesį, kuris skamba mūsų liaudies dai
nose, žvelgia į mus iš samanotų kryžių ir rūpestėliu 
rūpintojėliu rymo prie kelio.

To lietuviško liūdesio gaubiamas J. Biliūnas 
išvažiavo į Liepojaus gimnaziją. Čia jis stropiai 
mokės. Ne pramogos, bet knyga buvo jo mėgiamiau
sias bičiulis. Pavyzdingai mokydamasis ir daug 
skaitydamas jis greit pralenkė savo draugus ir tapo 
jų idėjiniu vadu. Dar labiau J. Biliūno nuotaika 
pakitėjo, kai jis neteko tėvų, o vėliau ir giminių; 
giminės atsisakė J. Biliūną šelpti, kai jis baigęs ke
turias klases nestojo į kunigų seminariją. Dabar 
teko pačiam vienam skintis kelią švieson ir tieson.

Ir štai šioje materialiniu atžvilgiu sunkioje būk
lėje kyla naujos audros jo sieloje. Jis buvo išauklė
tas gilioj religinėj dvasioj. Tačiau įgimtas tiesos 
ieškojimas jį pastūmėja pozitivizman ir marksizman. 
J. Biliūnas nepajėgia atsispirti galingai laiko dvasiai. 
Žlugo naivus jo kūdikystės religinis idealizmas ir 
kurį laiką pavergia jį materialistinio amžiaus dvasia. 
J. Biliūnas tampa idėjiniu socialistu ir darbininkų 
vadu.

Tačiau toji dvasios kova nelengva. „Kyla abe
jojimai — sako jo biografas prof. A. Janulaitis, — 
skęsta jo mintys neišeinamoj abejojimo jūroje. Ban
do grįžti prie senųjų šventenybių. Pašoka kartais 
naktį, kalba karštai poterius, bet abejojimas per 
giliai įsiskverbęs, kad begrįžtų ramumas."

1899 m. J. Biliūnas pabaigė Liepojaus gimnaziją 
ir vienerius metus dirbo tarp Liepojaus darbininkų 
ir mokinių. Daug rašė politinių straipsnių ir mokslo 
populerizacijų laikraščiuose. Rusų žandarų buvo 
įtartas ir iškrėstas. 1900 m. J. Biliūnas įstojo į 
Dorpato universitetą medicinos studijuoti. Čia jis 
teišbuvo vos vienerius metus. 1901 m. pavasarį už 
dalyvavimą studentų politiniame veikime jis buvo 
iš universiteto pašalintas. Dabar prasidėjo sunkus 
klajoklio studento gyvenimas. Iš pradžių jis gyveno 
Šiauliuose, vėliau Panevėžy. Vertėsi privačiomis 
pamokomis, aktyviai dalyvavo socialdemokratų ju
dėjime. Bet toks gyvenimas, matyt, jo nepatenkino. 
1903 m. jis išvyko į Leipcigą ir įstojo į aukštąją ko
mercijos mokyklą.

Sunkus studento gyvenimas, policijos persekio
jimai, kratos ir, pagaliau, kalėjimas gerokai apardė 
iš prigimties neperstipriausią J. Biliūno sveikatą. 
Socializmas, įvairūs partiniai nesutikimai J. Biliūno 
švelnios ir jautrios sielos ir tiesos ieškančio proto 
nepatenkino. Jis kaskart labiau pradeda linkti į 
dailiąją literatūrą. Nors jis Leipcige įstojo į aukštąją 

komercijos mokyklą, tačiau labiau domėjos literatū
ra, negu komercija. 1904 m. pavasarį jis įstojo į 
Leipcigo universiteto literatūros skyrių, o tų pat 
metų rudenį dėl pašlijusios sveikatos persikėlė į 
Šveicarijos Ciurichą. Čia jau jis domisi tik litera
tūros ir meno dalykais. 1904 m. lietuviams grąžin
toji spaudos laisvė, be abejo, dar labiau skatino 
J. Biliūną kurti. Tačiau stipriai pasireiškusi džiova 
jo plačius užsimojimus trukdė. Ligos ir besiarti
nančios mirties kankinama siela skrenda, lyg tos 
gervės rudens metu į tuos laikus ir kraštus, kur bu
vo miela, gera ir giedru. 1905 m, pradžioj jis taip 
vienam eilėrašty prisimena:

Kaip brangūs man tie kloniai numylėti, 
Šventoji upė ir aplink miškai,
Ant kranto sodžius stovintis aukštai 
Kur mano metai pralėkė saulėti. 
Ten mažas būdamas mėgau rioglinėti, 
Žąsis ganydams dainavau linksmai; 
Buvau laimingas, nors verkiau dažnai.

Jo sergančio slaugyti į Šveicariją atvažiavo žmo
na, kurią jis 1904 m. vasarą buvo vedęs. 1906 m. 
is persikelia į Zakopane ir čia mylimos žmonos 

slaugomas rašo savo „Gulbės giesmė", geriausią 
kūrinį, „Liūdnoji pasaka". 1906 m, lapkričio mėn, 
29 d. prakalbos vietoje į „Liūdnąją pasaką" jis rašo:

,,O, jaunosios mano dienos! Kaip melsvam ore gervės, 
nykstat jūs tiktai ką pasirodžiusios... Žiūriu int jus pralėku
sias, kaip int grnzu sapną, ir matau tik, kad jau artinasi ru
duo mano gyvenimo. O, Ramuta! Kodėl nepažinau tavęs, 
da mažutis, nekaltas būdamas? Tada tokios gražios, laimingos 
buvo dienos. Būtume už rankų susitvėrę Šventosios pakraš
čiais vaikščioję, lakštingalės giesmių klausę. Būčiau tave po 
miškus ir krūmus išvedžiojęs, paukščių lizdus parodęs, insir- 
pusių uogų parinkęs. Bet tu buvai toli nuo manęs, toli, ir aš 
net nežinojau, kad tu gyveni pasaulyj...“

Mintims nuskridus į šviesiosios kūdikystės lai
kus, J. Biliūno sieloj vėl suspindo kurį laiką už
slėpti religiniai jausmai. Jis tampa giliai tikinčiu, 
kuone mistiku. Daugiausia domisi religiniais daly
kais. 1907 m. gruodžio mėn. 5 d. (t. y., tris dienas 
prieš mirtį) jis rašo žmonos motinai: „Gulėdamas, 
Mamyt, ilgą laiką patale, daug skaitau ir misliju. Ir 
persitikrinau, kad brangiausias ir švenčiausias daik
tas žmogui yra Tikėjimas". Ir taip apie Dievą ir ti
kėjimą bemąstydamas Jonas Biliūnas 1907 m. gruo
džio mėn. 8 d. amžinai atsiskyrė iš gyvųjų tarpo. 
Paskutinis jo noras buvo šis:
Kad numirsiu, man* pakaskit Kad girdėtų tą dainelę, 
Ant Šventosios upės kranto: Motinėlė ką dainavo, 
Kad matytų kapas sodžių, Kai ant kelių mažą migdė, 
Kūdikėlis kur užaugau, Ar lopšely mane lingavo...

Šis kilnus J. Biliūno noras dar neįvykdytas: jis 
tebeilsis Zakopanės kapinėse, kur prie įeinamųjų 
vartų stovi nedidelis gražus paminklas su parašu: 
„Čia ilsisi dailės mylėtojas Jonas Biliūnas". Šį pa
minklą pastatydino ir jo kapą sutvarkė žmona Ju
lija, kuri, pasak J. Biliūno, buvo jo Aniolas Sargas. 
Būtinai reikėtų J. Biliūno kūną perkelti ten, kur 
nuolat veržės jo grožio išsiilgusi siela. Tai šven
čiausia lietuvių pareiga.

J. Biliūnas mums be galo brangus. Tiek jo kū
riniuose, tiek laiškuose spindi tauri ir kilni siela, 
siela tikro menininko, kurio nepajėgė suteršti jokia 
gyvenimo ir politikos srovė. „Jautrios ir švelnios 
sielos rašytojas Biliūnas, — sako prof. V. Mykolai
tis, — visa savo kūryba plačiai mums atveria savo 
vidaus gyvenimą. Skaitydami jo raštus, matome jo 
mintis, ūpą, nuotaiką, gyvenamąsias vietas ir net jo 
sveikatos padėjimą. Darydamas mus dalyviais sa
vo pergyvenimų, jis įveda mus į gamtą ir gyvenimą 
ne vien matyti ir stebėti, bet kartu jausti ir kartu 
tapti jo sąmone ir sąžine. Ir tenka vien apgailestauti, 
kad taip maža jis to gyvenimo suspėjo mums pra
skleisti." A. Merkelis.
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Rįie skilčiii vardus.
(Pagal Baden-Powellį ir A. Luką).

Tyrinėjimo priemonės. Tyrinėji
mo pasisekimui daug reiškia prie
monės. Pirmiausia, žygiui turi bū
ti pritaikytas skauto apdaras: šil
tas, neperšlampamas, lengvas ir 
prie gamtos sąlygų priderintos 
spalvos. Be abejonės, toks apda
ras įsitaisyti skautui labai sunku, 
tačiau skauto sumanumas ir fan
tazija iš to keblumo jį visumet iš
gelbės. Dar reikia turėti: užrašų 
knygelę, paprasčiausius piešimo 
įrankius (juodą pieštuką ir 10X10 
cm.2 dydžio balto piešiamo popie
riaus keletą lapelių), foto aparatą 
ir žiūroną (binoklį).

Užrašų knygelė. Darant stebėji
mus gamtoje su savim pasiimamo- 
je užrašų knygelėje sužymimi visi 
pripuolami pastebėjimai ir įvykiai 
taip, kaip jie gaunami. Užrašai 
trumpi ir bendro turinio. Tačiau 
namie tie užrašų knygelės paste
bėjimai turi būti išplečiami, klasi
fikuojami ir surašomi į tam tikrą 
didesnę knygelę, kurią vienas ki
tas skautas pavadins „Gamtos ty
rimo užrašai“. Pastebėtus dalykus 
neatidėliojant užrašyti: jei negali
ma smulkiai, tai nors trumpai. 
Kiekvieno skirtingo įvykio pažy
mėjimai atskiriami nuo kitų pažy
mėjimų tam tikrais ženklais arba 
paprasčiausiais brūkšneliais.

Piešimas yra labai naudinga 
priemonė. Paprasčiausias piešinys 
kartais pasako daug daugiau, kaip 
didelis aprašymas. Tik labai gaila, 
kad tąja priemone ne visi skautai 
gali vienodai pasinaudoti. Bet šiek 
tiek, be abejo, visi gali. Reikia ži
noti, kad čia piešimas turi grynai 
praktiškąjį tikslą, ne meniškąjį. 
Tad, jeigu piešim bėgančios lapės 
profilį, tai pieškim tik silueto kon
tūrus, kūno smulkmenų nėmaž ne
žymėdami. Bet, jeigu norėsim nu
piešti paukščio kojos išmatavimus, 
tai tobulos pirštų formos piešti ne
reikia, tik tomis kryptimis, kaip 
eina pirštai, pabrėžti brūkšnelius 
ir prie jų pažymėti jų ilgį.

Fotografavimas gali duoti labai 
tikslių ir tobulų momentų, „už
konservuotų“ judesių ir stovių, ku
rių nei aprašysi, nei nupieši. Ta
čiau ši brangi priemonė retam 
skautui teprieinama. Bet aparatą 
turintieji skautai, tai jau tikrai tu
rėtų pasidaryti foto-medžiotojais.

Kiekvieną įvykį aprašant, pie
šiant ar fotografuojant, reikia ap

supti šiais trim pagrindiniais klau
simais: kur?, kada?, kas?

SEKIMAS. Kad gyvio stebėji
mas ir tyrinėjimas nebūtų vien pri
puolamų įvykių registravimas, rei
kalinga jis sekti. Sekėjas būtinai 
turi: žinoti gyvio gyvenamas vie
tas, pažinti balsą ir pėdas.

Gyvenamas vietas galima su
sekti iš seniau įgytų patyrimų, da
rant pripuolamus stebėjimus, arba 
iš knygų. Ieškant šitų žinių knygo
se, reikia įsidėmėti, kur norimas 
ištirti gyvis medžioja, maitinasi ir 
slepiasi.

Balsas yra geriausias ženklas, 
parodąs, kur tuo metu gyvis ran
dasi. Tik reikia jis pažinti. Iš kny
gų balso pažinti neišmoksi, nes 
gyvių balsai nei mūsų rašybos, nei 
muzikaliniais ženklais tiksliai ne
užrašomi. Be to, mūsų kalba ir to
kių knygų nėra. Tad, jeigu nieka
da nėra tekę, kad ir pripuolamai, 
girdėti tyrinėjamo gyvio natūra
laus balso, reikia klaustis žinančių 
ir mokančių jį paimituoti. Tuo bū
du galima apytikriai įsiklausyti ir 
įsiklausius išmokti pačiam pakar
toti.

Pėdos parodo, kuria kryptimi 
sekti gyvį. Pėdų pažinimas, paste
bėjimas ir išaiškinimas yra didelė 
ir reikšminga sekimo meno prie
monė. Kadangi pėdsakų sekimas 
įeina į skautų patyrimo laipsnių 
programas, tai čia apie tai nekal
bėsime, tik paminėsime, kad pėd
sakų sekimo skautai turi pasimo
kyti pagrindiniau ir išsemiamiau, 
kaip kad iki šiol mokydavosi. Su 
pėdsakų sekimo mokėjimu, kaip 
matom, ankštai rišasi skilties „pa
trono“ tyrinėjimas ir gamtos paži
nimas.

Kai gyvis susektas, eina selini- 
mas. Čia reikalinga didelė prakti
ka, kantrybė ir sumanumas. Kas 
sugeba iš arčiau stebėti gyvį, tas 
daugiau laimi. Geros akys ir klus
nios ausys — būtiniausia sąlyga. 
Stebint vieną reiškinį, per neaky
lumą kartais galima praleisti ne
pastebėtą šalia vykstantį gal dar 
didesnės svarbos reiškinį. Taip 
pat atmintina, kad kurie-ne-kurie 
paukščiai (pav., zylelės), pastebė
ję žmogų, paleidžia nusistebėjimo 
„šūkį“, kurį išgirsta ir supranta 
kiti gyviai. Labai iš arti stebint, 
nežiūrėti gyviui į akis.

Jei pasiseka priselinti labai arti 
ir visas gyvis gerai matosi, reikia

vikriai daryti pažymėjimus užrašų 
knygelėje, piešti, jei yra foto apa
ratas, fotografuoti. Jei gyvis ima 
tolintis, atsargiai pasekti; jei arti
nasi, visiškai nurimti (atsitikimų, 
kad prisieitų bėgti, mūsų krašte 
nepasitaikys...). O jeigu viskas iš- 
stebėta ir ištirta arba nebėra lai
ke betirti, galima pakelti triukšmą 
ir žiūrėti, kokį įspūdį tas padarys 
gyviui ir kaip jis slėpsis.

MEDŽIAGOS APDIRBIMAS IR 
SUTVARKYMAS. Sugrįžus namo 
gautą medžiagą reikia sutvarkyti: 
kas nepilnai užrašyta — perrašy
ti, kas nenupiešta — perpiešti. 
Medžiagos suskirstymą galima da
ryti įvairiu pagrindu: metų laikais, 
gyvenamų vietų atžvilgiu ir k. To
dėl „Gamtos tyrimo užrašų“ kny
goje visus stebėjimus galima įra
šyti, įpiešti piešinius ir įklijuoti 
fotografijas tąja tvarka, kaip jie 
surenkami, tik knygos turiny (ro
dyklėje) reikia surašyti visus ti
riamų gyvių vardus ir prie jų pa
žymėti knygos puslapių nr. nr., 
kuriuose apie tuos gyvius kas nors 
yra pažymėta, pav.: jei apie lydį 
ką nors parašėme 1930 m. 35 pusi., 
tai turiny prie žodžio „Lydis“ pa- 
rašom U. 30/35. („U“ — reiškia
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užrašai, ,,P“ — piešiniai, „F“ — 
fotografijos); jei 1931 m. buvo už
rašų 74 pusi., piešinių 79 pusi, ir 
fotografijų 94 pusi., tai rašom — 
U. 31/74, P. 31/79 ir F. 31/94. Pie
šiniai ir fotografijos gali būti ren
kami į atskiras kolekcijas ir gru

puojami kaip at- 
virukai atskirose 
dėžutėse.

Jei pasitaikytų 
padaryti iškam- 

u tai iškamšos
11 ir padidintos fo-
H tografijos gali

būti nepaprastai 
puikūs skautų 
klubo ar būklo 
papuošalai.

UŽBAIGA. Šeštasis skautų įsta
tas „Skautas(ė) gamtos draugas (ė)“ 
uždeda mums pareigą pasirūpinti 
gyvulių ir paukščių gyvenimu, jų 
neskriausti, bet reikale padėti. 
Gyvulių ir paukščių globa ankštai 
rišasi su aukščiau aprašytais skau
to darbais, tai čia tąja proga trum
pai užsiminsime ir apie globą.

Kokiu būdu skautas gali padėti 
gamtos gyviams? Žiemą, giliam 
sniegui esant, labai šąlant, skau
tas gali padėti maisto miškų žvė
reliams (pav., kiškiams, stirnoms) 
ir paukščiams (pav,, zylelėms, je
rubėms). Užšąlusiuose ežeruose ar 
kūdrose, kur negaudamos oro gali 
nutrokšti gyvenančios žuvys, pra
kirsti eketes ir į jas įdėti šiaudų 
ar šieno, pro kuriuos labai gerai į 
vandenį įeina oras. Maitinimas tu
ri būti protingas ir tikslus. Todėl 
skautas turi pasitarti su žinovais, 
turi gauti nurodymų, kaip kas rei
kia padaryti. Jeigu nurodymų ne
gautų žodžiais, pasiieškoti patari
mų knygose.

Kitas labai dėkingas paukšte
liams darbas — tai lizdelių paren
gimas. Miškų paukšteliai savo liz
dams įsirengti patogių vietų turi, 
tačiau sodnų ir parkų paukšteliams 
patogių vietų trūksta. Todėl ne
reikia pasitenkinti vien inkilų kė
limu, reikia įrengti lizdų ir kitiems 
paukšteliams. Kokių? Reikia pa
tyrinėti, pasitarti, pasiskaityti. Jei 
nesuprasime paukštelio norų, kad 
ir kaip stengsimės, nieku padėti 
jam nepajėgsime: mūsų pastango
mis jis nepasinaudos.

Yra dar daug būdų būti gamtos 
draugu, padėti miškų ir laukų žvė
reliams ir paukšteliams įvairiais 
metų laikais įvairioms gamtos ir 
žmonių sudarytoms sąlygoms 
esant, bet tai vėl plati tema, kurią 
teks panagrinėti kitą kartą.

Sktn. K. Palčiauskas.
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Idėjos ir darbai.
Dr. Vydūno nauja knyga.

D r. Vydūnas išleido savo naują 
veikalą, vokiškai „Sieben hundert Jahre 
deutsche — litauische Beziehungen“, Ma
žosios Lietuvos istorinę kultūrinę ap
žvalgą. Veikalas skiriamas liūdnoms 
Prūsų Lietuvos pavergimo 700 metų su
kaktuvėms paminėti. Knyga sudėta iš 
500 puslapių, puošia 50 paveikslų ir du 
žemėlapiai.

Knygos autorius Dr. Vydūnas šiomis 
dienomis lankėsi Kaune, laikė keletą stu
dentams paskaitų ir dalyvavo Lietuvos 
spaudos šimtmečio sukaktuvių iškilmėse.

Valst. teatro naujos premjeros.
Valst. teatro operos, dramos ir baleto 

kolektyvai intensyviai rengia keletą nau
jų premjerų.

Opera rengia tris G, Puccini vien- 
veiksmes operas „II Taboro“, „Sesuo 
Anželika“ ir „Džanis Skiki", kurios eis 
vienu spektakliu. Premjera įvyks sausio 
pirmomis dienomis.

Vasario 16 d. iškilmėms rengiamasi 
pastatyti Karnavičiaus operą „Gra
žiną“.

Drama rengia bent kelis naujus pa
statymus. M. Čechovas stato W. Sha
kespeare komediją „Vasaros naktį". 
Oleka - Žilinskas rengia S. Čiur
lionienės (skaučių vadės) viduramžių pa
saką „Riteris budėtojas“. B. Daugu
vietis statys Švitrigailos pjesę „Vieš
nią“. Be to, rengiamasi atnaujinti P i v o- 
š o s „Palangą“.

Baletas repetuoja Glazunovo ke- 
turiaveiksmį baletą „Raimondą“, kuris 
eis apie Naujus Metus. Po jo rengiamas 
pirmasai lietuviškas baletas — J. Gruo
džio „Jūratė ir Kastytis“, B. D v a r i o- 
n o „Vestuvės“ ir Vyt. Bacevičiaus 
vienas moderninis lietuviškas dalykėlis. 
Lietuviško baleto premjera įvyks 1933 m. 
vasario m. 15 d.

Meno kronika.
— „Užtvankos“ autorius Vyt. Alan

tas - Jakševičius rašo naują teatro 
veikalą „Gaisras Lietuvoje“.

— Poetas A n g 1 i c k a s parašė dra
mą „Rūmai be pamato“, kurią spausdins 
V. Krėvės redaguojamam „Skynimų" 
žurnale.

— N. Arbitblato „Meno salone“ 
nuo gruodžio 15 d. atidaryta Amerikos 
žydų dailininko Kopmano ir Bliumberg 
piešinių ir paveikslų paroda, kurioj iš
statyta 60 piešinių (Kopmano) ir 30 alie
jiniais dažais tapytų (Bliumberg) pa
veikslų.

— Mūsų bendradarbis Petras Ba
bickas baigia spausdinti jauniesiems 
skaitytojams knygą „Murziukas“, ilius
truotą dail. L. Truikio piešiniais. Dalis 
šio veikalo neseniai baigta spausdinti 
„Skautų Aide".

Lietuviškos spaudos šimtmetis.
Lietuvos periodinė spauda gruodžio 6 

d. minėjo retas ir reikšmingas sukaktu
ves: šimtmetį, kai pasirodė pirmasai lie
tuviškas laikraštis.

Tas laikraštis buvo „Nusidavimai apie 
Evangelijos Praplatinimą tarp Žydų ir 
Pagonų", pasirodęs 1832 m. sausio mėn., 
Tilžėje.

Nors „Nusidavimai“ turėjo savo spe
cifinį turinį, bet vis dėlto jis yra pirmasai 
lietuviškas periodinis laikraštis ir jo su
kaktis buvo atitinkamai paminėta: laik
raščiai iškėlė spaudos propagandos min
čių ir spaudos propagandos savaitę.

Sukaktuvių minėjimas baigėsi iškil
mingu aktu-koncertu Valstybės Teatre.

— Lietuvos žurnalistų s-gos paskelbto 
spaudos šūkio konkurse pirmą premiją 
laimėjo J. Urbonavičiūtė (Rasei
niai) šūkiu: „Laukinis žmogus laikraščių 
neskaito“. Antras premijas laimėjo K. 
Berulis (Telšiai) šūkiu: „Laikraštį 
platini — gerą darbą skatini“ ir V. Ž i- 
1 i o n i s (Kaunas) šūkiu: „Be laikraščio, 
broli, nesidėk šviesuoliu“.

— Knygų ir laikraščių leidykla „N. Žo
dis" 1933 m. savo skaitytojams knygų 
priedu duoda L. Tolstojaus „Karas 
ir Taika“. Knygą verčia lietuviškai p. H. 
B 1 a z a s.

— Gruodžio mėn. 18 d. Liet. Nepri
klausomųjų dail. dr-jos salone bus atida
ryta Petro Babicko meniškų foto nuo
traukų paroda. Tai bus bene pirmoji tos 
srities paroda Lietuvoje. Daug jo nuo
traukų yra spausdinta ir mūsų laikraštyje.

Naujosios Ronjuvos sukaktis.
Lapkr. mėn. savaitinio laikraščio 

„Naujoji Romuva“ išėjo 100-asis nume
ris. „N. R.“ redakcija nepriklausomųjų 
menininkų klube suruošė iškilmingą ra
šytojų, laikraštininkų ir „N. R." bendra
darbių posėdį su kuklia vakariene. Nuo
taika buvo puikiausia. Gražiai veda
ma „N. Romuva" ir jos simpatiškas re
daktorius p. Juozas Keliuotis buvo visai 
užpelnytai pagerbti.

Foto mėgėjai organizuojasi.
Kas nemėgsta foto -meno? Daugelis 

turi foto aparatą, fotografuoja, ir p. Bet 
organizuotas veikimas yra našesnis ir 
naudingesnis. Taigi ir mūsų foto mėgėjai 
buriasi į organizaciją. Jau paruošti foto 
mėgėjų sąjungos įstatai, jie tuoj bus tin
kamai įregistruoti ir sąjunga pradės veik
ti. Skautai, susidomėję foto menu; gal 
būt, ras naudos šioje sąjungoje. Į sąjun
gos organizatorių grupę pakviestas ir 
mūsų redaktorius, sk. A. Saulaitis.

„Vienybės“ sukaktuvės.
Šių metų gr. 18 d. Lietuvos katalikų 

savaitiniam laikraščiui „Vienybei" su
kanka 25 metai. Tęsdama „Nedėldienio 
Skaitymų" darbą, 1907 m. gr. 18 d. Kau
ne pasirodo „Vienybė" — kun. A. Alek
nos vedamas savaitinis laikraštis. Ji pla
čiai paplito Lietuvoje. 1915 m. „Vienybė" 
nusikelia į Vilnių ir to paties redakto
riaus leidžiama toliau. 1918 m. sausio m. 
7 d. pirmas numeris išeina vėl jau Kau
ne, kur ir dabar tebeina. „Vienybei" daug 
savo jėgų ir darbo yra įdėjęs prel. A. 
Dambrauskas-Jakštas ir kiti jos redak
toriai.
Bus „Sk. Aido“ beletristikos konkursas.

Po naujų metų bus paskelbtas „Skau
tų Aido" beletristikos konkursas. Jame 
galės dalyvauti visi mūsų literatai, jauni 
ir seni.
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įJžašo
QCacotis ^Dineika.

Svečiuose pas
L

Kada aš prisimenu IX sakalų sulėkimą 
Prahoje 1932 metų liepos mėn., man vaiz
duojasi be galo ir krašto banguojanti jū
ra, kur vilnis vilnį varo, vejasi, pasilieka 
ir vėl iš naujo kyla. Ir kiek žmogus žiū-

Paminklas, 1832 — 1932 Miroslavui Tyršui 
Prahoje. Prie paminklo lietuvių grupė, daly

vavusi 1932 m. sakalų sąskridyje.

return į jūros bangas, kiek išgyventum 
praeities ir ateities vaizdų - vaizdelių, 
vis tiek nerami žmogaus dvasia nenu- 
ilsta ir vis trokšta gyventi amžinos ne
ramybės ir sukaupto judesio akimirkas.

— Tikrai tokią nuotaiką kelia IX sa
kalų sulėkimas, kada matai tvarkingai 
banguojančią čekoslovakų vėliavos spal
vų figūrų jūrą, kuri išsilieja pro stadiono 
vartus į didžiulę aikštę ir žygiuodama 
tai išsiskiria, tai vėl grįžta, kol pagaliau 
nurimsta užimdama visą plotą.

17.000 gimnastų sveikina karštais plo
jimais 2 — 3 šimtai tūkstančių žiūrovų! 
2 — 3 Kaunai, susimetę į krūvą, džiau
giasi sakalais, nes jie gyvendina Tyršo 
idealą „Mens sana ir corpore sano“. 
Džiaugiamės ir mes, dr. Jurgelionio pa
traukti į šitą milžinišką žmonių jūrą, kad 
sakalai, atstovaudami masę (apie 700.000 
narių) seka mums, kūno kultūrininkams, 
brangių, harmoningo ir pilnutinio žmo
gaus asmenybės ugdymo, idealų.

Baisiai didelio stadiono vartuose vi
sur gėrimės artimais mum šūkiais!

,,Gimnastikuodami laviname kūną ir 
apginkluojame protą".

„Tik judėdami gyvename; o kasdienis 
veikimas garantuoja gyvenimą ir laisvę".

„Čia rengiamės dėl geresnės ateities". 
„Amžinas judėjimas — amžina nera

mybė“ ir t. t.
Ir stebies žmogus, kas, koki jėga ir 

kieno valia galėjo tiek daug dalyvių su
traukti į Sakalų organizaciją ir į šitą 
IX-jį sulėkimą?

Tyršo sakalus.
Kieno įsakymu visos slavų tautos bu

riasi apie Sakalus ir susilieja į vieną ga
lingą ir entuziastišką džiūgavimą?

Iš kur tiek daug vakarų slavuose ak
tyvumo, kurio dabar mes, lietuviai, ilgi
mės, nes niekaip dar negalim nusikratyti 
rusų paveldėto pasyvumo ir surūgimo?..

...Keturias valandas stebėjomės, kai 
žiūrėjome minių — minias sakalų, žygiuo
jančių pro prezidentą Masaryką.

Kelias valandas mes turėjome gal 
vienintelę progą pajusti, kaip atrodo mi
lijoninis miestas, kada visus gyventojus 
jungia vienas ir tas pats šimtaspalvis 
šūkis „zdar, zdar, zdar, na zdar!!“

Mes matėme senius ir jauniklius če
kus, kurie džiaugėsi ligi ašarų, kurie 
taip širdingai sveikino užsienio neslavų 
delegacijas, kad ne vienam iš mūsų 
spaudė širdį malonūs išgyvenimai.

Ir visa tai stebuklingai padarė tėvy
nės meilė, kurios tvirčiausias pagrindas 
yra fiziškai ir moraliai sveika asmenybė.

Štai kodėl sakalai jungia visus vakarų 
slavus, štai kas sutraukė čekus į tokią 
galingą organizaciją, štai kas ugdo akty
vumą, norą gyventi ir vargti, ir visiems 
jaustis vienos didelės šeimos broliais ir 
seserimis.

Būdami čekuose, pagauti tos širdingai 
intymios nuotaikos, ir mes, surinkti iš 
įvairių Lietuvos kampų, pradėjome va
dintis broliais ir seserimis...

Taip prabilo į mus ir senelis sakalas, 
kurs aiškino sakalų paradą.

Sako, broliai, žiūrėkite kas parašyta 
apie Tyršo statulą!

„Savo jėga mes pasaulį pasuksime 
kur tinkami". Ir iš tikrųjų sakalai pri
kėlė savo tėvynę ir išvadavo ją iš įkyrių 
kaimynų — grobuonių, nes sakalai jautė 
savo raumenyse jėgą, krūtinėje drąsą, o 
širdyje tėvynės meilę.

Tada mes supratome, iš kur ta be
galinė Prahos gyventojų pagarba saka
lams; kodėl visas miestas virto plevėsuo
jančių vėliavų giriomis, ir kodėl visų 
nuotaika buvo visą savaitę šventadie
niškai skaidri, džiūgaujanti. Tūkstančiai 
parašų ir sveikinimų! Nesuskaitoma dau
gybė vainikų ir Tyršo paveikslų, dar 
daugiau atkilusių iš visos Čekoslovakijos 
svečių — svetelių!

Viso to paslaptis yra viena — Saka
lai įgyvendino Tyršo sapną ir dabar, 
švęsdami Sakalų įkūrėjo 100 metų su
kaktį nuo gimimo dienos, triumfališkai 
žengia į šviesią ateitį.

Nugalėtojų maršas prisikėlusios tėvy
nės sargyboje dar pagilino švenčių nuo
taiką ypač paskutinę iškilmių dieną, vi
sas stadionas virto kariuomenės parodos 
lauku. Ir kariuomenėje sakalai lieka sa
kalais ir sunku pasakyti, kur yra riba 
tarp sakalų gimnastų ir karių! Visus jun
gia tėvynės meilė ir pasirengimas tar
nauti savo tėvynei.

II.
Išvažiavome mes iš Lietuvos VI.29 d. 

Švytruojančiais žvilgsniais lydėjome išsi
tiesusį palei Nemuną Kauną, gražiuosius 
Jiesės krantus ir vis dar kažkaip nesi
tikėjome, kad vykstame į svetimus kraš
tus. Tik nuo Kauno kiek nutolus kaž
kaip darėsi nyku, nes jaučiau, kad trūks
ta ryšiai su savaisiais ir nebejuokais 

mus veža... Ėmė veržtis daina. Daktaras 
Jurgelionis pradėjo traukti savo mėgia
miausias rytiečių dainas, aš atsiminiau 
dzūkiškas... Neprailgo sulaukti Eitkūnų... 
Naktį snausdamas įžvelgiau Marienbur
gą, o VI.30 d. 8,47 v. jau buvome ir Ber
lyne, kur mūsų atminty paliko mūsų kū
no kultūros studiozas Šačkus ir atstovy
bės sekretorius Maziliauskas... Aukštoji 
kūno kultūros mokykla, stadionai, basei
nai, Berlyno geležinė tvarka, švara ir 
visur gėlės... Zoo ir Akvariumas.

Tą pat vakarą vėl dundame traukiniu 
ir štai VILI d. 6 v. ryto jau Prahoje 
svečiuose pas sakalus.

Sutilpome Hotel Plieka po 2 — 3 į 
kambarį. Apsitvarkę 12 v. ėjome valgyti 
pietų studentų name. Čia matėm gražiai 
įrengtų teniso aikštelių (su antuko ma
sės paviršium), aikštę atletikai ir čekuo
se paplitusius žaidimus orasvydį ir 
krepšiasvydį...

Pirmi įspūdžiai savotiški. Miestas 
imponuoja senais pastatais, bokštais, var
tais, tiltais, statulomis. Siaurokos gatvės 
prikimštos žmonių; oras gana dulkėtas, 
jaučiasi fabrikų įtaka — namai nurūkę. 
Pivarnių, vinarnių ir kavarnių be galo 
ir krašto, kaip Šveiko nuotykių romane 
kad aprašyta, bet girtų per visą savaitę 
niekur nemačiau, nors ir stropiai dairiaus. 
Žmonės žymiai skiriasi nuo vokiečių, — 
čekai artimesni mum savo širdingu man
dagumu ir paprastumu. Kaž kaip pasiju
tome kaip ir namie, nors kalbos ir ne
mokame. Bet vis dėlto mūsų ekskursan
tai nenusimena: rusų, lenkų, vokiečių 
žodžių paslaptingas mišinys su dar pa
slaptingesnėm gramatikos taisyklėm 
mūsiškiam padeda šiaip taip susikalbėti 
susirodvti. Pasiklysti buvo tiesiog nega
lima ir tiems, kurie nesuskubo per trum
pą laiką ir naujos tarptautinės kalbos su
sidaryti. Pakanka pasakyti gatvę — nu
veda tave prie tramvajaus ir dar kon
duktoriui įsako persodinti į kitą numerį. 
Taip globojami kai kurie kelias valan
das važinėdavo tramvajais po miestą, 
kol pagaliau vėlų vakarą su įkaitusia gal
va grįždavo patenkinti namo.

Čekus charakterizuoja kad ir šitie du 
mūsiškių patirti įvykiai. Vienas mūsų 
vyrukas nusipirko pašte ženklų, prilipi
no ir duoda dolerį. Valdininkas nepri
ima dolerio, prašo užeiti ryt ir užsimo
kėti koronomis. — Tas pats vyrukas sė
di restorane. Užkalbina kažkokį darbi
ninką. Šiaip taip susišneka. Darbininkas 
siūlo eiti kur paūžti. Netoliese sėdi saka
las ir ženklais perspėja mūsiškį neiti. 
Kada darbininkas išeina, sakalas priėjęs 
paaiškina, kad tai buvęs negeras žmogus.

Vaikščiojant po miestą ir priemiestį 
krenta į akis saulės pamėgimas. Dažnas

Paradinis įėjimas'’į 1932 m. sakalų sųskri- 
džio stadionų.

II

13



Maži šakaliukai apžiūrinėja sakalų sporto 
parodos eksponatus.

pusiau išsirengęs) vaikai kur ant žolės 
pusnuogiai vartosi. Kur pasisuksi vis pa
matysi teniso aikšteles. Ir tai ne tik pa
čioj Prahoj, bet ir tolimesnėje provinci
joje matyti toks pat sveiko gyvenimo pa
mėgimas. Važiuojant į Karlšteiną, kur ge
ležinkelis eina paupiu, visur matome 
mažyčius namelius su medeliais, gėlėmis, 
savotiškais pliažais, Jacht-klubo įrengi
mais ir t. t. Man labai didelio įspūdžio 
padarė prie mažo namelio įrengta ma
žytė orasvydžio aikštelė ir ping-pongo 
stalas vaikams. Labai pagailo man mūsų 
vaikų, kurie be žaidimo su peiliuku nieko 
beveik neturi.

Pro Karlšteiną teka siauras, gana 
sriaunus upelis; vanduo atrodo murzinas 
nuo kalnų — uolų pluvenų. Jokio plia
žo. Ir štai kaip sumaniai pakrantė pritai
kinta poilsiui. Čia ir vaikams sielius, ant 
kurio gali kaip ant kokio pliažo pasi- 
kepinti nukeręs į vandenį kojas; čia sta
liukai su suoleliais, nusirengimo budelės, 
mažas bufetėlis, pievelė ir k. Ir žmogus 
stebiesi, kaip iš nieko padaro sau žmonės 
malonumo. Ir tai ne bent kokio, bet na
tūralaus poilsio ir pakilusios nuotaikos. 
Matyt, kad žmonės nori gyventi ir gra
žesniam gyvenimui sudaryti nesigaili

Ir žiemužė jau čia pat.
Skautas gamtos draugas, jei jis toks, 

tai, aišku, jis sportininkas — juk daugu
mas sporto dalykų atsilieka ore, nors 
puikiai įrengtose salėse taip pat nemaža 
galinde padaryti. Dabar, artinantis žie
mai, tenka pasitenkinti pašliūžomis, viso
kiais čiuožimais ir žaidimais ant ledo. 
Bet nereikia žiemą užmiršti ir salės. Juk 
kiekvienas, kurs tik nusimano apie spor
tą, pasakys, kad nelaikąs mokytis spor
tuoti, kada vasarą reikia jau išeiti į 
aikštę. „Nelaikąs šunis lakinti, kada rei
kia eiti medžioti“, — sako mūsų prie
žodis.

Sportas reikalauja bendros ir spe
cialios treniruotės. Be jų rungtynės 
nelaimėjamos ir net žalingos. Daugumas

triūso. Kad bent dalelę to uolumo ir su
manumo parodytume ir mes, kur gamta 
pati teikia daugiau patogių sąlygų, negu 
išgarsėjusiuose užsieniuose!

Besižvalgydami po pačią Prahą vis 
labiau ėmėm ją mėgti. Ant kiekvieno 
beveik žingsnio istorinės vertybės, vaiz
duojančios senų laikų dvasią. Yra miesto 
dalių, kur dvelkia viduramžio rimtimi; 
kažkaip žmogus susitrauki ir šalinies nuo 
storiausių, baisiai išgražintų rūmų. Tas 
pat ir bažnyčiose — neregėtas didingu
mas, senų laikų užsimojimo ir nusižemi
nimo paminklai. Visa tai dvelkia mum 
svetimais laikais, bet visa tai įprasmina 
mūsų kelionę ir primena žmonių gyve
nimo tragediją žemėje. Apie gyvenusius 
žmones turi liudyti šaltos mūro sienos ir 
akmens statulos... Ir mes imame galvoti, 
kad būtų gera ir mum labiau branginti 
likusią senovę. Mum pradėjo vaidintis ir 
mūsų graži praeitis, įliedinta į meno kū
rinius, kurie per amžius jungs praeitį su 
ateitimi.

Tokias mintis kėlė Praha, kur sulėkė 
sakalai rodyti savo galingumą.

(B. d.). K. Dineika.

mūsų sportininkų, sezonui atėjus, eina i 
rungtynes visai žiemą nepasiruošę tam. 
Nuėję kartu atlieka bendrą kūno mankš
tą ir pasirinktojo sporto veiksmų lavini
mą. Aišku, taip darydami nors ir ga
biausi sportininkai negalės parodyti iš
tvermingumo, mitrumo ir technikos. 
Jeigu ir laimės — laimės atsitiktinai. 
Sportuoti jie ilgai negalės — pritruks 
jėgų.

Taigi artinantis žiemai skautai kiek 
galima turi užsiimti bendromis treniruo
tėmis, kurios padarys žmogų prirengtą 
gyvenimui.

Per žiemos sezoną reikia teoretiškai 
susipažinti su pasirinktąja šaka, ją išstu
dijuoti, moksleiviams pasiklausus patari
mų gimnastikos mokytojų, ne mokslei
viams instruktorių, ar šiaip prityrusių 
sportininkų. Žiemą kiekvienas sportinin
kas turi atitaisyti savo kūno trūkumus. 
Prieš pradedant reikia patikrinti pas gy
dytoją sveikatą, išbandyti jėgas, kad bū
tų galima spręsti, kiek bus naudos pa- 
sirinktajai sporto šakai. Mankštintis salė
je. Salė turi būti šviesi, švari, kiekvie
nam dalyviui po 2 kv. metr. Prieš darant 
niankštą iššluoti salę, geriausia drėgno
mis piūvenomis ir nuo sienų pašalinti 
dulkes. Šilimos užtenka 10 — 12° C. Ne
reikalingų daiktų salėje neturi būti. Jei 
prie salės nėra dušo (dirbtinio lietaus), 
tai po užsiėmimo reikia nors vėsiu van
deniu apsitrinti. Tuo būdu kūnas labiau 
užsigrūdins.

3et skautui, linksmam sutvėrimui, 
ypač gamtą mėgstančiam žmogui, salė 
viena nusibostų be paįvairinimų. Jo di
džiausias malonumas būtų čiuožykla. 
Čia jis laisvai ir linksmai su draugų kom
panija galės čiuožinėti, bėgioti, žaisti.

ČIUOŽYKLA. Gana patogu ją įrengti 
aikštelėje, kur vasarą buvo sportuojama, 
jei tik, žinomia, ten bus pakankamai van
dens jai išlieti. Iš pradžių, kol žemė dar

ASMENINĖ SVEIKATA*).
Kiekvienas berniukas, dažniausia, visai nesąmoningai, sa

vyje veda kad ir nedidelį, bet tikrą karą — karą su ligų bak
terijomis savo kūne. Ir tą karą ne visados laimi didžiausi ir 
stipriausi berniukai.

Bakterijos nesirenka sau aukas pagal dydį. Jos tik ieško 
geriausių peryklų — peryklų, kur ras mažiausia atsparumo ir 
daugiausia pagalbos: neplaunamose burnose, blogo oro prikvė- 
puotuose plaučiuose, prikimštuose pilvuose, nešvariose, užaku- 
siose odose, per didelio įtempimo ar palaidumo išklerintuose 
nervuose.

Ir berniukas, jei tik galėtų grįžti prie savo pirmykščių pra
nokėjų papročių, jam nereikėtų studijuoti asmenines sveikatos 
dėsnių ir taisyklių. Jis nejučiomis juos vykdytų. Jis kasdien 
būtų ore, o jo plaučiai neužaktų miestų bakterijomis, jo nervai 
neirtų nuo nuolatinio triukšmo, jo širdį ir plaučius pakankamai 
išmankštintų fizinis darbas, kraują pravalytų šviežias oras, jį 
patį palaikytų ir jo pilvą ir vidurius priverstų reguliariai ir 
gerai veikti rupus maistas. Bet, nelaimei, joks skautas negali 
grįžti į urvinio žmogaus gyvenimą.

Kiekvienas berniukas turi eiti į mokyklą ir didesnę dalį 
dienos prasėdėti, įknibęs į knygas ir popierius. Arba turi vaikš
čioti į įstaigą ir sėdėti susikūprinęs ant rašomojo stalo. O grįžti 
jis turi žmonių prisigrūdusiomis gatvėmis ar tvankiais autobu
sais. Be to, turi valgyti minkštus, krakmolingus valgius, kvėpuoti 
nešvariu, bakterijomis knibždančiu oru ir miegoti mažame 
kambarėlyje, o ne po plynu dangumi.

*) Amerikos skautų „asmeninės sveikatos" specialybės 
brošiūra.

Ir todėl, kad galėtų atsverti visus tuos civilizuoto gyve
nimo trūkumus, jis turi atsidėjęs pastudijuoti higieną ir stropiai 
vykdyti jos nuestatus. O tie nuostatai yra nenumaldomi. Jei 
jų berniukas nepavykdo vieną dieną, jis už tai užmoka tuo 
kas jam yra neabejotinai brangiausia — sveikata, vyriškumu ir 
pajėgumu.

DANTŲ PRIEŽIŪRA.
Apleistos burnos pavojai.

Jei tavo burna yra nešvari, visai nesvarbu, ar tavo val
gomas valgis ir geriamas gėrimas yra švarūs ar ne. Jie užsiterš, 
praėję pro tavo burną, ir paskui užterš visą tavo kūną. Bet 
kuris gydytojas pasakys tau, kad paprasčiausias ligų šaltinis yra 
papuvę dantys. Juose susidaro kiaurymių, kuriose renkasi ir 
rūgsta maisto, ypač krakmolinių ir cukrinių medžiagų dalys, — 
kuriose bakterijos auga ir pro kurias nuodai sunkte sunkiasi 
į kūną. Šie nuodai gali sukelti rimtą negalavimą kitose kūno 
dalyse. Galvos skaudėjimai, sausgėlos (reumatizmas), neuralgijos, 
virškinamieji santrykiai (sutrikimai) ir bendras nesveikavimas 
gali kilti iš papuvusių dantų. Bet švarūs dantys nepūva.
Kaip prižiūrėti dantis.

Turėk savo nuosavą šepetuką dantims, geriausia tokį, kur 
šeriai bus nevienodo ilgio, taip, kad būtų galima prieiti ir prie 
„atkampesnių" dantų plyšių. Šveisk dantis, jei tik galima, po 
kiekvieno valgymo, o mažiausiai du kartu į dieną — iš ryto 
ir vakare. Šveisk dantis išilgai, aukštyn ir žemyn, iš pryšakio 
ir užpakalio. Reikia šveisti visą paviršių. Vartok miltelius ir 
pastas tik vieną kartą į dieną — vakare. Rytais užteks švaraus 
vandens. Rūpestingai pašalink maisto dalelytes iš tarp dantų. 
Gal to ir negalėsi padaryti po kiekvieno valgymo, bet padaryk 
tai, prieš atsiguldamas. Nevartok rakiklių ir smailiagalių daiktų, 
nes galėsi prasikrapštyti iki kraujo. Vartok tam tikrus vaisti
nėse parduodamus šilkinius siūlus.

Tinkamai dantims išvalyti reikia bent dviejų minučių. 
Atsimink, kad kiekvienam dančiui yra penki šonai ar paviršiai: 
šonas prie skruosto, šonas prie liežuvio, viršus ir du paviršiai 
tarp dantų. Jei suskaitysi iki šešiolikos, šveisdamas kiekvieną
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Pėdsakus sekant.

nelabai kieta, reikia aplyginti, paskui pa
snigus ir šalant nuvalyti sniegas. Aikš
tės nelygumus išlyginti sniegu, paskui ji 
užpilti vandeniu, kad sušaltų. Tuo būdu 
nelygumai bus pašalinti. Geriausia lieti 
naktį. Pirmą kartą liejant, nereikia daug 
vandens pilti — žemė turi palengva 
Įšąlti. Po to apie čiuožyklą padaryti 
sniego barjeras apie 25 — 30 cm. ir tada 
jau lieti. Galutinai aikštę lieti, kada oras 
nusistovėja ir šaltis siekia apie 4—5°. 
Vandens sluoksnis turi būti apie 10 — 
20 cm.

Jau ledui įšalus aikštę paruošti žai
dimams ir bėgimams.

Darant čiuožyklą ant upės, ar prūdo, 
reikia turėti galvoj, kad oro atmainos 
gadina ledą — jis susproginėja. Nuo to 
apsisaugoti galima: reikia aplink čiuo
žyklą padaryti 50 — 75 cm. griovelį ir jį 
tvarkingai prižiūrėti. Nedideliuose prū
duose užtenka kelių akečių. Ledas reikia 
nuolat valyti, nes nuo ledo raižymo pa
čiūžomis atsiranda sniego. Lieti reikia re
guliariai. Darbo bus nedaug — malonu
mas didžiausias. J. L.

Rumunijos skautai atsiuntė skau
tiškų pašto ženklų, kas norėtų gauti 
galėtų pirkti „Skautų Aido“ admi
nistracijoje.

Viena 6 ženkliukų serija kainuoja 
1 lt- 50 centų.

Sj 3332333232333232 32323232 33333838 gj

Iš mūsų gyvenimo.
[□' 323232323232323232333332533233335!

Vyčių penktos metinės.
Alytus. Lapkr. 27 d. sk. vyčių Vysk. 

Valančiaus būrelis minėjo savo 5 metų 
sukaktuves. Šeštadienį vakare buvo su
ruošta paskaita, kurią skaitė skiltn. M. 
Naujokaitis. Po paskaitos buvo pasi
linksminimas. Vaidino 4 v. komediją 
..Burtininkė“, kuri gerai pavyko.

Antroji sukaktuvių dalis sekmadieni. 
Iš ryto pamaldos, po piet sukaktuvinė 
tunto sueiga. Po tuntininko kalbos su
giedotas Tautos Himnas. Į sueigos pre
zidiumą pakviesti: gimn. dir. p. Vaitke
vičius, pr. mok. insp. p. Židanavičius, 
mok. Žėkevičius, mok. Steponaitienė, 
mok. Tarvydaitė. Toliau skaitoma svei
kinimai: Telšių r. tunto ir buv. I-mo bū
relio vado pask. V. Balčiaus. Sveikino 
žodžiu Maironio vyčių būr. vardu Vil- 
kancas, Laimutės dr-vės vardu Kuda- 
rauskaitė, pr. mok. insp. Židanavičius, 
Alytaus sk. r. dr-jos vardu mok. V. Šal
kauskas, Margio dr-vės vardu Pr. Kuli
kauskas. Mirgos ir Vytauto Didžiojo 
dr-vės pasveikino raštu. Po sveikinimų 
skilt. M. Naujokaitis papasakojo trumpą 
būrelio istoriją ir vyr. skilt. Navickas 
skaitė paskaitą „Kodėl skautui vyčiui 
reikalinga pasaulėžiūra".

Linksmojoj daly Maironio vyčių būr. 
suvaidino „Mažą nesusipratimą" 1 v. 
kom. ir Laimutės dr-vės mažosios mer
gaitės parodė su dainomis plastiką. 3 
mergaitės padeklamavo eilėraščių ir 
sk. Miliauskas pasakė monologą. Po 
monologo visi išsiskirstėm namo.

Algis Griškevičius.
Rokiškis.

Lapkričio 24 d. Rokiškio skautus ap
lankė sktn. Palčiauskas. Čia žiūrėjo 
Prūtenio dr-vės ir Vyčių būrelio sueigų. 
Po sueigų buvo daromos kritikos.

Sekančią dieną buvo praktiškos Ba

landžių ir Liūtų skilčių sueigos. Po su
eigų ir kritikų,, skautininkas padiktavo 
uždavinių, surinko davinius apie skautiš
kos literatūros skaitymą etc.

Skautai, o ypač vadai, skautininko 
atvykimu labai patenkinti, ir nenuosta
bu, kad iš vadų sueigos išeinant buvo 
jam pakeltos kuklios ovacijos.

Lapkr. 26 d. atvyko Vyriausias Skau
tininkas. Jis laikė gimnazijos mokiniam 
paskaitas apie skautybę. Po to 18 vai. 
įvyko iškilminga tunto sueiga. Devy
niems kandidatams Vyr. Skautininką: 
užrišo kaklaraiščius.

Po linksmosios dalies svečiams ir vi
suomenei buvo arbatėlė, o gimnazistams 
Pnksmos polkutės.

Tik IOV2 v. švilpukas nutraukė šo
kius — išvažiuoja Vyr. Skautininkas ir 
sktn. Palčiauskas. Išsirikiavę išklausėm 
skautininkų atsisveikinimo kalbų i; 
griausmingu „valio“ išlydim į auto.

P. iš Kam.
^PATEISINAMAS AKIPLĖŠA.

Karik. J. Martinaičio.

— Bobut, aš atėjau pasakyt, kad 
daugiau nebelauksiu...

— Palauk, vaikei, šiandie pirštinai
tės bus užbaigtos.

— Ne, bobut, ne pirštinaitės... O 
bėgsiu ir užsisakysiu „Skautų Aidą". Ne
begaliu laukti...

šoną ir pryšakį, ir du kartu šveistelsi sulig kiekviena skaitme- 
nimi, žinok, kad esi gerai dantis išsišveitęs. Tarpus tarp dantų 
reikia išvalyti su šilkiniais siūlais.
Smegenys.

Ne tik dantis, bet ir smegenis reikia prižiūrėti. Visų pir
ma jiems reikia darbo, kurio mūsų laikais, kada valgome tiek 
daug minkšto maisto, jie retai gauna. Valgyk duonos plutą, jei 
gali. Tai gera mankšta dantims ir smegenims. Smegenims iš
valyti reikalingas šveitimas. Pasmegeniai apsinešę tam tikra 
medžiaga ir ją reikia pašalinti. Vartok minkštą šepetuką, jei 
tavo smegenys yra opios. Vaisių rūkštys irgi padeda palaikyti 
burną švarią. Tam tinka vynuogės, citrinos ir apelsinai, bet visų 
labiausiai tinka obuoliai. Vakare sukramtytas obuolys mecha
niškai ir chemiškai išvalys visą burną, bet vis tiek ir po to 
reikia smarkiai dantis pašveisti.
Burnos skalavimas.

Paskalauti burną — geras paprotys. Tai gera dezinfekcinė 
priemonė ne tik burnai, bet ir gerklei. Silpnas sodos ir druskos 
skiedinys, paėmus sodos ir druskos po lygią dalį, apie arbatinį 
šaukštelį pusei litro, labai tinka burnai skalauti. Bet ir tą skie
dinį reikia vartoti, tik pasitarus su dantų gydytoju. Taip ska
laujant, apsivalys ir liežuvis, kuris, kaip ir kiekviena kita kūno 
dalis, yra reikalinga priežiūros. Kai kas pataria šveisti liežuvį. 
Tam tinka silpnas acto skiedinys. Šveičiant liežuvis prilaiko
mas švariu rankšluosčiu ar gazos skiautele.
Dantų gydytojas.

Aplankyk dantų gydytoją du kartu į metus, vis tiek, ar 
tau skauda dantis ar ne. Tik specialistas gali pastebėti pirmas 
puvimo žymes. Niekad neduok dantį ištraukti, jei to galima iš
vengti. Ir niekad nevaikščiok su neužtaisyta kiauryme.

VALGYMAS.
Kada valgyti.

Valgyti reikia tam tikromis nustatytomis valandomis. Trijų 
kartų į dieną užtenka. Tarp valgymų nereikėtų užkandžiauti. 
Niekas taip blogai neatsiliepia pilvui, kaip nepriprastu laiku 

užkraunamas darbas, kada jis nėra prirengtas maistą priimti ir, 
greičiausiai, negali jo suvirškinti.

Kiekvienas berniukas turėtų vengti valgyti, kada yra nu
vargęs arba, kada yra susijaudinęs ar susirūpinęs. Virškinti — 
sunkus darbas žmogaus sistemai, kuri turi pajėgti atlikti jį. 
Pagulėk aukštielnikas kelias minutes, prieš valgydamas, jei 
jauties nuvargęs. Atsileidimas greitai nuramins nervus.

Nepradėk tuoj mokytis, stipriai užvalgęs. Niekad iki 
soties neprisivalgyk, prieš mankštindamasis. Virškinimo darba;; 
atitraukia kraują į pilvą. Mankšta išvarys jį po visą kūną. Jis 
negali būti dviejose vietose iš karto, ir tavo pilvas galės nu
kentėti.

O visų svarbiausia, niekad nevalgyk, jei nesijauti alkanas.
Kaip valgyti.

Nusimazgok rankas, prieš atsisėsdamas valgyti. Kitaip 
galėsi užkrėsti maistą.

Valgyk pamažu, kaip reikiant sukramtydamas kiekvieną 
maisto dalelytę. Paprasčiausia nevirškinimo priežastis — ne
kramtant sukimštas valgis.

Daug maistingiau kaip reikiant suvalgyti riekutę duonos 
su sviestu, kaip suvalgyti svarą jautienos, kad paskui vienu 
gabalu rioksotų pilve. Valgis, kad patektų į kraują ir atneštų 
naudos, turi būti ne tirštesnis už skystą žirnienę. Jei jo nesu
kramtysi burnoje, jo niekad nesukramtysi, nes pilvas be dantų. 
Antra vertus, kaip reikiant sukramtytas valgis susimaišo su 
seilėmis. O seilės savaime padeda virškinti.

Niekad nepersivalgyk. Tai ne tik kiauliška, bet ir kenks
minga, Gydytojai sako, kad iš persivalgymo dažnai kyla ligos.

Yra senas anglų priežodis: „Valgyk, kol neparausi, ir nie
kados nepasensi". Jei veidas įraudęs, pilvą veržia, ima tingu
mas, tai reiškia, kad esi persivalgęs.
Ką valgyti.

Jokios bendros taisyklės čia negalima duoti, nes pilvai 
yra įvairūs. Vieni žmonės gali valgyti vieną valgį, kitus nuo 
jo išberia. Vieni gali suvirškinti valgį, kuris kitus užnuodija. 
Vienintelė bendra taisyklė yra: Nieko nevalgyk, kas paskui
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Šakių lokiai pabudo...
Prieš keletą metų Šakių „Žiburio“ 

gimnazijoj atsirado skautų, kaip grybų 
po lietaus. Dideliais šuoliais pirmuosius 
metus kilom „ad aspera“. Tikėjomės 
laurų... Bet, deja, — susilaukėm liūd
nesnio finalo. Dirbę smarkiai, ilgainiui, 
sumigom kaip lokiai, skirtumas tik tas, 
kad lokiai pavasarį pabunda, o mes, pra
miegoję du pavasarius, gal būtume dar 
ir ilgiau snaudę, jeigu mums to nebūtų 
sutrukdęs vos tik atvykęs į Šakius psktn. 
A. Dirmeitis. Jis pabudino mus ir įkin
kė į skautišką darbą mūsų sutaupytą 
energiją.' Atgimėm. Spalių 12 d. buvo 
sušaukta pirmoji sueiga. Po to jau ir 
antra, trečia... Šiuo laiku yra dr. V. Ku
dirkos dr-vė ir mergaičių atskira Kregž
džių skiltis. Dirbam smarkiai, su tikru 
skautišku entuziazmu. Mūsų vadai kas 
sekmadienį pas psktn. Dirmeitį daro 
sueigas su pašnekesiais skautiškomis te
momis.

Taigi, būtų viskas tvarkoje, kad ne
būtume pramiegoję tuntininko, su jo 
sostine Šakiuose. Mat, kaip žinot, tun
to centras perkeltas į Jurbarką, su tun- 
tininku tenai. Mes norėtume tuntą ir 
tuntininko „kėdę“ atvaduoti.

Lap. 4,
Tikra naujiena!

S. Kalvarija. Pernai prie pr. mokyk, 
buvo suorganizuoti vilk.—paukš. Kurį 
laiką padirbėjus, jų veikimas buvo apmi
ręs. Dabar energingo dr-ko A. Valai
čio, mok. Bliumo ir sk, J. Kulpano pas
tangomis veikimas pradeda atgyti.

Tai dirbam!

S. Kalvarija. Čia labai gyvas veiki
mas. III Šarūno dr-vė smarkiai veikia 
dėka energingam dr-kui skl. A. Valaičiui 
ir dr-vės adj. J. Jurgeliui. Daromos iš
kylos, ruošiamasi pat, laipsniams ir tau
tinei stovyklai.

Aug. Stankevičius.

Šventų Kalėdų glėby.
(Iš užmiršto dienoraščio).

— Džin-n-n, džan, džin... — suskam
bo skambutis. Aidas nuplaukė korido
riumi, išlindo pro pravirą langą ir gatvė
je mirė.

Klasė. Visi sustojo. Malda. Pasku
tiniai mokytojo žodžiai:

— Visiems linksmų ir laimingų atos
togų ir švenčių... Iki pasimatymo kitais 
metais, — išėjo.

Pradėjom taupyti.
III-ji D. L. K. Šarūno dr-vėj įsisteigė 

taupomoji kasa. Taupom tautinei sto
vyklai. Kasos globėju paskirtas sk. J. 
Vaitkevičius. Žirgas J. K-panas.

Ir mes krutam.
Seirijai. Iki praeitų mokslo metų 

galo Seirijų vid. amatų mokykloj skautų 
nebuvo. Tik metų gale atvykęs naujas 
mokytojas psktn. V. Krulickas sudarė 
skiltį. Dabar viso yra skiltyje 12 skau
tų. Sueigas darom kartą savaitėje — 
ketvirtadienį. Ruošiamės III pat. laips. 
egzaminams. Visi lankom sueigas, nes 
mūsų mokytojas gražiai mums papasako
ja ir pamokina įdomių skautiškų žaidimų.

Dzūkų skautukas.
Dirbam.

Šančiai. IV L. K. Mindaugo dr-vė. 
Perėmus dr-vę naujam dr-kui j. 1. V. Va
levičiui, veikimas smarkiai kyla. Vei
kia trys skiltys ir du vilkiukų būr. Po 
kelių sueigų dr-kas, pastebėjęs trūkumus, 
paskelbė skiltininkų kursus. Kursuo
se, be skilt. ir paskilt., dalyvauja 17 pr. 
mok. mokytojas V. Šimkus ir vyr. pusk. 
A. Lukoševičius. Lapkričio mėn. pa
skelbtas skilčių konkursas, kuris po nau
jų metų parodys rezultatų.

Asibutas.

— Ir p. mokytojui!.,. — užvirė klasė. 
Išbėgau koridoriun. Daug mokinių. 

Visų lūpose vieni ir tie patys žodžiai: 
„Laimingai atostogauti... Linksmų Kalė
dų...“ Su keliais draugiškas rankų pa
spaudimas ir sudie gimnazija...

Bėgu gatve. Širdyje keistas jausmas. 
Gaila kažko.,. Nuoširdžiai gaila... Bet 
ko?

— Augi, būtumėm ir neatsisveikinę... 
— prieš mane Vacius. Geras, malonus, 
šviesių garbanų, melsvų akių, vyrukas. 
Geriausias mano klasės draugas.

— Tikrai, Vaciau. Su... — suspaudėm 
rankas. Broliškai.

— Laimingai tau, Augi...
— Ir tau, Vaciau... Būk linksmas...
— Ir tu, Augi.., Su...
Išsiskiriam. Nubėgo. Atsigrįžau — jau 

buvo dingęs.
Namie randu laukiantį mūsų berną 

Pilypą. Berną tylų, paniurusį, bet gerą. 
Baisiai gerą... Berną kietomis rankomis, 
plačiais pečiais ir raudonais, vėjo nu
bučiuotais, skruostais. Berną kare bu
vusį. Kariavusį už mūsų tautos laisvės 
rytą. Savanorį berną.

Po valandėlės važiuojame.
Oras tykus. Lengvos, tyrios sniegu

lės krinta.
— Nešalta, Augi? — klausia Pilypas.
— Ne... O tau?
— Ir man ne... Aš galėčiau nors Bra

zilijon maut, ir tai nesušalčiau, — „filo- 
zofuoja“.

Sartis bėga. Geras kelias. Malonu...
Kalnelis, tarpukalnė, lyguma. Vėl 

kalnelis, miškas... Vėl lyguma...
Jau 15 kilometrų nuvažiuota. Dar 5 

ir namie. Pas brangią mamą, gerą tė
tį, brolius ir seseris. Bus linksma...

Susimąsčiau.

ištisas valandas atsirūgsta. Svogūnai, pav., kai kurių žmonių 
pilvuose išbūna kone ištisą dieną.

Mėsos valgyk tik vieną kartą į dieną. Daug gydytojų sako, 
kad už šimto metų bus varoma tokia pat smarki kampanija prieš 
mėsos valgymą, kaip kad dabar varoma prieš alkoholio var
tojimą. Tačiau nėra prasmės iš krašto eiti. Berniukas, kuris 
daug mankštinąs, gerai padarys, jei valgys tik jautieną ir avie
ną. Ir vieną ir antrą lengviau suvirškinti kaip kiaulieną.

Šviežios daržovės, ypač žalios daržovės — žirniukai, pu
pelės, kopūstai, salotos ir t. t., yra būtini dalykai sveikai 
dietai. Juo prastesnis valgis, juo geriau. Saldumynai yra sveiki, 
jei yra valgomi po valgio, bet jų reikia valgyti su saiku ir ne
reikia valgyti tarp valgymų. Cukrus rūgsta pilve, ir persivalgyti 
cukrumi — maždaug, kaip ne perdaug smarkiai išsigerti alko
holio. Ne kartą buvo pastebėta, kad žmogus, kuris meta gerti, 
paprastai ima valgyti saldainius.

Valgius maišyti be jokios atodairos, kaip kad berniukai 
maišo, labai nesveika, — tai ne tik nepaprastai įvargina pilvą, 
bet ir neretai padeda pamatą vėlesnio amžiaus dispepsijai. Nuo 
tokių kombinacijų, kaip rauginti agurkai, ledai, dešrelės ir 
selteris, skauda galvą ir pilvą ir nuolat atsirūgsti. Pusiau iš
virtas valgis irgi pavojingas. Stovykloje reikia taip pat gerai 
virti, kaip ir namie.

Kiekvienam berniukui patartina vengti keptų, taukuotų 
valgių, sunkių pyragaičių ir pyragų, pipirų, garstyčių ir kitų 
smarkių skanskonių.

Valgiai yra dviejų rūšių — „remontiniai“ ir „kuriniai".
„Remontiniai" valgiai vadinasi proteinais. Jei mes su

valgome daugiau proteinų, kaip reikia nusivariusiam kūnui 
atgauti, atliekamas valgis ima pūti viduriuose ir gaminti nuo
dus. Tuo užkraunama sunki našta kepenoms ir inkstams, kurie 
turi pašalinti tuos nuodus. Du valgiai, kurie įeina į kiekvieno 
skauto dietą ir yra turtingi proteinu, yra mėsa ir kiaušiniai. Jei 
suvalgysime per daug mėsos ar kiaušinių, gausime daugiau 
proteinų, kaip kūnui reikia. Atsiranda nuodų. Valgyk maža 
mėsos ir kiaušinių.

Pirma skirstydavome valgius į šias bendras kategorijas: 
kerbosudretai ar krakmolai ir riebalai ar proteinai, ir steng
davomės pasirūpinti tų maisto elementų reikiamais kiekiais. 
Paskutiniu laiku atsirado naujas terminas, ir dabar mes dažnai 
girdime kalbant apie vitaminus. Tas terminas Jungtinėse Vals
tybėse dabar dažnai figūruoja ir valgyklų valgiaraščiuose, kur 
stengiamasi parūpinti šį būtiną kasdieninės dietos elementą. 
Per daug maža žinoma apie vitaminus, kad čia būtų galima 
išdrįsti svarstyti jų pobūdį ir veikimą, bet užtenka pasakyti, 
kad vitaminai yra būtinai reikalingi žmogaus dietai, o kadangi 
jie plačiai sutinkami gamtoje, skautui lengva parūpinti jų savo 
kasdieniniame valgyje. Kai kuriuos vitaminus galima rasti vai
sių sultyse ir šviežiose daržovėse. Gerai subalansuotame val
gyje ir viena ir antra bus.

Palyginęs vienus valgius su medžiaga, iš kurios motoras 
pagamintas, — proteinus ir kai kuriuos mineralinius produktus, 
o kitus su kuru motorui, — riebalus, cukrų ir krakmolą, — 
vitaminus kažkas yra palyginęs su uždegamąja kibirkštimi, be 
kurios motoras negali eiti.

Gėrimas valgant.
Dėl gėrimo galioja priešinga valgymui taisyklė. Geriau 

gerti tarp valgymų, kaip valgant. Vanduo sulaiko seilių tekė
jimą ir tuo trukdo virškinimą. Atsigerk valandą prieš valgį ar 
pusę valandos po valgio. Gerk vandens kiek tinkamas. Jei 
abejoji vandens grynumu, pavirink jį ir ataušink. Berniukas 
turėtų užtektinai gerti ne tik vandens, bet ir pieno. Pienas yra 
toks pat maistas, kaip sviestas ar sūris. Kaip žinome iš kūdikių, 
galima — nors nepatartina — žmogui gyventi vienu pienu.

Pienas — tobulas maistas.
Pienas — geriausias maistas, kurį turime. Nėra jam jokio 

pakaito. Vienoje stiklinėje pieno randame visus svarbiuosius 
aiškios dietos elementus. Piene yra tiek pat maistingumo, kiek 
valgyje, pagamintame iš mėsos, kiaušinių, cukraus, aliejų, rie
balų, druskos ir vandens.
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— Dėduti, dovanok, būsiu geras!...
Bet Kalėdų Dėdukas piktas, žiūri ir 

sako:
— Algebros uždavinių nesprendei.. 

Lietuvių kalbos trimestre du... Dažnai 
tinginiavai...

Nuleidau galvą. Gėda.
Aplinkui šviesu. Viskas spindi brili- 

jantais. Groja muzika... Kažkur girdėti 
svaigi, žavinti, kaip mylimos mergaitės 
akys, daina...

— Bet... Jei pasitaisysi, rinkis dova
nų, — vėl sako Dėdukas.

— Pasitaisysiu...
— Augi, kelkis. Laikas Bernelių mi

šioms...
— Tuoj, tuoj... Dovanas renkuosi...
— Kokias dovanas?... — išgirdau per 

miegą mamos balsą. Nubudau,
— Ach, mama, sapnavau... Šiandien 

Kalėdos. Sveikinu tave, brangi mama...
— Augi mano... Sūnau...
Karštas motinos bučinys paženklino 

mano kaktą. Aš bučiuoju jos suvargusias 
rankas. Kedenu pražilusius plaukus. 
Glamonėju. Nubučiuoju jos geras, malo
nias akis, raukšlėtą veidą.

Motina — brangiausias pasauly žmo
gus. Motina — šventas žodis! Motina — 
viskas...

Greit apsirengiau.
Įėjęs į pirkią, visus susitvarkiusius 

randu. Visus sveikinu.
— Jau viskas gatava, — įėjęs sako 

Pilypas.
— Pilypai, sveikinu ir tave Kalėdų 

šventėmis. Linkiu gerą, gražią ir turtin
gą žmoną gauti...

Nusijuokė visi. Šypsosi ir Pilypas. 
Paskui:

— Ir aš tave, Augi, sveikinu, — pa
skendo mano ranka plačioj berno rankoj, 
— tau linkiu daug išmokt, ir iš klastingo 
šunies — lenko, atvaduoti mūsų Vilnių...

— Važiuokim.
Tyli naktis. Tik sartis bėga. Naktis 

šventa. Pasauly Meilė, Ramybė ir 

Tiesa gimė. Krito snaigės. Krito ma
lonios, šnabždančios, lyg mergaitės jaus
mas. Snaigės buvo, kaip angelėliai, ku
rie Kūdikėliui prie tvartelio beria rū
tas. Žalias rūtas, kurias seselė iš sniego 
iškasė ir liepė dovanoti Kūdikėliui...

— Op!...
— Laikykitės...
Vėlu. Visi išvirstam.
— Smagus nuotykis, — džiaugiuos.
— Cha, cha... — juokiasi brolis.
— Neužfundysiu Pilypui papirosų... 

Kam išvertė?... Aš pačioje apačioje bu
vau... — skundžiasi juokdamasi sesutė.

Vėl važiuojam.
Kryžius. Apsnigtas. Stovi susimąs

tęs, lyg, meldžiasi... Paliekame.
Snaigės vis krenta. Glaudžias prie 

skruostų. Jos tokios malonios, mielos... 
Net noris bučiuoti jas. Bet... Prisiartina 
ir virsta smulkioms ašarėlėms.

Naktis šventumu dvelkia.
Gražus šiandien pasaulis. Tikrai gra

žus! Tyras ir šventas...
Bažnyčiose prabilo Kalėdų varpai...
„Gul šiandieną jau ant šieno, 
Atpirkėjas šio svieto...”*

Šiandien tėtis leido Širmiu pasivaži
nėti. Pilypas pakinkė, ir išvažiavau.

Žiema...
Žiema kalnuose, miške, visur. Vilio

janti, kerėjanti. Žiema, kaip mažas vai
kas katučius plojąs.

Gera laukuos. Gera tėviškėje. Aš 
jaunas senoje tėviškėje. Pamiršau nuzu
lintą, suraižytą suolą, formulėmis išmar
gintas knygas ir gyvame žiemos laukų 
gyvenime nuskendau...

Veža mane Širmis. Švilpiam lyg vė
jas! Tik pavažos liūdnai groja... Kartais 
Širmis sužvengia.

Širmiui tik trečia žiema.
Važiuojam — žiema juokiasi. Pasu

kam miškan — žiema pasitinka ir žavi 
tyliai rymančiais uosiais, milžinais ąžuo
lais, susimąsčiuosiopiis, apsnigtomis eglė
mis...

Myliu mišką, pilkus medžius, ka'p 
vargo brolius. Myliu žiemos susimąsčiu
sį mišką, kaip mylimos mergaitės akis. 
Mėlynas, svajingas, šypsančias... Myliu, 
kaip raukšlėtą motinos veidą... Myliu...

Gera tada. Širdis gyvenimu plaka. 
Žmogus laimingas jauties.

Nuskendo saulė. Seniai.
Galulaukėmis nuskalijo vakaras. Nu- 

skalijo neaplenkdamas pamiškės apnuo
gintų beržų svyruoklių. Nuskalijo, kaip 
šuva alkanas.

Danguj gaisras užsidegė. Didelis, vi
liojantis, kaip anuomet Neroną — Romos 
gaisras.

Gamta žiemos preliudijoj sutirpo.
Paleidau vadeles. Tegu bėga Širmis, 

kur tik nori..
Taip kiek laiko. Paskui... —
Išblėso pažarai, rodos, mirštančio su

kreivintos lūpos. Miške mėnulis gimė. 
Didelis. Raudonas.

Tolumoj šuniškas au-ū-ū...
Vidurlauky eglė vieniša... Kaip elge

ta kely...
Sveikinu plačiašakę, lyg seserį po 

daugelio metų...
Nuskalijo daug vakarų. Lyg šis. Nu

skalijo ir dūšioj pagimdė besispardan- 
čias svajas. Atvertė priminimų lapą. 
Džiugius gražios vaikystės aidus.

Išsiliejo mintys, lyg goda, goda ap- 
driskusio gatvės valkatos. Priminė: —

žieduotas vasaras...
skambias dainas klony... 

pilkąją lakštingalą...
juodbruvą šnekutį...

Daug vaizdų. Lyg filme...
Buvau susimąstęs. Nepajutau, kaip 

Širmis įnešė mane į kiemą. Išgirdau tik 
ploną jo balsą ir pamačiau, kad stovime 
prie namo gonkų.

Pirkioj buvo šviesu.
Iššokau iš rogių. Priėjęs prie Širmio, 

paglosčiau ir... pabučiavau jam į patį 
snukutį.

Viena paprasta stiklinė pieno kuro vertės atžvilgiu yra 
lygi: 2 dideliem kiaušiniam, 1 liesos mėsos tiekiniui, 3 šaukštams 
virintų ryžių, ar 2 didokom bulvėm, 2 riekėm duonos.

Pienas — kuras ir maistas.
Bet pienas — ne gėrimas. Jo negalima greit nuryt.
Neišgerk vienu mauku stiklinės pieno. Išgerk pamažu — 

gurkšnis po gurkšnio.
Kasdien išgerk bent pusę literio pieno (t. y., dvi stiklines). 

Jokiu kitu valgiu pieno nepavaduosi.

Arbata ir kava.
Arbata ir kava — ne maistas, nieko neduoda kūnui, tik 

sužadina jį dar labiau įsiręžti. Jos kenksmingos, vis tiek, koks 
amžius, bet ypatingai kenkia augantiems berniukams, nes ardo 
nervų sistemą.

Penkios taisyklės, kaip sveikatos žiūrėti.
1. Kvėpuok grynu oru ir būk saulėje 

kiek tik gali.
Galima išbūti ištisas dienas be valgio ir gyventi. Galima 

kurį laiką išgyventi ir be miego. Bet niekas negali ir penkių 
minučių išgyventi be oro ir niekas negali būti sveikas be tyro 
oro.

Buvo sanprotaujama, kad kadangi jėga pareina nuo rau
menų, tai žmogus, jei nori būti stiprus, turi išvystyti raumenis; 
bet dabar jau pradedama suprasti, kad tikras fiziško auklėjimo 
tikslas yra širdis ir nervų sistemos tarnai, ir viena raumenų 
jėga mažai sveria, jei nėra ištvermės ir atgaulumo, o tai jau 
širdies ir nervų sistemos privalumai.

Kad berniukas galėtų suprasti būtiną reikalą kvėpuoti 
grynu oru, jis turi šį tą žinoti apie širdies ir plaučių veikimą. 
Kraujas pagauna suvirškintą maistą ir iš pilvo išnešioja po 
kūną, skleisdamas šilumą ir energiją. O kraują varo širdis, 
paleisdama jį į apytaką ir palaikydama apytakoje. Plaučiai jį 
valo, pašalina dujas iš jo ir tiekia tyrų dujų. Jei širdis nustotų 
pompavusi, kūnas mirtų. Jei plaučiai nustotų valę, kūnas už
sinuodytų.

Kaip širdis dirba savo darbą. .X z
Širdis — kriaušės pavidalo, sugniaužtos kumščios dydžio 

organas, kuris guli, smaigaliu žemyn, už krūtinės ląstos, truputį 
į kairę. Ji padalinta į dvi puses, kurios nėra sujungtos su viena 
kita. Tos dvi pusės yra padalintos dar į dvi puses. Visos angos 
į šiuos keturis atatvarus saugojamos vožtuvų, kurie kreipia 
kraujo tėkmę. Kairioji širdies pusė varo kraują arterijomis, ka- 
pilarais ir vienomis atgal į dešinįjį šoną. Dešinioji pusė varo 
kraują į plaučius ir pro juos ir vėl atgal į kairįjį šoną. Visas 
kraujas kūne praeina pro plaučius per kelias minutes. Mankšta 
pažadina kraują smarkiau tekėti.
Kaip plaučiai atlieka savo darbą.

Yra du plaučiai, vienas dešinėje, kitas kairėje krūtinės 
pusėje. Tai minkšta, kempiška medžiaga, kuri išsipučia įkvė
puojant ir sukliūkšta iškvėpuojant. Vienintelis plaučių darbas 
— valyti kraują milijonais mažų kapilarų. Kada kraujas į juos 
patenka iš širdies, jis yra pilnas negrynų dujų, vadinamų anglies 
dvideginiu. Kada jis iš jų išeina, dujos jau turi būti pašalintos 
ir pakeistos grynomis dujomis, vadinamomis deguonimi. Paskui 
negrynos dujos iškvėpuojamos plaučiais. Bet jei jie negali 
įkvėpuoti grynų dujų, jie negali pravalyti kraujo. Deguonies 
yra tik gryname ore. Todėl taip svarbu sveikatai, kad visados 
būtų gryno oro kvėpuoti.
Grynas oras.

Vasarą su grynu oru paprastai nėra bėdos, nes žmonės, 
ypač kada kaitros stoja, daug gyvena ore. Bet žiemą — kita 
byla. Centralinis šildymas yra didelė kliūtis sveikatai, nes, 
viena, centraliniu šildymu šildomuose kambariuose temperatūra 
yra perdaug aukšta,o antra, taip šildomas oras yra perdaug 
sausas. Be to, labai dažnai žmonės neleidžia atidaryti langų ties 
radiatoriais, nes nuo to jie aušta. Bet jei būrys žmonių sėdės 
ceniraliniu šildymu šildomame kambaryje ir jei nebus žmoniškos 
ventiliacijos, jie save nuodys, tiek pat, kiek valgydami pagedusį 
maistą. V. Km.
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...Atėjo! Atėjo!... Valio! Atėjo!...
O kas? — Gi Metai Naujieji...
Mačiau, kaip šiąnakt vartus atkėlė
Ir kažkas jaunas pro juos įėjo.

Mačiau, kaip senis su sniego kauke 
Kepurę mojo — Sudieu! Nebgrįšiu!... 
Kiek buvo kaime senų namelių, 
Visus su vėtra baltai aprišo...
Skaitau Vaciaus eilėraštuką. Poetas 

Vacius. Ir aš norėčiau būti poetu... 
Bet... perdaug kvaila būti poetu!...

Geras Vacius, prisiminė mane. At
siuntė atviruką ir eilėraštį. Dėkingas aš 
jam.

Rašo, kad labai linksmai atostogas 
leidžiąs. Jo tėviškėj linksma. Yra di
delis ežeras. Plačios lygumos... Netoli 
miškas...

Vartau laiškus. Šiandien kelius ga
vau. Štai nuo Tado ir Jono gražūs atvi
rukai. Gavau ir nuo juodakės Renės ir 
šviesiaplaukės Talės. Geros mergaitės...

Abi flirte pasisekimo linki...
Cha, cha, cha...
Jau vakaras. Už lango trankosi vė

jas laukinis. Laukuos sniego sūkuriai 
tango šoka. Kamine kas tai verkia...

— Šiemet lengva žiema. Gerai pa
šalo, paskui pasnigo, manau, bus gera:, 
rugių derlius... — kalbasi tėtis su kaimy
nais.

Mama pas kaimynus išėjus.
Pilypas armoniką lerlina. Moka ir 

gražiai groti. Bet Pilypas žiemą gražiai 
negroja. Jo armonika nusijuokia tik gra
žiomis gegužės naktimis. Tuomet ver
kia it juokias, o ne groja... Kaimo mer
gaitės dėl to jį tik ir myli.

— Augi, kaime vakaruškos, — paga
liau taria, — eisime?... Bus linksma.

— Eisime. Juk rytoj naujieji metai. 
Reikia linksmai patikti...

— Man vistiek... — ištaria Pilypas.
Jau... * * *
Atostogos, kaip sapnas pradingo. 

Švilpte prašvilpė. Baisiai greitai... Net 
netikiu. 0...

Šiandien vėl pamokos, Vėl darbas. 
Darbas ir gyvenimas!

Su tamsa atvežė mane širmis ir pa
liko. Atskyrė nuo tylių laukų... Nuo 
miško medžių... Paliko mane pilkame 
mieste.

Skubu gimnazijon.
Gatvėje puošnūs vyrai. Nusitepusios 

ponios ir panelės. Apdriskę darbinin
kai... Žibantis auksas ir juodas vargas!..,

Jau koridoriuje. Skamba linksma dai
na. Susitinku kelis draugus. Visi links
mi. Juokiasi... Dalinasi atostogų įspū
džiais.

Įeinu klasėn.
— Valio, Augis!... — sušunka keli.
— Sveiki, vyrai!
— Sveikas, tamsta!
Paskęstu linksmų vienminčių tarpe. 

Gyvam mokinių gyvenime.
Staiga:
— Vyrai, bloga žinia... — įbėgęs sako 

Petras, pramintas Odisejumi.
— Na, kas, Odisėjau? — sušuko kiti.
— Mirė smegenų uždegimu Vacius... 

Vakar palaidojo...
_  ??į
— Žalty, gausi... — sako dar Jonas.
— Tikrai... — pritarė kažkas.
Man šilta pasidarė. Nežinojau kas 

daryti. Gaila Vaciaus... Gaila...
— Kas tau, Augi?
— Nieko... — atsakiau ir išbėgau kie

man.
Tylu. Didelės snaigės krenta. Var- 

taliojasi. Pinas... Per skruostus birėjo 
ašaros. Draugiškos ašaros už mylimą 
draugą.

— Vaciau!,.. Vacyti...
Tyla.

SVEIKS, REDAKTORIAU!

Pažiūrėkite, kiek raštų jam prisiuntė! Iškabos nebesi
mato! Linkime jam tokio pasisekimo kasdien! Siųskite jam 
glėbiais žinių — žineles, raštus, sumanymus. Tik nerašykite 
perdaug geniališkai, nes šitokiose aplinkybėse redaktorius 
beskaitydamas jūsų neaiškias mintis gali tyliai — tyliai išsi
kraustyti iš proto.

Litinė Janušytė.

Moksleiviška eglutė.
Feljetonas.

Apsiginklavęs knygom, sąsiuvi
niais ir dideliu pasiryžimu daug 
dirbti, atvažiavo gimnazijos moki
nys Petras Jokubauskas namo pas 
mamą. Mama, kaip ir visos ma
mos, žinoma: tuoj apkrovė Petrą 
dešrom ir sūriais, prašė ilgai mie
goti ir mažai kvaršinti savo bran
gią galvutę tom visokiom knygom.

— Kalėdos, Petreli, — pasakė 
mama tarp dviejų dešros kąsnių,
— turi būti džiaugsmo ir poilsio 
šventė! Turi būti visiška ramybė 
geros valios žmonėms.

Petras nusprendė, kad mamos 
reikia klausyti.

Petras pirmą dieną, tik atvažia
vęs sodžiun, knygas padėjo po 
spinta, kur gulėjo seni batai ir 
slastai pelėm gaudyti, ir išėjo ap
lankyti senų draugų.

— Na, tai parvažiavai, reiškia, 
Petrai, namo? — paklausė drau
gai. — Kalėdom?

— Kalėdom, — patvirtino Pet
ras.

— Nuobodu čia pas mus kaime!
— nusiskundė draugai. — Pas jus 
mieste, tai bent!...

— O, pas mus mieste! — ėmė 
pasakoti Petras, matydamas visų 
pavydo pilnus žvilgsnius. — Pas 
mus mieste!... — ir staiga visai ne
tikėtai pranešė: — 0 aš noriu eg
lutę daryt,

Jei
Kalė
dos — 

tai 
Kalė
dos 
vi
siems!

ZSVEIKS, MIKE ŠVILPA!

Galima ir skilandžiais bei lašiniais. 
Į dešras, kurias jam siunčiat, nepataria
ma kimšti spalių ir kitokių nevalgomų 
skudurų, nes Didžiojoje Jubilėjinėje Sto
vykloje 1933 metais taip galės atsitikti, 
kad patiems tas spalines dešras prisieis 
suvalgyti!

Taigi, — siųskite tik gerų dešrų ir 
geriausio jums šiame reikale pasisekimo.

— Eglutę daryt? — nustebo visi 
draugai. — O kaip gi tai eglutę 
galima daryt? Juk ji jau padaryta 
miške auga, a?

— Nieko jūs nežinot, — nutrau
kė jų klausimus Petras. — Einam 
pas mane, tai pamatysit.

Petro mama net išsigando, kai į 
trobą įgarmėjo visas būrys vaiki
nų su Petru priešaky. Petras prie
šaky vilko eglaitę, o visi kiti sten
gėsi nors po vieną jos šakelę pri
laikyti.

— Ką čia, vaikeli, darai? — nu
stebo ir mama. — Pas mus gi ku
ro užtektinai yra... Kam dar mal
kų?
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# SVEIKS, ADMINISTRATORIAU!

Visoms, visiems, visoms!
Visi turi šitaip pasveikinti ,,Sk. Aido“ administratorių. 

Aš žinau, kad tokie sveikintojai padaro jam didžiausią malo
numą, koks gali būti ant svieto. Galima sveikinti asmeniškai 
ir telegrafu visomis pasaulio kalbomis. Telefonu prašoma 
galvos nekvaršinti. Administratoriaus adresas: Kaunas, Ne
priklausomybės aikštė Nr. 4.

— Tuojau, tuojau pamatysit, — 
nuramino Petras visuotiną žingei
dumą. — Tik truputį kantrybės!

Bendrom jėgom, organizuotai 
veikiant, kaip paprastai sakoma, 
eglė buvo pastatyta vidury kamba
rio ir priremta iš vienos pusės prie 
statinės su kopūstais, iš antros — 
prie kėdės.

— O dabar mes ją papuošim, —
pranešė Petras, žvalgydamos.

— Ar tai dar ir puošti reikia?— 
vėl nustebo žiūrovai. — Juk ir 
taip neblogai eglė atrodo...

— Ką jūs suprantat! — numykė 
Petras, lysdamas po spinta.

Jis ištraukė iš po spintos senus 
batus, sląstus ir savo knygas.

— Mes padarysim moksleivišką 
eglę, — pasakė jis.

Jis paėmė knygas, perdūrė jas 
žirklėm ir, pavėręs ant virvučių, 
sukabino eglėj. Čia buvo visuotina 
istorija, ir Lietuvos istorija, ir už- 
davinynai, ir sintaksė, ir dar daug 
įvairių naudingų knygų. Apačioj 
šakos dar buvo tuščios... Neilgai 
galvojęs, Petras suvarstė taip pat 
ir sąsiuvinius, ir pakabino jas ant 
tuščių, apatinių šakų.

— Na? Kaip atrodo? — išdidžiai 
paklausė jis žiūrovų.

— Nėra ką nė sakyt... Štai ką 
reiškia mokytas žmogus!

— Į viršūnę mes pakabinsim 
dienyną, — nutarė jis. •

Pasakyta — padaryta.
Ir štai, tą patį vakarą, susirin

kusi pas jį kaimo jaunuomenė bu
vo lyg stabo ištikta.

— Miestas, tai ne kaimas, — 
pasakė vienas draugų, — argi mes, 
kaimiečiai, ką nors tokio dasigal- 
votumėm?...

TU, EGLUTE, TU ŽALIOJI!...

2.

Karikatūros ir 
žodžiai

J. Martinaičio.

1.
Ak, tu, Žioge, tu vyruti, 
Kalbant taip tarp mūsų — 
Pasakyk kodėl eglutė 
Visiškai nususo?
Šakos retos, formos kreivos, 
Visas vaizdas kažkoks kreivas, 
Net baisu žiūrėti.*
Ant viršūnės du su priedu 
Vien gadina ūpą, 
Nėr, Žiogeli, tau Kalėdų — 
Sėdi tu ant pupų.
Tavo sieloj katės pjaunas, 
Tu be laiko žūsti jaunas, 
Būdamas pats kaltas!*
Baisiai liūdnos Žiogo mintys 
Apie eglę sukas — 
Sugadino vargšui šventes 
Juodas dvejetukas.
Aiškiai matos, reiks mūs Žiogui 
Tinginio pagydyt slogą 
Tuoj po Naujų Metų.

Draugai, pavydu degančiom 
akim, apžiūrėjo eglę ir ėmė tyliai 
tarp savęs tartis.

— Žinai ką, einam dabar pas 
mus, — pasiūlė vienas jų Petrui. 
— Pas mus šį vakarą vakaruška 
bus. Einam, gerai?

Petras maloniai sutiko aplanky
ti draugišką vakarušką.

Tenai jis daug šoko, daug links
minosi, daug pasakojo apie mies
tą ir apie tai, kas tai buvo Min
daugas. Bet kada vienuoliktą va
landą jis grįžo namo, vidury kam
bario stovėjo tik kėdė ir statinė 
su raugintais kopūstais. Eglutė su 
visais savo papuošalais buvo din
gusi.

— Čia buvo atėję tavo draugai 
ir išvilko eglutę, — papasakojo 
jam mama. — Sakė, kad tu pats 
tai liepęs...

Petras sustingo. Štai tau ir kai
mas! Štai ką reiškia miestiška 
kultūra! Kaip kaimas ant jos puo
la! Na, brolyčiai, štūka...

Liūdnas nuėjo tą vakarą Petras 
gulti. Ir sapnai jam baisūs sapna
vosi. Esą, jis pats ant eglutės pa
kabintas, o visi mokytojai stovi 
aplink eglę ir liepia jam nulipti, 
nes kitaip dvejetuką gausiąs. O 
kaip nulipsi, jei virvutė per ausis 
perverta ir ant jos kabai?

Šokinėja Jonas Starta 
Tartum ant spyruoklių — 
Per Kalėdas jis šį kartą 
Gavo puikią duoklę. 
Suprantu, tai bent Kalėdos: 
Neturėtum niekur gėdos 
Prie tokios eglutės! 

♦
Penketukas ir su pliusu 
Ant viršūnės žiba, 
Iš visų eglutės pusių 
Dovanų daugybė.
Obuoliai tenai auksiniai 
Su žvaigždutėm susipynę 
Taip ir traukia akį.*
Taip čia gera, linksma Jonui, 
Ką čia ir kalbėti, 
Ir skaisčiuoju Orionu 
Gali jis žibėti.
Tokią laimę jei turėtum, — 
Oi, ir tu taip pat žibėtum — 
Nieks ir nepavydi!

Iškabojo taip Petras per naktį 
ant eglutės, o rytmetį puolėsi jos 
ieškot. Šen ieško, ten. Nėra! Ži
noma, tie, kur pagriebė, negi sta
tys ją vidury kaimo! Paslėpė jau
joj ir šunį pikčiausią šalia pririšo, 
kad nieko artyn neprileistų.

Į Petro klausimą, kur eglutė, 
vienas draugų atsakė:

— Kableliai statomi prieš žo
džius: bet, kad, o ir prieš...

— O Vytautas buvo Kęstučio 
sūnus ir kryžiokus suraitė prie 
Griunvaido, — pertraukė jį kitas.

— Bet kur eglę padėjot? — su
riko Petras, netekęs kantrybės.

— Kuomet norima trupmeną 
padauginti iš sveiko skaičiaus, tai 
reikia imti skaitiklį... — ėmė aiš
kinti dar kuris.

Petras, galutinai netekęs kan
trybės, trenkė durimis ir liūdnas 
išėjo namo. Namie jis kiek nusira
mino, pavalgęs mamos pagamintų 
gardžių blynų.

Bet... bet kada reikėjo grįžti at
gal į mokslo židinį, Petras grįžo 
tuščiom rankom ir tuščia galva. 
Eglutė su visais papuošalais taip 
ir neatsirado. O visas kaimo jau
nimas dabar žinojo, ką reikia da
ryti su trupmenom, kokie pas mus 
buvo didieji ir mažieji kunigaikš
čiai ir kokie pažymiai pas Petrą 
už įvairias mokslo šakas.
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Mes jau esperantininkai!
KĄ PASIRINKTI?

Lietuvių tautai daugiau, negu 
kuriai kitai, teko praeity nukentėti 
nuo kitataučių. Lenkai 400, rusai 
100 metų, o vokiečiai — ištisus 
700 metų darė žalingos įtakos. Tat 
negalima nė stebėtis, kad pirm 
50-ties metų, kas tik mokėdavo 
šiek tiek lenkiškai, rusiškai ar vo
kiškai pavebelioti, jau gėdijosi lie
tuviškai kalbėti ir stverdavosi sve
timos, „poniškesnės“ kalbos. Jeigu 
iki šiol lietuvių tauta neišnyko, tai 
tas rodo nepaprastai stiprią jos
dvasią.

Dabartiniu laiku dalykai žymiai 
yra pasikeitę geresnėn pusėn, ta
čiau — praeitis dar atsiliepia. Lai 
susiduria lietuvis, ypač inteligen
tas, su kitataučiu: lenku, vokiečiu, 
rusu; kaip jie kalbėsis? Lenkiškai, 
vokiškai, rusiškai, prancūziškai, 
angliškai. Tik ne lietuviškai. Ką-gi 
daryti, kad kitataučiai lietuviškai 
nemoka!

1933 m. rugp. m. nuo 2 iki 16 d. 
Vengrijoje, netoli Budapešto, įvyk
sta pasaulinė skautų stovykla. Bus 
rinktinių atstovų ne tik iš visos Eu
ropos, bet ir iš Azijos, Amerikos, 
gal net iš Afrikos ir Australijos. 
Viso laukiama 10.000 svečių. Būsi
me ir mes, lietuviai, tik, — kaip 
susikalbėsime? Berods, rasime sa
viškių tarpe kalbančių rusiškai, 
lenkiškai, vokiškai, gal prancūziš
kai ir angliškai. Ir juosius siusime. 
Tačiau paguodos iš to nedaugiau- 
sia. Ir štai dėl ko:

1. Svetimų kalbų mokėjimas, tai 
dar ne kvalifikacija skautams at
stovauti.

2. Mokąs 1 — 2 svetimas kal
bas galės susikalbėti su vienos — 
dviejų tautų skautais, o jų bus 30 
— 40 tautų.

3. Ir geriausiame atsitikime vis
gi turėsime jausti nusižeminimo: 
,,nori su mumis susikalbėti, — mo
kykis mūsų kalbos“, ir pasilikti 
uodegoje.

Visiškai kitokioj būtume padėty, 
galėdami pasiųsti atstovus, mo
kančius esperanto.

Žinau, kad Aukštoji Skautų Va
dovybė į esperanto šiek tiek šnai
ruoja. Bet žinau ir tą, kad mažes
nės tautos esperanto kalbai prita
ria. Pav., vengrai ir belgai turi ofi
cialiai pripažintas skautų esperan
tistų sekcijas; skautų esperantistų 
lygai priklauso organizuotai 32 
valstybės su 750 narių, be to, yra 
per 1000 skautų, mokančių espe
ranto, tik lygon neįsirašusių.

Vyriausias 1933-Čių metų sto
vyklos vadas, eksministeris grafas 

Paulius Teleki, Aukštosios Vado
vybės komisaras, įrašė programon 
skautų esperantistų susitikimą sto
vyklos metu.

Argi nevertėtų mums pasidar
buoti, pasiruošti ir išmokti espe
ranto? Laiko pakanka. Geras kur
sų (vakarinių) vedėjas sulig tiesio
gine č e metode , o dabar tokių 
yra pakankamai, per 3 — 4 savai
tes išmokytų pusėtinai. Liktų lai
ko ir pasitobulinti. O gal ir pavyk
tų pryšakyje, ne uodegoje stovėti. 
Rinkimėsi. Algimantas.

Mokykimės Esperanto.
z 2 pamoka.
Daiktavardis (substanti

ve).
Esperanto kalboj daiktavardžiai 

vienaskaitoj turi galūnę ,,o“, dau
giskaitoj — ,,Oj“. Vienaskaitoj ir 
daugiskaitoj galininko linksnyj pri
sideda galūnė „n*’.

Vienaskaita.
Vard. — kiu?*) — leono — liūtas 
Kilm. — dekiu? de leono — liūto 
Naud.— alkiu? — ai leono — liūtui 
Gal. — kiun? — leonon — liūtą 
Įnag. —perkiu?—per leono — liūtu 
Viet. —en kiu?— en leono — liūte

Daugiskaita.
leonoj — liūtai 
de leonoj — liūtaį 
ai leonoj — liūtams 
leonoj n — liūtus 
per leonoj— liūtais 
en leonoj— liūtuose

Esperanto kalboj daiktavardžiai 
giminių neturi. Gimines teturi vy
riškos ir moteriškos lyties gyvieji 
daiktai. Vyriškos lyties daik
tams išreikšti kartais vartojame 
prefiksą (priešdėlį) „vir“, mote
riškai giminei vartojamas sufik- 
sas (priesaga) „in“ Pav.: Čevalo— 
arklys, virčevalo — eržilas, čeval- 
in-0 — kumelė. Kato — katinas* ), 
virkato—katinas. Kat-in-o - katė

1) bona — geras
2) patro — tėvas
3) afabla — malonus
4) patrino — motina
5) gentila — mandagus
6) knabo — berniukas
7) belą — gražus
8 knabino— meigaitė
9) blanka — baltas

10) papero — poperis
11) fortą — stiprus
12) homo — žmogus
13) čarma — žavus
14) vespero — vakaras
15) luno — mėnuo

Patro — tėvas, patrino — motina. 
Frato — brolis, frat-in-o — sesuo. 
Filo —sūnūs, filino—duktė. Sinjoro 
— ponas, sinjor-in-o—ponia.

Būdvardis (adjektivo).
Esperanto kalboj būdvardžiai vie

naskaitoj turi galūnę „a“ daugis
kaitoj — „aj". Linksniuojama kaip 
daiktavardžiai, tik klausimai yra 
ne „kiu?, kio?“, bet „kia“. Viena
skaitos ir daugiskaitos galin. turi 
galūnę, kaip ir daikt. „n“. Pav.: 
grandan leonon—didelį liūtą. Bo- 
nan patron—gerą tėvą. Belan ka- 
tinon—gražią katę. Būdvardžiai turi 
tris laipsnius: nelyginamasis, 
aukštesnis ir aukščiau- 
s i a s. Aukštesniam laipsniui iš
reikšti vartojamas prie paprasto 
būdvardžio pridedamas žodelytis 
,,pli“, aukščiausiam — ,,plej“. Pav.: 
rapida—greitas, pli rapida — grei
tesnis, plej rapida — greičiausias. 
Vartojamas dar žodelytis , ,ju“ ir 
,,des“, kur reiškia dar labiau. Pav.: 
pli—labiau, ju pli, dės pli—juo la
biau, tuo labiau. Žodelytis ,,mal“ 
reiškia priešingumą. Pav.: plej—la
biausiai, mal plej — mažiausiai. 
Granda—didelis, malgranda—ma
žas. Juna—jaunas, maijuna—senas.

Skaitymai.
Bona patro. Afabla patrino. Gen- 

tilaj knaboj. Belaj knabinoj Blan
ką papero. Fortaj homoj. Homa 
forto Carma vespero. Vespera si- 
lento. Silenta vespero. Luna nokto. 
Bela mateno. Longa silenta nokto. 
Dolča dormo. Dorma čambro. Skri- 
ba tablo. Granda šranko. Larga 
strato. Frosta vetero. Ruga tablo. 
Malhela tago. Filino pli bona oi 
filo. Patrino estas plej bona. Kna- 
bo estas malsana. Bonan tagon, 
sinjoro! Bonan vesperon! Lakto 
estas pli nutra oi vino. La elefanto 
estas la plej granda ei bestoj.

*) Klausimas „kiu“ dedamas kalbant 
apie asmens ir gyvius, klausimas ,,kie“ de
damas tada, kada kalbama apie negyvus 
daiktus ir aiškiai nenusakomus.

**) Kato — katinas, dažnai mes pamatę 
katiną nenusakome giminės, katinas ar katė, 
bet nusakome tik apie tos veislės gyvulį.

Žodžiai (vertoj).
16) nokto — naktis
17) mateno — rytas
18) longa — ilgas
19) silento — tyluma
20) dolca — saldus
21) dormo — miegas
22) cambro — kambarys
23) spriba — rašomas
24) tablo — stalas
25) granda — didelis
26) šranko — spinta
27) larga — platus
28) strato — gatvė
29) frosto — šaltis
30) vetero — oras

Mok. 1 Cieška.

31) ruga — raudonas
32) hela — šviesus
33) tago — diena
34) filino — duktė
35) filo — sūnus
36) estas — yra
37) sana — sveikas
38) sinjoro — ponas
39) lakto — pienas
40) nutra —maistingas
41) vino — vynas
42) elefanto — dramblys
43) ei — iš
44) besto — gyvulys
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1933 m. SkAUIlR'AlDAS 1933 m.

Kiekvienas gaus brangią lordo Baden-Powellio knygą!
Už kelių dienų visi sveikinsimės 

sutikdami Naujus Metus. Linkėsi
me, džiaugsimės, vilsimės...

Baigiamieji metai jau praeina — 
juos pergyvenę žinome kas buvo. 
Naujų Metų angoje prieš akis sto
vi didelis viltingas klausimo ženk
las. Manom, ką lems ateinantieji 
metai. Svyruojam. Džiaugiamės.

Mūsų „Skautų Aidas“ taip pat 
pabaigė 1932 m. Šių metų savo 
darbą užmezga paskutiniu — 24 — 
numeriu.

Redakcija, leidėjai, bendradar
biai ir, be abejo, skaitytojai gal
voja apie sekančius „Skautų Ai
do“ metus.

Mūsų laikraštis jaunimo labai 
mėgiamas; tą liudija ir didelis jo 
tiražas ir daug kartų didesnis įvai
rių skaitytojų skaičius. Laikraščio 
tvarkytojai tą supranta, jie supran
ta ir pačią atsakomybę, kuri tvar
kytojams privalo būt uždėta.

„Skautų Aidas“ pastaruosius 
kelerius metus augo, didėjo. Plė
tojosi ir turiniu. Net tiek gausūs 
skaitytojai jį parėmė, kad jau jis 
paskutinius dvejus metus išėjo du 
kartu per mėnesį. Sudėjus visų 
metų numerius, išeina didelė stora 
knyga su keliais šimtais įvairiai 
iliustruotų puslapių!

Redakcija seniai galvoja pada
ryti drąsių žingsnių savo tvarkomą 
laikraštį išugdyti į didelį, puikų 
žurnalą. Bėgąs laikas vis stiprina 
jos užsimojimą ir dirba, taip sa
kant, jos naudai. Ji, pasitarus su 
daugeliu savo svarbiausių bendra
darbių, išgirdusi nemaža skaityto
jų ir prenumeratorių balsų, kartu 
su vyriausia skautų vadovybe nu
tarė jau sekančiais metais ener
gingai vykdyti tą savo užsimojimą, 
sparčiai ugdyti „Skautų Aidą“, be 
to, dar labiau pakelti skautiškos 
spaudos reikšmę.

„Skautų Aidas“ jau šiandie yra 
išėjęs ir už mūsų organizacijos ri
bų, tariant, juo domisi, jį skaito 
ne tik skautų organizacijos nariai, 
bet ir įvairaus amžiaus ir visokių 
užsiėmimų žmonės. Taigi toks 
laikraštis turi sparčiai siekti vis 
didesnio tobulumo. Jam jau pasta
tyti kuo didžiausi reikalavimai.

Apie mūsų laikraštį susibūrė 
skaitlingas bendradarbių ratelis. 
Daugelis bendradarbių yra lanks
čios plunksnos, didelių gabumų ir 
ypač svarūs žmonės. Taigi jie kas

K

kart kelią ir laikraščio garbę ir jo 
pasisekimą.

Tačiau redakcija neapsiriboja 
vien „su vardais“ bendradarbiais. 
Mes atidarėm duris visiems, jau
niems ir suaugusiems, visiems, ku
rie turi gabumų ir kurių sielose 
plasdena Aukštojo Ilgesio, Didžios 
Tobulybės ir Amžinybės troškimo 
liepsnelė. „Skautų Aidas“ jiems vi
siems turi būt savas, artimas.

Tokios organizacijos, kaip mū
soji, leidžiamas laikraštis turi savo 
galingais puslapiais kalbėti švaria, 
tyra ir kultūringa kalba; jame turi 
būt aukščiausios moralės ir di
džiojo paskatinimo žodžiai.

Taigi „Skautų Aidas“ eina su 
Lietuvos jaunimu, ypač su jos 
moksleivija. Jis jaunųjų lydėtojas 
ir pats ištikimiausias draugas. Juk 
mūsų moksleivija, kaip ir dauge
lis kitų jaunuolių, yra persiėmusi 
aukštųjų idealų siekimo nuotaika. 
„Skautų Aidas“ ją palaikys, ją pa
stiprins ir padės.

Rodos, visai bus suprantamas 
redakcijos noras dabar esančius 
prenumeratorius pakviesti ir to
liau pasilikti rūpestingais „Sk. Ai
do“ draugais, jį užsiprenumeruoti 
1933 metams; taip pat paraginti ir 
savo bičiulius užsisakyti tiems me
tams „Skautų Aidą“.

Laikraščio pagrindinė kryptis ir 
idėjinis darbas eis kaip ir turi eiti. 
Tačiau techniško pobūdžio daly
kai bus kiek galima pertvarkinė- 
jami, įvairinami, tobulinami.

Tas pasitobulinimas negalės 
pasibaigti pirmu kitų metų nume
riu. Jis turės augti ir plėtotis kiek
vienam naujame numeryje.

Kad tikrai laikraštis pataptų 
tuo, kuo jis turi būt savo laiku, 
apie jį turi susiburt visi jam nau
dingi ir reikalingi žmonės. Todėl 
red. kviečia sugebančius, pirmiau
sia skautus-es, paskum ir visus 
kitus jaunimo ir spausdinto žodžio 
mylėtojus į bendrą talką.

1933 m. „Skautų Aido“ metinė 
prenumerata palieka ta pati — 6 
litai. Bet paskiras numeris — su
retintas, mėnesinis, bus dvigubai 
didesnis ir jau turės bent 32 pus
lapius — kaštuos 60 centų. Todėl 
aišku, kiekvienam apsimoka „Sk. 
Aidą“ 1933 m. užsiprenumeruoti 
metams, kad nereikėtų pirkinė
ti paskirais numeriais, nes užsisa
kyti metams išeina žymiai pigiau.

„Skautų Aidą“ 1933 metams tu
ri užsisakyti kiekvienas skautas-ė.

Skautų rėmėjas galės sėkmin
giau būti skautybės draugu, jei jis bus ir 
„Skautų Aido" prenumeratorium.

Mokytojai ir tėvai „Skautų Ai
de" ras nemaža reikalingų dalykų, kurie 
jiems padės reikiamai pažinti ir įvertinti 
skautus. Taigi 1933 m. „S. Aidas" ir 
jiems būtinas.

Jau nekalbama apie skautųvadus 
ir globėjus, kurių darbas nėra įma
nomas be „Skautų Aido".

Skautų vadovybė sutiko, kad 
kiekvienas metinis „Skautų Aido“ 
prenumeratorius, įmokėdamas 6 li
tus „Sk. A.“ met. prenumeratos 
mokestį, pridėjęs vieną litą savo 
pasirinkimu gauna laikraštį 
„Skautų Vadas“ arba „V a - 
d o v ė“, o pridėjęs du litu — gaus 
abu šiuos laikraščius. Tai didelis 
patogumas visiems vyresniems 
skautams-ėms, mokytojams, skau
tų vadams, tėvams ir t. t.

Be to, kiekvienas „Skautų Ai
do“ 1933 m. metinis prenumera
torius nemokamai, kaip prenume
ratos priedą, gaus pačią svarbiau
sią skautybės įkūrėjo lordo R. Ba
den-Powellio knygą „S k a u t y b ė 
berniukams“ (Scouting for 
boys). Knyga jau pradėta spaudai 
ruošti ir išeis žiemai pasibaigus. 
Turės arti 300 puslapių.

Visi skautai gali susidomėti rink
ti „Skautų Aidui“ prenumeratas 
1933 metams. Ir tą darbą reikia 
pradėti tuojau. Kalėdų atostogos 
yra pats geriausias laikas. Viene
tų vadai, prieš išleisdami savo 
skautus namo, turi jiems priminti:

‘1) Kad vienas skautas iš vieneto, ku
rie bus surinkę daugiausia metinių „Sk. 
Aido“ prenumeratų 1933 m., be atskiro 
mokesčio, vyks ateinančią vasarą į tarp
tautinę skautų Jamboree. Bus 3 nemo
kamos vietos. Surinkti reikia pagal vie
tas įvairiai, bet ne mažiau 50 pr.

2) Kad kiekviena skiltis, kurios visi 
skautai bus užsipren^nieravę 1933 m. „Sk. 
Aidą“ — nemokamai gaus skilties vais
tinėlę,

3) Kad už kiekvienus „Sk. Aido“ 10 
met. prenumeratų duodama vienuolikta 
nemokamai.

4) Kad rinkti „Sk. Aidui“ prenum. 
yra geras darbas.

5) Kad kiekvienas skautas-ė turi p a- 
r e i g o s 1933 m. užsisakyti „Skautų 
Aidą“.

Tad visi turim energingai eiti į 
darbą. Nepraleiskime progos nau
dingai pasidarbuoti, nes „Sk. Ai
dą“ platinti ir rinkti jam prenu
meratas laiko paskirta nedaug.

Atminkim, kad 1933 m. sukan
ka Lietuvai 15 metų, mūsų skau
tų organizacijai — 15 metų ir 
„Skautų Aidui“ — 10 metų.

Tad linksmų švenčių ir sėkmin
go darbo platinant skautišką 
spaudą!

Sktn. Ant. S a u 1 a i t i s ,
„Skautų Aido“ redaktorius.
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Juozas Žukauskas.

Renames sielos.
Nusipirko seną knygą.
Ten, kur nuskarusios moterėlės su 

krepšeliais ir traiškanotomis akimis žy
deliai senais daiktais prekiauja.

Odiniai knygos apdarai nuplyšę, nu- 
špurę, tarytum našlaičio milinės ranko
galiai; lapai pageltę, plėtmuoti.

Nežino ir pats, kodėl pirko. Ėjo pro 
šalį, užmetė žvilgsnį. Raukšlėtame vei
de giliai įdubusios akys pervėrė, paslap
tingai virpąs balsas pasiūlė pirkti.

Vauba ištraukė iš kišenės paskutinius 
variokus, įmetė į drebančią ranką, nu
tvėrė knygą ir, pagautas nesuprantamo 
siaubo, tankiais žingsniais pasuko namų 
linkui. Alkūnėmis, pečiais stumdė žmo
nes, spraudėsi iš minios kamšaties.

Žmonės žiūrėjo į jį, stebėjo skylėtus 
Vaubos rūbus, basas, suraižytas kojas ir 
pageltusį, kaip ir tos knygos lapai, kau
lėtą veidą. Jie traukė pečius ir šnibždėjo 
vienas antram sočiomis lūpomis.

— Vargšas beprotis... Kaip jam ne
šalta... Kodėl juomi nepasirūpina labda
ringos įstaigos?....

Vauba gyveno toli už miesto. Prie 
pelkėtais krantais ežero, tarp miškų, 
vieno kambario trobelėj. Trobelė pasi
slėpusi tarp medžių, tarytum sena, pri
tyrusi kurapka samanose.

Vauba jau daug metų kaip nebuvo 
mieste. O šiandie jis atėjo. Jį išstūmė, 
nunešė tenai kažkoks jausmas, paslap
tinga jėga, nežinia iš kur atėjęs įsaky
mas pamatyti margas žmonių minias, 
kančių ir džiaugsmo suaižytus jų veidus.

—o—
Už raudonus, saulėlydžio nudažytus 

horizontus nakties šešėliai nupirko žemę.
Vauba įėjo trobelėn, rūpestingai už

sklendė duris.
Uždegė gelsvą, lajinę žvakę.
Neramiai atskleidė senos knygos pus

lapius ir įsipynė alkanomis akimis.
Veido raukšlės išsitempė, lyg ratlati- 

kid varžtai, akys priekin išsistūmė, an
takių pastoges pasiekė.

Knygos puslapiuose nebuvo raidžių, 
tik keisti, nesuprantami ženklai. Jie bu
vo rašyti ranka. Matomai, seno, dreban
čio žmogaus ranka.

Vauba ilgai degino savo akių liepsno
mis tuos ženklus, tuos suvytusius, pagel
tusius puslapius. Ilgai sprendė, kanki
nosi.

Senos knygos puslapiai liko jam ne
suprantami, migloti, kaip ir tas gyvena
masis pasaulis, nuo kurio jis pabėgo, kaip 
ir tas žvaigždynų raštas, niekumet nesi- 
keičiąs tamsiai mėlynose erdvėse.

Vauba pastūmė knygą į šalį ir pra
dėjo vaikščioti iš vieno trobelės kampo į 
kitą. Akys užkliuvo langelio rėmus.

Lauke rūsti naktis, surankiojusi viską 
juodon savo skraistėn, veržėsi aukštyn 
gesinti dangaus žvakių.

Vaubą pagavo noras palikti trobelės 
sienas ir veržtis priekin, ten, paežerin. 
Pageltę knygos puslapiai pripildė jo sielą 
nesuvaldomu nerimasčių.

Vauba nutvėrė kabantį ant sienos 
smuiką. Seną, išdžiūvusį, lyg šimtametė 
kaukolė, smuiką.

Išbėgo pro duris.
Paežeryj apgriuvę, į vandenį nuo 

kranto besileidžią mūriniai laiptai. Pro 
nakties šešėlių balzganumus spraudėsi 
milžiniškos stovylos linijos — prie mirš
tančio liūto verkianti moteris. Stovyla 
iš raudonojo vario;: gal ištisą šimtmetį 
išstovėjusi vasaros kaitrų ir žiemos šal-
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čių nubučiuota, pavasario vėjų ir rudens 
audrų nuglamonėta.

Tai buvo vienintelė liekana puikaus 
Maurų dvaro, vienintelis žmogaus rankų 
papuošalas niauraus ežero oakrantėj.

Žmonės šnekėjo, kad pilnačio nakti
mis stovyla išsijudindavo iš savo vietos. 
Jauna moteris pakildavo ir vedina už 
karčių didingą liūtą, išeidavo vaikščioti 
stikliniu ežero paviršiumi. Šnekėjo, kad 
pilnačio naktimis iš miško pradėdavo 
rinktis juodos šmėklos, o iš ežero išner
davo baltos undinės, kurių ilguose plau
kuose raitydavosi raudonos gyvatės. Šne
kėjo, kad tokiomis naktimis girdėdavosi 
keistos, šiurpios raudos, nežemiškai gra
žūs garsai. Visoj apylinkėj nutildavo ta
da pačių neramiųjų bernų dainos, pačių 
aistringųjų mergų krykštavimai.

Ir niekas nedrįso ten eiti ne tik nak
tį, bet ir dieną. O ežeras tūnojo vidu
ryj juodo miško pasislėpęs, tarytum pa
skenduolis tarp žalių, lanksčių nendrių, 
ir saugojo Maurų dvaro griūvėsiu rimtį

Tik vienas Vauba nebijojo tos negy
vos vietos. Tik jis vienas, nuo gaujos pa
klydęs, vienišas vilkas. Ko ne kiekvie
ną vakarą ateidavo jis čion ir smuiko 
raudomis nuramindavo, paguosdavo be
namę savo sielą.

Minkštas vėjas padraikė Vaubos plau
kus ir nuslydo raukšlėtu, tamsiu, • lyg 
žmonių vargas, veidu.

Vauba atsisėdo prie stovylos, įrėmė 
degantį žvilgsnį į ežero paviršių.

Krūtinėj neramu, krūtinėj audros siau
tė. Neišaiškintas paslaptingas raštas svi
lino, degino. Galvoj mintys pynėsi, mai
šėsi, lyg rugių pėdas pakliuvęs į kulia
mosios mašinos gerklę.

Nepažįstamos, tarytum iš svetimų 
kraštų atėjusios, mintys kuždėjo, kad pa
geltusiuose knygos lapuose surašyta žmo
nėms nežinomo visažinančio išminčiaus 
išmintis. Didelė, pasaulį išgananti išmin
tis, gili ir amžina, kaip Kristaus kančia 
žmonijos istorijai.

Kaip paskaityti tas paslaptingas raš
tas? Kaip surasti tos paslapties raktas? 
Nejaugi anas išminčius, žengdamas iš šio 
pasaulio į juodąją žemę, pavertė savo 
mokslą paprastu, nieko nesakančiu 
daiktu.

Vauba nerimo.
Bėgiojo akimis juodu su dangum su

siliejusiu ežero paviršium, gal pamatys 
kur nors nakties šešėliuose suvystytą at
sakymą.

Alkanais pirštais suspaudė išdžiūvusį 
smuiką ir pravirkdė įtemptas stygas.

Sustingo tamsus, lyg Vaubos likimas, 
miškas, apsvaigęs atsilošė vandens pa
viršiaus žvaigždžių deimantais nusagsty
tas dangus, juodi nakties šešėliai kietai 
kietai susikabino.

Toj vietoj, kur ežeras su dangum su
sisiekė, paraudo horizontas. Iš ten iš
plaukė mieguistas, pilnaburnis mėnuo.

Pradėjo rinktis tai, apie ką žmonės 
šnekėjo.

Smuikas verkė, raudojo.
Mirštančio liūto akyse suspindo kru

vinos ašaros.
Iš ežero gelmių atsiliepė, nuaidėjo 

klaikūs, šiurpūs garsai ir susimaišė su 
smuiko rauda.

Kažkada jaunas, gražus buvo Vauba.
Maurų dvaro savininko vienturtis sū

nus.

Saulėtame citrinų krašte, garsiojoj 
Milano mokykloj mokėsi smuiko meno. 
Sekėsi. Stebino savo gabumais mokyto
jus, žavėjo muzikos veikalų išpildymais 
tūkstantines minias.

Vauba buvo aukštas, juodais, garbi
niuotais plaukais, vanagiškomis akimis, 
apdovanotas reto taisyklingumo veido 
bruožais.

Parvažiavo Vauba į savo tėviškę va
saros atostogų.

Kartą, per šienapiūtę, pamatė dvaro 
miškų sargo dukterį. Jauną, mėlynakę, 
grakščią laukų plaštakę — Gailę.

Pamilo ją Vauba. Iš karto pajuto, kad 
rado tai, ko ieškojo, tai, kas nepasoti
namą jo sielą galėjo nuraminti. Išsiskyrė 
Gailė iš visų sutiktų moterų, tarytum 
meteoritas iš žvaigždynų.

Neberimo Vauba.
Naktys kietos, ilgos pasidarė, dienos 

— amžiai.
Vauba sekiojo kiekvieną jos žingsnį.
O Gailė vengė jo, tarytum vagis švie

sos ir nedavė už nemigo Vaubos naktis 
nė vieno žodelio, nė vienos širdies gel
mėj gimusios šypsenos. Linksmas, juod
bruvas bernas viliojo. Paprastas, pilka 
miline bernas, dirbąs svetimam ponui už 
pasodintas bulves ir dvi popierines šim
tines.

Vaubos krūtinėj pragarai užvirė.
Vieną pavasario vakarą Gailė su pil

kuoju bernu vaikščiojo.
Vauba už nuverstos eglės kelmo, pa

sislėpęs, laukė.
Juodbrūvis bernas išvirto.
Negyvas.
Vauba nutvėrė Gailę glėbin. Išsigan

dusią, pusiau apsvaigusią.
Vauba paliko jai tik vieną gyvybę. 

Daugiau nieko.
Sekantį rytą ežere neramios vilnys 

kilo, daužė į krantus Gailės kūną.
Vauba lyg iš proto išėjo. Daužėsi, ne

rimo, niekur nebegalėjo rasti pasitenki
nimo, niekas nebeviliojo. Jis blaškėsi, 
tarytum audros išmestas ant kranto ly
nas.

Rudenį Vauba išvažiavo vėl užsienin. 
Į tą patį saulėtais žiedais ir romėnų pra
eitimi kvėpuojantį italų kraštą. Čia toliau 
mokėsi, mėgino daug, daug dirbti, kad 
nuslopintų tą aitrų skausmą. Sukaustė 
savo gyvenimą vienišomis mintimis, už
vertė gilios išminties raštais.

Tačiau žaizda negijo. Kiekviename 
žingsnyj, kiekviename taške matė jis van
denines Gailės akis, pasakiškai išlenktas 
lūpas ir lengvučius plaukus. Matė ir 
juodbruvį berną, išvirtusį palei eglės 
kelmą.

Vaikščiojo Vauba, niekur nerasdamas 
nusiraminimo, tarytum dangun nepate
kusio vienuolio siela.

Pradėjo šalintis ir žmonės nuo jo. Tie 
patys, kurie anksčiau klaupė prieš jį su 
maloniomis šypsenomis ir rinktiniais žo
džiais, dabar traukėsi, bėgo nuo jo.

O Vauba iš tikrųjų blogai dabar at
rodė. Ilgi, susivėlę plaukai, tarytum žąsų 
išbraidytas vasarojus, akys giliai įdubu
sios, skruostai pageltę, suvytę.

Vauba nesisielojo to, nes žmonės jam 
buvo nebereikalingi.

Kartą gavo Vauba iš tėviškės žinią, 
kad Maurų dvarą užpuolė pinigų išalkę 
žmonės, nužudė tėvus, sudegino, sunai
kino rūmus.

Vauba grįžo.
Dvaro kapinaitėse aplankė miegan

čius tėvus, ties dvaro griuvėsiais ilgai 
skendo liūdnuose prisiminimuose.

Vauba norėjo verkti, tačiau akyse ne
bebuvo ašarų.

Vauba paliko žmones, atsiskyrė nuo 
jų. Pasistatė miške mažutę trobelę ir ap-
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sigyveno ten. Pasiėmė su savim tik kny
gas ir seną, už didelius pinigus pirktą, 
smuiką.

Čia pat netoli buvo ir Gailės kapas. 
Žmonės palaidojo ją paežeryj prie seno 
didelio medžio, nes kaip savižudei kapi
nyne vietos nebuvo.

Vaubai beliko tik tie trys negyvi že
mės kauburiai — abiejų tėvų ir Gailės 
amžinojo miego guoliai.’

Maurų dvaras šiurkščiomis, kietomis 
žolėmis apaugo, stikliniai prūdai užslin
ko, žalsvu dumblu apsitraukė, parkas 
krūmokšniais apaugo, puikūs takai žo
lėmis sužėlė.

Žmonės pradėjo bijoti, vengti senojo 
Maurų dvaro. Pašnibždomis vienas ant
ram ‘pasakojo, kad ten apsigyvenusios 
piktos dvasios, o iš proto išėjęs dvaro 
ponaitis su vandeninėmis puotas keliąs.

Niekas nebedirbo plačiųjų laukų, nie
kas nebepiovė žaliųjų pievų.

Einąs į dvarą kelias užsidengė žaliu 
velėnos patalu.

—o—
Praslinko daug baltų dienų. Juodos 

naktys sukrovė jas į praeities lentynas.
Vauba vis ieškojo paslaptingojo rašto 

rakto. Ištisas dienas, ištisas naktis pra
sėdėdavo prie pageltusių puslapių, kan- 
kindamasis dėl sunkios nežinios. Tačiau 
viskas veltui, į jį žiūrėjo tie patys nesu
prantami ženklai.

Ta diena buvo ypatinga.
Nepaprastai gražiai ir didingai nusi

leido saulė. Ją toli lydėjo rausvučiai de
besėliai.

Vauba jautė viduj kažką nauja, ga
linga ir kerštinga. Turės kas nors pasi
daryti, galvojo, šiandie turės įvykti di
delis įvykis.

Tačiau diena praėjo ta pati; pilka ir 
slegianti.

Vėlų vakarą Vauba užmigo.
Ant kieto suolo trobelės pasienyj.
Jo krūtinė kylojosi, tarytum mirštan

čio vergo.
Už lango audra žemės plaukus dras

kė. Žiemos audra — pūga. Lėkdamas su
stingusiu ežero paviršium, bauginančiai 
švilpė sniegas; miško viršūnės linko, se
nos eglės virto.

Miške vilkai kaukė.
Alkani vilkai.
Jų kauksmas maišėsi su audros stau

gimu ir slopo aname ežero gale.
Vauba miegojo. Nejuto nieko.
Sapnų ekrane slinko sapnas. Keistas, 

aiškus sapnas, tarytum tikrojo gyveni
mo iškarpa.

Vauba aukštais kalnais kopia.
Žmogaus pėdų nepažįstančiais kalnais.
Aplinkui juodos bedugnės žiūri ir 

juokiasi, rodydamos savo gelmėse krū
vas baltų kaulų.

Vaubos riibai iš sustingusių žmonių 
ašarų išausti. Jie spaudžia Vaubai pe
čius, slegia prie žemės. Kojų apavas — 
iš šonkaulių sunarstytos kurpės.

Vauba sunkiai lipa į aukštą kalną.
Iš kaktos sunkiasi keistos spalvos 

prakaitas ir krenta žemyn mėlynais kris
talais. Jų daug, daug krenta, tarytum 
pirmasis sniegas.

Nuo tų krentančių mėlynų kristalų 
kalnas pradeda augti. Jo viršūnė nuo 
Vaubos akių kas kartas labiau tolsta. 
Vaubai rodosi, kad jis ne aukštyn lipa, 
bet žemyn leidžiasi.

Staiga kalnas sudreba. Baisus, kraują 
gyslose stabdąs juokas nuaidi, milžiniš
kas kalno gabalas ištirpsta bedugnės 
gerklėj.

Kalnas kažkaip pakimba, išsilenkia. 
Jame atsiranda raudonos spalvos aikš
tė, o los aikštės viduryj iškyla iš žemių 

milžiniškas medis. Medžio šakos baigiasi 
gyslotomis, išdžiuvusiomis žmonių ran
komis. Ilgi, pageltę pirštai raitosi, tary
tum įerzintos gyvatės, o visas.medis nuo 
jų knibžda, lyg sukrėstas skruzdėlynas. 
Pačioj medžio viršūnėj milžiniška kau
kolė. Kaukolė barškina išgeltusiais dan
timis, švilpia ir šiurpiai, šiurpiai kvatoja.

Vienu akimirksniu medžio šakos išsi
tiesia ir tūkstančių pirštų tarpe Vauba 
pamato senąją knygą, paslaptingą jos 
raštą.

— Suprask, žmogau, tą knygą, per
skaityk jos raštą ir atrasi savo laimę, — 
pasigirsta požeminis balsas, kurį paly
di mirties drebuliais virpąs kaukolės 
juokas.

Vauba mato, kaip knygos lapai pra
deda skilti pusiau ir naujajame puslapyj 
pradeda aiškėti kažkoks pažįstamas 
raštas.

Vauba puola prie to rašto...
Tuo pačiu metu pasigirsta toks bai

sus riksmas, kad kalnas nebeišlaiko ir 
mėlynieji kristalai pradeda pulti žemyn.

Paslaptingasis medis išnyksta.
Vauba bėga ton vieton, kur jo būta, 

tačiau milžiniški mėlynojo kristalo gaba
lai užgula. Tuo metu persiskiria žemė ir 
Vauba pradeda kristi kartu su griūvan
čiais kalnais baision prarajon.

Vauba pabudo.
Pašoko nuo kieto suolo, pratrynė 

akis.
— Fiu-u-u-i-i-i! — kaukė už lango, 

eglių viršūnėmis lėkdamas, sniego pus
nis vartydamas, vėjas.

Vauba sunkiai kvėpavo. Širdis smar
kiai stukseno, pylė šaltas prakaitas.

Jam rodėsi, kad sapno iš tikrųjų bū
ta. Jis stebėjosi dabar, kur visa tai taip 
greitai dingo. Ausyse tebeskambėjo po
žeminiai žodžiai;

— ...Perskaityk jos raštą ir atrasi savo 
laimę. ..

Trobelėje buvo tamsu. Tik mažutis 
langelis skyrėsi iš juodos sienos vos įžiū
rimu balzganumu.

Vauba pasipurtė — kūnu drebuliai 
nuėjo. Šiuos palydėjo atlėkęs iš miško 
alkanų vilkų kauksmas.

Vauba drebančiomis rankomis užde
gė lajinę žvakę, padėjo ant sukrypusio 
stalelio. Užgniaužęs krūtinėj kvėpavimą, 
paėmė paslaptingąją knygą.

0 gal iš tikrųjų tos knygos lapai yra 
dvigubi, gal iš tikrųjų antrame lape yra 
neišskaitomo rašto raktas? Gal Vauba 
nepastebėjo anksčiau to.

Tačiau ir dabar ten buvo paprasti la
pai, iš abiejų pusių prirašyti nesupran
tamais ženklais.

Vauba ilgai dar gaudė alkanomis aki
mis tuos nebylius, pageltusius puslapius.

Tuo tarpu ausyse aidėjo anas pože
minis balsas ir raganiškas kaukolės juo
kas.

Staiga Vauba krūptelėjo ir, sulaiky
damas besikilojančią krūtinę, įsiklausė.

Taip! Užpakalyj girdėjosi retas į du
ris bildenimas.

— Žmogus! — švystelėjo mintis.
— Žmogus! — sušnibždo visi užkam

piai.
Viešpatie! Ar gali būti?! Juk per 

penkiolika metų prie trobelės sienų ne
buvo priėjės nė vienas žmogus.

Vauba spaudė galvą, žnaibė savo ku
rą — gal čia sapnas, gal išvarginto, nu
kamuoto proto iliuzija?

Tuo tarpu už durų pasigirdo balsas. 
Žmogaus balsas.
— Įleiskit, Dievą garbinantieji, nelai

mingą pakeleivį,
— Vauba sustingo. Jis nebesusivokė, 

kur esąs ir kas daryti.

Jam vis rodėsi, kad tebesitęsia anas 
sapnas.

Ir vėl pasigirdo tas pats gailus bal
sas.

— Įleiskit, žmonės, įleiskit nelaimingą 
vargšą. Aš maldauju, prašau. Nejaugi tie
sa, kad gyvenime nebėra gailestingųjų sa- 
marijiečių.

Vauba dar abejojo.
Tačiau ryžosi ir atstūmė medinį 

skląstą.
Tarpduryj pasirodė sulinkęs, krump- 

las seniš. Jo ilgi plaukai — lietaus iš
plautos linų gijos, skruostai suvytę, ta
rytum drebulės lapai, akys mažos, susi
traukusios, lyg išverktos.

Jis tyliai įslinko vidun, palikdamas 
užpakalyj savęs neuždarytas duris.

Vauba žiūrėjo, nustebęs, į tuos ilgus 
plaukus, į tuos suvytusius skruostus, į tas 
išverktas akis.

— Br-r-r, kaip sušaliau! Lauke pū
gos, lyg paskutinė teismo diena būtų. 
Žmogau, uždaryk duris, sušildyk mane.

Vauba uždarė, priėjo prie pečiaus, 
palietė jį rankomis. Šaltas buvo.

— Užkurk ugnį, — šnibždėjo senis 
viena antros nebesugaudančiomis lū
pomis.

— Tuojau! — stumiamas nesupranta
mos jėgos, skubinosi Vauba. Tačiau pri
siminęs, kad vakar pabaigė paskutines 
malkas, sustojo,

— Skubėk, žmogau, — ragino senis.
Vauba nuleido rankas.
— Malkų nėra.
Senis pažiūrėjo į jį nustebusiu žvilgs

niu ir nusijuokė gerkliniu balsu.
— Cha, cha, cha! Malkų nėra! Lauke 

audra, tiek daug medžių paežeryj pri
vertė...

Vauba stovėjo. Lyg nebūtų girdėjęs 
tų žodžių.

— Žmogau, greičiau, baigiu šalti!... — 
skubino senis, pūsdamas į sukumpusias 
rankas šiltą kvapą.

Vauba vis laukė. Ko? — Nė pats ne
žinojo.

Galų gale dingo duryse.
Išbėgo paežerin. Kur daug žiemos pū

gos priverstų medžių.
Paežeryj, laužydamas sausas medžių 

šakas, staiga prisiminė paliktą ant sta
lelio knygą. Paslaptingą išminties knygą 
savo laimės raktą.

Vauba pabalo. Suspaudė rankomi:; 
galvą.

Žus knyga — užges paskutinė jo gy
venimo kibirkštis, viltis surasti sau lai
mę, pasitenkinimą gyvenimu.

Metė į šalį prilaužytas šakas ir pasi
leido lyg beprotis trobelės link. Nežiū
rėjo, nebojo nieko. Medžių ir krūmų ša
kes plėšė, draskė plaukus, raižė kruvi
nomis linijomis veidą, rankas.

Trobelę rado tuščią.
Nebebuvo keistojo senio.
Nebebuvo ir knygos — Vaubos gy

venimo paskutinės atramos.
Vauba dusliai suriko ir sukniubo ant 

stalo, ant tos vietos, kur gulėjo knyga. 
Jis skaudžiai pravirko, nors ir nebebu
vo akyse ašarų. Vietoj šių prasisunkė 
keli lašai kraujo.

Už lango staugė slidžiais ežero vieš
keliais lėkdamas, eglių viršūnėmis ūžda
mas, žiemos vėjas.

Už lango kaukė vilkai.
Alkani vilkai.
Vauba atsikėlė.
Jis ironiškai sukreipė lūpas ir pra

švokštė pro sukąstus dantis.
— Cha, cha, cha! Nebus kruvinos 

ašaros veltui! Surasiu nors ir pragaro 
gelmėse būtumei pasislėpęs, pavysiu, 
nors už jūrų vėjų pėdomis būtumei nu
lėkęs.
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Ir išbėgo.
Nejuto, kaip aštrios šakos draskė vei

dą, kaip žiemos šaltis žnaibė kūno sąna
rius.

Nejuto nieko.
Tik vieną tą norą — pavyti savo lai

mės rakto vagį.
Šaltas vėjas, piktas žiemos vėjas snie

go kalinis vėrtė) eglių viršūnes prie že
mės lenkė, laužė.

Naktis buvo tamsi, juoda, taryturri 
anos sapne matytos bedugnės. Žvilgsnis 
tegalėjo vos per kelis žingsnius prasi
skverbti — toliau nyko.

O Vauba vis bėgo.
Bėgo, tarytum sužeistas elnias.
Alkani vilkai sukaukė.
Sukaukė džiaugsmingu balsu.
Tarp eglių suspindo žalsvos, ugninės 

akys. Žiemos naktį, tarp storų eglių al
kanų vilkų akys.

Vauba tų mirties žiburių nematė. Vis 
bėgo.

O pastebėjo tik tada, kai iš visų pu
sių pradėjo tie žiburiai bliksėti, kai su
tartinas, džiaugsmingas kauksmas nu
krėtė drebuliais kūną.

Vauba prisispaudė, prisiglaudė prie 
storo medžio, sustingusiomis akimis ap
sidairė.

Mėgino dar bėgti. Ne nuo mirties, ne 
nuo žalsvų, ugninių žiburių, bet vyti sa
vo laimės rakto vagį.

Ant pečių užšoko senas vilkas, įleido 
ilgus, geltonus dantis į kaklo gyslas.

Vauba suklupo.
Baltas sniegas pasipuošė Vaubos krau

jo perlais.
Vaubai kažkaip gera, lengva pasida

rė. Akyse sukosi kurį laiką spalvoti pus
rutuliai, po to viskas trūko, subyrėjo į 
milijonus taškų. Vauba pasijuto kyląs į 
erdves viršum anų sapne matytų kalnų, 

mėlynų kristalų. Persiskyrė debesys ir 
Vauba pamatė paslaptingąjį senį. Senis 
sėdėjo Visatos Valdovo soste, apsuptas 
neužmatomų eilių angelų. Jo rankose gu
lėjo senoji knyga.

Klaikiai degė vilkų akys — vaškinės 
grabnyčios prie Vaubos lavono.

Graudžiai verkė eglės, laužomos žie
mos vėjo.

Gal Vaubos gailėjosi.
Nelaimingo Vaubos, neradusio žemėj 

laimės.
Vilkai žiūrėjo ugninėmis akimis ir 

kaukė.
Jie buvo dar alkani.

Skautai-ės visame pasaulyje.
K————i  I !■ ■■MWSMMUmU

Olandijos skautų stovykla.
Šios vasaros Olandijos skautų pirmojoje tautinėje sto

vykloje dalyvavo 2.700 skautų, kurių dauguma į stovyklą 
buvo atvykusi dviračiais. Stovykloje buvo specialiai pasta
tytas dviračių garažas, kuriame tilpdavo 1.500 dviračių. Be 
Olandijos skautų stovykloje buvo ir svečių iš užsienių: Belgi
jos, Danijos, Anglijos, Prancūzijos, Vokietijos, Vengrijos, Nor
vegijos, Škotijos ir Niderlandų Indijos. Svetimtaučių buvo du 
šimtai. Į stovyklą buvo atvykęs pasaulio skautų šefas Baden- 
Powellis. Jis apdovanojo Olandijos skautų vadą Sidabro Vilko 
ordinu.

Stovykla turėjo didelio pasisekimo. Visa olandų spauda 
labai daug jai pašventė vietos savo skiltyse. Olandijoje skau- 
tystė įsigijo daug naujų prietelių.

Sveika, žiemuže!

Norvegų stovykla.
Šią vasarą, be kitų tautinių stovyklų, tokia stovykla bu

vo ir Norvegijoje. Joje dalyvavo 5.300 skautų, arba 50"/o 
visų norvegų skautų. Buvo atvykusių skautų svečių ir iš už
sienių: Danijos, Prancūzijos, Anglijos, Vengrijos, Islandijos, 
Lenkijos ir Švedijos, Stovykloje buvo apsilankęs tarptautinio 
skautų biuro direktorius p. H. Martin, kuris Baden-Powellio 
vardu įteikė „Sidabro Vilko“ ordiną Norvegijos skautų galvai 
pastoriui M 6 11 e r-G a s m a n n. Stovyklą aplankė apie 23.000 
žmonių, kas yra daug, turint galvoje, kad ji buvo suruošta prie 
miesčiuko, kur gyvena tik 1.000 gyventojų. Iš didesnių krašto 
centrų į stovyklą buvo leidžiami specialūs traukiniai. Šalia 
stovyklos įvyko Norvegijos skautų vadų kongresas.

Skaučių „Miško Mokykla“ Slovakijoje.
Čekoslovakijoj ir Slovakijoj jau nuo senai yra Anglijos 

skautų vadų Gilwell kursų pavyzdžiu organizuotų „Miško Mokyk
lų“, geriems vadams skautų organizacijai paruošti. Kiek 
ankščiau ir Čekijos skautės įsisteigė sau berniukų kursų — 
stovyklos pavyzdžiu „Miško Mokyklą“, kuri rūpinasi ruošti 
vadoves čekų skaučių draugovėms. Dabar panašiu dalyku 
susirūpino ir Slovakijos skautės, kurios šią vasarą prie vyrų 
„Miško Mokyklos“ įsteigė savo skyrių. Iš tų kursų Slova
kijos skautės daug tikisi ir, be abejo, daug laimės.

Įdomus konkursas.
Vienas Paryžiaus vilkiukų vadas surengė savo vilkiukų 

tarpe įdomų konkursą: Jis liepė vilkiukams rasti, neinant į 
muziejus, seniausį Paryžiuje Švenčiausios Panelės atvaizdą. 
Vilkiukai ėjo sostinės gatvėmis gražiai saliutuodami sutiktiems 
kunigams ir kuorimčiausiu veideliu paklausdavo: „pasakykite, 
kurioje bažnyčioje yra seniausias Švenčiausios Panelės atvaiz
das?“ Aišku, užklausti kunigai kiek galėdami padėdavo ma
žiems vaikams ir šie paskutinieji tikrai rado iš tikrųjų seniau
sią Paryžiuje Švenčiausios Panelės statulą.

Tr Afganistane yra skautų.
Tarptautinis skautų komitetas, peržiūrėjęs neseniai įkurtų 

Afganistano skautų organizacijos įstatus ir įžodį, pripažino, kad 
jie atitinka tarptautiniam pavyzdžiui ir Afganistano skautų 
organizaciją nutarė priimti į tarptautinę skautų šeimą.
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Kas reikia dirbti?
(Tęsinys iš 19 — 23 nr. nr.).

Mankštos ir žaidimai.
Vilkiukų ir paukštyčių antrojo pat. 

laipsnio programos 10 § parašyta: „Mo
kėti peršokti per griovį (paukštytėms 
peršokti per virvelę), žaisti būrelyje ar 
lizdelyje žaidimus ir dainuoti 6 daineles”. 
(Žiūr. Lietuvos Skautų Brolijos Statuto 
46 pusi.). O jau pirmojo pat. laipsnio pro
gramos 5 § įrašytas toks reikalavimas: 
„Mokėti 4 gimnastikos pratimus, 8 dai
neles ir 8 žaidimus...” (Ten pat 47 pusi.). 
Matome, kad mankštos ir žaidimai nėra 
vien geros valios pramoga, bet būtina 
sąlyga, kurią privalo ištęsėtį kiekvienas 
vilkiukas ir kiekviena paukštytė. Vilkiu
kų mokymas peršokti per griovį ir paukš
tyčių mokymas šokinėti per virvelę turi 
įvairių įvairiausių varijantų, kuriuos 
draugininkas sumaniai derindamas užims 
vaikus ir visada jiems suteiks įdomaus 
ir linksmo mankštinimosi. „Mokėti 4 
gimnastikos pratimus...“ reikia suprasti 
tokius, kuriuos išmokę vilkiukai ir 
paukštytės kasdien kartotų ir stiprintų 
savo kūną. Ne visų d-vių vilk, ir paukš
tytėms tiks tie patys gimnastikos prati
mai, nes ne visų vienokia sveikata ir ne 
visur rasis vienokių fiziškų sveikatos 
trūkumų. Čia d-kas turi kaip tik tokius 
pratimus parinkti, kuriuos praktikuoda
mi vaikai ugdytų savo apleistus ir atsi
likusius silpnuosius organus. Išmoktas 
pratimas turi būti praktikuojamas. Už tat 
mankštų ir žaidimų įvedimas į sueigų 
programą būtinas. „Skautų lavinimas, 
kiek tai galima, turėtų būti vedamas pra
timų, žaidimų ir konkursų keliu“, rašo 
Baden-Powellis savo knygoje „Skautai“. 
„Žaidimai, pasilinksminimai, Įvairūs or
ganizuoti „šūrum-būrum“, tai geros skau- 
tystės paslaptis“, sako John Lewis kny
gutėje „Kaip vesti skiltį“. (Roland Phi- 
lipso „Skilčių sistemą“ ir John Lewis 
„Kaip vesti skiltį“ patariu perskaityti 
kiekvienam vilkiukų-paukšt. d-vės drau
gininkui. Šios pigios knygelės gaunamos 
Vyr. Sk. Štabo Skautiškų Reikm. Tieki
mo Skyr.). „Negalime praleisti užsiėmi
mo, kuriame nebūtų vieno tikrai, įdo
maus žaidimo... Draugovė, kuri žaidžia 
dažnai ir žaidžia linksmai, dirba gerai ir 
dirba daug”, įkalba John Lewis. Tačiau 
mankštos ir žaidimai nereikia suprasti 
siaurai ir jie neturi būti patys sau tiks
lu. Jų tikslas — fizinis ir moralinis vai
kų ugdymas. Šiuo atveju vadas visumet 
turi prieš akis turėti aukštuosius tikslus, 
turi atminti, ko jis žaidžiamu žaidimu no
ri pasiekti ir moralinėje srityje.

Langermann'as, panaudojęs vaikų 
auklėjimui ir mokymui sodo tvarkymą, 
priežiūrą ir darbą jame, sako, kad jam 
rūpėjo „ne sodas ir jo prižiūrėjimas, kaip 
kokiam sodininkui, ieškančiam pelno, bet 
pirmiausiai ir išimtinai kiekvieno atskiro 
vaiko valia, kadangi vaikai pirmų pir
miausia privalo norėti ir sugebėti norėti, 
nes kiekvieno žmogaus vertė glūdi jo 
norėjime“. „Laisvas, džiaugsmingas ir 
tikslingas darbas" buvo tam tikros auk
lėjimo sistemos pagrindas. (Žiūr. Ant. 
Herget „Svarbiausios pedagoginės srovės 
šių dienų gyvenime" I d.). Langermann'o 

sodas — juk tai žaid mas! Juk visa skau- 
tybės auklėjimosi sistema — yra žaidi
mas ir žaidimas! Analoginiai galime taip 
pasakyti: „Laisvas, džiaugsmingas ir tik
slingas žaidimas yra skautybės sistemos 
auklėjimosi pagrindas".

Jeigu vadas nori savo vilk, ir paukšt 
išugdyti kokių gerų ypatybių, turi tik pa
rinkti ar išgalvoti atitinkamą žaidimą ir 
įpratinti tiksliai žaisti. Žaidimo tikslingu
mas — būtiniausia sąlyga. Už tat sun
kesniuosius žaidimus prisieina žaisti nuo
sekliai keletą kartų.

Dabar bus suprantama, kad į skautiš
kų žaidimų eilę įeina ne vien tik „fiziš
kieji" ir „linksmieji" žaidimai, bet įvai
rių įvairiausi žaidybiniai užsiėmimai ir 
darbai, auklėją garbingumą, discipliną, 
susjvaldymą ir apskritai tvirtą būdą ir 
gerus įpročius.

Baden-Powellio knygos „Skautų žai
dimai“ taip suskirstyti: L Skautų žaidi
mai, II. Selinimo žaidimai, III. Pėdų se
kimo žaidimai, IV. Žiemos žaid., V. Pa
talpų žaid., VI. Stovyklos ir lauko žaid., 
VII. Jūrininkų žaid., VIII. Dviratininkų 
žaid., IX. Žaidimai mieste, X, Nakties 
žaid., XI. Pirmos pagalbos žaid., XII. Jė
gas lavinantieji žaid. ir XIII. Pasielgi
mai.

Labai daug tų žaidimų „Skautų Ai
das" jau yra atspausdinęs savo skiltyse. 
Manau, mūsų d-kai tuo yra pasinaudoję. 
Be to, dar, turime ir „Skautų žaidimų“ 
knygelę.

Ta pačia proga tenka priminti ir žai
dimų bei užsiėmimų higieną. Apie skau
tiškų žaidimų ir užsiėmimų higieną pata
riu perskaityti „Skautų Vado“ 1, 2, 3 ir 
4 nr. nr. „Skautų higienos“ skyrių.

Pojūčių organų lavinimas.
Geras skautas vien savo akim nepa

sitiki. Jam prisieina dirbti ir dieną ir 
naktį ir jis,' suprantama, patamsy negali 
taip matyti, kaip dieną. Dėlto svarbu iš
lavinti kiti pojūčiai, kaip klausa, uoslė, 
lietimas, skonio ir muskulinis — moto
rinis pojūtis.

„Kartą, nakties metu, man teko vesti 
didelis kareivių būrys tamsiomis giriomis 
užpulti priešą“, pasakoja B.-Powellis. 
„Dieną prieš tai tuo keliu aš buvau ėjęs 
ir dabar atradęs savo pėdas juos vedžiau 
toliau apgraibydamas kiekvieną pėdą“.

Kiekvienam žmogui labai dažnai pri
sieina kas nors dirbti tamsoj, todėl vil
kiukams ir paukšt, to reikėtų pratintis iš 
mažens.

Labai įdomus pratimas — kiekvieną 
rytą atsikelti tamsoj ir neuždegant žibu
rio nusiprausti, išplauti dantis, padaryti 
ryto gimnastiką, apsivilkti rūbus, tvar
kingai užsirišti skautišką kaklaraištį ir 
susišukuoti plaukus. Pradžioje kiek sun
koka, bet vėliau, įpratus, visai gerai 
seksis.

Taip pat galima pratintis užrištom 
akim atrasti sau kelią.

Tuo būdu pamatysime, kaip žmogui 
svarbūs ir naudingi kiti pojūčiai. Iš įvai
rių garsų (žmonių kalbų, riksmų, gyvulių 
balsų, bažnyčios varpų skambinimo, va
žiuojančių ratų bildesio ir k.) galima 
orientuotis kelio kryptyje. Taip pat ir 
uostydami galim suprasti, kada einam pro 
kūtę, išmatų duobę ir p.

Uoslė.
B.-Powellis pasakoja, kad žinojęs vie

ną Aigipto arabą, kelio vadovą, kuris 
būdamas visiškai aklas, mokėdavo tiks
liai atrasti kelią ir poilsio vietas iš smė
lio kvapo. Jis paimdavęs saujelę smėlio, 
pauostydavęs ir taip persitikrindavęs, ar 
tikru keliu einąs.

Kartą keli jo draugai, norėdami jį pa
juokti ir suklaidinti, išeidami iš vienos 
poilsio vietos, pasiėmė tos vietos smėlio 
maišelį. Kaip priėjo kitą vietą, vienas jų 
padavė aklajam kelvedžiui to smėlio sau
jelę, sakydamas ką tik paėmęs nuo 
žemės. Aklasis pauostė smėlį, labai nu
stebo ir vėl uostė. Paskui jis nusiminęs 
pasakė, kad esąs suklydęs ir juos atve
dęs į tą pačią vietą, iš kurios išėję.

Dar vienas atsitikimas Prancūzijoje.
Į turtingo bankininko namus užėjo ne

pažįstamas vyras su dideliu siuntiniu. 
Bankininkas buvo išvažiavęs, tai siunti
nį priėmė jo motina. Nepažįstamasis pa
sakė, kad siuntiny esą brangenybės ir 
todėl prašė išrašyti kvitą. Lyg tik mo
teriškė atsisėdo prie stalo rašyti kvitą, 
nepažįstamas peiliu smeigė jai į nugarą. 
Jos marti metėsi padėti, bet ir šią su
žeidęs nepažįstamasis išbėgo.

Abi moterys buvo tik sužeistos ir to
dėl jos nupasakojusios įvykį pažymėjo 
kad tas pats vyras neseniai buvęs pas 
bankininką ir vadinęsis Žame.

Policija ilgai ieškojo Žame, bet be pa
sekmių. Bet slaptosios policijos valdi
ninkas, atrišęs „siuntinį", rado ten tik 
serą, sudėvėtą geležinkelių tvarkaraščio 
knygą, kuri atsidavė odų dirbtuvės kva
pu. Tada policija susekė, kad žmogžudys 
yra Žantili odų fabrikos Paryžiuje aukš
tas pareigūnas. Moterys jį tuojau pažino. 
(Žinoma, dabar daktiloskopija tikresnis 
raktas susekti nusikaltėlį).

Šiaip ar taip, ir kasdieniniame gyve
nime malonu turėti jautrų ir gerą uoslės 
organą.

Įdomus žaisti toks uoslės lavinimo 
žaidimas. Paimti keletą popierinių mai
šelių, į kiekvieną įdėti po truputį įvai
rių turinčių kvapą dalykų (pav., kavos, 
tabako, svogūnų, odos, rožių lapelių, 
apelsinų žievių, duonos riekelę ir d. k.) 
ir tuos maišelius sudėstyti į eilę, po 60 
cm. tarpais. Vilk, ar paukšt, kiekvieną 
maišelį gali uostyti tik 5 sekundes. Su- 
uostęs visus daiktus surašo lapelyje tąja 
ttvarka, kaip yra sudėti maišeliai ir įtei
kia draugininkui. D-kas tikrina, kas dau
giau tikriau atspėjo, o nežinančius dar 
kartą pratina uoslės pagalba pažinti 
daiktus.

Galima dar ir kitaip žaisti. Sakysim, 
vienas'vilkiukas išeina į kiemą ir ten ža
liu svogūnu patrina įvairius daiktus, k. 
a., namo sienas, tvoros stulpus, medžius, 
šulinio rentinį ir t. t., o kiti, vėliau iš
ėję, turi uostydami susekti visus svogū
nu patrintus daiktus, juos surašyti lape
lyje popieriaus ir įteikti d-kui. Laimėja 
tas, kuris teisingai daugiau daiktų at
spėja.

Klausa.
Pietų Afrikos karo metu vienos kal

vos pašlaitėje stovykloje gyvenę anglų 
kariai. Tame būryje buvęs ir B.-Powellis. 
Kartą kalvos viršūnėje jis išgirdęs dide
lį pavijanų (tai beždžionių rūšis) klyks
mą. Dalis kareivių to klyksmo negirdė
ję, o dalis kad ir girdėję, į jį dėmesio ne
kreipę.

Bet skautui tas daug ką reiškęs. B.- 
Powellis tuoj paėmęs žiūroną, ėmęs ste
bėti kalvos viršūnę ir ten pastebėjęs 
priešų žvalgus. Ilgai netrukdamas B.-Po
wellis išsiuntęs savo būrį vyrų, kurie ap
supę priešo žvalgus ir paėmę juos į ne
laisvę.
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Tas įvykis parodo, kaip labai svarbu 
yra viską girdėti ir girdint suprasti. Daž
nai taip būna, kad ausys girdi, o sąmo
nė — ne. Ausys ir sąmonė turi susirišti. 
Tam reikalingos pratybos ir žaidimai. 
Tų pratybų ir žaidimų ypač daug reikia 
mokyti jaunus vilkiukus ir jaunas paukš
tytes.

Patariame žaisti tokį žaidimą. Vienas 
vilkiukas ar paukštytė užrištom akim at
sistoja rato vidury. Po duoto ženklo visi 
rate stovį vilk, ar paukšt, tylutėliausiai 
selina prie stovinčio „aklio“. „Aklis“ 
klausosi ir nugirdęs kuria kryptimi braš
kėjimą — pirštu „šauna": jei „pataiko" 
— tas iš žaidimo išeina, jei ne — teisė
jas pasako „nieko“. Kiekvieno selintojo 
tikslas — prieiti nepajustam prie „ak
lio“ ir jį paliesti ranka.

Regėjimas.
Kiekvieno žmogaus džiaugsmas yra 

turėti šviesias akis. Tik, deja, labai daž
nai būna, kad matom, bet nematom. B.- 
Powellis, būdamas dar vilkiuko amžiaus 
vaikas, mėgdavo įsistebėti gatvės poli
cininko numerį ir ji atsiminti. Jis steng
davosi pamatyti ir pažinti numerį kiek 
tik galima iš toliau. Darydavo šitaip. 
Pamatęs policininką jau iš tolo sutelk
davo savo dėmesį į jo apykaklės nume
rį. Jei dar neišskaitydavo, tai palengvėl 
prie jo artindavosi. Taip besipraktikuo- 
damas, B.-Powellis tapęs tokių „šviesių" 
akių, kad jo vienaamžiai draugai daug 
kartų stebėdavęsi.

Regėjimo organo tobulumas reiškiasi 
normaliu matymu (nei toliaregis, nei 
trumparegis), akylumu, pastabumu ir ge
ra regėjimo atmintimi. Toms ypatybėms 
lavinti yra daug žaidimų ir priemonių. 
Čia paminėsiu tik kelias.

1. Langų stebėjimas. Priveda
mas vilk, būrelis ar paukšt, lizdelis prie 
krautuvės lango ir leidžiama 1 min. žiū
rėti. Pasitraukę nuo lango surašo atmin
tus daiktus į popierio lapelį ir įteikia 
d-kui. Susekama, kas daugiau tikrų daik
tų atsiminė ir kas savų prigalvojo, kurių 
ten visai ir nebuvo. Nebūtų daiktų pri
rašymas — didelė klaida — nuo jos rei
kia atpratinti.

2. Kimo žaidimas. Tai labai po
puliarus visiems žinomas žaidimas, ku
rio čia ir neaprašinėsiu.

3. Pėdų sekimas. Pav., vienas 
vilkiukas su lazda išeina į laukus ir miš
kus. Lazdos gale reikia įkalti kokį ypa
tingą gelžgalį, kuris žemėje įspaustų vi
siems pažįstamus ženklus. Po 10 min. jį 
paseka d-vė.

Šis žaidimas tinka kaimų pr. mokyk
lų vilkiukams ir paukštytėms. Miestelė
nams galima duoti kitokį žaidimą.

4. Keliautojai — stebėtojai. 
Išsiunčiami būreliai ir lizdeliai savais 
skirtingais keliais į miestą ar laukus pa
sivaikščioti (sakysim, 20 — 30 min.), ir 
sužymėti šiuos pastebėtus daiktus:

raišiantį arklį — 8 taškai, 
varną — 3 taškai,
7 paukštelių būrelį — 5 taškai, 
paukščio kiaušinio formos ir dydžio 

akmenėlį — 3 taškai,
ąžuolo medį — 1 taškas, 
raudonas rūbas — 1 taškas, 
vėjo rodyklė — 1 taškas ir t. t....
Kiekvienas vilkiukas ar paukštytė, 

prieš eidamas į žygį, susirašo sąlygą į la
pelį popieriaus ir, iš anksto žinodamas, 
kiek už kurį dalyką gaus taškų, keliau
damas ima žymėti lapelyje. Sugrįžus na
mo, apskaičiuojama, kiek kuris vilk, ar 
kuri paukšt, taškų surinko atskirai ir 
kiek visas būrelis ar lizdelis bendrai. 
Tuo būdu išskiriamas laimėtojas asmuo 
ir laimėtojas vienetas.

(B. d.). K. P.

KNYGŲ LENTYNĖLĖ.
D. Andrulis. Dainos mažiems dai

nininkams. Pradžios, vidurinei bei aukš
tesniajai mokyklai. 1. Tarnavau. 2. Ože
lis. 3. Siuntė mane močiutė. 4. Pavasaris.
5. Sukliko gulbelė. 6. O kas tenai dun
dėjo? 7. Uodas. 8. Vaitas. 9. O ūžia. 10. 
Pupa. 11. Dukrelė. 12. Kad aš jojau per 
kiemelį. 13. Našlaitėlė, 14. Tingus ber
nelis. 15. Miegužėlio noriu. 16. Ant kal
no kviečiai.

Sporūta (kūno kultūros rūmų talka). 
Švietimo ministerijos kūno kultūros rū
mų leidinys. Kaimas, 1932 m. 20 plp.

/ Mūsų tautosaka. VI. Red. prof. Krė
vė-Mickevičius. Hum. m. fak. Tautosa
kos Komisijos leidinys. Kaunas, 1932 me
tai. A. R. Niemi, Lietuvių liaudies dainų 
tyrinėjimai. Iš suomių kalbos išvertė 
Adolfas Sabaliauskas. 318 pusi.

Suomių prof. A. R. Niemi jau 1900 
m. vasarą pradėjo studijuoti lietuvių* tau
tosaką. Studijų reikalais jis keletą kartų 
buvo atvykęs į Lietuvą ir keliaudamas 
po kaimus surinko daug lietuvių liaudies 
dainų ir kitokios tautosakos. Tų prof. A. 
R. Niemi kelionių ir studijų vaisius yra 
šis gana didelis ir moksliškai parašytas 
„Lietuvių liaudies dainų tyrinėjimų“ vei
kalas.

Veikalo įvade prof, rašo apie Lietu
vą priešistoriniais laikais, Lietuvą istori
jos priešaušry ir apie Lietuvos kaimie
čius istorijos metu. Šios įdomios ir svar
bios etnografijos žinios mums padeda ge
riau suprasti lietuvių liaudies žodinį me
ną, arba tautosaką.

Pirmajame savo „Lietuvių liaudies 
dainų tyrinėjimo" skyriuj autorius plačiai 
nagrinėja Lietuvos liaudies rinkimo isto
riją, antrajame — dainų tyrinėjimo isto
riją, nurodo, kokie turėtų būti dabarti
niai tautosakininko uždaviniai ir meto
das; trečiajame — nagrinėjama liaudies 
daina ir gyvenimas, ketvirtajame — lie
tuvių ir latvių dainų rutuliojimosi isto
rija, penktajame — lietuvių ir latvių dai
nų santykiai ir šeštajame — lietuvių ir 
latvių aidai suomių liaudies poezijoje.

Iš turinio apžvalgos matome, kad ši 
knyga tautosakos tyrėjui ir mėgėjui su
teikia daug žinių. Baigdamas, dar noriu 
pažymėti, kad knygos pradžioje yra įdė
ta trumpa A. Sabaliausko parašyta a. a. 
prof. Augusto Roberto Niemi biografija, 
o pati knyga papuošta daugeliu žymes
niųjų mūsų tautosakininkų atvaizdais.

Motina. Lietuvių poezija ir beletristi
ka apie motiną. I dalis. Redagavo Simas 
Miglinas. Įžangą parašė Liudas Gira. „Ži
nijos" b-vės leidinys. Kaunas, 1932 m. 
193 + 3 n. pusi. Kaina 4 lt.

Beveik kiekvienas žmogus draug su 
poetu M. Vaitkum pasakys:
Palaimintas motinos dyvinas vardas! 
Jisai sugraudina beširdį kiečiausį: 
Jis — skaisčiojo angelo degantis kardas; 
Juo širdį net plieno krūtinėj užgausi!

Motinos vardas mums brangus dėl jos 
begalinės meilės. Juk visai teisingai sako 
kitas mūsų poetas Petras Vaičiūnas: 
Motinos meilė, kaip dangiškos ugnys, 
Skaidriai liepsnodama, guodžia pasaulį... 
Motinos meilė — tai jūros bedugnės... 
Jai suliepsnojus mums užteka saulė...

Kilniesiems motinos jausmams iškelti 
ir atvaizduoti kiekvienos tautos literatū
roj yra daug gražių kūrinių. Šioj antolo

gijoj yra nemaža gražių lietuvių poezijos 
ir beletristikos kūrinių apie motiną. An
tologijoj yra keturiasdešimt aštuonių au
torių kūrinėliai ir keletas liaudies daine
lių apie motiną. Visi jie paskirstyti į 
šiuos skyrius: „Kai mes augom pas mo
tutę", „Nepamainomoji motinos širdis“, 
„Dideli vaikai — dideli vargai" ir „Mo
tutė aukštajam kalnely“.

Šioje antologijoje šalia tikrai gražių 
meniškų kūrinėlių yra nemaža ir visai 
niekam tikusių. Tačiau, aplamai imant, 
antologija skaitytina. Ypač ji naudinga 
bus „motinos dieną". Gaila tik, kad jos 
kaina didelė, rodos, leidėjai neturėtų 
nuostolio, pardavinėdami ją po 1,50 lt. 
ar 2 litus. Keturi litai jau kiek per daug 
brangu,

Rabindranath Tagore, Laivo 
sudužimas. Romanas. Vertė Jonas Ka
zėnas. „Naujo Žodžio" b-vė. Kaunas, 
1932 m. 354 pusi. Kaina 3,50 lt.

„Laivo sudužimas“ yra vienas geriau
sių garsiojo indų rašytojo Rabindranato 
Tagorės veikalų. Jame sprendžiama vyro 
ir žmonos ištikimybės problema. Nors ta
me veikale vaizduojamas indų gyvenimas 
ir papročiai, tačiau dėl savo taurių min
čių ir gilaus žmogaus sielos pažinimo, jis 
ir mums artimas. Veikalas be galo intri
guojąs: jį pradėjęs skaityti nebegali at
sitraukti neperskaitęs viso. Pats veikalas 
išverstas, palyginti, ne blogai.

Benediktas Rutkauskas. Nuo
dėmės. „Sakalo" b-vės leidinys. Kaunas, 
1932 m. 120 pusi. Kaina 2,50 lt.

Rinkiny yra vienuolika nedidelių kū
rinėlių (novelių, pasakų...). Juose vaiz
duojama kaimo ir miesto buitis. Autorius 
dar, matyt, nevisai pajėgia giliau įžvelg
ti į žmonių sielas. Todėl jo vaizduoja
masis gyvenimas paviršutiniškas, o tipai 
neryškūs ir neįdomūs. Turinio atžvilgiu 
šios novelės ir pasakos silpnokos. Ta
čiau autoriaus stilius, palyginti, gražus ir 
dėl jo verta B. Rutkausko „Nuodėmes“ 
paskaityti. A. Dangerutis.

Pora žodžių apie gerą knygą.
Nesigilindamas į jokius literatūros 

gudrumus, noriu geriesiems broliukams 
ir sesutėms pasakyti porą žodžių apie 
vieną neseniai skaitytą knygą. Knygos 
pavadinimas trumputis, kuklus — „Mar
tynas Ideas", jos autorius Jack Lon
don. Skautams-ėms, kurie savo dvasią 
„peni“ ne vien Rygos romanais, šis auto
rius, manau, bus žinomas, pažįstamas. 
Be abejo, jūs gal būsite to Jack London 
skaitę „Jūros Vilkas“, „Trys širdys", o 
kas žino vokiečių kalbą, tai ir „Men- 
schen der Tiefe", „Der Konig Alkohol“ 
ir kt. Grįžkime prie „Martyno Idno"; 
jis skaitytinas štai kodėl:

Jack London „Martyne Idne" savo 
talentinga plunksna vaizduoja to paties 
vardo herojaus nepaprastą pasiryžimą 
tapti rašytoju. Šis pasiryžimas sutinka 
be galo daug kliūčių, kurių nugalėjimui 
neatsiranda „deus ex machina", su jomis 
pats didvyris nepailstamai kovoja. Ir 
savo tikslą atsiekia. Iš paprasto, ne
mokėlio jūrininko prasimuša į pirma
eilius rašytojus... Visas romanas nepasi
žymi pikantiškais nuotykiais; tokiam ta
lentui, kaip Jack London, nereikia grieb
tis tokios negudrios literatūriškos ma
nieros, jis vaizduoja paprastą, kasdieninį 
gyvenimą, kuris rište pririša prie roma
no. Svarbią rolę romane lošia meilė. 
Nelauktas finalas giliai sujaudina ir 
skeptiškiausį skaitytoją. Šį romaną nuo
širdžiai patartina perskaityti visiems 
skautams-ėms. Jis mums, skautams, 
savo idėjomis labai artimas.

Balys Gendv,
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Ar žinai?
1. Ar žinai, kas mūsų sostinė, kokia 

valstybės vėliava ir kada būna tautos 
šventė?

2. Kaip vadinasi Argentinos, Latvi
jos, Lenkijos, Estijos, Vengrijos piniginiai 
vienetai?

3. Kiek kilometrų šviesa nulekia per 
sekundę?

4. Keli vandenynai yra mūsų plane
toj?

5. Kada Lietuvos skautai švenčia sa
vo skautiškas šventes?

6. Ar galima nuplaukti baidare iš 
Kauno i Anykščius ir, jei galima, tai ku
riuo keliu?

7. Kuris pasaulio žemynas didžiau
sias?

8. Koks yra „Skautų Aido“ redak
cijos adresas?

9. Kaip skamba lietuviškai išversti 
šie krikščioniški vardai: Benediktas, Jur
gis, Martynas, Petras, Povilas, Ona, Zu
zana?

10. Kurioj Lietuvos vietoj yra ilgiau
sias geležinkelio tunelis?

11. Kas parašė šias knygas: „Kryž- 
kelius“, „Skautų vadovų“, „Dainą apie 
sakalą“, „Aplink žemę per 44 dienas“?

12. Iš kokių figūrų susideda šachma
tai? (Išvardyk vienos pusės figūras).

13. Koks buvo š. m. „Skaudo Aido“ 
nr. 21 viršely posakis?

14. Kiek maždaug telpa grūdų i 
litrą? (Suklysti galima tik šimtu).

15. Kas privalo turėti pasą?
16. Kaip gaivinti sušalusį žmogų?
17. Kuriose pasaulio dalyse randasi 

šios valstybės; Rumunija, St. Marino, 
Islandija, Peru, Honduras, Liberija, Ma
roko, Butanas, Nepalas, Irakas?

18. Kaip galima užvirinti vandenį 
be ugnies, turint tik pakankamai van
dens, negęsytų kalkių ir smėlio ar že
mių?

19. Kaip žymimi Lietuvos civilinės 
aviacijos lėktuvai? Paulius,

Ir mes lavinkime atmintį 
ir protą žaizdami.

III.
Atsakymai į klausimus „Skaute, pas

tabumas visur ir visada reikalingas“. 
„Sk. A.“ 23 (104) nr.

1. Žodžiai: „Matyti yra geriau ne
gu žiūrėti, pastebėti yra geriau negu ma
tyti" paimti iš š. m. „Skautų Aido" 
nr. 21.

2. Pats skautų įstatas: „Skautas 
draugas savo artimui ir brolis kitam 
skautui" teisingai parašytas, bet pažy
mėjimas, kad tai trečias skautų įstatas — 
neteisingas, nes iš tikrųjų jis, aukščiau 
parašytas įstatas, yra ketvirtas.

3. Į Varėną nukeliavo tik vienas skau
tas Pempiukas, nes kitus jis sutiko, va
dinas, jie nukeliavo į priešingą pusę.

4. Popiežiaus valstybė vadinasi — 
Vatikanas.

5. Paskutiniuose „Skautų Aido“ nu
meriuose aiškinami skautų įstatai pagal 
prof. Aleksandrą Sik.

6. „Skautų Aidas“ spausdinamas „Vil
niaus" spaustuvėj Kaune.

7. Vienoj 20 centų monetos pusėj at
spausta užrašas „20 centų" ir javų var
pa, kitoj — vytis, užrašas „Lietuvos Res
publika", Gedimino stulpai, skaitmuo 
1925 ir šalimais skaitmens, iš abiejų pu
sių, po lapelį.

8. Lietuvos valstybės ženklas vytis 
joja į kairę pusę.

9. Pasaulio skautų patrono Šv. Jurgio 
šventė šiemet buvo šeštadienį.

10. Neris įteka, o neišteka, kaip buvo, 
pastabumo dėliai, klaidinama klausime, į

j ŠACHMATAI, j
Uždavinio sprendimas.

i. Ka7, Ka5. 2. Žb7 matas.
Iš šachmatų pasaulio.

Neseniai lankęsis Kaune buvęs pa
saulio čempijonas d-ras L a s k e r i s 
aplankė ir Rygą, kur simultano seanse 
susitiko su Rygos šachmatininkais. Se
anso rezultatai rodo, kad Rygos šachma
tininkai išstatė stipresnę komandą, negu 
kauniškiai. Iš 20 partijų d-ras Laskeris 
išlošė 8, baigė lygiomis taip pat 8, ir 4 
pralošė.

Lietuvos pirmenybių turnyre, Kaune, 
buvo visa eilė sensacijų. Kauno meiste
ris P. Vaitonis pralošė jaunam šach
matininkui D i s 1 e r i u i. Tą nuostolį 
jis, tačiau, išlygino, gražiai nugalėjęs V. 
Mikėną. Tą partiją mūsų skaitytojai 
ras šiame numeryje. Po 5 ratų, turnyras 
duoda sekantį vaizdą: Mikėnas turi 
4 taškus, Vaitonis 3, Žilevičius 
2,5, Gladšteinas ir Luckis po 2, 
Disleris 1,5, Abramavičius ir 
Vistaneckis po 1. Reikia manyti, 
kad kova dėl pirmos vietos įvyks tarp 
Mikėno ir Vaitonio.

Visiems mūsų skaitytojams praneša
me, kad „Sk. Aidas“ ateinančiais metais 
ruošia uždavinių sprendimo konkursą. 
Laimėjusiems bus duodama, kaipo pre
mijos, šachmatai, šachmatų literatūra, 
„Sk. Aido“ prenumeratos, įvairios kny
gos ir kt.

Šiame numeryje duodame partiją, loš
tą š. m. Lietuvos pirmenybių turnyre 
tarp pretendentų į pirmą vietą: Vaitonio 
ir Mikėno. Baltieji brangiai užmokėjo 
už savo pasyvų lošimą, jų keli silpnesni 
ėjimai davė juodiesiems progos paimti 
iniciatyvą į savo rankas. Juodieji taip 
pat parodė gerą endšpilio techniką.

Valdovės gambitas.
V. Mikėnas P. Vaitonis

1. d2—d4 Žg8—f6

Nemuną ties Kaunu.
11. Įstatymas, kuriuo būtų leidžiama 

visiems skautams veltui lankyti kinus, 
dar neišleistas, greičiausiai ir ateity ne
bus išleistas.

12. Traukiniu nuvažiuoti į Šakius ne
galima, nes pro juos (Šakius) neina ge
ležinkelio linija.

13. Vasario mėnesį žmonės mažiausiai 
miega, nes tas mėnuo mažiausiai turi 
nakčių.

14. Mūsų dabartinis švietimo minis- 
teris yra p. inž. K. Šakenis.

15. Šiemet Kauno skautai matė skau
tišką filmą vardu: „Mažasis Robinzonas".

16. Mefistofelio rolė vaidinama ope
roj „Faustas".

17. Lobo yra vienos E. Thompsono-Se- 
tono apysakos (ji atspausdinta š. m. „Sk. 
A.“ nr. 21) vyriausias veikėjas — vilkas.

18. Kaune yra dvi skautų vyčių drau
govės; Kauno I-ji dr. J. Basanavičiaus 
sk. vyčių draugovė ir Kauno II-ji inž. P. 
Vileišio sk. vyčių draugovė.

19. Iki šiol sukonstruktuoti keturi 
„Anbo“ (I, II, HI, IV — „Anbo“). Jų 
konstruktorius — pik. Itn. inž. A. Gus
taitis.

20. Dabartinis Amerikos J. V. prezi
dentas — Hooveris.

21. „Skautų Aido" 22 (103) nr. viršelį 
paišė T. Valius.

22. Paskutiniu laiku savaitraštis „Mū
sų Rytojus“ persitvarkė į dukartsavai- 
tinį.

23. Havana yra Kubos valstybės sos
tinė.

2. c2 c4 e7—e6
3. Žbl—c3 d7—d5
4. Rcl—g5, galima lošti taip "pat ir 

4- Žgl—f3 ir e2—e3. į'C
5. Žgl—f3 -• Ržfe-d7

6- e2—e3 c7—c6, turi
me normalią padėtį, kuri gaunama, lo
šiant valdovės gambitą. Vietoje paskuti
nio ėjimo, taip vadinamojo, slaviško gy
nimosi (6.......... c7—c6), galima lošti
c7—e5.

7. Bal—cl 0—0
8. c4Xd5 Žf6Xd5
9. Rg5Xe7 Vd8Xe7

10. Rfl—d3 Žd5Xc3
11. b2Xc3 c6—c5
12. 0—0 b7—b6, juo

dieji nori išvesti rikį į b7.
13. Vdl—e2, buvo galima lošti ir Vc2.
13.............. e6—e5! La-

bai geras ėjimas: juodieji sprogdina
baltųjų centrą ir gauna atvirų linijų.

14. Žf3Xe5 Žd7Xe5
15. d4Xe5 Ve7Xe5
16. f2—f4, daro silpną pėstininką e3.
16............ Ve5—e 7
17. f4—f5 Bf8—e8, pra-

deda reikštis pėstininko e3 silpnumas.
18. Bfl—f3 Ve7—f6
19. g2—g4 Rc8—b7, juo-

dųjų rikis turi labai gerą vietą.
20. Bf3—g 3 Vf6—g5
21. Bei—fl Be8—e5
22, f6—f5, abejotinos vertės ėjimas.

Pėstininko auka nėra visai korektiška.
22............ Ba8—e8
23. Ve2—c2 Be5Xe3
24. Rd3Xh7 + Kg8—h8
25. f6'Xg7+ Kh8Xg7
26. Vc2—f2, Be3Xg3 + , imti

Kg7Xh7 negalima.
27. h2Xg3 Vg5—e3
28. Rh7—d3 Be8—e6
29. Rd3—c4 Ve3Xf2 +
30. KglXf2 ' Be6—e4
31. Rc4—d3 Be4Xg4
32. Bfl—ei Rb7—d5. Bal

tųjų padėtis darosi vis blogesnė; jų pėsti
ninkai išsklaidyti ir jų apginti nebega
lima.

33. Bei—e7 Bg4—a4
34. Kf2—e3 Rd5Xa2
35. g3—g4 Kg7—f6
36. Be7—c7 Ra2—e6
37. Rd3—e2 Re6Xg4
38. Re2Xg4 Ba4Xg4
39. Bc7Xa7 Bg4—g3 + , la-

bai geras ėjimas: baltieji yra priversti
atitraukti savo karalitį į d2.

40. Ke3—d2 
goja pėstininką b6.

Bg3—g6, sau-

41. Ba7—b7 Kf6—g7
42. Kd2—e3 Bg6—d6
43. Ke3—e4 Kg7—f6. Bal-

tieji jau galėtų drąsiai 
jie dar atkakliai ginasi.

pasiduoti, tačiau

44. Bb7—b8 Kf6—e6
45. Bb8— e8 + Ke6—d7
46. Be8—h8 f7—f6
47. Bh8—41 Kd7—c6. Bal-

tieji jau pralošė, partija jau nebereika-
lauja komentarų.

48. Bhl—bl c5—c4
49. Bbl—fl Kc6—b5
50. Bfl—bl-1- Kb5—c5
51. Bbl—fl Bd6—e6X
52. Ke4—f3 Be6—e5
53. Kf3—g4 f 6— f5 +
54. Kg4—g5 b6—b5
55. Bfl—ai Be5— e3
56. Bal—a3 Be3—f3
57. Kg5—h4 Kc5—d5
58. Ba3—a5 Kd5—e4
59. Ba5Xb5 Bf3Xc3
60. Kh4—g5 Bc3—f3
61. Kg5—f6 c4—c3
62. Bb5—c5 Ke4—d3
63. Kf6—e5 c3—c2

pasidavė.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjungą. Redaktorius Ant. Saulaitio.
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Suk galvą.
Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.

KONKURSO UŽDAVINIAI. 
Užd. nr. 158.

J. Vaitkevičiaus iš S. Kalvarijos

Perskaityti stačiai: 1) jūros plėšikas, 
3) vyro vardas, 4) pasižymėjusiems duo
damas, 7) visur esti, 8) augalo stiebas, 9) 
plaukus varto, 10) nevalgęs, 16) trobesys, 
20) raitelis, 21) vyro vardas, 22) ne upė, 
26) maistas, 27) žuvis, 28) pas notarą da
romas, 33) Lietuvos miestelis, 34) ariant 
būva.

Gulsčiai: 2) vieta kur visko galima 
matyti (daug, vard.), 5) ne šiandien, 6) 
iš plunksnų, 11) žmogus turi, 13) be ko 
negali būti ūkininkas, 12) vyro vardas, 
14) Europos upės pakraštys, 15) pinigų 
priėmimo vieta, 17) įvardis, 18) paukš
tis, 19) įvardis, 23) ant kojų randas, 24) 
pinigas, 25) skilties siluetas, 29) medis, 
30) ūkininkui reikalingas, 31) senovės 
gyventojas, 32) ištark. Užd. vert. 3 tašk.

Užd. nr. 159.
V. Gruzdžio iš Kražių.

Gulsčiai: 1) svies, 2) ne tu, 3) mies
tas, 4) nejauna, 5) medis, 6) ką daro 
žmonės, kada jiems sunku, 7) 8) aukštu
ma Azijoje, 9) meno miestas, 10) neat
mesk, 11) maža kertė, 12) Nikolojaus II 
favoritas, 13) mažyb. moter. vardas, 14) 
žmogų linksmina, 15) kas daryti, kai duo
da, 16) gyvybei .palaikyti reikalingas, 17) 
šauktuko trys ženklai, 18) Sovietų or- 
ganiz. sutrump. pavadinimas.

Nuo A iki B ir nuo C iki D visiems 
gerai žinomas sakinys.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 160.

Tom-mixo iš Šančių.
(A—B) + (C—D) + (E—F) + (H—L) 
+ (M—N) + (K—R) + (T—G) + (V 

—U)+(P—O)+(I—S) + (Z—Y)=X
A — Europ. miestas, B — laivas, C 

— apsisaugojimo priemonė nuo purvy
no, D — viena šių metų mada, E — bur
noje yra, F — paukštis, H — būdv. mot. 
gim. kilm., L — pagalbos ženki., M. — 

vienos tautos pilietis, N — Europ. gy
ventojas, K — biblija, R — virtuvėje kai 
kur yra, T — baisi būtybė, G — miško 
gyv., V — laikotarpis, U — senovės 
dievas, P — būrys, O lengv. daiktas, I — 
baltas skystimas, S — maistas, Z — puo
do auklė, Y — upė Europoje.

X = įžymus skautas.
Užd. vert. 2 t.

Užd. nr. 161.
Reklaitytės iš Kauno,

Perskaityti: 1) paukštis, 2) gėlė, 3) 
medis, 4) Liet, upė, 5) vyro vardas, 6) 
Liet, miestas; I — nam. gyvulys, II — 
gėrimas, III — baldas, IV — paukštis, V 
— merg. vardas, VI — laiko matas.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 162.

G. Orento iš Kybartų.
|ooo|ooo|o
Įojojo|oio|o|o: 
|O;O;ojoįojo|oj 
jO|Oio|ojo|o|oj 
!o)OjO!oiolO|oĮ 
;ojoioio[o[o|o( 
Įojootooojoi

Iš šių 49 rutuliukų išbraukti 21 rutu
liuką taip, kad kiekvienoj eilutėj hori
zontaliai ir vertikaliai liktų po 4 rutuliu
kus. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 163.
Any - Vaso iš Kaišiadorių.
1) Atogrąžų gyvulys, 2) Liet, miestas, 

3) naminė gėlė, 4) Europ. valstybė. 5) 
rūbas, 6) kūno dalis, 7) paukštis, 8) ki
no artistas, 9) skautiškas daiktas, 10) 
sporto šaka, 11) grabas.

Raidės, esančios viduryje gautų pras
mės žodžių, sudaro įžymų skautą.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 164.

A. Limonto iš Telšių.
Šarada.

Ne kiekvienas spręsti moka, 
Bet jei atbulai skaitysi — 
Raidę dėsi, trinsi „znoką“ — 
Langą atvirą matysi.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 165.

Pilypo iš Kanapių, Šančiai.
Šarada.

Namui raidę pamainyk 
Ir prie krikšto pamatyk.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 166.

J. Sakalausko iš Daršuniškių.
Šarada.

Viską vežu, 
Raidę mainyk — 
Vežamas esu.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 167.

J. Valako iš Ukmergės.
Šarada. ,

Jėgos matą ir padavimą sudėsi, 
Didelę jėgą turėsi.

Užd. vert. 1 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI. 
Užd. nr. 151.

Stačiai: 1) la, 2) kaulas, 3) satyra, 4) 
gandras, 5) karolai, 6) lik, 7) sės, 8) sai
kas, 9) kartis, 10) oi.

Gulsčiai: 2) kas, 6) langas, 9) kuolas, 
11) šluotos, 12) karpa, 13) rūtos, 14) asy- 
ras, 15) tonas, 16) ei, 17) kardas, 18) 
balta, 19) Arnas, 20) lakštas, 21) S. O. S.

Užd. nr. 152.

Uzd. nr. 153. 
541860 ; 44 = 12315.

Užd. nr. 154.
1) Ispanai, 2) Šimonis, 3) vaisiai, 4) 

vėlinės, 5) muitinė, 6) ligonis, 7) inkarai.
Užd. nr. 155.

1) skola, 2) Utena, 3) asmuo, 4) išorė, 
5) Titas, 6) kinas, 7) namas, 8) diena, 9) 
vyras, 10) muito, 11) Irena, 12) tėvas, 
13) vynas, 14) einam.

Vietoj kryžiukų gaunam: ,,Skautas 
ištikimas Dievui ir tėvynei".

Užd. nr. 156.
Salota, atolas.

Užd. nr. 157.
Liūtas, litas, linas.

UŽ SPRENDIMUS GAVO:
11 taškų: Vagis Lampeo, Šokinėjanti 

stirna, Aukso apyrankė, J. Karosas, J. 
Vaitkevičius, Erelio galva, V. Slavins
kas. D. Grenertas, Pilypas iš Kanapių, 
Klišius, Tyroji Širdis, K. Peteris, K. Gu- 
mauskas, K. Buišas, Jūros Vilkas, P. 
Kuzminskas, J. Klimavičius, Mačiulis, V. 
Dargis, M. Čapkauskas, K. Jurgelaitis, 
J. Jurgelaitis, V. Jurgelis, Tom-mix, J. 
Būga, M. Jasevičius, V. Norkus, J. Amta- 
nas, Elžiras iš K. P. V. M., M. Jesaitis, 
Lotosas, V. Kuzminskas, J. Petraškevi
čius, G. Orentas, S. Bartenšteinas, Vy- 
Tus, S. Petrauskas, K. Slavinskas, Ša
rūnas, Giella-Biela.

9 tašk.: A. Limentas, Any-Vas, J. Sa
kalauskas, J. Nasvytis, J. Valakas, Ža
lioji Malėta, G. Kimeris, Mangaila, Vyr. 
pusk. M. Antaniškis, AIL Pliauskys, V. 
Gruzdys, A. Gedvilą,

8 tašk.: V. Katarskis.
7 tašk.: Stasė P-tė.
6 tašk.: Brooks.
5 tašk.: G. Rickis, J. Vaitkevičius 

(Birž.).
2 tašk.: H. Gamosčis.

Dar už užd. nr. nr. 144 — 150 sprendimus 
gavo:

12 taškų: M. Jesaitis, D. Povilanytė, 
Aukso Apyrankė, J. Karosas, Mangaila, 
K. Slavinskas, Vy-tus, K. Buišas, Vyr. 
pusk. M. Antaniškis, S. Bartenšteinas, 
Jūros Vilkas, Šokinėjanti stirna, J. Jur
gelis, S. Kimeris.

11 taškų: A. Limontas, V. Katarskis, 
A. Daukintis, J. Sakalauskas.

4 tašk.: A. Astramskaitė.

PRANEŠIMAI.
VISIEMS: Šiais uždaviniais baigia

mas dabartinis uždavinių sprendimų kon
kursas.

142 užd. nr. neužskaičiau tiems 
sprend., kurie prie 100 prirašė 0 ir gavo 
1000.

Uždavinių sprendimus siųsti iki 
1933 m. sausio mėn. 8 d.

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