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Kaunas, Telef. 40-71.
Nepriklausomybės a. 4.

Kaštuoja: metams — 6 lit. 
paskiras nr. 60 ct.

muštruotas Lietuvos skautų ir skaučių laikraštis

Bsden - Powellis į Lietuvą!
Pasaulio skautų šefas lordas R. 

Baden - Powellis buvo ža
dėjęs pernai aplankyti Lietuvą, 
tačiau,’kaip tai žino ,,Sk. Aido“ 
skaitytojai, tas vizitas neįvyko, nes 
gydytojai uždraudė Baden - Po- 
weiliui perdaug save varginti ke
lionėmis; jis gi praeitą'V^afą Vū- 
tinai turėjo aplankyti dar ŠMercb- 
riją bei Olandiją. Taigi pernai jis 
savo kelionę pas mus atidėjo. Nors 
dar Lietuvos skautų sąjunga nėra 
gavusi oficialaus pranešimo, kada 
Baden - Powellis aplankys Lietu
vą. tačiau jis pats savo straipsny
je anglų skautų vadų laikraštyje 
„The Scouter“ 1932 m. paskutinia
me numeryje rašo, jog 1933 metų 
vasarą, prieš vykdamas į tarptau
tinę stovyklą į Vengriją, su keliais 
šimtais anglų skautų specialiu 
laivu žada apvažiuoti Pabaltijo 
valstybes. Mūsų skautai, be abejo, 
labai apsidžiaugtų, jei šis mylimo 
pasaulio skautų šefo kelionės su
manymas tikrai įvyktų.

Vyr. sk. štabas priėmė sąmatą.
Pr. m. pabaigoje vyr. skautų štabas 

kurj laiką ruošė ir svarstė savo 1933 m. 
pajamų — išlaidų sąmatą. Gruodžio m. 
gale sąmata galutinai priimta ir perduo
ta ūkio daliai.

Serga skaučių vadė.
Pasibaigus darbui universitete, sktn. 

S. Čiurlionienė, po įtempto darbo 

ir daugelio visuomeninių rūpesčių, turėjo 
išvažiuoti į užsienį savo sveikatos reika
lais. Skaučių vadė grįš į tėvynę apie š. 
m. sausio mėn. pabaigą.

Laimingi metai „Sk. Aidui“.
Pirmomis šių metų dienomis „Sk. 

Aidą“ 1933 metams užsisakė prenumera
tomis keli šimtai. O dar. moksleiviairį mo
kyklas iš atostogų nebuvo grįžę. Pats di
džiausias subruzdimas „Skautų Aido“ už- 
siprenumeravimo reikalu, be abejo, įvyks 
nuo sausio vidurio iki vasario pradžios.

Išleista knyga apie pašliūžas.
Sktn. Dr. K. A v i ž o n i s paruošė knv- 

gą — vadovėlį „Kaip išmokti pašliūžom!*., 
(ski) šliužinėti". Knygą išleido .Skau
tų Aido" redakcija, kuri šiais me
tais yra pasiruošusi išleisti ir daugiau 
jaunimui labai reikalingų leidinių. Šioji 
sportiško turinio knyga yra labai ilius
truota ir patogiai parašyta. Leidinio kal
bą pataisė „Skautų Aido" bendradarbis 
kalbininkas p. Vikt. Kamantauskas. Spor
tininkai ir skautai jau sausio m. 15 d. 
naująją knygą gauna visuose knygynuose. 
Tada visi su pašliūžomis į snieguotus 
laukus!

Skautiškai sutikti N. Metai.
Kiekvienas kaip nors stengiasi tam 

tikru būdu sutikti naujus metus. Kelias
dešimt Kauno skautininkų ir skautų-čių 
šiemet naujus metus susibūrė sutikti 
skautiškoje šeimoje — Kauno r. tunto 
būkle. Savo sutikimo programą paįvairi
no kukliomis vaišėmis ir limonadu; pa
žaidė, pasilinksmino. Trumpam čia apsi
lankė vyriausias skautininkas su ponia.. 
„Skautų Aido“ redaktorius ir k.

Išėjo scenai reikalingas veikalėlis.
„Skautų Aidas“ išleido skautišką tri

jų veiksmų vaidinimą „Geri darbeliai ir 
dideli darbai“. Tai dar vienas indėlis i 
skautišką literatūrą lietuvių kalba. Vei- 

kaliukas neilgas ir naudingas skautiškai 
scenai. Pirkti galima gauti skautiškų reik
menių tiekimo skyriuje ir knygynuose.

LENKIJON NEĮLEIDŽIA
,,SKAUTŲ AIDO“.

Pr. m. pąškulmiomis dienomis 
laikraščiai praneši, kad lenkų 
valdžia u d u s i įleisti į
Lenkiją' „Skautų Aidą“.
Anksčiau iteira^ų Aidas“, kad ir 
kelis minėsiąs pavėluodamas, bet 
visgi pasiekdavo savo prenumera
torius, Lenkijos'VaMžicje esančius. 
Dabar „Skautų Aido“ nebegaus 
ir Vilnijos lietuviai.- Tekiu būdu 
Lenkija ysa pirmoji ir vienintelė 
pasaulyje valstybė, kuri nepaken
čia „Skautų Aido“.

Visiems Baden-Powellio knyga.
Šiemet „Skautų Aidą“ prenu- 

meruojasi visi skautai ir skautės. 
Metinės prenumeratos kaina 6 li
tai, paskirais gi numeriais „Skau
tų Aidas“ bus pardavinėjamas po 
60 centų egzempliorius. Redakci
ja nutarė išleisti pačią svarbiausią 
skautybės įkūrėjo lordo R. Baden- 
Powellio knygą „Scouting for 
boys“ ir ją be atskiro atlyginimo 
duoti v i s i e m s „Skautų Aido“ 
prenumeratoriams, kurie „S. A “ 
užsisakys visiems 1933 metams, t. 
y., sumokės 6 lit.

„SKAUTŲ AIDO“ SUKAKTIS.
„Skautų Aidas“ pradėjo eiti 1923 m. kovo mėn. 15 d. Taigi, š. m. kovo m. <5 d. 

mūsų „Skautu Aidui“ sukaks lygiai dešimts metų. Tų sukakčių proga kovž m. išeis spe&alus 
jubiliejinis „Skautų Aido" numeris. » •

Redakcija maloniai kviečia visus buvusius „Skautų Aido“ redaktorius, redakcijos narius, 
administratorius, buvusius ir dabartinius bendradarbius ir „S. A.“ skaitytojus neatsisakyti į 
jubiliejinį numerį dubti apie „Skautų Aide“ darbuotę savo atsiminimų, įspūdžių ir p.

Redakcija bus pasiruošusi gautus straipsnius paįvairinti autorių atsiųstomis iliustracijomis, 
paveikslais, ir fotografijomis,

Labai būtų naudinga išgirsti skaitytojų ir bendradarbių nuomonės dėl dabartinio mūsų 
laikraščio turinio, išvaizdos ir t t. Redakcijai būtų malonu gauti ta proga ir pageidavimų 
kaip- „Skautų Aidas" turėtų būt vedamas, koks jis, bendradarbių ir skaitytojų nuomone, toliau, 
10-jų metų, sukakčių turi būti.

• Visą tam sukaktuviniui numeriui paskirtą medžiagą redakcija nori gauti dar vasario mėn-

v „Skautų Aido“ redakcija.
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naujus žygius.
Amžinybių varpas išmušė dvylika kartų — senieji 

gyvenimo metai baigti. Su varpo galingais dūžiais nu
skendo į nebegrįžtančią praeitį dar vieni, rodos, buvę 
ilgi musų amžiaus metai Tą minutę mes jaučiam kaip 
didysis nematomas amžių magiškas burtininkas savo sun
kiais raktais užtrenkė duris, kurios amžinai juos, ką tik 
gyventus, paslėpė, ir jie dingo: nieko nieko iš jų patirtį 
nebegalime — tik dūžių aidas ir gal būt daug daug 
visokių prisiminimų mus ilgai gyvenimo keliu lydės. 
Praėję metai mums nusinešė visa: jie pasiėmė ir 
džiaugsmo minutes ir kartaus liūdesio ilgas 

Metai po metų eina savo vaga. Kalen
dorius registruoja jų ilgą žmonių išgyventą 
eilę

Baigiant tam tikrą laiko tarpą, pa
prastai, suvedamos visos jo sąskaitos ir 
pažiūrima kas gera, kas bloga daryta. 
Tą sąskaitybą padaro įstaigos, ją padaro savo 
sąžinėje ir žmonės Be abejo, kiekvie
nas mūsų, sutikdamas naujus metus, per
kratė visą -savo veikimą, visą savo vidų. 
Ir kiekvienas žinome kas buvo, kaip būtų 
buvę geriau.

Bet nė vienas nežinome kas bus! Tai, 
pagalvojus, šiurpui ngai sukrečia

Mes jauni. Mūsų gyvenimas dar tik 
žydi gėlėmis, mūsų rūpesčiai, mūsų kan
čios tėra- lyg lengvutis vasaros vėjelio pūste
lėjimas. -Nedaugelis mūsų žinome kas yra 
tikras vargas vargti, kas yra niūri kančia 
kentėti. Taigi mes naujus metus galim 
lengva galvele pradėti.

Mūs tėveliai, mūs sesutės ir broleliai, 
‘vyresnieji, gal daugiau kaip mes kentė Gal 

jų dalia nėra tokia lengva. Ir siaučia medžiaginiai ne
galavimai juos labiau spaudžia, ant jų galvelių pirmiau
sia krinta visi sunkumai, kuriuos kas tik nepasiunčia

Į jų kelią mes galim įnešti jaunystės džiaugsmo. 
Mes tą padarysim! Tai nėra sunku. Kiekvienas žinome 
kas' mūsiesiems būtų maloniau, kas juos daugiau džiu
gintų. Čia svetimas pamokyti ar patarti maža tegali — 
jauskim kiekvienas kas daugiau šviečiančio džiaugsmo 
suteiks mūsų nameliams, mūsų artimiesiems.

Skautams prasidėję metai yra didelė proga iš-
valandas, reikšti visas skautiškas dorybes ir privalumus.

Šiemet Lietuvai, kaip ji yra nepriklau
soma valstybė, sukanka 15 metų Tos su
kaktys mus dar labiau nuska;'4r:ns ir mes 
galėsim būt vis geresni jos sūnūs dukros.

Sausio m. 15 d. minime 10 metų, kaip lietu
viškas Klaipėdos kraštas, ilgus amžius svetimų
jų valdytas, grįžo prie savo kamieno —Lietuvos. 
Jam ypač jaunimas turi daug gražių pareigų

Lapkričio m. 1 d. sueina 15 metų kai 
įsikūrė pirmasis Lietuvos skautų vienetas. 
Penkioliktais mūsų organizacijos gyvavimo 
metais mūsų kiekvienas skautas-tė turės pa
daryti didelį šuolį pirmyn, turės skautiško 
veikimo dalykuose žymiai patobulėti. Mūsų 
vadai kiekvieną kartą mums reikiama' patars 
kaip, kokiu būdu geriau palypėti aukštyn.

Tokių svarbių metų pradžioje mes gra
žiai užsimojame juos ne tik laimingai, bet 
ir labai sėkmingai pabaigti. Jei mes to šir
dingai trokšime — mes turėsime pasiekti! 
Su mūsų maldos žodžiais į naują vagą:

Dieve, padėk man būt geres
niu kaip esu... „ _ . JM

B. Gvaizdikas.
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Vyriausias Skautininkas apie musų skautų veikimą.
Naujų metų pradžioje ..Skautų Aido" 

redakcijos atstovas buvo, redakcijai pra
šant, priimtas vyriausio skautininko, pulk. 
J. Šarausko, ir painformuotas svar
besniais mūsų skautų veikimo klausimais. 
Svarbų pasikalbėjimą su mūsų vyriausiu 
skautininku perduodam „Skautų Aido“ 
skaitytojams*).

1932 m.
STOVYKLOS IR IŠKYLOS.

— Neseniai prabėgusi vasara buvo 
gausinga skautų stovyklomis. Tiek daug 
stovyklų iki tol nė vienais metais mūsų 
skautai nėra darę, kaip 1932 m. Aš pats 
turėjau progos aplankyti bent 15 įvai
rių stovyklų. Tai ne visos. Ne tik skai
čiumi, bet ir stovyklų kokybe mūsų skau- 
tai-ės jau sugeba tinkamai pasirodyti. 
Daugelis mūsų stovyklų kai kuriais at
žvilgiais savo gerumu prašoka net žy
miųjų skautų organizacijų tos rūšies pa
siektą tobulumą užsienyje. Prie to bus 
prisidėję ir vyr. sk. št. suruošti stovyk
lų vadams kursai per Sekmines.

Kaskart labiau pamėgstama ir išky
lauti. Skautai-ės jau ne tik savo apylin
kėse, bet ir daug toliau, plačiau Lietu
voje, yra keliavę. Tas jų sveikintinas už
sidegimas stovyklauti ir iškylauti turės 
laimingai augti ir plėtotis.

MOKYTOJAI, RĖMĖJAI IR 
VISUOMENĖ.

— Pr. vasarą buvo net dvi didelė' 
mokytojų, dirbančių ir besiruošiančių 
aktyviai dirbti mūsų organizacijoje, sto
vyklos: mokytojoms Pažaislyje ir moky
tojams Kleboniškiuos. Mokytojų, skau- 
tybės draugų, skaičius nuolat smarkiai 
didėja. Tas liudija apie mūsų organizaci
jos gerą pasisekimą mokyklose. Į dau
gelį mokytojų konferencijų ir iš centro 
kviečiami skautų vadai laikyti paskaitas 
ar dalyvauti pasikalbant apie skautų or 
ganizacijos plėtojimą. Kiek aplinkybės 
leido, buvo stengiamasi visur dalyvauti ir 
tiems skaitlingiems entuziastams padėti. 
Įvairiose vietose, kur yra nors nedideli 
skautų vienetai, organizuojąs skautų rė
mėjų būreliai; jie rūpinas moraliai ir me
džiaginiai paremti skautiškojo jaunimo 
darbą. Mūsų visuomenė, ne tik inteligen
tijos sluogsniuose, bet ir sodžiuje, jau 
pakankamai yra susidomėjus skaut/bės 
darbu. Šiandie skauto sąvoka niekur 
Lietuvoje nėra svetima. Net bet kokie 
trukdymai ar šiokios tokios pastangos 
kur pakenkti skautų organizacijai yra, 
ačiū Dievui, nežymios ir nereikšmingos. 
Daugelis tėvų, mokytojų ir kt. labai daž
nai kreipiasi įvairiais reikalais į skautų 
centrus ir su jais nuolat palaiko širdin
gus ryšius.

MŪSŲ LAIKRAŠČIAI, KNYGOS
— Vyr. sk. štabas leidžia „Skautų 

A i d ą", vadams (1932 m. pradėtą leisti) 
— „Skautų Vad ą“, vadovėms ir vyr. 
skautėms „V a d o v ę“. Šių laikraščių ti
ražas smarkiai auga. Su „Sk. Aidu“ ri- 
šasi didžiulė jaunuomenės masė. Centras 
visaip stengiasi, kad šie visi periodiniai 
leidiniai tinkamai tobulėtų ir būtų kuo 
naudingiausi skaitytojams. Visais mūsų 
laikraščiais domisi ne tik, taip pasakius, 
skautiškasis pasaulis, bet ir už jo ribų 
esą žmonės.

*) Tik dėl vietos stokos nededame 
pasikalbant pasakytų klausimų teksto. 
Juk jie, rodos, nė nereikalingi, patys vyr. 
sk-ko atsakymai ir be jų labai aiškūs

Pr. m. išleista labai svarbi vadams 
knyga „Skautų skilti s“. Didelio pa
sisekimo turėjo pernai išleistas „S kau
tų ir moksleivių kalendorius 
1932 m.“ Nemaža auklėjančios reikšmės 
turi scenai išleistas veikaliukas „G e r i 
darbeliai ir dideli darba i“.

MES UŽSIENYJE IR SANTYKIAI SU 
JUO.

Pr. m. pradžioje vyr. sk. št. užsienio 
dalies vedėjas maj. vyr. sktn. A. Va- 
lušis buvo nuvykęs į Angliją. Ten daly
vavo lordui R. Bade n-P owelliui 
įteikiant D. L. K. Gedimino aukštąjį or
diną, kuriuo Šefas buvo apdovanotas jo 
75 m. sukakčių proga. Mūsų atstovas toj 
savo kelionėj atliko labai daug įvairių 
organizacinių reikalų ir padarė didelių 
patogumų mūsų sąjungai tarptautiniam 
forume ir skautybės centre. Turėčiau pa
brėžti, kad Šefo apdovanojimas žymiu 
Lietuvos garbės ženklu buvo plačiai 
įvairių kraštų skautiškoje ir bendroje 
spaudoje pažymėtas.

Vyriausias Skautininkas

Vyr. sktn. pulk. J. ŠarauskūS.
Fotografija paimta iš užsienio skautų laikraščių

Liepos m. pradžioje Kauno r. tunto 
rinktinė draugovė, vadovaujama maj. vyr. 
sktn. V. Šenbergo, revizitavo Mintaujos 
(Latvijoj) skautų tuntą, kurio tokia pat 
draugovė buvo užpernai pas mus VŠl
iaukiusi. Šią kelionę kauniškiai pratęsė 
ir iki Rygos. Vienur ir kitur užsimezgė 
ir pastiprėjo širdingi lietuvių ir latvių 
skautų santykiai.

Liep. m. 15—25 d. d. reprezentacinė 
mūsų skautų draugovė, sktn. A, Saulai- 
čio vadovaujama, prieš tai per savaitę 
stovyklavusi Kleboniškiuos, dalyvavo 
Estijos skautų II tautinėje stovykloje prie 
Parnu miesto. Jos didelis pasisekimas 
ten mums ir Lietuvai surado nemaža 
draugų. Įdomu priminti, kad šioj stovyk
loje labai ypatingai buvo iškilęs ir lie
tuviams naudingai pasibaigęs Vilniaus 
klausimas.

Sktn. B. Mantvila atostogų metu da
lyvavo Prancūzijos skautų aukštųjų vadų 
kursuose; taip pat psk. V. Čepas buvo 
Latvijos skautų vadų tokiuos pat kur
suose.

Mudu su mūsų užs. dal. vedėju maj. 
vyr. sk. A. Valušiu liepos mėn. revizita- 
vome Latvijos vyriausią skautininką ir jų 
užs. dalies vedėją. Mūsų Šefo pavesti, 
įteikėm Latvijos skautų vadams, gen. 
Gopperiui ir kt., mūsų Lelijos ordiną. Tą 
pat padarėm ir estų skautų tautinėje 
stovykloje. Atskirai turėjau progos su

siartinti su suomių skautų vadovybe jų 
sostinėje.

Kiekviena mūsų kelionė ir ryšiai su 
įvairiomis skautų organizacijomis ir įstai
gomis leidžia ne tik pakelti mūsų tėvy
nės vardą už jos sienų, bet padidina 
mūsų šaliai draugų ir prietelių skaičių, 
jau nekalbant apie skautiškojo darbo to
bulinimo reiškinius.

Prieš kiek laiko tarptautinis skautų 
biuras -per mūsų organizaciją prašė mū
sų valdžią iškelti Tautų Sąjungoje klau
simą, kad šalys, kuriose yra skautų or
ganizacijos, teiktų skautams Įam tikrų 
lengvatų ir aosaugotų įstatymais jų me. 
todus, uniformas-ir p., kaip kad yra Lie
tuvoje. Tuo reikalu mūsų užsienio dalis 
veda platų susirašinėjimą su tarpt, skau
tų biuru ir t. tf
ryšiai Špuntais ir vietovėmis.

— V. sk.'štabo įstaiga turi platų su
sirašinėjimą sd "vienetais ir vadais. Jau 
kuris laikas, nė tik atsitiktinai aplanko
ma provincijos skautai? bet specialus 
instruktorius reguliariai važinėja įvai
riose vietovėse; tikrina skautų ir vadų 
darbą, instruktuoja ir p.
1933 m. .

DAUGEL KAS PATOBULĖS-
— Naujų metų pradžia visad duoda 

progos realiai perkratinėti darbo meto
dus ir priemones, ir kas reikia, pakeisti, 
dabar, pradedant naujus metus, rodos, 
pats patogiausias laikas.

Šie metai, taip pasakius, yra jubilieji
niai. Skautus laukia dėkingos pareigos. 
Neabejotinai teks taip visai organizaci
jai, taip ir paskiriems skautams, padaryti 
didelis šuolis pirmyn. Vyr. skautų štabas 
imsis paskatinančių priemonių, k. t., var
žytynių, rungtynių, skildamas premijų ir 
p., dar daugiau pakelti skautiško veiki
mo našumą ir pasisekimą.

VADŲ PARUOŠIMAS.
— Vadų parengimas visose organiza

cijose yra pats svarbiausias reikalas. 
Mūsų iki šiol daromos ta kryptimi pa
stangos turės būt dar sustiprintos. Yra 
paruošta reikalingos literatūros, sudaromi 
planai specialioms vadų stovykloms.

SKAUTIŠKA SPAUDA.
— Jau rankraščiuose guli paruostas 

„Skiltininkų vadovėlis“ (didelė 
skiltininkams knyga), sktn. Dr. K. Avi
žonio „Stovyklų vadovėli s“; jau 
spausdinama lordo R. Baden-Powellio 
knyga „Skautų vadas“ ir ruošiama 
išleisti jo „Scouting for boy s“, 
kuri eis kaip „Skautų Aido“ 1933 m. 
prenumeratoriams nemokamas priedas. 
Yra būtinas reikalas išleisti vilkiukų - 
paukštyčių vadams vadovėlis. Juo keli 
skautininkai aktingai rūpinasi. Šiomis die
nomis „Sk. Aidas“ išleido sportiško 
turinio knygą „K aip išmokti pa
šliūžoms šliužinėt i“. Vėliau dar , 
išeis kelios specialybės atskiromis bro
šiūrėlėmis. Na, baigiama ruošti „S k i 1- 
č i ų k n y g u t ė s“ ir „S k a u t o kny
gutė“ (naujas skauto liudijimas).

Nepakanka knygas išleisti, reikia ju 
vartojimas tinkamai tvarkyti. Teks jų 
kiekvienos ir platinimą ir naudojimąsi 
atitinkama organizacija lydėti.

Taip pat savo vagą plėš „Skautų 
Aidas“, „Vadovė" ir „Skautų Vadas". 
Dabar sezonas jiems prenumeratorius
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■ Visas ir visus „Skautų Aido“ skaitytojas ir skaitytojus bei bendradarbius sveikiname 
Naujų Metų.

Redakcija ir administracija turi vilties, kad tie bendromis jėgomis ir vieningu rūpesčiu 
pernešti sunkumai ir atsiekti pasisekimai mus visus dešimtais, jubiliejiniais, „Skautų Aido“ 
metais dar labiau suartins bendrojo mūsų darbo labui.

Redakcija ir Administracija.

NAUJI METAI.
Gyvenimo bokšte išmušė varpas: 
Dvylika dūžių, dvylika kartų.
Sekundžų kelias, sekundžių tarpas...— 
Naujieji metai beldžias prie vartų!
Dar minutėlė... Jie mūsų tarpe: 
Naujieji metai—laimės troškimas...— 
Nuti k skambusis tu amžių varpe, 
Jau išsipildė širdžių laukimas!..
Naujieji metai!.. Ką jie mums lemia? 
Laimę ar viltį? Gal skausmą retą?..— 
Laimink senute, senute žeme:— 
Naująjį rytą... Naująjį metą!..

V. Miliūnas.

Vlsus-as broliukus sesutes skau- 
tus-es NAUJUOSE METUOSE 
nuoširdžiai sveikiname.

Budėkim!
KAUNO RAJONO TUNTAS.

ir vėl nauji metai...

Jūra supas, jūra klega,
Jūra šokį bangu šoka;
Saulė leidžias, dangus dega,
Plaukti man dar yr’ toloka.
O, jūruže, supki luotą...
Valtisskrenda...Tvirtos rankos... Bangų keteros putotos.
Plauk į šalį išsapnuotą,
Lai bangužės aplink trankos.

Plaukia plaukia mano luotas 
Į šalis sapne matytas...
Bangos Šoka, kelia puotas ..
Takas man audrom kaišytas. 
Irklai skelia tiesų kelią,

Ką liekna jaunystė lemia 
Ten, kur šalys išsvajotos?..

Kazys B r a d ū na s.
iiMiimi i Kim iru... . i

rinkti. Yra paskelbtos tam tikros varžy
tynės su premijomis. Visi skautai šiuo 
tarpu tam dalykui ypač turi pasidarbuoti.

SULĖKIMAS IR STOVYKLOS
— Išreikšti savo skautišką nuotaiką, 

organizuotumą ir entuziazmą daug geriau 
sektųsi būnant visiems kartu. Tokio išsi
reiškimo kaip tik šiemet ir reikėtų, ne- 
ruošiant, dėl įvairių materialinių ir tech
niškų sumetimų, didelės tautinės sto
vyklos, labiausia tiktų Kaune padaryti 
visų skautų sąskrydis. Tiks
lūs sąskrydžio datos ir programos rei
kalai aptariami vyr. sk. štabo atitinkamų 
skyrių.

Draugovių ir tuntų stovyklos šiemet 
vėl taip pat gausiai pasipils. Žinoma, jų 
bus kur kas daugiau ir jose bus daug 
įvairių pasikeitimų, kaip skaičiaus didė
jimo, taip ir turinio įvairėjimo atžvilgiais. 
Vyr. sk. štabas numato, kad kai kurie 
tuntai, vieno krašto, susidėję suruoš šią 
vasarą savo apygardos stambesnes pro
pagandines stovyklas, kurios šiais gar
bingais metais ypač pabrėžtų didelį mū
sų entuziazmą!

1933 m. TARPT. JAMBOREE.
— Yra nusistatyta joje dalyvauti- Tai 

labai didžios reikšmės įvykis, kuiiam 
mes, kaip ir viso pasaulio skautų orga
nizacijos, turime atitinkamai pasiruošę 
dalyvauti. Be skautų dr-vės, tarpt, 'to- 
vyklą galės aplankyti ir kiti skautų va
dai, rėmėjai ir prietelia*

MŪSŲ ORGANIZACIJAI ŠVIESUS 
RYTOJUS:

—• Aš nė kiek neabejoju, kad mūsų 
organizacija visais atžvilgiais progresuo
dama greit visai susilygins su senesnė
mis kitų kraštų skautų organizacijomis. 
Mūsų skautai, vadai ir rėmėjai geba sėk
mingai dirbti. Visi planai ir pasiruošimai, 
kuriuos turi vyriausioji skautų vadovybė, 
vyriausias skautų štabas ir tuntų bei 
vienetų vadai, leidžia tikėtis, kad skau- 
tybės sąjūdis Lietuvoje bus labai vai
singas, leis mūsų jaunimui būti kuo ge
riausiais žmonėmis, mylinčiais Dievą, 
Tėvynę ir Artimą, — šiais žodžiais pa
baigė mūsų Vyriausias Skautininkas sa
vo pastabas dėl skautų veikimo I 'etu- 
voje. K r.

N. M.
Slaptinga naktis žemę užmigdė, 
Rymojo gamta, sužavėta sapnų, 
Prašneko tada Naujų Metų Varpas— 
Pasveikino tylą didingu balsu!

Tai vėl vieni metai praeitin nuskambėjo.. 
Taip greitai prabėgo, lyg marių vilnis, 
Vėl gražiosios dienos kaip sapnas praėjo... 
Ir Varpo gaudime jų girdis aidai.

Vėl ženkime drąsiai į Naujus Metus!
Su džiugesio šypsniu pasveikinkim rytą! 
Gyvenkim ir dirbkim kiek mums jėgos leis 
O Viešpats padės nugalėti audras!

MumsŠypsosi saulė, mums šypsos dangus, 
Gamta pasipuošusi sveikina mus.
Šypsokimės Sesės, šypsokimės Broliai — 
Ženkime drąsiai į Naujus Metus!

A. St r ik u lyt ė.
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KLAIPĖDA VISAD
Jau seniausiais laikais Baltijos pakraščiuose 

gyveno aisčių giminės tautos. Toje vietoje, kuri 
dabar vadinama Klaipėdos kraštu, pietuose gyveno 
prūsai, o pajūry — kuršiai ir žemaičiai. Jie kalbėjo 
viena, artimų tarmių, kalba.

Maždaug apie trylikto amžiaus pradžią šiuos 
ramius pajūrio gyventojus iš vakarų ėmė pulti vo
kiečiai. Skelbdamiesi einą Kristaus mokslo skelbti, 
jie niokojo ir vargino lietuvių tautą ir visas jos ša
kas per daug amžių.

Įsibrovę vokiečiai stengdavosi pasistatyti savo 
tvirtas mūro pilis. Tokiu būdu atsirado ir Klaipėda. 
Vokiečiai, prūsus, kuršius ir dalį žemaičių paver
gę, 1252 m. toje vietoje, kur Akmenės upė įteka į 
Kuršių mares, pasistatė pilį. Daugelio rankose ji 
buvo pakliuvusi: lietuvių, vokiečių, danų, švedų, ru
sų ir prancūzų. Ne po vieną kartą, po kelis.

Valdydami Klaipėdos kraštą vokiečiai pirmų 
pirmiausia stengėsi jį suvokietinti. Vokietinimo 
darbą varė visais frontais: uždarinėjo lietuviškas 
mokyklas ir steigė vokiškas, šelpė pinigais tuos ūki
ninkus, kurie išsižadėjo savo tėvų kalbos ir buvo 
prielankūs vokiečių valdžiai; išsiplatinus Klaipėdos 
krašte Liuterio tikėjimui, bendrose su vokiečiais 
bažnyčiose liuteronys pastoriai, patys daugumas bū
dami vokiečiai, irgi mokė žmones vokiškai garbinti 
Dievą.

Didžiuma gyventojų ir dabar tebėra lietuviai, 
kalba lietuviškai ir nori būti lietuviais. Tie tikrieji, 
sąmoningieji lietuviai ir sumanė grįžti prie Lietuvos.

Po Didžiojo karo, Versalės sutartimi, Klaipėdos 
kraštas buvo nuo vokiečių atskirtas ir pavestas pran
cūzų globai. Prancūzams beglobojant sąmoningieji 
lietuviai sukilo, visą valdžią paėmė į savo rankas ir 
prisijungė prie Lietuvos. Tai įvyko prieš 10 metų — 
1923 m. sausio mėn. 15 — 19 d. d.

Minėdami šią svarbią mūsų valstybės ir tautos 
gyvenimo sukaktį, turime nepaprastai džiaugtis, kad 
tą kelis šimtmečius besitęsusią kovą mes teisėtai lai
mėjom. Grįžo mums tas, kas nuo seno mums turėjo 
priklausyti.

Klaipėdos kraštas mums atskleidžia platų priėji
mą prie jūros. Klaipėdos uostas yra lyg tos durys, 
pro kurias mes laisvai galime žengti į platų pasaulį.

„Nuo seniausių laikų iki šių dienų jūros turi ypa
tingos svarbos tautų ir žmonijos gyvenimui. Jos tei
kia patogiausių sąlygų tautoms susisiekti, apsimai
nyti dvasinėmis ir materialinėmis gėrybėmis. Jos

Daugelis Mažosios Lietuvos gyventojų verčiasi žvejyba — moters, 
net vaikai, tame darbe padeda vyrams.

MUSŲ. Klaipėdos 
prisijungimo sukaktys.

žadina žmonėse daugiau iniciatyvos, drąsos ir dar
bingumo. Palengvinti tarptautiniai santykiai sklei
džia daugiau universalių idėjų ir šiaip jau kultūros 
išdavų į tolimiausius pasaulio kampus. Aktyvesnes 
civilizacijos zonas ir didesnės iniciatyvos žmones 
randame visų pirma salose ir pajūriuose. Didžiausi

Nerijos žvejų laivai savo uoste.

civilizacijos židiniai susikuria dažniau pajūriuose, ne
gu kontinentų gilumoje. Anot garsaus prancūzų geo
grafo Camille Vallaux: jūra — tai pastangų auklė
toja“, — rašo dr. K. Pakštas savo „Baltijos Respub
likų Politinėje Geografijoje“.

Dar reikia žinoti, kad mūsų valstybės rytuose 
yra didelės tautos, kurios, jeigu dabar ne taip smar
kiai, tai politinei situacijai pasikeitus, ieško išėjimo 
į jūras pro mūsų duris — pro Klaipėdą. Medžiagiškų 
turtų gabenimas per Klaipėdos uostą, mūsų kraštui 
duoda didelių pajamų. Tad, juo Lietuvos užnugaris 
daugiau Klaipėda naudosis, tuo mums geriau. Bet ir 
šiuo atveju turime gerai įsidėmėti — Klaipėdą tu
rim išlaikyti lietuvišką. Klaipėdos miesto ir viso 
krašto nutautėjusių lietuvių atlietuvinimu reikia per
siimti visiems Didžiosios Lietuvos gyventojams, pra
dedant mažaisiais, baigiant didžiaisiais.

O kokia gi mūsų skautų dalia šiame darbe?
Didelė, atsakominga ir garbinga.
Mes esame iniciatyvos ir aktingumo žmonės. 

Tat, jūra — „iniciatyvos, drąsos ir darbingumo auk
lėtoja“ — mūsų bičiulė ir motina. Į ją turime eiti, 
su jos žmonėmis bendrauti, juos pažinti, pamilti ir 
juose ugdyti lietuviškumą. Nida, Juodkrantė, 
Klaipėda ir Palanga — tebūna mūsų minčių ir 
kojų plentas! Tuo plentu nuolatos vaikštinėkime 
knygose mokslo metu, o kojomis — atostogų metu. 
Šios sukakties metu reiktų tvirtai pasirįžti, nes iki 
šiol rįžiumo trūko. Iš anapus sienos vokiečių jau
nuolių vasaros metu ateina tūkstančiai, o mūsų — 
desėtkai.

Kelionėms į Klaipėdos kraštą reikia pasirengti. 
Geras išauklėjimas, taktingumas ir nuolatinis, rūpes
tingumas — būtiniausi keliaujančio skauto privalu
mai. Ir savęs auklėjimu susirūpinti reiktųypatingai.

Klaipėda mūsų. Jos ateitis — mūsų priaugan
čiųjų rūpestis. Karštai pradėkime, kol jauni esam, kol 
daug energijos ir gražių norų turim: ko jauni įprasi- 
me, tą seni teberasime! Aug.
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/Kuršių Nerija.
(Padavimas).

Nerija, pajūrio moteris—milžinas.
Kada prieš daugelį, šimtų metų Kur

šių Nerija dar tebebuvo derlingas kraš
tas-. žaliavo pievos ir laukai, toje vietoj, 
kur dabar Karvaičių kaimas slenkančio 
smėlio užpustytas, stovėjo tvirta pilis. 
Ji buvo pastatyta iš storų rąstų, papuošta 
išdrožinėjimais, kvepiančių sodų apšauta. 
Netoli ant aukščiausios kalvos stovėjo 
stabmeldžių prūsų ir lietuvių pagalbos 
deivės Laimos šventykla.

Pilį ir visą Neriją valdė Karvaitis 
Didysis. Kaip geru ir drąsiu karvedžiu 
ir jūreiviu, didžiavos visa šalis. Jo žmo
na buvo grožio ir dorybės paveikslas. 
Bet jiedu neturėjo įpėdinio. Sykį Kar- 
vaitis užmušė Labai didelį briedį ir jį 
paaukojo Laimai, prašydamas įpėdinio. 
Deivė išklausė jo prašymą ir po dviejų 
metų apdovanojo gražia dukrele. Tėvų 
džiaugsmas buvo neapsakomas. Laimai 
buvo paaukota padėkos auka ir suruošta 
dideles iškilmės. Bet, kai mergaitė buvo 
ketverių metų, auklė vos begalėjo ją pa
nešti. Ji nebuvo pasotinama paprastu 
maistu, bet reikalavo duonos ir kepsnio. 
Kai ji būdama devynių mėnesių pradėjo 
vaikščioti, atrodė kaip penkiolikos metų 
mergaitė ir turėjo ilgas kasas. Išsigandę 
tėvai pakvietė žynį ir burtininką, kad tą 
dalyką išaiškintų. Bet tie lingavo savo 
žilas galvas. Pagaliau jie tarė-. Šitas vai
kas yra stebuklinga gerosios Laimos do
vana ir augs toliau. Nesirūpinkit dėl jo-, 
jis nieko nenuskaus, bet padidins jūsų 
garbę ir žmonių laimę.

Kai Nerija, tokį skambų vardą turėjo 
Karvaičių duktė, buvo aštuoniolikos metų, 
išsipildė visa, kąburtininkas buvo išprana
šavęs. Ji visur, kur tiktai ėjo, nešė laimę. 
Jei, pav., laivas prie kranto ar įlankoj 
buvo pavojuj, ji brisdavo per pakilusias 
bangas, paimdavo jo inkarą ir pritrauk
davo prie kranto. Nelaimingus jūreivius 
išgelbėjus priejuostėj nešdavos namo. Jei 
sodiečio prikrautas vežimas ar rogės nu
kumpdavo, jai buvo žaislas nunešti į ge
resnį kelią. Nerijos garbė išsiplėtė po 
visą pasaulį ir ne vienas aukšto ūgio ir 
stiprus kunigaikštis prašė jos rankos. Ji 
sutiko už to tekėti, kas numes akmenį 
nuo Jlankos iki Vindenburgo.

Šitas laimingas metimas pavyko vie
nam jaunikaičiui iš Vindenburgo. Jis 
tapo Nerijos sužieduotinis. Greit pakilo 
audra ir be pertraukos siautė trisdešimt 
metų. Jūra išmetė daug smėlio į krantą, 
kurį vėjas išpustė Nerijoj. Nemuno ir 
jūros pakilęs vanduo užliejo laukus, miš
kus, pievas ir sodybas. Ir Vindenburgui 
grėsė pražūtis. Tada Nerija prisipylė 
priejuostę smėlio, įbrido į įlanką ir su
pylė brastą iki sužadėtinio pilies. Kai 
brasta nepatiko, ji pastatė iš akmenų ir 
smėlio pylima. Kitais metais buvo links
mos vestuvės.

Apie tą 30 metų audrą burtininkai 
sakė, kad ateis iš pietų ir vakarų plėšrūs 
žmonės ir pavergs Prūsiją. Atėjo šarvuoti 
vokiečių ordino ritieriai prūsų krikštyti. 
Po žiaurios kovos užiminėjo vieną aps
kritį po kito. Ir pagaliau Salamo, kuria
me buvo Vinderburgas, Nerijos sūnūs ir 
giminė žuvo kovoj. Jų pilis buvo sugriauta. 
Ir dabar jūrininkai pasakoja apie pilies 
griuvėsius įlankos dugne.

Išvertė s klt n. K- Bu i š as.

A. a. Jurgį Merkį priminus.
Skaudi žinia, pasiekusi Kauną, 

apie tragišką Jurgio Merkio mir
tį, paskatino mane imtis plunksnos 
šioms kelioms eilutėms parašyti. 
Beskaitant šias kuklias ir papras
tas savo turiniu eilutes, nors vie
nai akimirkai tepraverčia jos min
tyse pagyventi su a. a. draugu Jur
giu. Šia proga aš ir noriu duoti 
žiupsnelį atsiminimų apie savo mi
rusį colegą.

A. a. draugą Jurgį aš pažinojau 
labai senai, dar bebūnant jam Pa
nevėžio gimnazijoj 1923 — 1924 m. 
Tąsyk jis buvo aktingas skautas 
ir redagavo Panevėžio skautų lei
džiamą laikraštėlį „Skautų Žodį“.

Jau iš pat jaunatvės dienų Jurgis 
jautė patraukimą prie laikraštinin- 
kystės. Arčiau su juo man teko 
susipažinti 1925 m. Palangoj, kada 
mes trys šiauliškiai gyvenom pala
pinėje šalia Birutės kalno. A. a. 
Jurgis buvo nuolatinis mūsų sve
čias. Jaunas svajotojas man ne
duodavo ramybės su plačiais pro
jektais — suruošti visos Lietuvos 
skautų stovyklą — tąsyk atrodžiu
sią tuščia svajone arba utopija. 
Vienok netrukus jo svajonės išsi
pildė. Romantikas ir svajotojas; 
pas jį kartu pasireikšdavo ir me
lancholijos bruožai, kurie vėliau, 
reikia pasakyti, giliau pasireikšda
vo jo būde. Daugeliui gal šitaip 
neatrodė, bet iš tikrųjų buvo taip. 
Nevengdamas draugų, sieloj jis bu
vo pats sau vienas ir jo geriausias 
draugas, neapsiriksiu pasakęs, bu
vo vienas — vienatvė. Mėgia
miausi jo užsiėmimai — tai me
džioklė ir žvejyba.

Paskutinius metus bebūdamas 

gimnazijoj, a. a, Jurgis leido ir re
dagavo šapirografuotą, pirmą Lie
tuvoj vyčių laikraštį „Roverį“. Ja
me Jurgio plunksnos gabumai su
sikristalizavo. Beskaitydamas vie
ną iš numerių, aš užtikau Jurgio 
rašytą feljetoną, kuris buvo pilnas 
sąmojaus ir stilingai parašytas. 
Beredaguodamas „bkautų Aidą“, 
Kaune ir beskaitydamas jo raši
nius, savo mintyse maniau, kad ta
lentingoji Jurgio ranka gali duoti 
su laiku mūsų laikraštijai gabų 
bendradarbį. Taip ir įvyko. Per
sikėlus Jurgiui Kaunan studentau
ti, aš įtraukiau jį „Skauto Aido“ 
darban. Jo sumanumo dėka laik
raštis patapo rimtas ir gyvas. Ge
rai mokėdamas prancūzų, rusų, 
lenkų ir kit. kalbas Jurgis vertė 
beletristikos rasinius ir spausdino 
„Sk. Aide“. Vėliau, paskatintas, 
ėmė mėginti rašyti feljetonus, ku
riuos pasirašydavo—S. M Pirmi 
mėginimai pavyko visiškai gerai. 
Kiek vėlėliau Jurgis rašydavo fel
jetonus net kituose laikraščiuose 
ir žurnaluose. Matydamas jo vi
sišką sugebėjimą redaguoti laik
raštį, aš perleidau jį nuo 1928 m. 
sausio menesio redaguoti Jurgiui 
Merkiui. Pastarąjį jis redagavo 
ligi 1929 m. rugpiučio m., išleisda
mas aštuonius numerius. Suruošus 
I Lietuvos skautų stovyklą Pane
munėj 1929 m., Jurgis išleido vien
kartinį ta proga leidinį „Didžioji 
Skautų Stovykla“.

A. a. Jurgis gimė 1907 m. gegu
žės 12 d. Petrapily. Baigė gimna
ziją Panevėžy 1926 m. Studijavo 
Lietuvos Universiteto teisių fakul
tete. 1927 m. tarnavo vidaus rei
kalų m-joj spaudos cenzorium. Vė
liau dirbo Lietuvos telegramų 
agentūroj „Elta“, kaipo vienas re
daktorių. Bendradarbiavo taip pat 
„Lietuvos Aide“. Iš „Eltos“ buvo 
paskirtas užsienių reikalų ministe- 
rio asmenišku sekretorium, o 1931 
m. gavo paskyrimą į mūsų Pary
žiaus pasiuntinybę kaipo attache.

Ir štai š. m. sausio mėn. 9 d. per 
nelemtą automobilio katastrofą 
Paryžiuj tiek smarkiai buvo su
trenktos jo smagenys, kad nuvež
tas ligoninėn Jurgis, sąmonės ne
atgavęs, mirė.

Baigdamas šį straipsnelį, aš no
rėčiau kartu su artimesnių jo drau
gų būreliu ir su visa skautų šei
ma paliūdėti prie mūsų mylimo 
prieš laiką mirusio draugo Jurgio 
kapo, o šie keli paprasti žodžiai 
tebūna jo amžinai garbei, vieton 
kuklaus ąžuolinio vainiko...

Ignas Tomašauskas.
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Skautų vyčių brolijos tikslas.
Skautai vyčiai — tai plynojo oro 

ir tarnybos brolija. Jie — iškylinin- 
kai viešuoju keleliu ir stovyklininkai ža
liojoje girioje, sugebą savarankiškai vers
tis, taip pat sugebą ir prisirengę patar
nauti kitiems. Tiesą pasakius, jie — 
vyresnė skautų sąjūdžio šaka — daugiau 
kaip septyniolikos metų amžiaus jauni
kaičiai.

Keturi vyriausi skautiško auklėjimo 
tikslai giryboje (Woodcraft) yra išugdyti:

Charakterį ir inteligenciją,
Nagingumą ir sumanumą, 
Sveikatą ir jėgą, 
Patarnumą kitiems ir pilietiškumą.
Tai ne tik brolija, bet ir linksma, 

smagi brolija su savo stovyklos bičiu- 
liškumu, savo uniforma ir savo „irštvo
mis" ar susitikimo vietomis visame pa
saulyje.

Kadangi tai yra klajūnų brolija, 
gali, kaipo jos narys, keliauti ir po sve 
timus kraštus ir ten susibičiuliauti su ki
tų tautybių skautais vyčiais.

Ši mūsų sąjūdžio pusė ne tik įdomi ir 
auklėjama, bet ir padės nužengti tikrą 
žingsnį į būsimos pasaulio taikos laida
vimą per abipusę gerą valią.

Jei jau esi buvęs skautas, maždaug 
viską žinosi, ką galima žinoti apie ją.

Jei nesi buvęs skautas, visų pirma 
reikės poros gerų batų ir geros širdies. 
Paskui iškaulyk, pasiskolink — ar šiaip 
gauk — Skautystę bejniu- 
? a m s*). Iš jos sužinosi visas reikiamas 
smulkmenas apie iškylavimą ir stovyk
lavimą.

Visoje eilėje „pasakojimų aplink sto
vyklos laužą" smulkiai išdėstoma:

1. Skautystės menas :r 
skautų darbas.

2. Iškylavimas.
3. Stovyklos gyvenimas.
4. Pėdų sekimas.
5. Giryba ir gamtos gudry

bės.
6. Sveikata ir jėga.
7. Riteriškumas.
8. Gyvybės gelbėjimas ir 

elgesys per nelaimingus atsi
tikimus.

9. Piliečio pareigos.

SKAUTŲ VYTYSTĖS TIKSLAS — BRO
LIŠKUMAS IR TARNAVIMAS 

KITIEMS.
Vytystės auklėjimo tikslas — padėti 

jaunikaičiams išsiauklėti:
Laimingais j
Sveikais . piliečiais
Naudingais J

ir duoti kiekvienam progos išsimušti į 
naudingą karjerą.

Vyresniam jaunikaičiui suteikimas ga
limumo pabūti geroje įtakoje sunkiu gy-

*) Šią R. B.-P. knygą lietuvių kalba 
„Sk. Aido" 1933 m. metiniai prenumera
toriai gaus kaip nemokamą priedą. Red. 

venimo laikotarpiu, kada jis stoja į vyro 
amžių.

Šiaip jaunikaičiams duodama progos 
susidurti su skautystę su visais jos malo
numais girybos ir gamtos pažinimo sri
tyje. (Tiek daug žmonių yra mane klau
sę, kaip jie galėtų patirti skautystės sma
gybes, o tai kaip tik duoda progos).

Daugiau kaip aštuoniolikos metų am
žiaus jaunikaičiams, kurie to nori, pade
dame išsiauklėti skautų sąjūdžio skauti
ninkais arba instruktoriais.

Jauniems vyrams duodame progos ki
tiems patarnauti tam tikru pripažintu 
titulu.
Kaip veikiama.

Skautai vyčiai suorganizuojami „bū
riu" su „skautų vyčių vadu“ pryšakyje.

Kad būtum priimtas į vyčių būrį turi 
būti 17, geriau 18, metų amžiaus, ir jei 
dar nesi skautas, turi būti prisirengęs 
prisitaikyti prie stovyklaujamo ir išky
laujamo gyvenimo po plynu dangumi ir 
vykdyti skautų įstatus.

Grupiniam draugininkui ir skautų vy
čių būriui sutinkant, įstoji bandytinai, kad 
paaiškėtų, ar vytystė tau tinka ir ar pat.; 
vytystei tinki.

Turi mokytis skautų įžodžio ir įstatų, 
taip pat skautystės, kaip išdėstyta s k a u- 
tystėje berniukams ir sėkmin
game vyčiavime, kur skautyst ė 
išvystoma, kad tiktų vyresniems berniu
kams.

Po to, jei skautų vyčių vadas pri
tars, būsi priimtas skautu vyčiu.

Priėmimo iškilmė pravedama pagal 
būrio paprotį ir stojančiojo norus.

Ji reiškia, kad esi pasiryžęs rimta’ 
žiūrėti į vytystę ir stengtis, kaip įmany
damas, suprasti jos tikslus ir metodus ir 
juos vykdyti.

Dėl tos priežasties turėtum gerai iš 
anksto apsigalvoti.

Priimamoji iškilmė bendrais bruožais 
atvaizduota brošiūroje Skauto vyčio įves- 
tuvės.

Per priimamąją iškilmę turi duoti 
skautų įžodį, kuris skamba šitaip:

Brangindamas savo garbę aš pasižadu 
visomis jėgomis stengtis tarnauti Dievu 
ir tėvynei, padėti artimui ir vykdyti skau
tų įstatus.

Kaip pradėti.
Skautų vyčių vienetas — būrys. Bū

riui nenustatytas joks miniminis skaičius. 
Jis paskirstomas į skiltis pagal patogu
mą. Skautų vyčių būrys paprastai įeina 
dalimi į skautų grupę, kuri susideda iš 
visų trijų skautų brolijos skyrių — vil
kiukų gaujos, skautų skilčių ir skautų vy
čių būrio.

Visados gera skautams vyčiams sus:- 
eiti savo veikimui; tai ypatingai svarbu, 
kur skautų vyčių skiltys nėra didelės.

Kur nėra skautų grupės, prie kurios 
skautai vyčiai galėtų prisidėti, štabe ga
lima įregistruoti naują grupę, pradedam 
tik viena skautų vyčių skiltimi, bet visa

dos turi būti turima omenyje, kad kuo 
greičiausiai įsteigus vilkiukų ir skautų 
skyrius, bus puikios progos visai eilei 
skautų vyčių pasidarbuoti.

Kiekvienas būrio narys turėtų, kiek 
tai galima, turėti savo ypatingas parei
gas skilties darbe, kaip: stovyklos reik
menių prievaizdos, rašeivos, kasininko, 
iškylų tvarkininko, studijų vadovo, pra
mogų vedėjo ir t. t. Taip pat, kur tikta’ 
galima, kiekvienam nariui turėtų būti pa
skirta viena diena savaitėje, kurią jis 
turėtų „dežūruoti" — prisirengęs imt's 
bet kokio darbo ar patenkinti bet kurį 
įmanomą reikalavimą.

Kada būrio tikslas bus ne tik rung
tynes laimėti, jo nariai pamatys, kad vy
tystės imamasi ne tik pramogos dėliai, 
paskiriems būrio nariams, bet ir dėl pro
gos, kurią ji jiems teikia daryti gera ir 
padėti artimui.
Vyčių irštvos.

Tam tikros patalpos, vadinamos vyči". 
irštvomis, turėtų būti parūpintos skau
tams vyčiams skyrium nuo skautų ir t. t.

Tos irštvos turėtų būti pačių skautų 
vyčių tvarkomos ir turėtų būti kas va
karą atdaros darbui ir visuomeniniam vei
kimui.

Keli būriai galėtų, jei tik būtų nori
ma, bendradarbiauti vienai irštvai tvar
kyti ir bendrai programai vykdyti.

Neįmanoma sėkmingai darbuotis si: 
skautais vyčiais be nuosavos irštvo'.
Veikimas.

Tarnauti — vyriausias skautų vy
čių tikslas.

Visi skautai vyčiai turėtų būti rag' 
narni visaip padėti vesti savo (ar kitą) 
draugovę, ar vilkiukų gaujas. Tuo jie 
įgytų prityrimo skautus lavinti, kuris pa
dėtų j.ems prisirengti ateityje tapti drau
gininkais ir tėvais. Tik jiems reikėtų už
dėti atsakomybę už tam tikrus skyrius, 
padedant grupės skautininkams.

Veikimas paprastai pasidalina į dvi 
grupes:

(a) Skautų veikimas; (b) Visuomeni
nis veikimas.

(a) Darbas savo grupėje, kaipo vilkiu
kų vadų, sekretorių, žaidimų organizato
rių, instruktorių, egzaminatorių, specia
lybėms, draugininkų padėjėjų ir t. t.; dar
bas kitoms grupėms padėti; jūros skau
tai; skautai ligoninėse ir namuose; pade 
jimas per sąskrydžius, atletines rungty
nes, stovyklas ir t. t.

(b) Gali būti suorganizuotos skiltys, 
kaipo „vietinės pagalbos kuopos“: —

Pirmosios pagalbos teikėjų (per viso
kius nelaimingus atsitikimus),

Padėjėjų ar instruktorių (skautų drau
govėse ir t. t.),

Gaisrininkų (miesteliuose, miestuose 
ir t. t.),

Policininkų padėjėjų
— pareigoms eiti.

Svarbu, kad būtų stovyklaujama ir 
žaidžiama po plynu dangumi, kiek tik ga
lima (nereikėtų užmiršti tinkamų pramo-
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Musų vadų žodis.
Skautų prieteliams ir rėmėjams.

Šie metai mūsų organizacijai yra nepaprasti metai. Šiemet, keliais mėnesiais vėliau, po 15 metų Nepriklausomos 
Lietuvos sukakčių, sueis penkiolika metų Lietuvos skautų organizacijai. O kovo mėn. 15 d. mūsų „Skautų Aidas“ mini 
savo 10 metų jubiliejų.

Man gerai žinoma ir suprantama gerbiamų rėmėjų didelis rūpinimasis skautais ir. skautėmis vietose. Ten 
Tamstų dirbama labai daug ir širdingai. Jei šiandie skautiškasis veikimas yra taip skaitlingai ir plačiai išsiplėtojęs, ir, 
jei mūsų organizacija kasdien tobulėja, — tai jau Tamstų nuopelnų čia ne visai maža yra.

Bet, manau, kaip tik prisidėsiu prie Tamstų geriausių intencijų, kurias rodote mūsų organizacijai, jei ta proga 
aš atkreipsiu gerb. skautų prietelių ir rėmėjų dėmesį į tas skautų ir jų vadų pastangas, nenuilstamai dėtas ir dedamas pet 
visą dešimtį metų, organizuojant, tvarkant ir vedant Lietuvos skautų ir skaučių laikraštį „SKAUTŲ AIDAS".

Aš noriu gerbiamus skautų tėvus, rėmėjus, mokytojus, globėjus ir skautybės draugus pakviesti aktingai šiais mėtau 
prisidėti prie tų skautiškų pastangų vaisingumo padidinimo, kad skautybės labui geriau ir sėkmingiau galėtų tarnauti tas mūsų 
org-jai brangus laikraštis, kviečiu Jus visus, nors nedideliu, bet širdingu gestu palaikyti skautų vadų rūpestį—^,Sk. Aidą" 1933 m. 
užsiprenumeruojant. Gal būt, jokie sunkumai Tamstų nesutrukdys tais šešiais litais visiems metams paremti skautišką darbą 
Juo labiau, kad redakcija kiekvienam metiniam prenumeratoriui duos nemokamą priedą — pačią svarbiausią, pirmąją 
skautybės įkūrėjo ir jos vyriausiojo vado gerb. lordo Roberto Baden-Powellio knygą SKAUTYBĖ BERNIUKAMS 
(Scouting for boys).

Skautai, kur jų yra, pasistengs radę patogesnę progą aplankyti Tamstas ir patarnaus persiųsdami administracijai 
Tamstos norą užsiprenumeruoti 1933 metams „Skautų Aidą".

D R. J. ALEKNA,
LIET. SK. REMTI DR-JOS PIRMININKAS IR

LIETUVOS SKAUTŲ ŠEFO PAVADUOTOJAS.

Brangūs skautai ir skautės.
Pradedant naujus mūsų darbo metus, turiu Jums priminti, kad tie metai yra ypatingi — jubiliejiniai. Vasario 

m. 16 dieną minima Nepriklausomos Lietuvos 15 metų sukaktys; lapkričio m. 1 d. minėsime Lietuvos skautų organizacijos 
taip pat 15 m. sukaktį, anksčiau, kovo m. 15 d., turėsime progos paminėti mielojo mūsų „Skauto Aido“ 10 metų 
jubiliejų.

Šiandie tą Jums primindamas noriu Jūs, kaip rūpestingas-us ir pavyzdingas-us skautes-us, paskatinti prisidėti, 
nemažiau, kaip praeitais ir ankstesniais metais, visais skautiškais būdais stiprinti ir ugdyti mūsų organizaciją ir patiems 
tobulintis. Pirma bene bus svarbiausia vieša organizacijai Jūsų pareiga — tuoj, pradžioje metų, užsiprenumeruoti mūsų gerąjį 
„Skautų Aidą“. Ne tik patys jį užsiprenumeruokite, bet pakvieskite ir kitus Jūsų draugus ir prietelius taip pat 1933 
metams „Skautų Aidą“ užsisakyti. Tą padarius bus atlikta viena svarbi Jūsų pareiga visai mūsų organizacijai.

Šiemet „Skautų Aidas“ pasiryžo Jums galimai daugiau būti naudingas. Jis, vis tobulėdamas, stengsis būti kuo 
geriausias Jūsų draugas. Bet tai daug pareis ir nuo Jūsų pačių — kaip Jūs jį palaikysite, kiek Jūs prie to prisidėsite. 
Bet nė karto neteko Jūsų pavyzdingumu abejoti, Jūs visad rodote daug gerų pastangų ir pasiryžimo, — Jūs jų ir dabar 
reikiamai parodysite.

Tad šiais metais visos ir visi su „Skautų Aidu“! VYR. SKTN. PULK. J. ŠARAUSKAS,
B u d ė k i t! VYRIAUSIAS SKAUTININKAS.

gų ir poilsio sekmadieniams). „Salioninjs 
skautystės“ reikėtų vengti. Štai keli pa
vyzdžiai to, ką būtų galima daryti:

Lauke —
Atletika Pėdsakų sekimą
Pėstinės iškylos Kelionės upėmis
Futbolas Hockey
Dviratis Plaukiojimas
Skautystė Gamtinės ir istorinė..
Gimnastikos parodos iškylos
Irklavimas Teismų, muziejų,

fabrikų lankymai
Stovyklavimas Kelionės į užsie

nius svetimų skautų 
vyčių aplankyti.

Namuose — tarpusavio lavinimuisi, 
kaip —
Specialistų paskaitos Studijų rateliai 
įvairiomis temomis Gimnastika

Choras Orkestrą'--
Šokiai Dainavima"
Debatai Vakarėliai
Naminiai žaidimai 
Paišymo klubai

Labai padeda, kada ateina specialis
tai, skaito neformalias paskaitas, rodo 
bandymus ar vadovauja pasivaikščioji
mams.

Skauto vyčio atsakomybė.
Kaipo skautas vytis ne tik darais ge

resnis žmogus ir pilietis, bet esi, vis tiek, 
ar žinai ar ne, imama? pavyzdžiu ber
niuką savo skautų grupėje ir savo kai
mynijoje. Berniukai — baisūs pamėg
džiotojai, ir aš vartoju žodi „baisiai" tv 
čia, nes žmogus pasibaisi, kada pagal
voji, kiek žalos ir kiek gero žmogus ga
lėtum padaryti berniukams savo duodamu 
pavyzdžiu.

Todėl, kaipo skautas vytis ar vyres
nis berniukas tarp savo jaunesnių brolių 
ant savo pečių turi atsakomybę, kurios 
iš pradžių gal ir nesuprasi. Vesi berniu
kus į gerą ar piktą, nelygu, ką pats da
rysi ar sakysi.

„Būti geram — kilnu, bet mokyti ki
tus, kaip būti geriems — dar kilniau... ir 
ne taip sunku". Štai ką yra pasakęs Mark 
Twain, bet aš abejoju paskutiniu saki
niu, kadangi mokoma daugiausia asme
niniu pavyzdžiu, todėl turi būti atsargus.

Būk atsargus, jei ne savo, tai bent jų 
dėliai. Pats gali pamatyti, kad čia turi 
didelę progą, jei tik nori ją panaudoti, 
daryti gera savo jaunesniems broliams. 
Gali duoti jiems pavyzdį savo elgesit., 
būdamas linksmai ir vyriškai draugiškas, 

padoriai gyvendamas ir neblevyzgoda
mas.

Kiek tai liečia tuos, kurie jau yra 
skautų brolijos nariai, — ir kitus, jei ‘au 
apie tai kalbama, — pabrėžčiau „tarna
vimo“ galimumą ir reikalingumą papras
toje skauto vyčio gyvenimo aplinkoje ir 
nurodyčiau, kad skautas vytis turi visų 
pirma mėginti pritaikyti savo idealus sa
vo paprastame gyvenime. Tai, man ro
dos, yra geresnis skautiško prityrimo ap
vainikavimas, kaip siųsti žmogų ieškot 
naujų specialių sričių, kur galėtų veikti. 
Tokiu būdu, turiu vilties, konsoliduosime 
visą idėją, kuri glūdi skautystėje, ir pa
brėšime, ko tikrai norime, o norime įneš
ti skautystės idealus į mūsų kasdieninį 
gyvenimą ir tuo padaryti, kad ji paliestų 
ir kitus žmones ir jiems padėtų.

Būsite laimingi, jei tik kaip reikiant 
varysitės. Iš visos širdies linkiu jums pa
sisekimo ir skautiško gero stovyk
lavimo.
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Ten, kur žydi meilė, prisirišimas, broliškumas— 
(Iš dienoraščio).

Tyliame pietinės Žemaitijos 
miestely praleidau savo vaikystę, 
ir daug svarbių, liūdnų, džiugių 
momentų pergyveno mano jaunu
tė siela. Beširdis likimas išplėšė 
mane iš ramaus kampelio, nukrei
pė žingsnius kiton pusėn ir nune
šė, nubloškė toli nuo viso, ką my
lėjau ir prie ko buvau prisirišus. 
Dažnai prisimenu upelį, mišką, 
laukus, kur aš, lyg vaikas, krykš
tavau, bėgiojau, linksmą, nerūpes
tingą dainelę traukiau, džiaugiau
si gražiu pasauliu ir nežinojau, 
kas yra liūdesys, sielvartas, ilge
sys... Prisimenu mokyklą, drau
ges, draugus, brolius ir sesutes, 
skautus, su kuriais auksinių sva
jonių audeklą audėm.

Vienas svarbiausių momentų, 
gal būt, bus mano įstojimas į skau
tų organizaciją ir įžodis.

¥ ¥*
Ateina pas mane draugė M, ir 

sako: „Susidarė atskira skiltis, įsi
rašyk ir tu“. „Gerai“, atsakiau 
negalvodama, ir nuo to laiko ta
pau kandidatė, o vėliau ir tikra 
organizacijos narė. Jaunutė, ne
prityrusi skiltininkė K. nemokėjo 
įdiegti man noro būti skaute, ne
mokėjo pabudinti manyje skautės. 
Skautiška dvasia, nuotaika man 
tuomet buvo svetima. Taip tęsėsi 
ilgokai. Pagaliau išgirdom naujie
ną — atvažiuoja egzaminatorius, 
vadinas, bus egzaminai. Išlaikiau 
egzaminus į III-jį pat. laipsnį ir tą 
pačią dieną daviau įžodį.

Įžodžio dienos vaizdas, lyg gy
vas, stovi mano atminty ir, rodo;, 
matau, girdžiu, kaip saliutuodama 
didžiuoju saliutu, tariu garbingą 
pasižadėjimą, žadu tarnauti Die
vui, Tėvynei ir Artimui, pildyti 
įstatus; girdžiu brolio M. pilnus 
jaunystės jėgų ir skautiško pasiry

žimo žodžius... Staiga manyje pa
bunda užsnūdusi siela, suprantu, 
daug pasižadėjusi, bet džiaugiuosi. 
O kiek naujų jėgų, energijos, pa
siryžimo įgavau aš tuomet! Tą 
dieną aš jaučiausi didvyrė, nepa
prasta mergaitė, kuri pasižadėjo 
atlikti sunkią, bet kartu ir garbin
gą, pareigą.

Dėkui tau, Broli M., kurs įdie
gei man tokių kilnių, aukštų 
tikslų!

Ta skautiškos meilės ugnelė, su
kurta mano jaunutėje sieloje Įžo
džio dieną, rusena, dega, liepsnoja 
ir šiandie, ir yra kelrodžiu mano 
gyvenime. •

Su tokiu pat įkarščiu, noru, 
energija, kaip ir pirmomis dieno
mis po įžodžio, dirbau tame Že
maitijos miestely. Sueigos, užsi
ėmimai, posėdžiai, iškylos ir sto
vyklos buvo mano minčių, siekių, 
troškimų centras.

Paskutinė diena stovykloje. Vi
sos prislėgtos, liūdnos dėliojame 
savo daiktelius. Pilki debesys ka
muoliais ritinėjasi padangėje, su- 

gerdami šiltuo- 
l((O s*us saulės spin-

dulius. Vėliava, 
iškilusi viršuje, 
liūdnai pasakoja 

n pušelėms apie
į— mūsų sielvartą,

s, slenka minutė'po 

minutės ir... štai jau paskutinė. Su 
ašaromis akyse spaudžiau kairę ir 
tariau jau paskutinį „sudiev!“. 
Taip norėtųsi bent mažą valandė
lę dar pasidžiaugti tuo tyru, ne
kaltu džiaugsmu, bet negailestin
gas likimas neša mane tolyn, to
lyn nuo visko, ką buvau taip pa
milus, ir apglėbia nežinomos atei
ties šydu...

Dažnai dabar pabunda mano 
sieloje mylimų sesučių ir brolių 
paveikslai, tos svajos, kurias kar 
tu audėme tyliame pietinės Žemai 
tijos miestely, kur žydi meilė, 
prisirišimas, broliškumas...

Tėvynės dukra.

Vll-oji tarptautinė skau
čių vadovių konferencija.

Septintoji tarptautinė skaučių vado
vių konferencija įvyko praeitą vasarą 
rugpiūčio mėn. 6—14 d. d. Lenkijoje, 
B u c z e (lenkų skautų-čių organizacijos 
vadų paruošimo centre). Konferencijoje 
dalyvavo tarptautinio skaučių komiteto 
nariai, Lenkijos skaučių vadovybė ir šių 
kraštų ^kiiušiiit organizacijų, ar skaučių 
šakų bendmsosRautų-čių organizacijose, 
atstovės: Australijos, Belgijos, Kanados, 
Čekoslovakijos, Danijos, Egypto, Prancū
zijos, Anglijos, Vengrijos, Indijos, Islan
dijos, Latvijos, Liuksemburgo, Holandijos, 
Naujos Zelandijos, Norvegijos, Pietų Af
rikos, Suomijos, Švedijos. Šveicarijos, 
Amerikos Jungtinių Valstybių. Konferen
cijos prezidiumas susidėjo iš ponių H. 
Sliwowska, 0. Malkowska, E. Grochols- 
ka (visos lenkės).

Konferencija prasidėjo lenkų skautų- 
čių organizacijos pirmininko vaivados M. 
Gražynskio kalba, kuria jis Lenki
jos vyriausvbės vardu pasveikino suva
žiavusias įvairių tautų atstoves bei palin
kėjo konferencijos darbams kuo didžiau
sio pasisekimo. Jis irgi perdavė konfe
rencijai ir 80.000 Lenkijos skautų-čių lin
kėjimus. Po to ėjo konferencijos atida
rymo kalba, kurią pasakė pasaulio skau
čių šefė poniaK Olave Baden-Powell. To
liau sekė konferencijos įvairūs referatai.

Jų buvo šiomis temomis: „Vyresnės 
skautės" (panelės Parm ir Beley, abi 
tarpt, komiteto narės), „Paukštvtės" (Ju
lia Williamson iš Am. Jungt. Valstybių) 
„Skautystės išsiplėtimas ligonių, bei mer
gaičių su įvairiais trūkumais, tarpe" (po
nia Hood iš Šotlandijos), „Kaip skaučių 
judėjimas yra išsilaikęs laisvas nuo poli
tikos" (ponia K. Furse, tarpt, sk-čių biu
ro direktorė), „Pasaulio žinojimo specia
lybė" (A. Lindenmeyer, tarpt, komiteto 
narė), „Skautystė liaudies sluoksniuose" 
(Parm, tarpt, komiteto narė), „Rūpinima
sis augalais ir paukščiais, kaip ir gyvu
liais“ (Šimonis iš Belgijos). „Jūrų skau
tės" (K. Furse), „Lenkija" (Kossak Srczu- 
ka iš Lenkijos), „Skaučių judėjimas eina 
tikru keliu" (Dillner iš Švedijos), „Išky
los bei kilnojamos stovyklos“ (Wolowska 
iš Lenkijos). Po kiekvieno referato ėjo 
trumpos diskusijos, po kurių prelegentai 
vėl buvo duodamas balsas. Diskusijų bu
vo daugiausia po paskutinio referato; bū
tent, daug užsienių (su Lenkijos) atsto
vių kėlė nuomonę, kad taip daug išky
lauti bei daryti kilnojamas stovyklas po 
2 — 3 savaites yra nepakeliama ir kenks
minga mergaičių ir motejų sveikatai.

Po referatų įvyko balsavimai naujoms 
narėms išrinkti į tarptautinį skaučių ko
mitetą.
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į Pirmieji tarptautiniai 
skaučių vadovių kursai

Praeitos vasaros 
pabaigoje, t. y., rug
sėjo mėn. 5 — 14 
dienomis, Šveicari
joje prie tarptauti
nių skaučių namų 
„O u r Chalet“, 
apie kuriuos „Sk. 
Aido" skaitytojai 
jau šiek tiek žino 
iš mūsų laikraščio 

tarptautinio skaučiųpuslapių, 
biuro pastangomis buvo suruošti 
pirmieji tarptautiniai skaučių va
dovių kursai. Kursuose dalyvavo 
30 vadovių iš 11 įvairių kraštų. 
Kursus vedė panelė Maynard 
(anglė), jos padėjėjomis buvo pa
nelės Beley ir Cuenod (pran
cūzės). Prie jų buvo dar vertėja į 
vokiečių kalbą panelė v o n H e r- 
renschwand (šveicarė). Ins
truktorės dėstė tai anglų tai pran
cūzų kalbomis, tačiau nevisos kur
santės mokėjo vieną šių kalbų, kai 
ką von Herrenschwand išversda
vo į vokiečių kalbą. Tie nuolati-

Toliau buvo pranešimai apie skau
čių veikimą įvairiuose kraštuose. Juos 
darė atitinkamos atstovės. Taigi buvo 
pranešimų iš visų aukščiau minėtų kraštų.

Konferenciją užbaigė ponia Baden-Po
well kalba, kurioje pareiškė padėkos kon
ferencijos šeimininkėms, kalbėtojams, da
lyvėms ir svečiams ir pabrėžė savo pasi
tenkinimą atliktu darbu.

Visų konferencijos kalbų, referatų bei 
pranešimų santraukų ,,Sk. Aido" skaity
tojams neduodame, nes neviskas yra įdo
mu platesniam skaitytojų skaičiui, be to, 
manome, kad Lietuvos skaučių vadovių 
organas „Vadovė“ duos platesnės me
džiagos. Tačiau visus įdomesnius šios 
konferencijos pranešimų bei referatų da
lykus ,,Sk. Aido" skaitytojai gali rasti 
mūsų laikraščio puslapiuose „Skautai-tės 

* visame pasaulyje" ir „jaunoji skautė" 
skyrių žinutėse.

Bendrai kalbant apie šią konferenci

niai vertimai per kursus net į ke 
lias kalbas gan smarkiai kliudė 
kursų darbą. Ateičiai yra manoma 
iš kursančių reikalauti anglų ar 
prancūzų kalbos mokėjimo ir tik 
tomis kalbomis manoma tada nau
dotis.

Turėti kursų vadovybę iš anglės 
ir prancūzių bendrai kursams bu
vo naudinga, nes anglų būdas pa
prastai daugiau dėmesio kreipia į 
praktiką, tuo tarpu kaip prancūzų 
(panašiai kaip ir lietuvių) į teori
ją — į idėjinį organizacijos pagrin
dą. Šių kursų vadovybėje buvo 
abiejų krypčių, taigi pačioje kursų 
programoje puikiai laikėsi abiejų 
dalykų lygsvara.

Kursų dieną kursantės pradė
davo susibūrimu į atskiras tikybi
nes grupeles religinėms pareigoms 
atlikti.

Po to būdavo pusryčiai ir bend
ras vėliavos (Tarptautinės skaučių 
ir šveicarų) pakėlimas. Po vėliavų 
pakėlimo būdavo paprastai p. Be
ley trumpi, gražūs ir turiningi pa
šnekesiai bendra tema „vadovė“.

ją, iš vienos pusės, be abejo, reikia 
džiaugtis dideliu mūsų sesių, skaučių iš 
viso pasaulio, padarytu ir daromu darbu 
bei visų tautų skaučių organizacijų pa
žanga, jų pasisekimu ir puikiu sugyveni
mu tarpusavyje, viso ko puikiu įrodymu 
yra paskutinioji konferencija; iš kitos gi 
pusės Lietuvos skautėms-tams yra kiek 
gaila, kad konferencija įvyko ne kur ki
tur, bet krašte, su kuriuo esame konflik
te ir neturime santykių, taigi ir mūsų 
skaučių atstovės šioje tarptautinėje kon
ferencijoje nedalyvavo. Viso pasaulio 
skaučių spauda labai daug rašė apie kon
ferenciją ir apie įvairių kraštų sk 'lutes, 
daugiausia gi apie Lenkijos skautj; Joms 
ir jų organizacijai reiškiama tiesk g pa
gyrimų.

■ tiiw ii —i ■mi n i— ■■■—m—

■3 Sesute, būk dar pirmųjų eilėje: tuojau 
užsiprenumeruok 1933 metams „S kau
tų A i d ą“ ir „V a d o v ę“!

Kasdienis pašnekesys apimdavo 
kokią vieną bendros temos baigti
nę dalį, kaip tai: „Vadovė yra“, 
„vadovė tiki“, „vadovė žino“, „va
dovė progresuoja“, „vadovė myli“, 
„vadovė bešališka“, „vadovė pa
sidabina“, „vadovė pasitiki skau
tėmis“. Toliau eidavo praktiški už
siėmimai, iškylos į kalnus ir skau
tiški žaidimai. Vakarais būdavo 
laužai, prie kurių pasirodydavo 
kokia nors daina, šokiu ar panašiai 
kiekvienos tautos vadovės. Kur
santės gyveno ne palapinėse, bet 
„Our Chalet“ patalpose.

Pirmas tarptautinių skaučių 
instruktorių kursų bandymas yra 
visai pasisekęs. Visos kursantės 
sako, kad jos labai daug pramoko 
iš savo instruktorių ir viena ki
tos. Taip pat jos pažymi, kad per 
tuos kursus tikrai įsigilino į pa
grindinę, kaip skautų, taip ir skau
čių, knygą mūsų organ-cijos įkū
rėjo Baden - Powellio „Scouting 
for Boys“ (kurios leidinį lietuvių 
kalba šiemet „Sk. Aido“ redakcija 
duos kiekvienam-ai, užsiprenume
ravusiam „Skautų Aidą“ 1933 m.) 
ir tikrai suprato joje duotą grynos 
skautystės prasmę ir pagrindą. 
Reikia tikėtis, kad ateinantieji 
eiliniai šios rūšies kursai neapsieis 
be Lietuvos skaučių atstovių.

- Mažiems vaikams Kalėdų dovanos — lėlės, kurias skautės 
išdalija neturtingiems vaikams Amerikoje.

Tarptautinių skaučių vadovių kursų dalyvės prie „Our Chalet", 
Šveicarijoje.
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Skautai Duglas, Martinas ir Oliveras.

Išvertė P r. Mašiotas.

Šita knyga parašyta trijų Amerikos jaunų skau
tų: Duglo, Martino ir Olivero, buvusių nuvykusių 
pasidairyt po Afriką ir pamedžiot. Jų du buvo siųsti 
tenai vieno knygų leidėjo, trečias gavo lėšų iš kitur. 
Savo tarpe berniukai vadindavos D i k u, D o v u 
ir D ū g u. Vertėjas.

Pagaliau išplaukėm.
Didžioji valanda, apie kurią seniai svajojom, pagaliau 

atėjo: mes turėjom išplaukti į Afriką.
Birželio 9 dieną, pavakarieniavę su artimaisiais, apie 

pusiau dešimtą valandą vakaro nuėjom N a u j o r k e į laivą 
„I1 d e f r a n s ą“. Mus išlydėt buvo atėję keli draugai iš di
džiosios skautų stovyklos. Pusiau pirmą nakties, geriausių lin

Trys Amerikos 
skautai — Do- 
vas, Dūgas ir 

Dikas.

kėjimų lydimas, laivas pasijudino ir nuplaukė Hudzono upe 
į jūrą. Mes stovėjom laivo antlubyje, iki miesto švieselės pro 
šalį slinko, iki Nepriklausomybės statula dešiniajam krante 
pranyko mums iš akių. Tada nusileidom į savo miegamąjį ir 
sugulėm,

„Ildefranso" kapitonas Blankaras buvo labai malonus 
žmogus. Jis vadžiodavosi mus ant kapitono tiltelio ir aiškin
davo, kam kuris prietaisas reikalingas ir kaip juo naudotis 
kelionėje. Mums išimtinai leisdavo lipt ant tiltelio, kada 
norėdavom.

Visa kelionė jūra buvo maloni, oras labai geras; tik 
paskutinę dieną jūra buvo nerami.

Dovas ir Dikas kiek sirgo jūros liga. Bent taip juodu 
sakėsi, nors tie, kuriems taip valgis rūpėjo, vargu galėjo būt 
ligoniai.

Dieną antlubyje žaisdavom savotišką tenisą, stumdyda- 
vom skridinį ir kita, kaip laivų antlubiuose paprastai daroma. 
Naudodavomės ir gimnastikos sale. Ketvirtadienį po pietų 
priplaukėm Anglijos miestą Plimutą; tenai išleido į krantą ke
leivius, plaukusius į Angliją.

Penktadienį prieš piet jau buvom Prancūzijos mieste 
Havre. Tenai atėjo pas mus į laivą to miesto skautai. Jie 
atnešė mums gėlių ir saldainių. Iš laivo nuvykom į geležin
kelio stotį ir nuvažiavom į Paryžių.

Kelias iš Havro į Paryžių buvo labai įdomus. Iš pradžių 
važiavom tarp kalnų šlaitų, kur sodai tiesiog kabote kabojo. 
Trobų daugumas buvo iš betono, šiferio lentelėms dengtos, 
bet daug buvo ir šiaudais dengtų; ant šiaudinių stogų gėlės 
augo. Paskui įvažiavom į pievų kraštą. Vienur kitur buvo matyt 

mažų kaimų; tuose kaimuose nebuvo nei įmonių, nei didesnių 
trobų, tik vienas ar du viešbučiai ir mūrinė bažnyčia.

Paryžiuj užtrukom pora dieną ir daug ko matėm.
Sueso kanalu.

Devyniomis ryto įsisėdom į traukinį, kurs turėjo eit į 
Marselį. Gerokai po pietų gavom striukai pamatyt snieguo
tas Alpių viršūnes. Į Marselį atvykom vėlai naktį.

Kitą dieną persikėlėm į garlaivį „Dumbėją“. Jame ap
sigyvenom visoms trims savaitėms. Kas mums krito į akį, tai 
kad tas garlaivis buvo mažas, kokius penkis kartus mažesnis 
už „Ildefransą“.

Užtat „Dumbėjoj“ radom daug įdomių žmonių; vieni buvo 
Madagaskaro gyventojai, kiti kitų kraštų; paviešėję Europoje, 
jie dabar keliavo atgal; buvo keli karininkai ir daug tokių 
žmonių, kurie jau visur buvę ir viską pasaulyje matę.

Kadangi Viduržemio jūra buvo labai rami, tai kelionė iš 
Marselio į Portsaidą buvo labai smagi. Nuplaukėm jūros 
sąsiauriu tarp Korsikos ir Sardinijos ir tarp salos Sicilijos ir 
Italijos. Po penkių dienų buvom Portsaide.

Atrodė, kad tame mieste yra įvairiausių tautų žmonių. 
Čia gavom girdėt kalbant visoms kalboms, kokias kada buvom 
girdėję, čia pirkliai ėmė visų kraštų pinigus. Tuojau apspito 
mus įvairių daiktų pardavinėtojai, pradėjus nuo papirosų ir 
baigiant atvirutėmis.

Portsaidas guli Šiauriniam Sueso kanalo gale. Visi lai
vai, plaukią kanalu, tur čionai sustot; todėl čionai labai di
delis uostas. Kaip mums sakė, tas miestas vilioja ne tiktai 
dorus žmones, bet ir vagis ir visokius apgavikus.

Išplaukę iš Portsaido, patekom į Sueso kanalą. Kanalu 
plaukėm keturioliką valandų. Pradžioje tai yra žmogaus ran
koms iškastas didžiulis griovys su akmeninėms sienoms. Toliau 
yra keli ežerai, o paskui vėl eina kastinis vandens kelias. 
Abipusiai kanalo guli dykuma, kiek toliau matyt ir kalnų. 
Pietiniame kanalo gale guli miestas S u e s a s, turįs keturias
dešimt tūkstančių gyventojų.

Iš kanalo patekom į Sueso įlanką. Ta įlanka tur apie 
šimtą penkiasdešimt mylių ilgio; iš vieno šono išilgai ją eina 
dykuma, iš kito kalnai.

Plaukdami Sueso įlanka gavom nors iš tolo, nevisai 
aiškiai pamatyt Sinajaus kalną; paskui plaukėm pro tą vietą, 
kur Mozė su žydais ėję skersai jūrą, bėgdami iš Egipto.

Įplaukus į Raudonąją jūrą, užėjo labai šiltos dienos. Sau
lės spinduliai buvo toki karšti, jog nepakako, kad antlubis buvo 
pridengtas dvilinkų būriniu audeklu; turėjom prisidengt gal
vas kamštiniais šalmais. Oras buvo toks drėgnas, kad nuolat

Dieną antlubyje žaizdavom savotišką tenisą.
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KNYGŲ LENTYNĖLĖ.

R. Valsonokas. Klaipėdos pro
blema. I dalis. 1932 m. Leido ir spaudė 
akc. „Ryto“ b-vė Klaipėdoje. 426 p. 
Kaina 10 litų.

Šiemet sukanka dešimt metų kai at
vadavome Klaipėdos kraštą. Visi mes 
gerai jaučiame didelę Klaipėdos reikšmę 
Lietuvai, tačiau labai retas mūsų pa
žįsta Klaipėdą, jos praeitį ir dabartį. 
Didelis ir rimtai, moksliškai parašytas 
R. Volsonoko „Klaipėdos problemos“ 
veikalas mumis įvairiais atžvilgiais su
pažindina su Klaipėdos kraštu. Todėl 
šis veikalas rekomenduotinas kiekvienam 
susidomėjusiam Klaipėdos kraštu. O juo 
domėtis privalo kiekvienas sąmoningas 
ir savo kraštą mylįs lietuvis. Ypač šie
met, minėdami Klaipėdos atvadavimo 
dešimtmetines sukaktuves, mes labiau 
turime jąja domėtis.
V Dr. Jonas Grinius, Putino ly

rika. Vytauto Didžiojo Universiteto 
Teologijos - Filosofijos Fakulteto leidi
nys. Kaunas, 1932 m. 107 p.

Putinas — prof. dr. Vincas Mykolai
tis yra vienas žymiausių mūsų šių dienų 
rašytojas. Jis yra puikiai pasireiškęs vi
sose literatūros rūšyse — Putinas — ly
rikas, epikas, dramaturgas, novelistas ir 
pagaliau literatūros kritikas. Visuose jo 
veikaluose žymu didelis talentas. Dr. 
Jonas Grinius mūsų čia minimoje kny
goje gana plačiai ir vykusiai nagrinėja 
Putino lyriką. Jis visą Putino lyriką su
skirsto į tris periodus: jaunystės perio
das, simbolistinis periodas ir klasikinio 
realizmo periodas. Kiekvieną periodą jis 
dar paskirsto į smulkesnius skyrius. 
Gražiausiai ir stipriausiai Putinas yra pa

sireiškęs simbolistiniame periode. (Skai
tyk jo poezijų rinkinį „Tarp dviejų 
aušrų“. Kaunas, 1927 m.),

Goethe. Gyvenimas ir rinktinė poezi
ja. Paruošė A. Tyruolis, Sakalo b-vė. 
Kaunas, 1932 m. 114 p. Kaina Lt. 3; —

Ši knygelė yra paskirta Goethe’s 
šimtmetinėms mirties sukaktuvėms pa
minėti. Knygelė gražiai ir švariai išleis
ta. Tačiau jos turinys menkokas. Goethes 
biografija (5 — 43 p.) parašyta paviršu
tiniškai ir neįdomiai. Parinktieji eilėraš
čiai taip pat blogai išversti. Vertėjas 
juose sunaikino beveik visą Goethes 
nuostabųjį lyrikos grožį. Tai aiškiai ma
tyti Goethes originalą palyginus su A. 
lyruolio vertimu. Siek tiek geriau, iš
versta baladės ir kai kurie „Fausto" 
fragmentai. Knygelės gale pridėti pa
aiškinimai, kurie geriau ir pilniau pa
deda suprasti Goethes kūrybą. Knygelėj 
yra keletas gražių iliustracijų.

Lietuvių Tauta. Lietuvių Mokslo Drau
gijos raštai. Knyga IV, sąsiuvinys 3, pa
vestas 25 metų L. M. D. sukaktuvėms 
paminėti. Vilnius, 1932 m.

Šioje knygoje A. Valaitis gana plačiai 
ir išsamiai nagrinėja Lietuvių Mokslo 
Draugijos dvidešimt penkerių metų vei
kimą. (Iš Lietuvių Mokslo Draugijos 
istorijos, 337 — 399 p.). Toliau tas pats 
autorius rašo „Šimtas metų lietuvių pe
riodinės spaudos" (401 — 407 p.), Kun. 
F. Neviera spaudai paruošė ir toje pat 
„Lietuvių Tautos" knygoje išspausdino 
vysk. Antano Tiškevičiaus Žemaičių 
vyskupystės aprašymą (Status Dioeceseos 
Samogitiensis descriptus cura Antonii 
Comitis Tyszkiewicz, Episcopi Samogi
tiensis. 408—431 p.). To pat autoriaus 
spaudai paruošta ir „Lietuvos Pranciško
nai—Observantai lietuvybės gynėjai XVII 
šimtmety (432 — 433 p.). Povilas Kara
zija rašo apie 1930 m. Vilniaus apylin
kėj surastus lietuviškus pinigus („1930 m. 
Vilniaus lobis“, 434 — 4o8 p.j. Prie 
straipsnio yra aštuonetas nuotraukų, 
vaizduojančių surastąjį lobį. Pagaliau dar 
yra skyrelis „Iš Lietuvių Mokslo Drau

gijos kronikos“ (459 — 466 p.). Ši „Lie
tuvių Tautos" knyga turi ir įdomų prie
dą: S. Daukanto Pasakas Massių su- 
raszitas 1835 metuose apigardosi Kretiu, 
Palongos, Gundenės (1 — 114 p.).

J. Marcinkevičius. Sukaustyti 
latrai. II. „Sakalo" bendrovės leidinys. 
Kaunas, 1933 m. (iš tikrųjų 1932 m.). 
145 p. Kaina 2 lt.

Nors šis veikalas ir romanu pavadin
tas, tačiau jame beveik nieko nėra ro
maniško. Tai iš kalinių gyvenimo felje
tonų rinkinys. Tokių feljetonų šioje kny
goje yra dvidešimt. Jie vaizduoja atski
rus kalėjimo buities epizodus. J. Mar
cinkevičiaus feljetonai — paviršutiniški 
ir tendencingi. Autorius, matyt, nesuge
bėjo giliau suprasti ir meniškiau atvaiz
duoti kalėjimo gyvenimo. Jo vaizduoja
muose kaliniuose sunku įžiūrėti žmoniš
kumo: visi jie kažkokie sužvėrėję cini
kai. O, rodos, autorius tuo savo veikalu 
kaip tik priešingai norėjo paveikti mū
sų visuomenę.

A. Dangerutis.

Kori susirašinėti.
L

Jaunas skautukas iš Palangos redak
cijai rašo norįs susirašinėti su įvairių 
Lietuvos vietų skautais. Jis nori keistis 
vietų vaizdeliais ir pašto ženklais. Rašyti: 
Jeronimas Kernauskas, Palanga, Pu
šyno g. 1.

II.
Energingas ir smarkus 23 metų skau

tas vytis, ateinančią vasarą mano daug 
keliauti, kad geriau pažintų savo brolius 
skautus, žmones ir savo tėvynę. Tat da
bar nori susirašinėti su skautais ir skau
tėmis.

Jo adresas: Juozas Kulpanas, Nau
jamiestis, S. Kalvarija, Marijampolės aps.

prakaitavom. Keleivių daugumas, tingiai sugulę paunksnyje, 
miegojo. Vieną dieną, plaukdami Raudonąja jūra, išgirdom ką 
šaukiant. Šaukė iš vietos gyventojų laivelio. Kai „Dumbėja" 
sustojo, plaukę laiveliu ėmė skųstis, kad jau daugiau, kaip dvi 
dienas jie nieko nevalgę. Mes davėm jiems įvairių valgių ir 
nuplaukėm tolyn į miestą Džibutį.

Kai sekmadienį liepos 1 dieną atvykom į Džibutį, • prie 
laivo atplaukė daug vaikų. Jie šūkavo: „Ponuli, ponuli, į jūrą! ‘ 
Jie norėjo, kad mėtytume jiems pinigų į vandenį. Kai kurie 
ėmė pinigus mėtyt; ir vaikai pradėjo nardyt ir juos rinkt.

Amerikos skautus pavydas suimtų, kai pamatytų, kaip čia 
vaikai plaukioja ir nardo. Dėl vieno šilingo jie pasinerdavo po 
pačiu laivu.

Išlipę iš laivo, nuėjom po miestą pasidairyt. Džibutis mums 
labiau buvo panašus į rytų krašto uostą, ne kaip Portsaidas, 
Beveik visi jo gyventojai buvo tamsiaodžiai. Vargingesnieji 
gyveno už miesto rūsyse, pasiturį — mūriniuose namuose, 
Čionai buvo matyt daug visokių ligonių. Ypač skaudu buvo 
žiūrėt į bekojus arba tokius, kurių rankos laibos kaip pagalėliai 
Dalis gyventojų, matyt, gyveno iš to, ką iš keleivių išmal
daudavo, o kiti pardavinėjo tokias retenybes, kaip „abesiniški 
peiliai", dažniausiai Vokietijoj dirbti, arba „megstines skrais
tes“, patekusias čionai iš Europos fabrikų.

Džibutyje matėm įdomų vietinių gyventojų šokį su bur
tininkų giesmėmis. Pasukę į skersinę gatvę, susitikom su vie
tinių gyventojų būriu, ėjusiu paskui penkis ar šešis šokėjus. 
Šokėjai buvo pasipuošę galvas plunksnoms ir šiaudais, kūnus 
margai išsitepę. Jie nešėsi arfas ir būgnus, Nustebom, kai mūs 
Vadovas pasakė, kad tai buvo laidotuvės — laidojo mažą vai
ką. Dūgas norėjo padaryt to viso vaizdo nuotrauką, bet ne
suspėjo.

Apsidžiaugėm, kai gavom išplaukt iš to purvino, dvokian
čio miesto, Išplaukę iš Raudonosios jūros pro Adeno sąsiaurį, 

pasukom aplink kyšulį Gvardafujį į Indijos vandenyną. Tenai 
mus sutiko smarkus vėjas ir aukštos bangos.

Praplaukus pro Gvardafujį, kitą dieną mus ištiko nema
lonumas. Dovas kątik buvo apsivilkęs švariais drabužiais ir iš 
kambarėlio žiūrėjo pro atidarą langelį. Tik atūžė didelė banga 
ir griuvo ant langelio. Apliejo Dovą, bet sušlapino ir viską, 
kas kambaryje buvo. Gerai, kad daugumą savo drabužių buvom 
susidėję į skrynias ir neperšlampančius maišelius, užtai lovos 
buvo visos peršlapusios. Dovą, išėjusį šlapią į antlubį, sutikom 
juokais; bet mūs nuotaika visai pasikeitė, kai savo kambarėr. 
pamatėm.

Tarp Gvardafujaus ir Mombazos per šešias dienas ne
matėm žemės. Aplink mus šmėkščiojo šimtai lakstančių žuvų. 
Pakilus iš vandens, tokia žuvis gal nulėkt kokią dvidešimt jardų. 
Matėm dar kelis ryklius ir delfinus.

Atvykom į Afriką.
Kai po vienos neramiai miegotos nakties pabudom ir pa- 

sižiūrėjom pro langelį, pamatėm žemę. Mums tai buvo daugiau, 
nekaip, plaukus ilgai jūra, žemę priplaukt. Čia turėjom susi
tikt su Martynu Džonsonu, paskui pamatyt liūtų, patirt visokių 
nuotykių, trumpai čionai mūs laukė visa, kas jaunuoliui taip 
gražiai skamba.

Netrukus įplaukėm į Mombazos uostą K i Ii nd i n į. 
Miestas Mombaza pastatytas saloje. Kadangi Mombazos uostas 
dideliems laivams per mažas, tai sustojom Kilindinyje kitapus 
salos. Kilindinis yra giliausias uostas visos žemėj, ir jo vardas 
reiškia „gilus vanduo“.

Mus apžiūrėjo gydytojai, policija ir kiti valdininkai ir tik 
tada leido išlipt į krantą. Buvom besirengią lipt į irklinį lai
velį ir keltis į krantą, bet išgirdom iš motorinio laivelio mus 
šaukiant. Tai buvo du skautai iš .Nairobio, atvykę mums 
padėti į krantą išsikraustyti. Su jais buvo ir Mombazos uosto 
direktoriaus žmona, ponia Būklei. Atsiteisę su muitine, nu
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/Neatsargūs žygiai.
Tarp Kalėdų ir Naujųjų Metų 

Langerudų apylinkėj visi svetinė- 
davosi vieni pas kitus. Tėvas su 
motina ir mergaitėmis taip pat tu
rėjo vieną dieną atsilankyt pas 
pažįstamus. Berniukams Olavui ir 
Einarui teko garbė namai ir gyvu
liai saugot.

Motiną nelengva buvo prie to 
prikalbint, bet tėvas buvo tos nuo
monės, kad jai reikia vieną dieną 
iš namų išvažiuot ir pasilsėt, juk 
taip retai tai daroma. Berniukai 
esą jau dideli ir išmintingi,

— Gerai, — sutiko pagaliau mo
tina, — tik neužmirškita šį vaka
rą užgesint šviesą pas vištas; be
je, katei pieno duokita ir būkita 
atsargūs su ugnim.

Dėl šito paskutinio dalyko mo
tina labiausiai nerimavo.

— Gali, mama, manim pasiti
kėt, — ramino ją Olavas,

— Ir manim, — atsiliepė Eina- 
ras.

Pagaliau tėvai su mergaitėms 
išvažiavo.

Berniukai puikiai jautėsi palikę 
namų šeimininkais. Pirmiausia, 
pasibastė po gyvenamus namus, 
pavyzdžiui, apžiūrėjo kelias stali
nes ir spintas, prie kurių papras
tai nelabai prieidavo. Tenai rado 
daiktų, kurie buvo užmesti, nors 
visai įdomu buvo palaikyt juos 
rankose. Taip besigriozdamas, Ei- 
naras turėjo nelaimę paleist iš 
rankų gražų butelį su kvepiančiu 

vandeniu; butelis nesudužo, tačiau 
vienoj vietoj įskilo.

Tik pamatė nepaprastą reginį 
pašlaitėje, kaimyno lauke, kur pa
prastai ant pašliūžų bėgiodavo. 
Tenai šliaužiojo kaimyno sūnus 
Jokūbas ir jo pusbrolis Endrikis, 
miesto gyventojas, atvažiavęs į 
kaimą paatostogaut. Šalia juodvie- 
jų trypinėjo kaimyno veršis, Rete
nybe pravardžiuojamas.

Tą veršį buvo labai pamėgęs 
Endrikis ir vesdavosi jį kur tik 
galėdavo,

Kymantukai nubėgo tuojau te
nai.

Olavas norėjo miestietį sudrau
sti, kad veršio čia nesivedžiotų, 
bet kai pamatė, kad ir Einarui 
toks keistas draugas patinka, tai 
tik pasakė:

— Gerai, gerai, tai judu savo 
Retenybę ir prižiūrėkita, ir, jei 
kas jam nutiks, atsakomybę pri- 
siimkita.

Po Kalėdų visai nesnigo, kai 
šlaitu dažnai vėžinosi, tai jis pasi
darė lygus, slidus. Šlaito viduryje 
buvo briauna, nuo kurios vaikai 
su pašliūžomis šokinėdavo. Ją bu
vo susipylę Kalėdų pirmą dieną.

— Ar sniegas šlaite nebus per 
kietas? — ėmė abejot Endrikis, 
stovėdamas prie briaunos.

Teisybę pasakius, Endrikis dar 
nebuvo mėginęs šokinėt nuo briau
nos, nes ji jam buvo per aukšta, 
nors sakėsi, kad mieste ne nuo to

kių šokinėjęs. Kadangi šokinėjant 
vienas turėdavo stovėt prie briau
nos ir matuot, kaip toli kuris nu
šokęs, kad galėtų palygint, tai tą 
darbą apsiėmė Endrikis, Kai ku
ris iš draugų paskui siūlėsi jį pa
vaduot, tai jis visaip išsisukinėjo. 
O kai kuris vis dėlto mėgino pa
šliūžas jam rišt, tai sakė, kad pa
šliūžos jam esančios per sunkios, 

Olavas dėl to pasityčiojamai pa
sakė, kad ar jis pats nebus per 
sunkus, Į tai Endrikis atsakė, kad 
Olavas tiesiog nepakenčiamas.

Pagaliau trys berniukai ėmė 
kraustytis aukštyn į šlaitą, veršis 
nusekė paskui,„ Veršis jau buvo 
didelis užaugęs, jau ir ragučiai bu
vo pradėję dygt; jais jis mėgino 
kai kur naudotis: iššoksta pro 
einančius vaikus, nubėga galiuką 
aukštyn, galvą nulenkęs rodo ra
gus ir bliauja, kiek jo balsas neša. 
Visa tai jis darė iš nepaprasto pa
sitenkinimo, kad gavo iš tvarto iš
eiti.

Žinoma, pirmutiniai užsikraustė 
ant kalnelio Einaras su veršiu. 
Einaras, pakreipęs galvą, pasižiū
rėjo žemyn, tą pat padarė ir ver
šis — šliaužiojimo takas žvilgėjo 
kaip ledas. Tačiau Einaras nelau
kė iki kiti ateis.

— Laukiu! — šūktelėjo pusbro
lis apačioj prie briaunos, ir Eina
ras pasileido ant pašliūžų žemyn.

Veršis minutėlę pastovėjo. Tai 
buvo nepaprastas važiavimas!

Ar nenor Einaras pirmutinis 
nuo kalnelio nusileist? Dar pa-

vykom į uosto direktoriaus namus ir tenai papietavom. Kaip 
išvykę iš namų, tai čionai pirmą kartą gavom pavalgyti kaip 
Amerikoj buvom pratę. Pietūs mums labai patiko.

Po pietų ponia Būklei nusivežė mudu Mombazos parodyt. 
Apžiūrėjom vietos gyventojų butus, rinką. Matėm kaip kup
riai spaudė aliejų iš tam tikro augalo. Išspaudę aliejų, patys 
gaudavo suėsti atlikusias kietas išspaudas. Kadangi kupriai, 
sukdami girnas, turėjo nuolat ratu eiti, tai jiems akys buvo 
užrištos.

Kai priėjom prie seno, kitados portugalų tvirtovės, bokšto 
griūvėsiu, mums papasakojo tokį prietaringą nuotykį. Tuose 
griuvėsiuose ant mūro briaunos stovėjo sukiužęs koks arabiš
kas indas. Tarp vietinių buvę kalbama, kad žmogus, kurs tą 
indą sumušiąs, pats žūsiąs. Vienas vaikas, eidamas medžioti, 
pamatęs tą indą, paleidęs į jį strėlą ir pataikęs. Indas su
dužęs, bet ir vaikas kritęs negyvas. Dabar niekas nedrįstąs to 
indo šukių pajudint; galįs tai padaryt tik vienas mahometų 
kunigas.

Iš Mombazos traukiniu nuvažiavom į Nairobį. Kelyje 
buvom dvidešimt keturias valandas. Pakeliui matėm mažų 
miestelių. Kilom vis aukštyn. Nuvažiavę kiek daugiau kaip 
tris šimtus mylių, buvom pakilę aukštyn daugiau kaip tūks
tantį metrų.

Pavalgę vakare slyvų, užmigom. Kai pabudom, pamatėm 
visai kitą vaizdą. Kalnai buvo dingę, aplinkui buvo lyguma, 
prižėlus krūmų ir vargingų medžių. Tuojau ėmėm dairytis, 
ar žvėries kokio nepamatysim.

Ilgai taip dairęsi, pamatėm Čitą. Tai yra žvėris kačių 
veislės, maždaug nestambaus leopardo didumo. Čita bėgioja 
labai greit ir kitaip, nekaip liūtas ar leopardas. Šituodu plė
šikai šliaužia prie savo aukos, o Čita tiesiog gaudo — ji be
matant paveja antilopę ar gazelę. Pamatėm tą žvėrį kalnelio 
šlaite, kai jis, atsitūpęs ant užpakalinių kojų, žiūrėjo į bėgantį 
traukinį.

Netrukus gavom pamatyt visas kaimenes greitųjų antilopių, 
kongoniais vadinamų, ir gazelių. Vienur kitur lygiam lauke 
ganėsi strausai.

Lygiai prieš piet traukinys atvažiavo į Nairobį. Sto
tyje, ką pirmutinį pamatėm, buvo ponas Martynas Džonsonas. 
Nors čia jis buvo miestiškai apsitaisęs, tačiau tuojau pažinom 
jį, atsiminę jo atvaizdus, kuriuos buvom matę jo knygoje, var
du „Safari" (kelionė), ir filmoje, vardu „Zimba“ (liūtas). Jis 
buvo augalotas, gražus, stiprus ir smarkus vyriškis. Tuojau 
susipažinom ir su ponia Džonsoniene; ji mums visiems labai 
patiko. Su jais buvo dar keletas jų pažįstamų.

— O aš visai ko kito laukiau! — taip sutiko mus ponas 
Džonsonas. Paskui paaiškino, kad telegrafu iš knygų leidėjo 
pono Putnamo, mus jam siuntusio, buvę jam pranešta: „Siun
čiu Jums tris puikius „garniukus"! Mat, vietos telegrafo tar
nautojas „garniukus“ buvo įdėjęs vieton žodžio „berniukus".

Iš stoties nuėjom į ponų Džonsonų namus — buvo arti 
trijų mylių kelio. Tenai gerai pavalgę, nuvažiavom į miestą 
įsigyti kai kurių daiktų, kurie reikalingi buvo mūsų kelionėms 
ir medžioklei.

Sugrįžę ir pavakarieniavę, ėmėm savo daiktus tvarkytis: 
drabužius iš rankinių dėžių turėjom persidėti į tam metali
nes skrynias, kurias norėjom pasiimti į kelionę.

Atsigulėm gana anksti, bet kas iš to? Galvodami apie 
rytdienos kelionę, ilgai negalėjom akių sumerkt.

Į dykumą.
Liepos mėnesio 11 dienos rytą ėmėm rengtis į kelionę. 

Buvom visi trys labai susijaudinę. Negalėjom sulaukt valan
dos, kada gausim išvykt į „mėlynę“, kaip tenai atvirus plotus 
vadina.

Pirmiausia turėjom nueiti į miestą dar kelių reikalingų 
daiktų. Tuo tarpu buvo išsiųsti du sunkieji automobiliai į 
T a n g any ik o s sritį su valgomaisiais ir kitais daiktais. Tais
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Kas tu esi?!...
Kas Tu esi, tas, kurs pamylėjo
Vargus, nelaimes žmonių!..
Kas Tu? Kurio vardas plačiai nuskam

bėjo, 
Įsmigo su meile j širdis visų.
Kas Tu? Kurs nelaimėje gelbsti, 
Nesigaili net patsai savęs;
Kas Tu, kurs, lyg paslaptingas paukštis, 
Pagalboj — visada, ir vėl nėra Tavęs — 
Nors Tu visur gyveni. . .
— Taip, lai tai būna aišku, 
Tai aš — skautas esu. 
Juk tai mano pareiga šventa. 
Kiekvienam skautu būti yr verta.

Juoz. Dovydėnas.

žiūrėsim! Retenybė pakėlė uode
gą ir šoko Einaro vytis.

Olavui ir Jokūbui kvapą užėmė, 
tai pamačius. Štai jau juodu prie 
briaunos! Olavas norėjo šūktelt, 
bet jam gerklę užveržė. Už tai 
Endrikis stūgavo iš susijaudinimo. 
Einaras kaip strėla nulėkė nuo 
briaunos, tik pašliūžos subraškė
jo; veršis nulėkė paskui, kaip koks 
pasakiškas žvėris. Dar sekunda ir 
iš juodviejų pasidarė kažin koks 
pundulys iš gyvų kūnų ir pašliūžų, 
dviejų rankų ir šešių kojų, nu
šliaužė į pašlaitę ir sustojo.

— Juodu abudu užsimušė! — 
šūktelėjo graudžiu balsu Endrikis 
aniem dviem.

Tik Einaras pravėrė akis ir atsi
stojo.

— Garbė Dievui, — pramurmė
jo jis.

— Ką sakai? — paklausė 
Endrikis.

— Ką? Padėk man veršį pri
kelt. Sakau, čia paikas daiktas pa
sidarė.

Tuojau atbėgo ir Olavas su Jo
kūbu ir visi drauge ėmė veršį 
tampyt, kilnot, bet jis gulėjo užsi
merkęs ir nė krust.

Prasidėjo aimanavimas. Endri
kis atsigulė kliubsčias ir ėmė 
žlembi kaip mergaitė, Einaras su 
Jokūbu stovėjo ir tylėjo, o Olavas 
ėmė vartyt veršį, žiūrėt, ar nebus 
koją lūžęs.

— Veršis šiaip sveikas, tik ar 
nebus jam smegenys sutrenkti, — 
pasakė jis paskui žinoviškai.

Vaikai stovėjo ir žiūrėjo į ver
šį, nežinodami, ką daryt; o Endri
kis tebekniūbojo ir žlembė.

Tik staiga veršis ėmė spardytis 
visomis keturiomis ir atsistojo. 
Jis, pasvyravęs, išskėtė kojas, kad 
vėl nesugriūtų. Paskui papurtė 
galvą, kad galėtų greičiau atsipei
kėt ir susivokt, ir tuojau atrėmė 
savo ragus Endrikiui i minkštąją 
vietą. Ragai buvo tvarkoj — pus
brolis atsistojo ir apkabino Re
tenybę.

Berniukai buvo patenkinti, kad 
viskas taip gerai pasibaigė, ir pa
sižadėjo pasitaisyt. Paėmę kas ką 
gali, kas kastuvą, tuojau šoko tą 
nelemtąją briauną griaut ir šlaitą 
lygint. Juk tai nedovanotinas dar
bas buvo šokinėt nuo tokios briau
nos, kada sniegas buvo taip iš- 
šliužinėtas. Kai' šviežiai pasnigs, 
galės dar geresnę briauną susi- 
kast.

Šitaip atgailėję netikusį savo 
žygį, nusprendė likusią dienos dalį 
tik rogutėmis vėžintis.

Bet rogutės ilgesniam važinėji
mui' kas per padaras? Ar didelis 
daiktas sėdėt rogutėse ir leistis 
paprasčiausiu šlaitu žemyn? Ne
daro jokio įspūdžio. Tiesa, turėjo 
dvejas rogutes, bet tai buvo men
kas paįvairinimas.

Pagaliau ėmė temt, turėjo ateit 
ir vakarienės laikas. Olavas pasi
siūlė pareit namo ir paruošt ko 
pavalgyt. Kai baigsiąs, tai šūktel- 
siąs.

Taigi dabar reikėjo sugalvot, ką 
veikt, iki Olavas pašauks. Stovėjo 
vaikai žiūrėdami į viens kitą, ne
žinodami, ką čia pasiūlius. Pa
galiau Endrikis, nedrąsiai į kitu du 
žvilgterėjęs, pasakė:

— Malkinėje guli tuščia bačka.
— Tai ką su ja darysi? — pa

klausė Einaras ir Jokūbas, lyg at
giję.

— Aš manau, kad galėtume at
sirisi ją čionai ir žiūrėt, kaip risis 
žemyn.

Einaras pašoko iš džiaugsmo ir 
sušuko:

— Gal galėtume visi trys į tą 
bačką sulįst?

Vaikai užmiršo, kaip pirma bu
vo ir ką buvo pasižadėję, ir, susto
ję malkinėje, ėmė svarstyt dalyką.

— Tik kai bačkos vienas galas 
atdaras, tai galim išsirist, — pa
sakė Einaras susimąstęs.

Jokūbas pasižiūrėjo į savo ko
jas ir tarė:

automobiliais išvažiavo devyni negrai su Džonsonų mylimiau- 
siąja beždžionėle Kima. Beždžionėlė labai pyktavo ant automo
bilio ir dėžių, kurių jie buvo prikrauti.

Mes leidomės j klonį keliu, ėjusiu tarp kalnelių.

Netrukus lengvuoju automobiliu išvažiavo Džonsoną* 
ir mes trys. Dikas ir Dovas sėdėjo užpakalyje ant skrynių. 
Juodu tenai jautėsi kaip koki karaliai savo sostuose, iki pri
važiavom pirmą nelygumą. Tą atmainą juodu tuojau gavo 
pajust, nes juodu iš karto išmetė aukštyn. Atsitrenkę į lubas, 
juodu tuojau dribtelėjo atgal ant skrynių. Ir mylios nenuva
žiavom, kaip juodu pajuodę, pamėlynavę ėmė prašyt pasi
gailėjimo.

Važiavom aukštumomis ties gražiai žaliuojančioms pie
voms ir laukais. Paskui patekom į puikųjį Rifftalį, didžiausią 
klonį visoje žemėje. Jis tęsiasi nuo Arabijos pietų išilgai visą 
Afriką. Gamtininkai sako, kad ta Afrikos dalis paskutinė iš
kilus iš po vandens. Pasikasęs kiek žemėje gali tenai rast 
sraigių kiautų. Klonio paviršius iškilęs tik per kokius 600 
metrų aukščiau jūros lygio, o aplinkiniai kalnai dar per art 
pusantro kilometro aukščiau.

Mes leidomės į klonį keliu, ėjusiu tarp kalnelių; perva
žiavę jį, vėl ėmėm kilt aukštyn. Šitame klonyje pirmą kartą 
iš arčiau pamatėm įvairių gyvulių; tenai ganėsi visi būriai 
gnu, kongonių, gazelių ir zebrų. Kitus jau pirma buvom matę, 
bet su žebroms pirmą kartą susitikom. Gazelės, tur būt, bus 
laimingiausios tarp visų Afrikos gyvulių. Netekdavo matyt, kad 
kuri nevinguliuotų smagiai uodega. Matėm vieną su smarkiai 
sužeista koja; ji eidama šlubavo, o vistiek atrodė patenkinta: 
taip pat vinguliavo uodega ir lingavo galva, kaip ir visos kitos. 
Gazelės gražūs gyvuliai. Keteros jų šviesiai pilkos, šonais eina 
juodi dryžiai, papilvės gražiai baltos.

Tik ponas Džonsonas pasakė: *
— Einu lažybų, kad po dešimties minučių pamatysim ži

rafų.
Ir iš tikrųjų po kiek laiko pamatėm jų visą kaimenę, 

kokią penkioliką gyvulių. Gražu buvo žiūrėt, kaip jos stovėjo 
po ar, tikriau, tarp paplokščių žemų medžių kepurių. Pačios 
stovėjo tarp kamienų, o jų juokingos galvos su storais rage
liais kyšojo pro lapus aukščiau medžių viršūnių.

Pavažiavę toliau pamatėm pulkelį pieslių, besisukinėjusių 
ore. Iš pradžių pamanėm, kad kur nors tur būt koks gyvulys, 
liūto nužudytas, nes paprastai, kai liūtas, pribaigęs kurį gy
vulėlį, ima jį ėst, tai tuojau atsiranda ties juo ore pieslių; kai 
liūtas pasisotina, jie tuojau nusileidžia į žemę ir sulesa, kas 
nuo liūto likę. Iš tikrųjų jie skraidė ties zebra, kurią buvo 
dėl kailio nušovęs medžiotojas europietis. Tose apylinkėse

13

15



— Kad tik mano kojos tilptų.
— Turėsi kaip nors susilenkt, 

— atsiliepė Einaras. — Tu, Jo
kūbai, tilpsi; jei reikės, tai aš savo 
eilės palauksiu.

Pagaliau visi sutiko, kad būtų 
gera, radus tinkamo ilgio dvi len
tas; jas galima būtų pasiimt į vi
dų ir iš vidaus kryžmai įspraust 
dugno vietoj. Iš anksto reikėtų jas 
taip aptašyt, kad įspraustos tvir
tai laikytųsi.

siėmėt visi skaito 

„SKAUTŲ AIDĄ', 
nes jis yra pats 

įdomiausias jauni

mo laikraštis. Ne

pavėluok užsipre

numeruoti 1933 m J

Taip ir padarė ir bačką užsirito 
ant kalnelio.

Tenai paaiškėjo, kad ir kažin 
kaiu lankstydamiesi, galėjo tilpt į 
bačką tiktai du.

Tada Endrikis pasakė, kad jis 
čionai svečias, tai savo vietą už
leidžiąs — tegu juodu vienudu šį 
kartą ritasi, o jis paskui galės.

Einaras ir Jokūbas turėjo su
tikt, kad Endrikis labai mandagus 
ir draugiškas vaikas. Tur ydų, pa
vyzdžiui, per daug didžiuojasi sa
vo miestu, bet šį kartą labai gra
žiai pasielgė,

įsikraustė į bačka, Einaras su 
Jokūbu užsikalė atdarą galą len
toms it atidavė kirvį Endrikiui' 
tas paspyrė, ir bačka, vaikams šū
kaujant, nusirito žemyn. Tik 
paskui vienoj vietoj pašoko, kelis 
kartus apsisuko, iškrypo iš kelio 
ir atsimušė į kelmą.

Kaip staiga viskas nutilo! Iš 
bačkos jokio garso nebuvo girdėt. 
Endrikis stovėjo ant kalvelės ir 
klausė; atrodė, kad jis vienas sto- 

■yp-Ą vi sau ant aukštumos. Ji suėmė 
jS^yokia baimė, iog paskui taip skar

džiai suriko, kad Olavas iššoko iš 
trobos su pagaliu rankose, o Jo
kūbo tėvas — su vienoms koji
nėms,

— Kas tenai pasidarė? — pa
klausė Jokūbo tėvas.

Endrikis šaukė ir rodė ranka.
Olavas tuojau pamatė bačką ir 

pasileido bėgt prie jos, šaukda
mas:

— Juodu bus bačkoje!

Broliui
paskilt. K. Lapašinskvi 

liūdesio valandoje, dėl mylimo tėvelio 
mirties, reiškiame skautišką užuojautą 

Dr. J Basanavičiaus 
skautų vyčių būrelis 

Rokiškyje.

Nubėgęs tenai, pamojavo Jokū
bo tėvui, kad ateitų gelbėt. Iš 
bačkos buvo girdėt silpnas vaito
jimas. Einaras iškišo išblyškusį 
veidą pro lentas; jį piktino. Kai 
aprimo, Jokūbo tėvas išmušė len
tas ir ištraukė abudu nepaprastu 
sportininku.

— Na,— paklausė jis sausai, — 
kaip jaučiatos?

Jo sūnus nieko neatsakė, tik 
atsisėdęs ant kelmo lašino kraują 
iš nosies į sniegą. O Einaras, pa
tenkintas, kad ta kelionė dar taip 
baigėsi, šypsodamos pasakė:

Na, kad ritovos, tai ritovos,
— Tą bačką gabenkitos drauge, 

juk dar norėsita joje pasivėžint, — 
pasakė Jokūbo tėvas, sau šypso
damos.

Olavas su Endrikiu nurito bač
ką namo; paskui juodu nutripčiojo 
nelaimingieji juodviejų draugai, iš
blyškę, nieko nekalbėdami.

Iš M. Hamsunienės raštų 
atpasakojo Pr. Mš.

zebras dėl kailių medžioja — gauna po pustrečio dolerio už 
kailį. Ponas Džonsonas sakėsi girdėjęs apie vieną medžiotoją, 
kurs arti trijų šimtų zebrų buvo per vieną dieną sumedžiojęs.

Be žirafų ir zebrų, tą dieną nematėm jokių kitų žvėrių. 
Privažiavę upę, sustojom nakvot. Mes trys tuojau šokom malkų 
rinkt ugnelei sukurt, kaip skautams pritinka. Bet ponas Džon
sonas pasakė, kad jo vyrai tai padarys — jis turėjo galvoj savo 
čia buvusius palydovus. Į tokią kelionę imama daug žmonių: 
du ar tris patarnavimui, paskui ginklams nešiot, kailiams lupt. 
Žinoma, tam reikalingi suaugę vyrai.

Kai norėjom pasiruošt miegamąsias vietas, tai mums buvo 
pasakyta, kad ir tai vyrai padarys. Kur keliaudami ir stovyk
lose gyvendami, didesnę dalį darbo patys skautai atlieka. 
Todėl mums dabar atrodė nepaprasta, kai turėjom stovėt ir 
žiūrėt, kaip pono Džonsono darbininkai mums stovyklą tvarkė. 
Dūgas skundėsi, kad taip jis atpras pats sau pasidaryt, kas 
reikia, ir paskui namie jam bus sunku. Dovas ir Dikas iš te 
džiaugėsi ir sakė, kad pirmą kartą juodviem taip pasisekė, 
kad gal nieko patys nedaryt. Tarnas net ėmė kraustyt mūs 
kelionės skrynias ir padavė mums drabužius.

Gerai pasistiprinę valgiais, pagamintais virėjo afrikiečio 
ant stovyklos ugnies, atsigulėm ir kietai užmigom Afrikos 
laukuos.

Prieš užmigdami negalėjom nepakalbėt apie tai, koki tie 
Džonsonai puikūs žmonės. Toli po Afrikos dangum juodu buvo 
toki paprasti, kaip žmonės retai esti, ir toki su mumis drau
giški; jei kartais ir ką netinkamo padarydavom ar pasakyda- 
vom, tai ponas Džonsonas tai taip ramiai priimdavo, kad reikė
davo stebėtis.

Mes greit suvokėm, kad ponui Džonsonui rūpi filmuot 
žvėrys ir ju gyvenimas, kad apie juos žinotų ir priauganti 
karta. Bet čionai ponas Džonsonas pats atlikdavo tik pusę 
darbo, kita pusė tekdavo poniai Džonsonienei. Ji buvo jau 
buvus tokiose vietose, kur, be jos vyro, dar niekas nebuvo 

buvęs. Jai jokios kliūtys nebuvo per sunkios. Ji buvo i žmo
gėdrų rankas patekus, gavus bėgt nuo raganosių, stumbrų ir 
dramblių, buvo daug kartų audros jūroje užklupta ir ant salo; 
išmesta. Be to, ji puikiai šaldė, nekalbant jau apie tai, kad 
buvo puiki šeimininkė. Ji pamėgino ir mus gerai šaudyt pa
mokyt, tik virt mūs negalėjo išmokyt — tam buvom netikę.

Nuvykom i vyriausiąją stovyklą.
Pabudę, jautėmės lyg sušalę; buvo tai tikriausiai dėl <x>, 

kad buvom Afrikoj tik per vieną laipsnį nuo pusiaujo, kur, 
kai nėra karšta, tai mažiausią vėjelį jauti kaip šaltį. Norėjom 
tuojau atsikelt ir bėgt į upę šaltam vandenyje išsimaudyt; bet 
atsikėlę pamatėm, kad vyrai neša į palapines vandens, pašildę 
jo skardinėse. Mes jautėmės, kaip koki karaliai.

Važiuojant tą rytą toliau, Dovas ir Dikas vėl atsisėdo 
užpakalyje. Jie jautėsi tenai laimingi, nes galėjo išsitiest ir 
miegot. Bet netrukus pradėjo kitaip galvot. Toliau prasidėjo 
labai nelygus kelias: duobės ir kranteliai dažnai vos dvi pėdos

Be žirafų ir zebrų, tą dieną nematėm jokių kitų žvėrių.
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Skautai, pasirinkime gražius 
slapyvardžius!

Slapyvardžiu pasirašinėja rašantieji 
laikraščius, kurie dėl tūlų priežasčių, o 
kartais ir be jų, nenori pasirašyti savo 
tikra pavarde. Spaudos draudimo gady
nėje slapyvardžiais pasirašinėdavo dr 
Basanavičius, dr. Kudirka, rašytoja Žy
mantienė - Žemaitė ir kiti, nes tų laikų 
politinės sąlygos vertė būti atsargesniais, 
kad nesužinotų rusų valdžia ir už nele
galų darbą neištremtų į Sibirą. Nepri
klausomoj Lietuvoj nors ir nėra būtino 
reikalo po straipsniais pasirašinėti slapy
vardžiais, nes nieks spaudoje bendradar
biauti nedraudžia ir rašantieji laikraš
čiuose visuomenės gerbiami, bet užsili
kęs iš spaudos gadynės slapyvardžiais 
pasirašinėti paprotvs dar gyvuoja iki šių 
dienų. Tik visa bėda, kad daugelis ra
šančių į laikraščius nemoka ar nesugeba 
pasirinkti gražių slapvvardžių. Bevarty- 
dami Lietuvos laikraščius, jūs galit be 
didelio vargo surinkti dešimtimis ir šim
tais įvairiausių slapyvardžių, kurie 
anaiptol nėra nei gražūs, nei skambūs, 
nei pagaliau lietuviški.

Toli neieškodami, pavyzdžiu galime 
imti nors ir „Skautų Aido“ 22 nr. Štai 
oasirašęs ,,Kar. vaikas", „meilės vaikas“ 
ir net „Bufalo Bil." arba Henr. Ablau- 

chas ir kt. Slapyvardis „kar. vaikas" gali 
suklaidinti skaitytoją ir paskatinti įvai
riai spėlioti: nežinia, ar kareivio, kari
ninko, karabelninko ar... karvės vaikas. 
Keisčiausia, žinoma, yra pasirinkti sau 
kokį arabišką (Abd. Krimas, Harun ai, 
Rašidas, Achmed Bey ir kt.) slapyvardi, 
amerikonišką taip pat (Bufalo Bil. ir kt.).

Kam mum reikalinga graibstytis įvai
riausių prašmatnybių, svetimybių, kai tu
rime tokią turtingą Lietuvos augmeniją, 
kai tiek gražių žiedų vasarą pabyra mūsų 
krašto pievose, kai tiek gražių gražia
balsių paukščių čiulba mūsų krašto miš
kuose, tiek daug skambių lietuviškų 
vardų...

Svarbu, kad mūsų pasirinktus slaov- 
vardžius būtų galima lengvai atsiminti, 
kad jie būtu skambūs, gražūs ir malonūs. 
Kartais straiosnis gražiausiai parašytas ir 
tik slapvvardis gali visą gražią nuotaiką 
sugadinti. Pavyzdžiui, po geru straipsniu, 
kurs s-kėlė mūsų gražias mintis ir suža
dino kilnius jausmus, jei pasirašysime 
slapvvardžių „beprotis", „šlubis", „dur
naropė" ar kaip nors dar mandriau, be 
abejo, toks slapvvardis bematant suga
dins gerą nuotaiką, kurios sėmėmės 
straipsni beskaitydami.

Nedera taip pat slapyvardžius besi
renkant pamėgdžioti žinomus rašvtoju ar 
gerbiamų visuomenės asmenų vardus. Ne
patogu navvzdžiui, būtų pasirašvti Vaiž
ganto draugas, Žemaitės brolis. Nenapo- 
leonas, Dantė re Algieri. vedęs Vienuo
lis, mažasis Vytautas ir kt.

Daugel mes turime gražių senovės 
pasakų, padavimu, liaudies dainų, taigi 
čia turime ieškoti sau gražių slanvvar- 
džių, o ju rasti galime daugybe. Imkim 
nors darželio gėles: bijūnas, rūta, gvaz
dikas. pinaviia, lelija, mėta, žirnutis ir 
t. t. ir t. t. Visur mes rasime galvbę gra
žių pavadinimų bei žodžių, tinkančių 
slapvvardėms.

Slapvvardžių pasirinkimo klausimą 
keliu todėl, kad dažnai mūsų laikraščiuo

Skaitytojų tribūna.
se ir žurnaluose pasitaikančios nevyku
sių slapyvardžių virtinės rodo nevisiš
kai tobulą mūsų meniškosios nuovokos 
pajautimą.

Antanas Gulkis.

| KAIMĄ.
Kalbant apie skautystę tiek pasau

lyje, tiek Lietuvoje, tenka pasakyti, kad 
ji yra nepamainoma jaunimo organiza
cija. Skautybė, paėmusi visus geruosius 
žmogaus privalumus, stato savo ideologi
ją kiekvienos tautos jaunuolio auklėjimo 
ir auklėjimosi pamatan. Jaunuoli, kuris 
nėra tiek patvarus, tiek subrendęs, kad 
rimtai galėtų apgalvoti kiekvieną daro
mą žvgi, pakreiptų norimai geron pusėn. 
Todėl jį reikia apriboti nuo šių blogumų, 
Įterpiant i gerą, psichologiškai pritaiky
tą, šių laikų skautų organizaciją. Žiūrint 
siauroku akiračiu, tenka pasakyti, kad 
mūsų skautystė jau ganėtinai suformuota, 
suorganizuotasis jos tinklas yra nor
malus. Tačiau nėra visiškai toks. Pa
prastai, galvojant kyla klausimas įvairių 
klausimų, planų, nuomonių, kurios, rodos, 
galėtų šį tą įnešti į skautų organizavimą 
ir jų gyvavimą.

Mūsų skautybės sistema sustojo mo
kyklose, o ypač vidurinėse ir gimnazi
jose. Tai bene didžiausia skautų dalis 
yra mokiniai. Juk nieko blogo nėra, kad 
mūsų mokiniuose stengiamasi, kiek tai 
leidžia padaryti, sustiprinti tą idėją. Va
dinas, stengiamasi iš jų padaryti geri, 
solidarūs, darbštūs piliečiai. Taip. Bet 
vis dėlto, mokyklose mokiniams, tiek 
jaunesniems, tiek vyresniems, dedama 
pastangų tai padaryti ir iš mokytojų 
pusės. Mokytojams negi nerūpi, kad jau
nuolis išaugtų galingas dvasiškai ir stip
rus fiziškai.

Jiems kiekvieną savaitę tenka susi
durti, kalbėtis su pedagogais, šalia moks
lo dalvkų ir apie auklėjimą. Ne vieną 
kartą daroma paskaitų, pasilinksminimų 
ir t. t. Be to, mokinys turi nagrinėti lite-

nuo viens kito. Pamate toki krantelį, Dikas ir Dovas tuojau 
isikabindavo į automobilio stogelį; kai. pravažiuodavo, pašokę 
aiikštvr. palengva vėl nusileisdavo ant sėdynės. Bet kai kran
telio nepastebėdavo, tai ar į lubas atsimušdavo arba su triukš
mu ant grindų nugriūdavo. Paorastai atsitikdavo ir viena ir 
kita, bet juodu paskui iš to tik smagiai pasiiuokdavo.

Dovas, kartą pradėjęs juoktis, negalėdavo susiva'dvt; 
savo juoku užkrėsdavo ir Diką. Juokas yra sveikas daiktas, 
jis gerai daro; bet šį kartą tikro juoko juodu turėjo per daug.

Visą tą dieną važiavom mes kalneliais ir kloneliais, daž
nai tarp dygliuotų medžių, bet paskui privažiavom lygumą. 
Tenai vėl gavom pamatyt ivairių gvvulių būrelius. Daugiausia 
sutikda^om gazelių. Vienoj vietoj gazelė, davus šuoli skersai 
mūs kelia, koki šimtą metru bėgo paskui greta. Būdavo, kad 
taip koki pusmvli mus lydėdavo. Senės bėgdavo gražiai, o 
jaunikės strvkčiodavo ant savo pastyrusių kojelių, kaip koki 
kaileliu punduliai, virvele trukčiojami.

Kaskart gaudavom naujų, dar mums nepažįstamų žvėrių 
oamatyt. Ponas Džonsonas parodė mums, kokių yra įvairiu 
rūšių antilopių: vienos buvo nepaprasta galva, kita labai iudri 
— pašokdavo iš vietos, kaskart kai automobilis subirbdavo, 
ir kita vėl taip greitai skersai kelią prabėgdavo, kad vos ga
lėdavom įžiūrėti jos rudą kailį; matėm vieną mažvtę su striu
kais ragučiais ir pagaliau vieną gyvulėlį mažiausios antilopių 
veislės, vos kiek už triušį didesnę.

Kartą kai buvom vienoj vietoj sustoję, ponas Džonsonas 
nasakė, kad netrukus pamatysim liūtą. Išgirdę apie tai, trau
kėm mazgelius, kas pirmas turės tą liūtą šaut. Mat, buvom 
nusprendę kitų žvėrių nešaudyt, tik kiekvienas po liūtą.

Visai nevienaip jautiesi, kai liūtą šauni ir kai kokią ne
kaltą gazelę. Kai pagalvoji, kiek kitų žvėrių liūtai kasnakt už
muša ir kaip žiauriai tai padaro, tai tokį plėšiką šaujant są
žinė esti visai rami. Biauriausia, kad liūtas ima savo auką ėst. 

nepalaukęs, iki padvės. Ponas Džonsonas sakė, kad matęs dar 
gyvų zebrų, kurias liūtai jau buvo gerokai apėdę.

Ponas Džonsonas pagyrė mus, kad buvom pasiryžę kitų 
žvėrių nešaudyt, nors reikėsią ir kitokių vieną kitą nušaut 
kad turėtų kuo tarnautojai mist. Jis pasakė, kad kai yra ne
išvengiama, tai kodėl nenušaut ir gyvulėlis su gražiais ragais, 
kurie gal palikt atminčiai. Tokiam reikalui galėtume po kokius 
keturis penkis gražius gyvulėlius nusišaut, tik neturime šaudyt 
daugiau, nekaip būtinai reikia.

Mazgelį ištraukė Dūgas, taigi jis turėjo teisę pirmas šaut. 
Dikas su Dovu pasisakė, esą labai patenkinti, kad ne juodu 
pirmutiniai šausią. Jie esą nepratę liūtus šaudyt, tai geriau 
būsią, kad pirma prisižiūrėsią, kaip tai daroma. Pietus valgėm
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ratūrą, kuri gyvenimo vaizduotoja, koka 
jis tikrai ar bent iš dalies toks yra. Čia 
užtinkame Įvairių idėjų, stiprių charak
terių, kurie mokiniams noroms nenoroms 
tenka nagrinėti, pažinti. Nėra paslaptis, 
kad ne vienas jų pasirenka kilnius cha
rakterius, pasirenka ir stengiasi įgyven
dinti ar bent pasekti jį. Taigi, mokinys 
toje srityje ir aprūpintas.

Kalbant apie tą, nėra reikalo paneigti 
ar primesti ką nors skautų vadovybei. 
Ne! Ji, kiek leidžia, stengiasi plėstis vi
soje Lietuvoje, sąmoninti skautus. Šiaip 
ar taip, reikia pastūmėti šis darbas į 
kaimą, tą mūsų sodžių, daug intensy
viau, smarkiau. Prisiminus kaimą, turime 
prisipažinti, kad visiškai maža jame skau
tų būrelių, skilčių ar draugovių. Pati 
skautų ideologija, reikia pasakyti, yra 
daug artimesnė kaimui, arčiausiai gyve
nančiam prie gamtos sodžiaus vaikučiui. 
Ji braute braunasi į kiekvieno vaikučio 
sielą, ji jam tokia artima. Aplinkybės, 
kuriose tai tektų plėtotis, yra tiesiog ge
riausios. Gamta, kasdieniniai susidūrimai 
su gyvuliais, paukščiais, tai ta aplinku
ma.

Užėjo žiema. Pulkai paukštelių kur 
nesusispies nuo speigų ir bado, kad ne 
sodžiuje. Kur nesusikraus paukštelis liz
delio, kad ne sodiečio jaukioj sodybėlėj... 
Pavasarį, kas-ne-kas, bet piemenėlis gena 
bandą, gena, bet, gal būt, neužtektinai 
atjaučia gyvulių, kartais smarkiai skriaus- 
dams.

Žodžiu, kaimas yra gamtos prieglobs
ty. Tą gamtą skautas ir pasirinko šalia 
savęs.

Dejuoja mūsų senesnieji darbuotojai, 
dejuojame ir mes, kad nyksta mūsų fau
na, gamta, badauja žiemą paukšteliai, o 
vasarą neturi prieglaudos. Nebe taip, 
kaip senovėje. ..

Kaimo gyventojai turi būti artinami 
prie gamtos, raginami pamilti ir pažinti 
savo kraštą. Pažinti ir pamilti jį moko 
skautystė. Dabartiniai mūsų kaimo jau
nieji kaikur tiesiog blogoje padėtyje. 
Blogoje, auklėjimo ir kitais atžvilgiais. 
Nėra abejonės, kad tinkamai suorgani
zavus sodiečius vaikučius į skautų orga-

Dar apie saliutą ir 
uniformą.

(Atsakymas į str. „Gal nors kartą už
tektų!").

„Nereikia reklamuotis, bet ir slėptis 
nėra ko", pasakė vienas skautininkas. 
Bet ar skautą, kuris dėvi uniformą, saliu
tuoja, kurs visur ir visuomet pasirodo 
esąs skautas, galima laikyti reklaminiu 
skautu, „kankiniu už „vieną", Don-Ki- 
chotu, šaukiančiu obalsius gatvėje“? 
Uniformos dėvėjimas dar nedaro skauto 
reklaminio.

Skautas, kuris bijo pasisakyti skau
tas esąs, nemanau, kad keltų organiza
cijos garbę. Skautas, kuris būna drau
govėje tik dėl to, kad mokytojas—skau
tas (taip dauguma mano) nerašytų dve
jukių, arba bijo pasisakyti, kad yra skau- 

nizaciją, pritaikius ją prie mokslinimo 
ūkiškuose dalykuose, būtų didžiausias 
pliusas mūsų valstybei. Vokiečių jau
nuoliai daug kame mus pralenkę. Jie 
savo kraštą skersai ir išilgai parėję pės
ti. Mūsų Lietuva nepalyginamai ma
žesnė už Vokietiją... Ta tūkstančių kry
žių šalis nedidelė, bet maloni. Mes 
pažintume ją iškylaudami, rengdami ke
liones. Tuo tarpu kaimo vaikutis ar 
paaugęs jaunuolis nėra niekur toliau nu
žengęs iš parapijinio miestelio, toliau nuo 
artimesnio miško. Kai kuriuose provin
cijos miesteliuose yra susikūrusios skil
tys ar draugovės, bet jų tiek maža. Jų 
veikla atrodo mieguista. Taip, ir man 
teka būti dalininku iš šalies jų veikimo. 
Nėra vadovų, nėra pasišventusių tam 
darbui. Pradžios mokyklose kur-ne-kur 
yra įsisteigę būreliai, bet tik — kur-ne- 
kur... Kaimo mokytojai, pasakysiu, per 
maža dėmesio šiuo reikalu kreipia į taip 
aktualų jaunuomenės auklėjimą. Tai
gi, brangūs colegos, dirbkime, bet dirb
kime kraštui, žmonėms, tautai. Mano 
nuomone, reikėtų tuntų vadams pavaryti 
propagandą kaimuose, supažindinti su 
skautų ideologija.

Taip darydami atsieksime neblogų 
rezultatų. Skltn. Jul. Z-ka. 

tas, kad antrasis rašytų penkiukes, nors 
ir nedėvi uniformos ten, „kur ji gali būti 
pažeminta, nesaliutuoja ten, kur saliutas 
gali būti pajuoktas", žemina organizaciją.

Be abejojimo, tarp uniformos, saliu
to ir vidujinio skautiškumo yra didelis 
kontrastas ir iš uniformos dėvėjimo ne
galima spręsti apie to skauto vidujinį 
skautiškumą. Bet kaip kiekviena būdo 
ypatybė aiškiai atsispindi veide, taip ir 
žmogaus išorė (drabužiai, jų tvarkingu
mas ir pan.) daug pasako apie jo sielą, 
palinkimus, norus.

Jei skautas randa reikalo „t r a i n i o- 
t i s priemiesčių skersgatviuose, parkuo
se“ ir kitose panašiose vietose, tai tik
rai toks skautas uniformos turi vengti ir 
nenešioti.

Kuriems raštams reikia „užmegsti 
glaudžius santykius su krepšiu“, o ku
riems patekti į laikraščio skiltis, geriau
siai palikti gerb. redaktoriui nuspręsti.

Apie autoriaus kilnumą ar nekilnumą 
spręsti iš to straipsnio negalima ir spren
dimą geriau palikti pačiam autoriui.

Tėvynės dukra.

Laiškas Skautui.
Gavau aš laišką, platų, ilgą — 
Tau skaute, iš gimtos šalelės, 
Nes ašaros ten skruostus vilgo, 
Ten reik kilnios, šventos pagalbos... 
Ak, žodžiai skausmo laiške koki?
— Pagalbos! — Aidi per dienas, 
O skaute! Tu tik vienas moki: 
Paguost, sumažinti kančias... 
Tad laiško, aišku, neatstumsi, 
Ir tepsi kančias—širdies balzamu. 
Atliksi pareigą tu šventą, kilnią — 
O gimtinėj bus ramu! 
Tavo vardas, o skaute!
Bus lyg gyvenimiška stotis, 
Kurioj išbalusiems ekspresams — 
Tik laimė bus,— nereiks bijotis!...

Kar. Vaikas.

vienam čiabuvių kaime, kur buvo geras daržas. Ponia Džon- 
sonienė nusipirko kukurūzų ir šviežių vaisių. Kukurūzus valgėm 
tiesiog iš varpų. Tame kaime buvo geras šaltinis; ponas 
Džonsonas sakėsi čionai nekartą fotografijas mirkinęs, nes 
č'onai vanduo buvo labai tyras.

Tas kaimas buvo jau masajų krašte. Tai yra laukinė tau
telė, vienintelė tautelė tame krašte, kuri' anglų valdžios ne
pripažįsta. Jie vieni iš turtingiausių Afrikoje dėl to, kad augi
nasi daug galvijų. Kai kurie turi ypač dideles kaimenes ir 
gana pasiturį. Kadangi savo gyvulių jie patys nepiauja, tai jų 
priauga šimtai.

Masajai geria gyvų gyvulių kraują. Kraują gauna taip: 
pasinėrę gyvulį ant virvės, praduria jam gyslą kakle. Nuvar
vinę pakankamai kraujo, paleidžia gyvulį ir žaizda jam užgyja

Gautąjį kraują maišo su rūgusiu pienu ir laiko odiniuose 
maišuose. Tai yra masajų vienintelis valgis. Mėsą valgo tiktai, 
kada gyvulys padvėsta.

Visą dieną dairėmės, ar nepamatysim liūto. Liūto negavom 
pamatyt, už tai matėm Čitą, taip pat kačių veislės, kaip ir 
liūtas; jį taip pat medžiokliniu leopardu vadina.

Tik sutemus atvykom į numatytą vietą. Kai važiavom 
užsidegę pryšakyje lempas, tai matėm aplinkui begalinę dau
gybę raudonai žvilgančių sagų porų, nukreiptų į mus iš naktie ■ 
tamsos. Iš akių didumo spėjom, kad tai buvo gazelės. Naktį 
jos tur labai saugotis, nes jas tada medžioja plėšrieji žvėrys.

Atvykę pagaliau į stovyklą, išgirdom tokį triukšmą, kokio 
dar nebuvom girdėję. Mat, kai Džonsonai išvažiavo į Nairobi 
mūs parsivežt, daugumas tarnų buvo palikti didžiojoj stovykloj 
Tanganyikoj. Bet jiems buvo uždrausta šaudyt žvėris, o maltieji 
kukurūzai buvo išsibaigę, tai dabar labai džiaugėsi, kad jų 
šeimininkas grįžo. Privažiavus automobiliui, visi jį apspito ir 
ėmė garsiai reikšti savo džiaugsmą.

Kadangi stovykla buvo paruošta, tai mums nieko kito 
neliko, kaip pavalgius eit tuojau gult. Tą naktį jautėmės ne 

perdaug jaukiai, nes buvom girdėję, kad aną naktį stovykloj 
buvo užmuštos dvi gyvatės kobros.

Dovas su Dūgu miegojo vienoj palapinėj, o Dikas kitoj. 
Palapinėse viršuj buvo po langelį, sienelės dvigubos; dėl to 
tose palapinėse buvo labai smagu. Vis dėlto tarp devintos va
landos prieš piet ir penktos po piet turėjom užsigaubt tam 
tikrais šalmais.

Stovykloje turėjo prietaisų vandeniui valyt; vyrai atneš
davo nešvaraus upės vandens, tuo prietaisu iš jo padarydavo 
vandenį, tinkamą gert. Iš prietaiso vanduo išeidavo visai tyras, 
už tai vienas žmogus turėdavo nuolat prie jo būt.

Alūs sandėlis buvo paprasta molinė trobelė. Tenai krau
davo žibalą, tepalą ir kailius. Tenai ir buvo aną naktį viena 
kobra užmušta.

Atvykom pagaliau į stovyklą ...
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Globokime plunksnotus draugus žiemą
Kai kurie žieminiai paukščiai 

yra labai protingi, linksmi ir dideli 
juokdariai. Tokia, pavyzdžiui, yra 
zylė. Pabertus trupinėlius paste
bėjus, ji juokingiausiais šuoliais ir 
kūliais versdamasi artinasi jų lesti. 
Savo mažytę galvelę ir akytes ji 
taip meiliai sukinėja ir kraipo, kad 
net visai nesinori pasitraukti iš tos 
vietos, kame paukščiai renkasi 
lesti.

Dabar mums, skautams, geriau 
sias laikas steigti paukščiams lesi- 
nimo punktus. Geriausia tam tiks
lui parinkti kokią nors pastogę: 
kertę gonkose, palangę toli nuo 
skersvėjo, o dar geriau kertelę 
sodne užvėjoj, tarp krūmų. Lesini- 
mui reikia paruošti plačią lentelę 
su iškeltais pakraščiais. Jeigu yra 
priedanga nuo sniego ir vėjo, kad 
lesalo nepūstų, tai dar geriau.

Vienais metais aš paruošiau 
paukščiams maitinimo vietelę iš 
dviejų medinių dėžių viršelių. Juos 
pritaisiau ant ramsčių 20 centm. 
aukščio, taip, kad vienas viršelis 
buvo grindys, antras — lubos. 
Paukščiams patogu buvo tenai 
lesti, tik aš dažnai turėdavau nu
šluoti nuo grindų sniegą. Galima ir 
kitokiais būdais taip pat patogiai 
paukščių lesinimą žiemai paruošti.

Geniai ir zylės labai mėgsta tru
pinėlius, o ypač labiausiai lašinius. 
Todėl, norint kai kada pavaišinti 
lašiniais, reikia lašinių šmotuką 

pririšti taip, kad katinas ar kas ki
tas jo nepasiektų. Nepatogu dėti 
lašinius po geležiniu tinklu, nes 
žiemą tinklas tiek įšąla, jog nuo jo 
paukščių liežuviukai gali skaudžiai 
nukentėti. Geriausia lašinių šmo
telį virvute pririšti prie medžio.

Mes, skautai, maitinome paukš
čius kiemo kertėj prieš virtuvės 
langą, iš kur galima žiūrėti į paukš
čiukus. Visą žiemą jie pas mus 
drąsiai atlėkdavo maisto gauti ir 
galop taip priprato, jog mes ga
lėdavome lesinti juos iš lėkštės, 
laikydami ją rankose. Jeigu mes 
kartais pavėlindavome paduoti jų 
mėgiamą lesalą, sulėkę paukščiai

Ir taip galima paukščius lesinti.

nepatenkinti keldavo prie lango 
triukšmą ir nekantriai laukdavo, 
kada mes padavę maistą atsi
trauksime. Jie kartais, nesulauk
dami mūsų, lekiodavo ir atsitūp
davo prie lango, kad tik mus pa
matyti. Tuomet mes iškišdavome 
per langelį lėkštę su lesalu ir 
džiaugdavomės kaip zylės ir kiti 
mūsų plunksnoti draugai mus ap
lankydavo.

Jau atėjo žiema ir paukšteliams 
darosi vis sunkiau maisto susirast. 
Todėl mes, skautai, turime susirū
pinti jais — lesinkime paukštelius! 
Pamatysime kaip jie atlygins mums 
už tai. Vasarą apsigyvens mūsų 
sodelyje, giedos mums giesmeles 
ir gins mūsų sodus ir daržus nuo 
žalingų kirminų, vabalų ir šiaip 
vabzdžių.

Vandas Lakstutis.

Virtuvė buvo geriausioj stovyklos troboj; iš velėnų pa
statytoj. Virėjas ugnį kūrendavo prie tos trobelės ir tenai viską 
virdavo.

Valgomojoje palapinėje ponia Džonsonienė iš skardinių 
nuo žibalo buvo pasidarius lentynas, kur laikė valgių atsargą. 
Dėžes su mėsa laikydavo užrakintas ir pati mėsą dalindavo, 
nes čiabuviai dažnai vienos ar kitos rūšies pasiimdavo perdaug.

Ypač turėjo saugot muilo skardinę. Mat, čiabuviams labai 
patikdavo žiūrėt į burbulus, kurie darydavosi nuo muilo van
denyje; dėl to griebdavo muilą, kur galėdavo. Dažnai tarnas 
visą gabalą skalbiamojo muilo suvartodavo, iki vienerius marš
kinius išskalbdavo.

Aplink stovyklą per kokius tris metrus buvo nukasta 
žolė. Tai buvo padaryta iš atsargumo, jei kada tame pievų 
krašte kiltų gaisras.

Mes per visą pusdienį trusėmės stovykloj, padėdami at
sargą tvarkyt.

Dūgas liūtą nušovė.
Iš tikrųjų medžiot pradėjom tik liepos 14 dieną, pusiau 

penktą valandą ryto. Hyjenos, tur būt, žinojo, kad mes atvykom 
nes juokėsi visą naktį. Ir du liūtai už kelių šimtų jardų nuo 
stovyklos sutartinai stūgavo. Gal jie skundėsi, kad ilgai ne
sidavė pagaut zebra, pabėgusi iš po mūs automobilio. Juodu 
lyg norėjo pasakyt: „Jau praėjo smagios senosios dienos, kada 
vienas liūtas be didelių pastangų galėjo turėt kelioliką zebrų”.

Iš ryto mus prikėlė Zuka, kaip pats sakėsi, penkių de
šimtų metų vyriškis. Kai priėjęs palietė Dūgą, tas pašoko išsi
gandęs. Jis pasisakė paskui, kad sapnavęs tas dvi gyvates, 
kurios stovykloj buvo užmuštos.

Kai pusryčiavom dar švietė mėnuo ir žvaigždės mirgėjo. 
Dar buvo tamsoka, kai išvykom iš stovyklos. Buvom pasiėmę 
tris šautuvus. Džonsonai niekad neišeidavo be ginklų, net 
kai eidavo tiktai fotografuoti.

Mūs tikslas buvo padaryt kelias liūtų nuotraukas ir kiek 
mėsos tarnams primedžiot. Kadangi karštuose kraštuose 
mėsa greitai genda, tai tenka tenai kas dvi trys dienos šviežios 
parūpint.

Liūtą paprastai gali užtikt kur griovyje ar dauboje, arba 
arti jų. Mes iš stovyklos nuėjom išilgai vieną tokį griovį. 
Kadangi tenai naktį buvom girdėję liūtus rykaujant, tai ponas 
Džonsonas manė, kad- geriausia nuo to griovio pradėt.

Mes buvom perspėti, kad liūtai Afrikoje retai kada taip 
rykauja, kaip žvėrynuose juos girdim. Laisvėje jie tik striukai 
sumuima, lyg sukosi. Taip jie gąsdina kitus žvėris arba šau
kiasi savuosius, o gal, gerai pasisotinę, reiškia savo pasi
tenkinimą.

Liūtai labai gerai moka savo aukas gąsdint. Gudrus 
liūtas nulenkia galvą prie žemės ir tada garsiai suriaumoja. 
Garsai paplinta palei žemę ir sekamam žvėriui sunku esti 
suvokt, kur ir kaip toli iš tikrųjų liūtas yra — jis taip pat 
gerai gali būti už mylios, dviejų, kaip ir už šimto metrų.

Kai buvom kokią mylią nuėję, ponia Džonsonienė staiga 
šūktelėjo:

— Liūtas!
— Taip. — atsakė Džonsonų tarnas.
Tuojau sustojom ir ėmėm dairytis po griovį ir aplinkui. 

Kiek laiko nieko negalėjom pastebėt. Užtai paskui pamatėm 
vaizdą, labai mus sujaudinusį. Aukštoj žolėj stovėjo net keturi 
liūtai! Tai buvo pirmutiniai liūtai, kuriuos laisvus matėm. 
Trys buvo pataitės, ketvirtas jaunas patinėlis. Tikėdamiesi, 
kad pavyks padaryti kelias nuotraukas, ėmėm slinkti artyn. 
Bet žvėrys sugulė į žolę, ir nebuvo kaip juos fotografuoti.

Mes jaudinomės. Juk čia buvo keturi liūtai ir taip arti 
nuo mūs! Žinoma, laukėm, kad mus puls. Širdys mums smar
kiai plakė.

Tačiau nieko panašaus nepasidarė. Lygiai kelias minu
tes žiūrėjo į mus nustebę. Paskui palengva atsistojo ir nu-
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Idėjos ir darbai.
— J. Naujalio muzikos darbų jubilie

jus, Naujalis muzikos mokslus yra baigęs 
Varšuvoj ir dar studijavęs kai kur užsie
niuose. Keturiasdešimts metų muzikos 
darbo laikotarpyje yra parašęs keliasde- 
šimts lietuviškų ir gražų skaičių bažny
tinės muzikos kūrinių. Bažnytinės muzi
kos literatūrai jis davė: „Šv, Kazimiero 
mišias“, „Šv. Panelės Marijos mišias“. Už 
savo puikų ,,Requim" J. Naujalis Varšu
voj laimėjo J. Moniuškos vardo premiją. 
Be to, parašė ,,Gedulingas mišias“, „Fres 
Sanctus“ ir daugelį kitų, kurios bažnyti
nės muzikos žinovų aukštai vertinamos ir 
bažnyčiose išpildomos. Populiariausia jo 
bažnytinė giesmė ,,Marija, Marija“, nū
dien grojama visose Lietuvos bažnyčiose. 
J. Naujalis yra nusipelnęs ne tik kom
pozicijos, bet ir muzikos pedagogikos sri
tyje. Savo įsteigtoje muzikos mokykloje, 
Kaune, direktoriavo nuo 1921 — 1928 m 
1932 m. ši muzikos mokykla pakelta į 
konservatoriją, kurioje J. Naujalis ir šian
dien veda vargonų klasę.

— Sustojo ėjęs savaitinis žurnalas vi
siems „Bangos", išleidusios 49 nr. Žur
nalas sustojo todėl, kad jo leidimas da
vęs nuostolių. Atsisveikinimo žodyje 
„Bangų“ leidėjai paaiškina, kad sustojo 
laikinai, nes tikimasi toliau žurnalą pra
dėti vėl leisti.

— Valst. konservatorijos prof. Balys 
Dvarionas vyksta į SSSR koncertuoti.

— Mūsų bendr. Petro Babicko foto
nuotraukų paroda, atidaryta gruodžio 18 
d. ir veikusi iki gruodžio 31 d., puikiai 
pasisekė. Nupirkta daug meniškų foto ir 
išplatinta informacinio pobūdžio leidinių 
apie Kuršių Neringą. Taip pat parduota 
kelios dešimtys egz. „Gintaro Krantas".

— Lietuvos rašytojų dr-ja geriausiems 
lietuviškos literatūros veikalams 1933 m. 
pradės skirti premijas. Premijoms numa
toma 10.000 litų.

— Teatralinei publikai pažįstamas 
savo dekoratyviniais darbais Valst. teatre 
dailininkas Dobužinskis šiomis dienomis 
minėjo tapybos, dekoratyvinių ir grafi

kos darbų 25-kių metų sukaktuves.
— Latvių Nacionalinis Teatras (drama) 

Rygoj ruošiasi statyti antrą mūsų dra
maturgo Petro Vaičiūno pjesę, pa
vasarį mūsų teatre pastatytą „Aukso 
Žaismas“. Dekoracijų ir kostiumų eski
zus paruošė latvių dailininkas Strunkė. 
Veikalas būsiąs pastatytas turtingose de
koracijose, kostiumuose ir butaforijoj.

— Paryžiuje gyvenantis kiniečių rašy
tojas Sun-Jen-Su išleido kinų lite
ratūros antologiją — nuo pradžios iki 
mūsų dienų. Knygoje surinktos poezijos, 
beletristikos ir filosofijos raštų ištraukos.

— Norvegija gruodžio 8 d. iškilmin
gai minėjo savo garsaus rašytojo B j o - 
ernstjerno Bjoernsono 100 metų 
gimimo sukaktuves. Tą dieną visam pa
sauliui priminti norvegai išleido net spe
cialius pašto ženklus su rašytojo atvaiz
du. Bjoernsono veikalai yra išversti į vi
sas Vak. Europos kalbas. Rašytojas gi
mė 1832 m. Literatūroje savo jėgas ban
dyti mėgino ūkininkų skaitymais. Vėliau 
rašė dramas ir padavimus. Nesvetimas 
jam buvo ir politiko — visuomenininko 
darbas. Iš žymesnių jo veikalų galima 
būtų paminėti „Solbakken“, „Laboris- 
mus" ir d. k. Šis didis rašytojas yra No
belio premijos laureatas.

Antroji namų pramonės kursų gaminių 
paroda.

Namų pramonės ugdymui žemės ūkio 
rūmai ruošia kaimo amatininkams trum
palaikius (mėnesinius ir dvimėnesinius) 
šios srities kursus.

Dar metai nepraėjo, o per namų pra
monės kursus jau perėjo keli šimtai kai
mo audėjų ir mezgėjų.

Šių metų vasarą pradėta organizuoti 
nauja namų pramonės sritis — keramika. 
Kaimo puodžiams buvo suruošti vieni dvi- 
mėnesiniai kursai.

Šių metų antrojoj namų pramonės kur
sų gaminių parodoj buvo trys skyriai: 
audimo, mezgimo ir keramikos.

Audimo skyrius pats didžiausias ir 
turtingiausias. Jame vyrauja daugiausia 
dekoratyviniai audiniai, tai įvairiais au
dimo būdais austi: takai, kilimai, kilimė
liai, baldams apmušalai, langų ir durų 

užuolaidos. Šiuos gaminius dabina lietu
viški liaudies raštai ir spalvos. Be puo- 
šybinių audinių parodoje dar buvo: rank
šluosčių, staltiesių, drobių, siuvinėjimui 
medžiagų, milų, čerkesų ir kt.

Mezgimo skyriuje išstatyta vyrų ir 
moterų megztiniai, sporto, maudymosi ir 
vaikų kostiumai, kepuraitės, šalikai, pirš
tinės, įvairūs krepšeliai ir kt.

Keramikos skyriuje iš lietuviško 
molio, iš kurio mūsų bočiai gaminosi 
„uzbonus“, pienui puodynes ir kt., dabar 
matome puodžių pagamintas vazas, žais
lus, pelenines ir kitus įvairių rūšių me
niškus dirbinius.

Apie tūkstantis šioje parodoje išsta
tytų ir per porą dienų veik išparduotų 
eksponatų užtikrina, kad ž. ūk. r. namų 
pramonės ugdymui pasirinktas kelias yra 
tikrai geras.

Taigi, ir skautai, ypač skautės visai 
teisingai daro kaskart vis labiau ne tik 
susidomėdami sodžiaus menu, bet ir kas
dieniniam savo gyvenime jį pritaikin
dami.

Aukštoj žolėj stovėjo net keturi liūtai ...

ėjo savo keliu, žvilgterėję į mus, lyg norėdami pasakyt: 
„Koki puikūs gyvuliai! Kas jie galėtų būt?"

Norėjom eit toliau, bet ponia Džonsonienė parodė anapus 
griovio ant kalnelio kitus tris liūtus. Jie tenai puikiai atrodė. 
Laibi ir lankstūs, jie gulėjo tenai pauksnyj po medžiu. Buvo 
labiau panašūs į dideles, prijaukintas kates, nekaip į baisius 
Afrikos liūtus.'

Mums į tuos žvėris bežiūrint, priėjo prie griovio žirafa. 
Liūtai, pamatę ją, tuojau prigulė prie žemės. Žirafa ramiai 
ėjo artyn. Mes neabejojom, kad štai jai tuojau galą padarys. 
Bet liūtai, nelaukę, kada ji arčiau prieis, pašoko ir nubėgo 
už kalnelio. Mes negalėjom suprast, ar tai mūs jie buvo taip 
išsigandę ar taip sau kur nubėgo; tik džiaugėmės, kad žirafa 
gyva išliko.

Po kelių minučių išėjom į didelę pievą, kur ganėsi 
daugybė laukinių gyvulių: zebrų, antilopių ir gazelių. Buvo 

labai gražus vaizdas. Mes apie Afriką pirmą manėm, kad 
tenai auga tirštos girios, pilnos gyvačių ir beždžionių, arba 
telkši drugio prisidunkusios pelkės. O dabar buvom gražiam 
klonyje, aplink kurį ėjo banguojančių lygumų plotai; tai buvo 
sveikiausias žemės kampelis.

Kairėje nuo mūs šakalai ir hyjenos trusėsi apie dvė- 
selėną. Ties jais lakstė pieslių būrys; jie laukė, kada jo 
eilė ateis liekanas suvalgyti. Šlykštu buvo žiūrėt, kaip 
hyjenos traukėsi atgal, kai arčiau prie jų ėjom. Doriausia' 
žmogus būtų į tas bailias šliaužiotojas šovinį paleidęs.

Tik pamatėm, kaip besiganą gyvuliai subruzdo. Ponia 
Džonsonienė tuojau parodė į dvi liūtes, nuo kurių bėgo kelios 
žebros. Mes tuojau pa ukom prie jų. Pastebėjusios mus, jos 
nubėgo į daubą. Mes jų nesivijom, nes labai pavojinga me
džiot aukštoj žolėj — nežinai, kas tenai medžiotojo laukia.

Kelios savaitės prieš mums atvykstant, pro čionai ke
liavo iš vienos vietos į kitą dideli laukinių gyvulių būriai. 
Kuriuos dabar matėm, buvo tiktai atsilikėliai. Ponas Džon
sonas papasakojo, kad per patį sujudimą galima buvo čionai 
matyt milijonus visokių laukinių gyvulių, ypač zebrų. Jų už
plūdimas buvo panašus į žiogų užpuolimą: po jų lygumoj nė 
žolelės nebuvo likę.

Liūtai neina su gyvulių būriais; jie seka paskui ir gaudo 
atsilikusius, į šalį nuklydusius.

Po pietų iškeliavom į Liūtų klonį, kaip tą klonį ponai 
Džonsonai vadino. Mat, daug vietų aplink stovyklą neturėjo 
žemėlapyje pažymėtų vardų, tai patys ponai Džonsonai j”s 
turėjo kaip nors pramint. Taigi, kaip pirmą kartą atvyko į 
Tanganyikos sritį, tą klonį rado pilną liūtų; dėl to ir davė 
jam tokį vardą.

Įžengę į tą Liūtų klonį, pastebėjom, kad čionai labai 
daug yra visokių žvėrių ir gyvulių. Ypač daug buvo zebrų ir 
kitų liūtų mėgstamų gyvulių. Senoji žolė buvo saulės nu-

18

20



Gyvenimo smulkmenos.
Pilnas puikybės žmogus mėgsta 

dažnai kai kuriuos savo pasi
elgimus, ydas vadinti gyvenimo 
smulkmenomis, kurios visai never
tos jokio dėmesio. Čia jis skau
džiai apsirinka. Šiame mūsų pa
sauly nėra tokių daiktų, dalykų, 
kurie galėtų būti be smulkmenų. 
Viskas čia sudėta, suremontuota iš 
mažučių dalelyčių. Net mūsų žemė, 
planetos, pats žmogus, vis turi 
smulkmenų. Panaikinkime smulk
menas, viskas pranyks. Taip ir 
žmogaus gyvenimas, galima sakyti, 
susideda iš smulkmenų, kurios yra 
labai svarios, reikšmingos. Nuo 
tų smulkmenų dažnai priklauso ir 
žmogaus laimė. Tik reikia įstebėti 
smulkmenose gerąją jų pusę.

Daugelis mokslininkų, genijų tik 
mokėdami įvertinti smulkmenas, 
jų priežastis, sukūrė sau ir kitiems 
laimę.

Štai Edis o n a s, nors ir turėjo 
silpną klausą, pastebėjo skirtumą 
tonų, kurį išduoda elektros telegra-

Prie laužo... 

f o adatėlė, pereidama judančios po- 
pierio juostelės įdubimus, ir pada
ręs kai kurias išvadas, sukonstruk- 
tavo kalbamąjį aparatą — fono
grafą. Tuos tono skirtumus grei
čiausiai pastebėjo ir kiekvienas 
paprastas telegrafistas, bet nė vie
nas nedarė tinkamų išvadų, laiky
dami tai „gyvenimo smulkmena“.

Daktaras P r i s 11 i, kurs gyve
no šalia bravoro, kartą pastebėjo 
keistos spalvos orą virš rauginimo 
vietos. Tuoj jis griebėsi įvairių 
knygų, norėdamas rasti to „špo
so“ paaiškinimą, bet veltui. Tada 
ėmė jis tyrinėti, teturėdamas pa
prasčiausius įrankius ir po kiek 
darbo pastangų surado keletą nau
jų rūšių dujų, nors pats neturėjo 
jokių žinių iš chemijos srities. Čia 
vėl įmaišyta smulkmena.

Panašiai ir parakas išrastas. 
Friburgo vienuolis, Bertoldas 
Švarcas, mėgstąs užsiiminėti 
chemijos ir technikos tyrimais, kar
tą paliko prie kūrenančios kros
nies geležinę dėžę su anglio, sa
lietros ir sieros dulkėmis. Be to, 
kambary liko ir jo katinas, o jis 
pats išėjo pas vienuolyno vyresnįjį. 
Bet staiga didžiulis trenksmas 
privertė vienuolį grįžti į kambarį. 
Čia jis išvydo dūmų kamuolius, nu
sviestą, tuščią, anksčiau su dulkė
mis paliktą, dėžę ir negyvą katiną. 
Vienuolis nepalaikė tai gyvenimo 
smulkmena ir ėmė ieškoti to įvy
kio tikros priežasties. Po kiek 
laiko priėjo išvados, kad jo dėžėje 

buvo palikta sprogstamoji medžia
ga, kuri sprogo įdegta, iššokusios 
iš krosnies, kibirkštėlės...

Niutonas, pamatęs krentantį 
nuo obels obuolį, sukūrė svarbų 
žemės traukos dėsnį. Frankli
nas, teturėdamas tik paprastą 
vaikų aitvarą, išrado perkūnsar
gį. S t o t gar d ‘as spalvų derini
mo dėsnį pateikė mums, tyrinėda
mas margąsias laukų peteliškes.

Tokių pavyzdžių išradimų, atra
dimų istorijoj šimtai.

Kas gali sakyti, kad mikrobas 
didmena? Bet ko jis nepadaro; 
tūkstančiai žmonių, pasaulio galiū
nų, žūva nuo jo. Ir ta parako dul
kelė, tokia mažutė, uolas nugriau
na, kalnus pragręžia ir daug kitų 
stebuklų parodo. O saulės spin
dulis ar ne milijonus kilometrų 
praskrenda? Ar ne iš mažutės 
sėklos išauga šimtamečiai ąžuolai, 
kedrai?,..

Na, jei pakilsim lėktuvu į orą 
porą šimtų metrų, galėsim, iš ten 
pažiūrėję į žemėj esantį žmogų, 
sakyti, kad jis daugiau niekas, kaip 
tik smulkmena, dulkė... 0 toji dul
kė su pasiryžimu, darbu visą di
džiulį pasaulį valdo, gamtos jėgas 
žaboja, tramdo...

Ar ne kibirkštėlė pikto padaro 
žmogų vagim, žmogžudžiu?... Ar 
ne dėl smulkmenų dažnai didžiau
si karai, vaidai, skerdynės įvyks
ta?.,.

Tad ar neverta įvertinti gyveni
mo smulkmenas, surasti jų gerąsias 
puses?!... P. S.

deginta; bet po gausaus lietaus jau buvo sukilus nauja; ji ir su
viliojo čionai gyvulius. Paskui juos atsekė ir liūtai.

Nusileidę toliau į klonį, priėjom duobę su vandeniu. Po
nas Džonsonas pasakė, kad čionai beveik kaskart susitikda
vęs su liūtais. Vos spėjo apie tai pasisakyt, ant vieno grio
vio kranto pamatėm seną liūtą. Priėję arčiau, pamatėm ke
turis liūtus ant vieno skruzdėlyno ir dar keturis ant kito. 
Pirmieji nubėgo sau, mums dar nepriėjus; tada nuėjom prie 
antrųjų keturių ir priėjom prie jų per dešimts — penkiolika 
metrų.

Gražesnio vaizdo dar nebuvom matę. Apie liūtus pa
prastai pasakoja, kad jie baisūs žvėrys, tuojau puolą žmones; 
o iš tikrųjų jie toki pat, kaip ir kiti žvėrys, jei jų neužka 
bini. Iki mes jų neužkabinom, jie mumis tiek pat domėjosi, 
kaip paukščiukais, šakose ties jų galvomis čiulbėjusiais. Vie
ną kitą kartą į mus šnairai pažiūrėjo ir viskas.

Kai padarėm visas reikalingas nuotraukas, ponia Džon- 
sonienė šūktelėjo, liūtą pamėgdžiodama. Bet liūtai, ką mus 
puolę, visai netikėtai nubėgo ramesnės vietos pasiieškot. Jie 
apsuko aplink mus ratą ir užlipo į kalnelį, kur kiti keturi 
liūtai buvo. Ir dabar, kaip atrodė, mūs visai nesibaidė, nors 
su tokiais nepaprastais svečiais kiek atsargesni pasidarė. 
Kalnelyje sugulė ant skruzdėlyno, nepaleisdami mūs iš akių 
Vienas iš jų tuojau kaip katė atsigulė ant šono ir pasispar- 
dęs užmigo.

Mes nuėjom prie to skruzdėlyno ir, kai buvom vėl per 
dešimts jardų nuo liūtų, ėmėm juos fotografuot. Keturi dideli 
liūtai, išsitiesę ant kalnelio ir primerktomis akimis į mus 
žiūri, juk tai buvo nepaprastai gražus paveikslas!

Nė vienas iš tų liūtų neturėjo tokių karčių, kaip pa
prastai laukiniai liūtai. Didžiausi Afrikos liūtai šiuo atžvilgiu 
negali susilyginti su cirkų liūtais. Karčiai liūtų, gyvenančių 
laisvai, esti pilni dagių ir erškėčių; valydami karčius savo 

negaiš, jie pluoštais raujasi sau plaukus. Todėl tokių liūtu 
karčiai paprastai esti striuki ir nelabai tiršti.

Gerą pusvalandį fotografavom mes liūtus, ir jie stovėjo 
gulėjo ir tupėjo. Jie visą laiką į mus žiūrėjo ir, traukda
miesi nuo jų, matėm, kaip jie dar vis stovėjo ant kalnelio ir 
į mus žiūrėjo.

Keistai tur tai atrodyt, bet mes trys tuomet norėjom 
kad automobiliui kas pasidarytų ir turėtume visą naktį tenai 
išbūt. Negalėjom įsivaizduot nieko puikesnio, kaip kad mes 
sau medžiuose miegotume, o po mumis liūtai sau vaikščiotu. 
Kaip norėjom, taip ir nutiko. Kiek pavažiavus, automobilio 
rato padanga prakiuro; reikėjo ją pakeist kita. Iki tai darė 
turėjom laiko apie tokią nakvynę gerai pagalvot ir pagaliau 
labai apsidžiaugėm, kai jau galėjom toliau važiuot.

Po valandos vėl pamatėm liūtą; šitam mūs tos dienos 
pergyvenimuose teko svarbi vieta. Tai iš tikrųjų buvo „žvė
rių karalius“, puikus žvėris su tvirtais pečiais ir ilgais karčiais. 
Jis bėgo pieva į daubą, dviejų liūčių lydimas. Mes pasileidom 
važiuot paskui, kad geriau juęs gautume pamatyt. Liūtas, 
matyt, buvo blogai nusiteikęs ir, mumis susidomėjęs, pa
miršo atsargumą. Kai mes pagaliau sustojome jo pasižiūrėt, 
abi liūtės tuojau nubėgo sau. Kadangi mums ne jos, o jis 
rūpėjo, tai palengva nubridom žole į tą vietą, kur jis buvo 
pasislėpęs.

Ponas Džonsonas tuojau ėmė tvarkytis fotografijos prie
taisus, kad galėtų padaryt nuotrauką, kai tik galvą iš žolės 
iškiš. Ir liūtas iš tikrųjų netrukus iškišo iš žolės galvą, tik, 
matyt, neturėjo jokio noro fotografuotis. Jis bėgo iš vietos į 
vietą, kur žolė buvo tirštesnė, o mes sekėm paskui, iki jo 
stambus kūnas nenuvargo ir jo nuotaika visai nesugedo.

Pagaliau jis pasiruošė mus pult. Jo galva buvo tokia 
didelė, kad lengva buvo pataikyt, bet Dūgas buvo taip su
sijaudinęs, kad pirmą kartą paleido šovinį per aukštai ir ne
pataikė.
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Skautiškos
Žinome, kad raupsai yra baisi ir ne

išgydoma liga. Ja sergą žmonės visai 
atskiriami iš sveikųjų pasaulio ir jie taip 
leidžia visą savo gyvenimą vieni patys, 
uždaryti ir kančiose laukdami mirties

Ceilono saloje yra Hendalos 
raupsuotųjų kolonija, kur 90.000 kvadr. 
metrų plote gyvena nuo pasaulio atskir
tieji gydytojų prižiūrimi baisieji raupsuo
tieji. Jų tarpe yra gan daug vaikų. Vie
ną dieną čia buvo nutarta įsteigti skautų 
draugovę, į kurią galėtų įeiti geru elge
siu pasižymėję raupsuotieji berniukai. 
Tokių buvo parinkta 20. Atsirado ir 
draugininkas, irgi iš ligonių — buvęs 
ankstyvesniame gyvenime skautininkas. 
Jis džiaugsmingai imasi skautiškojo dar
bo, kuris jam yra nepamainoma pramoga 
baisioje ligoje. Vieną dieną nauja drau
govė gauna didelį siuntinį — uniformos 
kiekvienam skautui, palapinės, virtuvės 
inventorius, amatų įrankiai. Kas tą siun
čia? — pats Ceilono gubernatorius. Ma
žiems ligoniams skautystė yra nieku ne
pamainomas dalykas, baisioje ligoje—tai 
džiaugsmas, darbas, veikimas. Ligoniai 
smarkiai ruošiasi patyrimo ir specialybių 
laipsnių egzaminams bei stengiasi daryti 
gerus darbelius ir įsigilinti į skautų 
įstatus. Kolonijos sodne tarp aukštų ko
koso palmių jie sau stato būklą — nedi
delę trobelę. Čia įsteigiamas ligonių 
skautų darbų muzėjus, kuris beveik kas
dieną yra papildomas kuo nors nauju, ko
kiu nors skauto padarytu rankdarbiu. 
Kada ligoninę buvo aplankęs salos gu
bernatorius, skautai buvo jo garbės sar
gyba. Vasarai atėjus raupsuotųjų kolo
nijos vadovybė savo skautams suteikė 
progos net pastovyklauti. Visa draugovė 
buvo nuvežta su gydytoju į kitą salą, 
kur kita panaši raupsuotųjų įstaiga turi 
daug didesnį žemės plotą, ten ligoniai 
skautai turėjo progos net 3 savaites gy
venti palapinėse pilnu skautišku sto- 
vyklišku gyvenimu, su savo virtuve, žai
dimais, laužais, teatrais, dainomis. Li
goninės vadovybė labai džiaugiasi skau-

įvairenybės.
tų ligonių draugove. Skautystė dauge
liui berniukų padeda dažnai pamiršti 
savo baisią ligą ir praleisti tikrai laimin
gas valandas.

Skautai ir Bernard Shaw.
Garsus ir originalus anglų rašytojas 

Bernard Shaw prieš kurį laiką 
skaitė per radio paskaitą, kurioje palietė 
moderniškąjį jaunimą ir jo tarpe ir skau
tus, jiems patardamas daugiau nestovyk
lauti miegant palapinėse, nė imtis su sa
vim maisto einant ilgoms iškyloms — 
reikia tik užeiti į pakeliui sutinkamus 
namus ir mokėti įkalbėti šeimininkams, 
jog reikalingos vaišės; tas būdas, sakė 
rašytojas, yra daug lengvesnis, ekono
miškesnis ir moderniškesnis, negu Ba- 
den-Powellio siūlomieji būdai.

Kelioms dienoms praslinkus, grįžda
mas namo ir pasivaikščiojimo, Bernard 
Shaw rado savo namuose apie pusę šim
to skautų, kurie praktiškai pasinaudojo 
jo patarimais.

Visur skautai!
Daugelis skaitė neseniai laikraščiuose, 

kad Mandžiūriją buvo ištikusi didelė 
gamtos katastrofa. Buvo patvinusios ir 
apliejusios didžiulius plotus Mandžiūri- 
jos upės: Sungari, Noni, Argunė. Jos 
apsėmė Rytų—Kinų geležinkelį ir kitas 
Rytų Azijos geležinkelių linijas, be to, 
Charbino ir Fudziadenio miestus ir vi
są eilę kaimų. Padaryti nuostoliai siekia 
šimtus milijonų dolerių. Nuo to milži
niško potvynio nukentėjo du šimtu tūks
tančių gyventojų.

Teikti nukentėjusiems nuo potvynio 
pagalbą buvo suorganizuota visa eilė 
pagalbos dalių. Be daugelio kitų orga
nizacijų prie šio kilnaus darbo prisidėjo 
ir Charbino skautai, iš kurių buvo suda
rytos atskiros komandos. Jie dirbo iš
tisas paras, gelbėdami gyventojus ir jų 
turtą iš apsemtų vietų.

• Mandžiūrijos spauda gražiai įvertina 
šį skautų pasišventimą vietos gyventojus 
ištikusioje nelaimėje. Kast.

„Graf-Zeppelin“ ir skautai vyčiai.
Kai per savo kelionę orlaivis ,,G r a- 

fas Cepeliną s“, savo laiku skridęs 
ir per Lietuvą, buvo Anglijoje, D r. 
E c k e n e r, šio oro milžino, vadas, pa
reiškė, kad niekur per cepelino kelio
nes jo nutūpimas nebuvo taip gerai su
tvarkytas kaip Midd 1 e s e k s o skautų 
vyčių Anglijoje. Jis jiems nusiuntė spe
cialią padėkos telegramą ir pareiškė, jog 
nori su savim paimti grįžtant į Vokietiją 
vieną skautą vytį, kurį vėliau žemės ke
liu grąžins namo.

Skautas vytis, kuriam teko ši laimė, 
vos turėjo laiko sukišti į savo kuprinę 
kelius kelionės daiktus ir motociklu at
važiuoti į aerodromą, iš kur pakilo garsiu 
cepelinu. Kelionėje paaiškėjo, kad be- 
siskubėdamas skautas pamiršo savo pasą, 
dėl ko turėjo paskui įvairių nemalonumų.

Pasaulyje yra ir jūrų skaučių.
Jų daugiausia ir stipriausia organi

zuotų yra skautystės tėvynėje Angli
joje, kur buvo pirmą sykį organizuotos 
1919 m. Čia jos turi savo atskirą regu- 
liaminą, uniformą ir t. t., panašiai kaip 
berniukai jūrų skautai. Jūrų skaute 
Anglijoje gali tapti ne jaunesnė kaip 16 
m. mergaitė. Jūrų (ar tikriau sakant, 
vandens skaučių) yra ir Lenkijoje, kur 
jos užsiiminėja daugiausia upėse ir eže
ruose baidarių sportu. Bet naujame Len
kijos uoste, Gdynėje, yra ir 16 tikrų 
jūrų skaučių, — kurios vadinamos pir
momis Lenkijos moterimis — jūrininkais. 
Kelios jūrų skaučių skiltys yra Britų 
Kolumbijoje ir viena Halifakse. 
Australijoje, Sydney Harbour e, irgi 
yra naujai organizuotas panašus skaučių 
būrelis. Be to, jūrų skautystė turi pasi
sekimo ir tarp Amerikos skaučių.

£3
Iki Dūgas įsidėjo antrą šovinį, jis turėjo jaustis, lyg visas 

žemės sunkumas būtų jam pečius buvęs prislėgęs. Jis ve: 
nutiesė šautuvą pyktaujančiam liūtui į galvą ir iššovė. Ši 
kartą senis liūtas dingo žolėje. Dikas spėjo, kad jis bus i 
daubą nušliaužęs. Pasidarė nejauku.

Praėjo penkios minutės, iki mes vėl liūtą pamatėm. Ko
kios mintys sverbėsi mums trims į galvas per tas penkias 
minutes, reikėtų labai ilgai pasakot. Žinojom, kad liūtas ga
lėjo būt dar gyvas ir kiekvieną akies mirksnį mus pult. Ne
visai malonus jausmas. Tik žiūrim — ponas Džonsonas eina 
artyn liūto pažiūrėt.

Dovas sucypė:
— Atsiminkit nelaimingąjį Danielių!
Mes visai nebuvom linkę juokuot, bet negalėjom nenu- 

sijuokt.
Palaukę dar penkias minutes, ir mes atsargiai žengėm 

kelis žingsnius. Tuojau pamatėm liūtą begulintį ant šono, 
tačiau dar vis nebuvom tikri, ar jau negyvas. Leistis į daubą 
pažiūrėt būtų buvę per drąsu, nes sužeistas gyvulys esti pa
vojingiausias ir puola kiekvieną žmogų, kurs arčiau prieina.

Džonsonui reikėjo turėt kokį daiktą, kad galėtų mest 
į liūtą. Dikas pasiūlė, kad Dovas batą nusiautų; bet Dovas 
nesiskubino to padaryt, nes bijojo, kad liūtas bato nesu
draskytų. Tačiau pagaliau nusiavė, ir ponas Džonsonas metė 
juo į liūtą. Gerai pataikė, bet liūtas nepasijudino; todėl 
nusprendė, kad, tur būt, jau tikrai negyvas.

Liūtas, skaitant nuo galvos iki galo uodegos, turėjo de
vynias pėdas ilgio. Jį įsidėjom į automobilį į stovyklą vežtis.

Bet dar kitą uždavinį turėjom užsidavę, būtent: turėjom 
parūpinti šviežios mėsos tarnams. Dikas netrukus nušo/ė 
antilopę. Vienas tarnas tuojau išsitraukė peilį ir kraują jai 
nuleido; mat, to krašto gyventojai yra Mahometo tikėjimo ir 
mėsą valgo, tiktai, jei kraujas buvo nuleistas ir tam tinkama 
maldelė buvo sukalbėta.

Čiabuviai, kai stovykloje liūtą pamatė, ėmė visi karišką 
šokį šokt. Kailių lupėjas pasisodino Dūgą ant pečių ir apnešė 
aplink visą stovyklą. Sunkių daiktų nešiotojas, šūktelėjęs 
•karišką šūkį, pasileido šokt, o paskui jį ir kiti. Paskui lu
pėjas ėmėsi savo darbo, o kai baigė, išpiovė iš žvėries pečių 
du laimės kauleliu.

Mat, kačių veislės žvėrys tur du keliaujančiu kaulu, su 
kitais kaulais visai nesujungtu. Kas tokius kaulus tur, tas 
laimingas. Juos įteikia su tam tikromis ceremonijomis.

Nulupo odą ir nuo galvos ir ją pasūdė.
Paskui nuo kaušo mėsą nugramdė, o patį kaušą į medį 

įkėlė, kad likusią mėsą galėtų skruzdėlės suėst.
Ponas Džonsonas ta proga pasakė, kad liūto galvos su

tvarkymas apsieina iki trisdešimt penkių dolerių. Tada mes 
pasisakėm, kad tokių brangių galvų nedaug galėsim pasiimt — 
mūs kišenės neišneš. Geriau šaudysim kitus žvėris mėsai.

Pirmas taip pasisakė Dikas. Už tai mes jį škotu išva- 
dinom. — mat, škotai labai šykštūs žmonės. Taip vadinda
vom jį paskui kaskart, kai norėdavo taupyt ar ką ilgesniam 
laikui išlaikyt. Net, kai paskui pavalgęs, savo lėkštę iš
laižė, pasakėm, kad jis škotų kraujo. Jis į tai atsakė, kad 
ir mūs lėkštėse jokių tešlainių trupinių nematęs.

Vakare gavom kokosinio torto. Ponia Džonsonienė pa
sakė, kad kepsianti tokį tortą kaskart, kai kuris iš mūs liūtą 
nušausiąs. Buvo kilęs visas ginčas, koks tas tortas turėtų 
būt. Dūgas norėjo kokosinio, ponas Džonsonas iš mėlynių. 
Kadangi liūtą Dūgas buvo nušovęs, tai jo balsas nusvėrė.

SEKANČIAM NUMERY:
Turim darbo su Afrikos gyventojais. Dikas ir Dovas 

nušauja po liūtą. Naktį išsigąstam. Visa galybė žvėrių ir 
paukščių.
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Skautiški idealai.
(Italo dvasininko laiškas Lietuvos skautams).

Jaunystė duoda skauto kraujui spal
vą purpurinę, smarkesnį, pulsų mušimą 
ir ypatingą nervų įtempimą.

Visos šios dovanos skautą padaro 
apsukriu ir grakščiu- Ir teisingai, nes 
skautas jaučia savyje pastovų ir stebėtiną 
sujungimą daugelio ir įvairaus aktingumo.

Bet leiskite man priminti, kad gyve
nimo aktingumas, kurs randasi skautuo
se, turi pasireikšti ir išviršiniuose veiks
muose. Negana to, bet taipgi charakteris
tika, kuri padaro pavydėtiną skautų am
žių, turi irgi atsimušti išviršutiniuose 
veiksmuose su jėga, veiklumu ir tvirta 
valia, šias ypatybes skautas turi pasisa
vinti ir padaryti savomis.

Jei tai galima sakyti, kad patartina 
kiekvienam jaunuoliui, be abejo, turi tapti 
ypatingu pažymiu skauto.

las pats patarnavimo veiksmas turi 
būti atliktas iš širdies ir su meile. 
Geras žodis, kurs išeina iš skauto bur
nos, turi skambėti su tonu pritraukian
čiu; pagalba, duota stiprios ir energingos 
skauto rankos, turi būti pasekminga, nes 
duota dėl Dievo malonės.

Jūsų skautai aktingame ir kalboje, 
taipgi užsilaikyme te spindi jaunystės 
skaistumo jėga ir te pasirodo jūsų do
rybės ir geraširdingumo šypsena.

Iš jūsų asmens, o skautai, tyraus 
žvilgsnio jaunuoliai, te išeina visad mis
teriško pavasario kvapsnis, kurs žydi net 
būtinai kiekvienoje tyroje ir karžygiškoje 
sieloje.

Jei šis tonas per tinklus įeina į jūsų 
dienos laiką ir į gyvenimą, su tikslu la
vinti kitus ir sudaryti aplink juos doros 
atmosferą; jei Jūs tai darysite pakėlimui 

dvasios, imituodami Kristų, kaipo Išmin
tingą Mokytoją mandagumo ir gerašir
dingumo-, jei jūs galų gale padarysite 
kas aukščiau nurodyta, kad atsiekus 
skautiškos sielos kilmingumo, aukščiausi 
lainsnį jūs tapsite tikrai garbingi ir 
karžygiški Tėvynės Sūnūs.

Malonūs broliai lietuviai, siekite to 
idealo, padarykite savu; jums duota teisė, 
nes esate nariai didžios Skautų Sąjungos 
ir sūnūs garbingos Lietuvos.

Jumyse jaunystė žydės ir senatvės 
metuose, jei turėsite pasisavinę kilnius 
idealus.

K u n. J u r g i s M a r e n c o. 
{Vertimas Kl. Vlado Eremino).

Burinis laivas „Cristoforo Colombo“,

REDAKCIJOS LAIŠKAI.

Psklt. G. Juškėnas. Kalėdų dėduko 
piešinį per vėlai gavome.

J. Lebionka. „Mokinio Pūslos nuoty
kiai" silpnokas, šį kartą neįdėsime. 
Straipsnelio apie švarą nebedėsime, nes 
įdėtas platus strp. „Sveikata" pilnai šį 
reikalą nušviečia.

J. V. Taip. Ne visi, ir tai iš anksto 
susitarus.

Pr. Kd. Skautiško gyvenimo fotogra
fijas į „Skautų Aidą“ dedame. Kartais ir 
išlaidos atlyginamos. Nededam tokių fot., 
kuriose matomi skautai netvarkingomis 
uniformomis (pav., apsivilkę skautiškais 
marškiniais ir ilgomis kelnėmis. Juk tai 
pasibaisėtinas vaizdas; tai nenorim skai
tytojų nugąsdinti). Be to, svarbu, kad pa
veiksliukai būtų gražūs, estetiški, malo
nūs žiūrėti. Vengiam dėti susėdusių gru
pių ir pan. Įdomiausia — veikimas, dar
bas, mintis ir. apskritai, kas yra pras
minga. Dabar gi žiema labai patogus lai
kas padaryti tikrai gražių ir įdomių nuo
traukų. Laukiam daugiau.

Mok. Mar. T. Tamstos pretenzijas 
perdavėm administracijai. Ji tuoj sutvar
kys.

Sktn. P. Labanauskas (dešinėj) 
ir vienas italų laivyno karinin

kas.

Musų skautininkas — italų jūrų karininkas.
Sktn. j. jaun. Įeit. P. Labanauskas, 1928 m. išsiųstas į karo jūrų mo

kyklą Italijoj, baigė ją 1931 m. Mokymosi metu atliko mokomuosius plaukio
jimus burlaiviu „Cristoforo Colombo“, aplankydamas Sardiniją, Balearų sa.as 
Gibraltarą, Kadiktą, Šiaurinės Afrikos pakraščių italų ir prancūzų uostus, Si
ciliją, Neapolio įlanką ir Elbos salą.

Vėliau plaukiojo kreiseriais. Pirmoje kelionėje lankė Ispanijos vakarų 
pakrantes, Olandijos, Belgijos ir Vokietijos uostus, plaukė per Kiel'io kanalą, 
Dancigą, Zoopatą. Atgal plaukdamas aplankė Londoną, Grinwičą, Portsmo- 
uth‘ą. Prancūzijos, Pietų Ispanijos uostu- ir Italų Rivierą.

Antroje kelionėje aplankė rytinę Viduržemio jūros dalį, Italų kolonijas 
Š. Afrikos pakrašty ir gilumoj, Palestiną ir jos uostus Jaffą ir Kaifą bei automo
biliu svarbesnes Šventosios Žemės vietas nuo Nazareto iki Jeruzalės, Betlejų ir 
Mirties jūrą.

Be to, aplankė Rodi ir gretimas salas, Dardanelų ir Bosforo sąsiaurius, 
Konstantinopolį, Juodąją jūrą, Graikijoj Salonikus, Atėnus, Salaminą, Athos ou- 
siasalio vienuolių respubliką, Adriatikcs rytų pakraščių kai kurias salas, Vene
ciją, Ankoną, Taranto, Neapolį ir kitus uostus.

Jau-būdamas karininku paskutiniaisiais metais plaukiojo Tirėnų, Adriatikos 
jūrose, Balearų salų, Š. Afrikos italų ir prancūzų kolonijų bei vakarų Graikijos 
pakraiščiais įvairių rūšių karo laivais.

Sktn. Lab. yra buvęs mūsų vyr. sk. štabo jūrų skautų skyriaus vadas; o 
skautų yra nuo 1921 m.

Ato.

Jonui iš Šiaulių. Ar gi redakcija kalta, 
kad apie jūsų skautus labai maža „Sk. 
A.“ terašoma. Mes neabejojam, kad yra 
apie ką rašyti, bet mes labai abejojam, 
kad nėra kas rašytų . . . Negaišink laiko 
mus bardamas, o imk apsidairęs ir para
šyk kas ką įdomaus veikia, daro. Ir bus!

Sklt. Kv. Tą naudingą knygutę „Skau
tų skiltis“ gali gauti skautiškų reikmenių 

kuriuo mūsų sktn. P. L., ruošdamasis 
tapti jūrų karininku, daug plaukiojo ir 

jame mokėsi.

tiekimo skyriuje (Kaunas, Nepriklauso
mybės a. 4). Reikalauk, kad jūsų miesto 
knygų parduotuvėj taip pat būtų. Kny
gynas, kaip bus pareikalavimas, tuoj įsi- 
gys.

Balanda. Siunčiant redakcijai verti
mus iš kitų kalbų, reikia nurodyti raši
nio autorių arba ir iš kur versta.
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Ir* mes jau mokykimės šliužinėti’}!
Šliužinėjimas pašliūžomis — tai viena pačių ma

loniausių, sveikiausių ir lengviausiai išmokstamų žie
mos sporto šakų. Reikia džiaugtis, kad ir pas mus 
šis ypatingai naudingas sportas kasmet vis labiau 
plinta, Pašliūžininkas jame randa ne tiktai fizinio 
ir dvasinio pasitenkinimo bei malonumo, bet kartu 
mankštinasi ir grūdinasi. Jokia kita žiemos sporto 
šaka taip visapusiškai kūno nelavina, kaip kad 
pašliūžų sportas. Be to, pašliūžininkas įgyja didelio 
lankstumo, vikrumo, taip pat ryžtingumo, drąsos ir 
ištvermingumo.

Pašliūžomis šliužinėti visai lengva. To greitai 
pramoksta ir jauni, ir vaikai, ir seni, ir suaugę, ir 
vyrai, ir moterys. Aišku, stiprus, vikrus ir pasiryžęs 
jaunuolis per dvi dieni gali kur kas geriau išmokti 
pašliūžomis šliužinėti ir jas suvaldyti, nors tai iš pra
džių ir gana sunku pasirodytų, negu jau suaugęs per 
visą mėnesį mokęsis. Žinoma, per taip trumpą laiką 
pašliūžų šliaužimo menininkais netapsime, bet mes 
juk ne būtinai norime pasidaryti tikrais pašliūžų čem
pionais ir ne dėl sekundžių ar centimetrų šliužinė- 
jame,

KAS PAŠLIŪŽININKUI REIKIA TURĖTI?
Pašliūžos,

Europoj plačiausiai vartojamos Telemarko 
pašliūžos, kitokių beveik ir pirkti negalima gauti. 
Tik apie tokias pašliūžas ir šioje knygutėje bus kal
bama. Tačiau jos nevienodai gerai būna padirbtos, 
todėl, jas perkantis ar pačiam darantis, reikia atsi
žvelgti į daugelį dalykų. Kadangi pati pašliūžų for
ma tiksliai matematiškai apskaičiuota, tai čia kiek
vienas menkniekis, kiekvienas trūkumas svarbus. 
Medis.

Pašliūžos esti medinės, tačiau ne kiekvienas 
medis joms tinka, Lietuvos ir Vidurinės Europos 
sąlygoms geriausias pašliūžų medis — uosis, Uosi- 
nės pašliūžos kietos, lengvos, lygios ir 
elastingai lanksčios. Pašliūžoms tinka dar 
šiaurės Švedijoje bei Suomijoje augąs beržas ir Ame
rikos kietmedis — hickory. Iš bėdos pašliūžos gali
oną pasidaryti dar eglinės, klevinės, ąžuolinės, skrob
linės arba iš lazdynų. Jos daromos iš nešakoto sau
so medžio, bet ne sausuolio. Mažos šakelės nieko 
nekenkia. Medis geriausiai tinka žiemą kirstas ir 
pamažu (per 1 metus) išdžiovintas. Nuo dirbtinio ir 
per greito džiovinimo medis pasidaro trapus. Jis turi

*) Ištrauka iš “Sk. Aido“ išleistos skautininko dr. K. Avi
žonio knygos ,,K»ip išmokti pašliūžomis šliužinėti“ (kalbos žiūrėjo 
Vikt Kamantauskas). •

būti, pagaliau, egliniu degutu (Fichtenholzteer) arba 
pokostu gerai impregnuotas, kad neprimirktų.

Geroms pašliūžoms ypatingai svarbu, kaip eina 
medžio sluogsniai. 1 brėž, parodyta, kokie jie 
turi ir kokie neturi būti. Taip pat reikia žiūrėti, kad 
išilginiai sluogsniai neitų skersai medžio ir kad 

1. < 2—3
1. a — labai geras, b — geras ir c — blogas medis. 

2 ir 3. Blogi medžio sluogsniai (v — pašliūžos pirmgalis, 
h — užpakalinis galas).

šliužinėjant nereikėtų šliaužti prieš medžio sluogs- 
nius (2 ir 3 brėž,). Toliau žiūrima, kad medis būtų 
kuo kiečiausiai suaugęs ir kad jo sluogsniai būtų 
kuo arčiausia vienas kito, kad tarp jų nebūtų plačių 
medienos sluogsnių, kurie šliužinėjant labai greit 
išdyla.
Forma.

Nemažiau už medį svarbi ir tinkama pašliūžų 
forma, t. y., jos turi būti reikalingo ilgio, pločio, sto
rio ir tinkamai išlenktos. Pašliūžų forma priklauso 
ir nuo tikslo, kuriam norima jos vartoti. Taip, ilgos 
ir siauros pašliūžos labiau tinka greitam, lenktyni
niam šliaužimui, tačiau jos sunkiai suvaldomos, ypač 
norint pasisukti. Platesnės ir trumpesnės (Telemar
ko) pašliūžos vartojamos paprastam ir figūriniam 
šliaužimui bei šokinėjimui.

Pašliūžų ilgis paprastai imamas toks, kad 
šliaužėjas, iškėlęs į viršų ranką, pasiektų greta savęs 
pastatytos pašliūžos viršūnę. Niekad jos neturi būti 
ilgesnės, kaip žmogaus kūno ilgis +.. jo ištiesta ran
ka (ilgiausios apie 2,30 m.), o trumpesnės, — kaip 
žmogaus kūno ilgis + 10 cm. (suaugusio žmogaus 
trumpiausios apie 1,70 m.). Tačiau, pašliūžų ilgumą 
nulemia ne tiek žmogaus ūgis, kiek jų svoris. Aukš
tiems, laibiems ir lengviems reikia pasirinkti trum
pesnės pašliūžos, negu žemesniems, storesniems ir 
sunkesniems žmonėms. Pašliūžų ilgiui didelės reikš
mės turi ir jų plotis. Jų apačių paviršiaus plotas, lie
čiąs sniegą, turi būti tinkamai matematiškai apskai
čiuotas: kiekvieno žmogaus kūno kilogramo spaudi
niui turi priešintis tam tikras pašliūžų paviršiaus kva-

22 i

24



dratinių centimetrų skaičius (vidutiniškai 28 gramams 
reikia skirti 1 kv. cm.). Žemiau dedama lentelė 
parodo, kurio ilgio ir pločio pašliūžų įvairaus svorio 
žmonėms reikia. Pagal tą lentelę nesunku apskai
čiuoti pašliūžų ilgis ir plotis, žinant pašliūžininko 
(pav., vaiko) svorį.________________________

čiančio, bet ne visos pašliūžos, ilgumo. Jei per tą 
vietą laikoma ant vieno piršto pakelta pašliūža, prie
šakinis jos galas turi pasvirti žemyn, sudarydamas 
45° kampą.
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čios ir storos. Kiek kurioje vietoje jos turi pla
tumo ir storumo, parodyta 4 brėž. Taip, pašliūžų 
plotis toks: toj vietoj, kur pirmgaliai pradedami 
riesti aukštyn — 9-10 cm.; per vidurį, kur stato
ma koja — 7-8 cm.; užpakalinis galas — 7,5-8,5 
cm. Jų storis: pirmgalių lenkimo vietoje 0,8-1,2 
cm., ties koja — 2,3-3,1 cm. ir prie užpakalinio ga
lo — 0,8-1,2 cm. Čia reikia įsidėmėti, kad įvairiose 
savo vietose pašliūžos ne staiga siaurėja ar storėja, 
bet pamažu, dailia linija.

Nemažiau yra svarbi pašliū
žų lenkimo linija. Jos tiks
las — paskirstyti kūno svorį į visas 
pašliūžos dalis vienodai. Ypač svar
bu, kad pirmutiniai galai būtų tinka
mai užriesti (4, 5 brėž.). Užlenkimas 
daromas dailus, nestaigus. Pašliū
žos per daug ir per staiga užriestais 
galais sunkiai nugali sniego pasiprie
šinimą ir įvairias kliūtis (kupstus, 
griovius), greit lūžta, giliai klimpsta 
į sniegą ir stabdo šliaužimą. Pirm
galiai neturi būti daugiau kaip 12- 
15 cm. užlenkti į viršų nuo horizon
talinės linijos (4 brėž.). Taip pat ir 
per vidurį pašliūžų negalima per 
daug išlenkti. Normalus išlenkimas 
toje vietoje — 2-3 cm. nuo hori
zontalinės linijos ties kojų pirštų ga
lais (4 brėž.). Kai žmogus užlipa 
ant pašliūžų, jų apačios per visą 
pašliūžų ilgį sudaro vieną plokštu
mą, bet neturi periinkti į priešingą 
pusę. Šiuo atveju pašliūžos bus per 
mažai per vidurį išlenktos. Be žmo
gaus jos liečia sniegą tik dviejose 
linijose: prie pirmgalio linkimo pra
džios į viršų ir užpakaliniu galu (4 
brėž.). Dar reikia žiūrėti, kad pašliū
žos nebūtų persimetusios, sukrypu- 
sios.

Vieta, ant kurios stato
ma koja, nėra per patį pašliūžos 
vidurį; ji yra kiek arčiau prie užpa
kalinio galo (4, 87 brėž.). Kojų pir
štų galai dedami ant linijos, ku
ri yra pats vidurys sniegą lie-

Pašliūžininko smagumai žiemą.
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5. Pašliūžą išlinkimas per vidurį ir galus. Aukštai 
blogai (per staigiai), apačioj gerai išlenkta.

Griovelis.
Išilgai pašliūžų, per patį jų vidurį, iš apačios da

romas 1,2 cm. pločio tiesus, apvalios formos griovelis 
(1, 86 brėž.). Jis pamažu prasideda kiek žemiau nuo 
pirmgalių užlenkimo, pamažu gilėja ir vienodai eina 
iki pašliūžos galo. Jis daromas tam, kad būtų galima 
pašliūžos lengviau valdyti, jos vairuoti, neleisti joms 
skėstis ir slydinėti į šonus. Jis labai reikalingas ir 
figūriniam šliužinėjimui. Jei jis netiesus, tai pašliū
žos niekam tikusios: jų negalima bus suvaldyti ir jos 
nuolat kryps į kurią nors pusę.

Batų raikščiai.
Vienas svarbiausių dalykų — įsigyti geri 

raikščiai, kuriais batai pririšami 
prie pašliūžų. Jei jie bus netinkamai pririšti, 
tai ir su geriausiomis pašliūžomis nesiseks šliužinėti. 
Visi moderniški raikščiai paprastai susideda iš meta
linių dalių, tarp kurių įspraudžiami batų galai, ir iš 
diržų, kuriais batai pririšami prie metalinių dalių ar 
piie pašliūžų.

Pririšimo būdų yra įvairių įvairiausių. Kiekvie
nas jų turi savo gerų ir blogų pusių. Visi jie yra iš
sivystę iš norvego Frico Huitfeldto sugalvotų 
raikščių (7 brėž.).

7. Huitfeldto pririšimo būdas.

Paprastas Huitfeldto pririšimo būdas (7 
brėž.) tuo nepatogus, kad batų galai tuose raikščiuose 
nestovi stamantriai. Be to, čia ir pačios pašliūžos 
žymiai susilpninamos, iškalant per jų vidurį skylę

23

25



diržams praverti. Šiuo atžvilgiu kiek geresni sraig
tais prisukami nepers tatomi raikš
čiai, parodyti 8 brėž. Prieš prisukant metalines

8. Neperstatomas pririšimo būdas.

dalis prie medžio, jos tiksliai nutaikomos, kad tarp 
jų stamantriai stovėtų batų pirštų galai. Tačiau 
šitoks neperstatomas pririšimo būdas tinka tik vienai 
batų porai, nes apsiavus kitus batus, šie jau nebeįlįs 
arba klibės tarp metalinių dalių. Šio trūkumo iš
vengiama, metalines dalis naujai nutaikant ir persu
kant. Tačiau su laiku medyje pasidaro daug sraigtų 
skylučių, medis susilpnėja, gali greit sulūžti ir patys 
sraigtai nebelaiko.

Geriausi pririšimo būdai tie, kur metalinės plokš
telės lengvai perstatomos, kurie lengva pritaikyti 
prie kiekvienų batų. Tokių prisukamų per
statomų raikščių yra įvairių įvairiausių fir
mų ir sistemų („Geze-Rekord“, „Unitas", „Alpina- 
Bindung", „Sixt“ ir k,). Čia tik paminėsiu „A S M ū“ 
i r „B e r g e r" raikščius (10, 88 brėž.). Jie abu 
tuo patogūs, kad jie galima per kelias minutes pri
taikyti prie bet kurių batų, atsukant ir prisukant 
sraigtelius, sukamus ne į medį, bet į metalines plokš
teles. Sraigtelius kiek atsukus, metalinės dalys leng
vai praskleidžiamos arba suglaudžiamos. Kadangi 
perstatomieji sraigteliai sukami į metalą, tie raikščiai 
neiškliba.

Tiek apie metalines plokšteles, kurios, tiesą sa
kant, yra svarbiausios raikščių dalys. Rinkdamiesi 
raikščių diržiukus, žiūrėkite, kad ir jie lengvai būtii 
prie kiekvienų batų pritaikomi, t. y., lengvai persta
tomi — priveržiami ir atleidžiami. Vietoj senų dir
žiukų sagčių tam tikslui dabar išgalvoti specialūs 
patentuoti diržiukų į t c mp t u v a i (88 brėž. 
4 skaitmuo ir 7, 8, 10, 14, 15 brėž.). Jais galima greit 
ir patogiai diržiukai priveržti ir atleisti.

Miške su pašliūžomis.

Geri raikščiai turi atitikti šiuos reikalavi
mus:

1. Jie turi būti tiksliai prie batų pritaikyti, t.
y., jais pririšti batai neturi klibėti į šonus; batai turi 
stovėti standžiai įsispraudę tarp metalinių raikščio 
dalių, kad neklibėtų į šonus. ,

2. Batų pirštų galai tik tiek teįkišami į raikščių 
metalines plokšteles, kad būtų galima pėdą lengvai 
per pirštus lankstyti ir net atsiklaupti ant pašliūžos, 
neišneriant batų iš priešakinių diržiukų; tų diržiukų 
užpakaliniai kraštai turi baigtis prie kojų pirštų są
narių.

3. Visi raikščio diržiukai, ypač einą aplink ba
tų padus ir užkulnius, taip stamantriai pririšami, kad 
batai nei į šonus, nei pirmyn, nei atgal neklibėtų ir 
diržiukai bešliužinėjant nenukristų; tačiau pati koja 
turi laisvai judėti aukštyn ir žemyn ir būti nesuvar
žyta, kad kraujo apytaka nebūtų sutrukdyta.

16. Taip kojos statomos ant pašliūžų.

14 ir 15. Diržiukų įtemptuvai.
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4. Netyčia pavirtus, kojos lengvai turi iššokti 
iš raikščių, kad jos neišsinarintų ar kaulai nesulūžtų.

5. Raikščiai turi būti lengvai perstatomi, t. y., 
pritaikomi prie kiekvienų batų.

Jau anksčiau buvo minėta, kad raikščiai prie 
pašliūžų pritaikomi taip, kad kojos pirštai stovėtų 
arčiau prie pašliūžos užpakalinio galo, negu prie 
priešakinio. Taip pat svarbu, kad koja būtų pririš-
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ta per patį pašliūžos išilginį v i d u r į, t. y., kad 
ji nebūtų nei ant kairio nei ant dešinio pašliūžos šono 
nukrypusi. Batai stovi gerai, jei jų pirštų galai už
dėti ant pašliūžos išilginio vidurio, o užkulniai būtų 
kiek išlindę į išorinę pusę (16 brėž.).

Kad tarp batų ir pašliūžų neprisiveltų sniego, 
ant pašliūžų užkalamos aliumininės, linoleu
mo ar gumos j u o s t e 1 ė s (7, 8, 12, 13 brėž.).

Lazdos.
Lazdų reikia turėti dvi: viena kairėje, antra de

šinėje. Jos paprastai daromos iš sauso lazdy- 
n o (riešutyno) arba bambuko. Kai kas mano, 
kad bambukinės lazdos esančios geresnės. Tiesa, jos 
gražesnės, taip pat truputį lengvesnės, bet svorio 
skirtumas labai nedidelis ir beveik jokios rolės ne
vaidina. Iš tikrųjų bambukinės lazdos turi daugiau 
blogų pusių, negu lazdyninės: bambukas greit lūžta 
ir, temperatūrai staiga pasikeitus, pats savaime spro
ginėja. Be to, kaip užsieninis medis, jis yra branges
nis. Geriausia pasidaryti lazdos iš 
sauso lazdyno.

Iš gerų lazdų reikalaujama:
1. Jos turi būti pakankamai ilgos. Normalus 

ilgumas, jei jos siekia kiek aukščiau už žmogaus

17. Lazdos.

Skautai -tės visame pasaulyje.
Pasikeitimai Tarptautiniame Skaučių Komitete.

Kas yra tarptautinis skaučių komitetas, buvo jau ,,Sk. 
Alde" rašyta. Taigi kiekvienoj tarptautinėj skaučių vadovių 
konferencijoj yra perrenkami 3 šio komiteto nariai. Ir po pa- 
skutinios konferencijos, įvykusios praeitą va;.arą Lenkijoje, 
Buče, tarptautiniame komitete įvyko šiokių tokių pasikeiti
mų, būtent, į jį įėjo 4 naujos narės (trys perrinktos ir viena 
vietoje savo noru pasitraukusios). Naujos narės yra: ponia Mal
ko w sk a ir panelės Dilinę r, Collan ir Lindenmeyer. 
Gal reikia pažymėti, kad p. Malkowska yra lenkė ir Len
kijos skaučių organizatorė.

Belgai mus vadina „laimingais broliais".
Belgų skautų laikraštis ,,Le Boy Scout Belge", kuris šių 

metų pradžioje buvo įdėjęs apie mūsų skautų sąjungą platų 
straipsnį su iliustracijomis, 1932 m. paskutiniame numeryje vėl 
paminėjo Lietuvos skautus. Šis laikraštis rašo:

— „Skautystė Lietuvoje yra apsaugojama specialiu įsta
tymu, kuris skautus atiduoda į švietimo ministerijos globą 'r 
duoda jiems garbės Šefu Respublikos Prezidentą. Iš čia skau
tams yra įvairių palengvinimų ir privilegijų. Didelės nuolaido 
geležinkelioje tik parodžius skautišką liudijimą, teisė stovvk- 
lauti ir deginti ugnį valdžios miškuose, teisė naudotis mokvk .• 
salėmis savo sueigoms ir sporto įrankiais savo pratyboms. Lai
mingi broliai!"

Austrų skautų laikraštyje ,,L a g e r f e u e r“, 1931 .n
gruodžio nr. skaitome:

LIETUVA. Ji nedidelė valstybė prie Baltijos jūros, tas 
kraštas prieš karą priklausė Rusijai. 1918 m. pasidarė nepri 
klausoma respublika su 2 mil. gyventojų. Tuo pat metu ten 
prasidėjo ir skautų judėjimas — pradžioje buvo viena drau
govė Vilniuje, to krašto sostinėje, kuri buvo vėliau lenkų oku
puota. Šiandien sostinė Kaunas, čia yra ir Lietuvos skautų są 
jungos, turinčios apie 10.000 narių, centras. Skautų organiza
cija suskirstyta į 17 tuntų, ir garbės Šefu yra Respublikos Pre
zidentas. Valstybės įstatymas saugoja uniformą ir ženklus :r 
paveda organizaciją švietimo ministerijai.

Didžiausia skautų organizacija.
Didžiausi pasaulio milijonieriai yra Amerikoje. Ten pat 

yra didžiausi namai ir didžiausios kino studijos. Amerika yra 
didžiausių dalykų šalis. Taigi nėra ko stebėtis, jei ten yra ir 
d'džiausia pasaulyje skautų organizacija, kurioje vra 223.019 
skautų vadų, 640,670 skautų ir 20.006 vilkiukų. Viso 883.695. 
Tai trečia dalis viso pasaulio skautų skaičiaus arba šimtą sykiu 
daugiau, negu Lietuvoje. Amerikoje skautų organizacija turi 
didelės valdžios paramos.

Dovana skautams.
Amerikos milijonierius Ja cob Schiff Amerikos skautų 

organizacijai padovanojo dvarą, apie 2Vž milijonų litų vertė , 
kur turi būti įsteigti nuolatiniai skautų vadų kursai. Milijo
nierius tai padarė norėdamas pagerbti savo mirusio sūnaus at
mintį, kuris buvo Amerikos skautų sąjungos užsienių dalies 
vedėjas ir tarptautinio skautų komiteto narys.

krūtinę, bet jokiu būdu ne ilgesnės, kaip iki pečių. 
Tik lenktynėse vartojamos už žmogų ilgesnės lazdos.

2. Lazdos neturi būti per plonos, nes greit 
lūžta. Taip pat jos neturi būti per storos, nes bus 
sunkios. Geriausia 2-2,5 cm.

3. Apatiniai lazdų galai turi būti pakaustyti 
aštriais plieniniais galiukais (17 ir 18 brėž.), kad laz
dos neslydinėtų ir net į ledą įsmigtų.

4. Viršutiniuose lazdų galuose turi būti įrišti 
pakankamai ilgi ir platūs dirželiai, į kuriuos šliuži- 
nėjant įkišamos rankos (17 brėž.), kad lengviau būtų 
pasistumti ir lazdos neišslystų iš rankų. Patogumo 
dėliai patys lazdos galai apvyniojami oda arba ap
maunami gumine kepuraite (17 brėž.).

5. Ant apatinių lazdų galų, maždaug 10 cm. 
nuo apačios, turi būti pritaisyti lazdų rateliai (15- 
20 cm. skersmens), kurių tikslas neduoti lazdoms per 
giliai įsmigti į sniegą. Rateliai daromi iš nendrių 
arba iš aliumininių lazdelių ir iš diržiukų, kurie 
įtemptai supinti. Jie galima pasidaryti ir iš žilvičio 
arba nestorų eglėšakių. Rateliai laisvai prita'isomi 
prie lazdų, kad į visas puses galėtų kraipytis ir pri
sitaikyti prie sniego paviršiaus (17 brėž.), tačiau ant 
lazdos jie neturi smukinėti nei aukštyn nei žemyn.
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I

Mus laukia didelė pareiga.
Kaip jau daug kartų buvo „Skau

tų Aide“ rašyta, š. m. rugpjūčio 
m. 2—16 d. d. Vengrijoje, prie Bu
dapešto, Godolo, įvyks didžiulė 
IV tarptautinė skautų stovykla — 
Jamboree, į kurią atvyks įvairių 
pasaulio tautų skautų atstovai. 
Laukiama, kad šis didysis pasau
linis skautų sąskridis turės apie 
25.000 skautų. Jau kelinti metai 
specialus štabas, ’abai organizuo
tai atsidėjęs ruošiasi šiai didelei 
skautų šventei ir reikšmingam pa
sirodymui. Stovyklos vadovybėj 
dirba prityrę ir žinomi vengrų va
dai. Sprendžiant iš propagandos, 
iš pasiruošimo plano ir iš sudary
tos stovyklavimo organizacijos tik
rai gaunamas įspūdis, kad ši Jam
boree toli gražu nebus tik papras
ta tarptautinė stovykla.

Jai ruošias ne tik vengrai, ne tik 
tarptautinis skautų biuras. Šių 
metų didžiajam sąskridžiui ruošia
si visos skautų organizacijos visa
me pasaulyje. Juk čia įvyks ne 
tik skautystės ir jos bendro pasi
sekimo demonstracija, — čia bus 
didelė ir įvairių tautų bei jų jau
nimo paroda su labai marga ir su
dėtinga programa. Tai jau iš to 
gali būti aišku, kaip daug svarbos 
toj stovyklos progoj mato kiekvie
na, kad ir silpniausia skautų or
ganizacija. Už tat visur atsidėjus 
dirbama.

Tarptautinio bendradarbiavimo

Jamboree
Negrų sksutai Jamboree.

Jamboree štabui Haiti respublikos 
skautų šefas savo pranešime pareiškė, 
kad labai įdomaująsis ateinančia 
Jamboree ir būtinai atvyksiąs į ją? 
Dabar vykstą pasitarimai tarp Haiti res
publikos prezidento ir skautų štabo dėl 
vykimo į Jamboreę. Kol kas nutarta leis
ti vykti penkių narių skautų grupei. 
Australijos skautų sąjunga praneša, kad 
atvyksią apie 80 skautų negrų.
Šveicarų skautai mokosi vengrų kalbos.

Vengrų skautų centras kasdien gauna 
žinių iš įvairių pasaulio kraštų, kad šiais 
metais į Vengriją atvyksią daug skautų. 
Vienam šveicarų laikraštyje buvo prane
šimas, kad šveicarų skautai stropiai mo
kosi vengrų kalbos, kad per ateinančią 
Jambore galėtų kalbėtis su savo šeimi
ninkais — vengrų skautais, vengriškai.

Daug skaučių ruošiasi Į Vengriją.
Tarptautinėj skautų stovykloj Veng

rijoj 1933 m., kaip jau buvome rašę, ša
lia berniukų skautų stovyklos įvyks 

ir tautų susiartinimo šalininkai to
kiose, ypač šioj stovykloj, kur da
lyvaus skaitlingi skautų būriai (net 
iš ne perdaug broliškai sugyvenan
čių šalių), randa pagristo pamato 
džiaugtis vis didėjančia tarptauti
nio broliškumo idėja. Skautiška
sis veikimas kaip tik ta kryptimi 
ir dirba. Gi Lietuvos skautai di
džiausiu nuoširdumu gali pasisa
kyti, kad, gal būt, net labiau, kaip 
kurių kitų kraštų skautai, trokšta 
taikos ir teisingumo visame pa
saulyje.

Kuris skautų nenorėtų dalyvauti 
tame žavingame pasauliniame su
sibūrime šiemet Godolo. Nenorin
čio, tur būt, ir gerokai paieškoję 
nerastume. Bet visų kraštų di
džiumai skautų neteks kvėpuoti 
skaidriuoju skautiškos brolybės 
oru, neteks dainuoti, kad ir skir
tingomis kalbomis, viena daina, 
neteks dalyvauti tame didžiuliam 
triumfe ir skautiškai šypsotis, ten 
toli toli...

Mūsų skautų vadovybė yra la
bai susirūpinusi į tą Jamboree nu
siųsti bent vieną skautų draugovę, 
kuri atstovautų Lietuvą ir mus, jos 
skautus.

Įdomu, kad „Skautų Aidas“ siųs 
toj mūsų draugovėj tris skautus, 
daugiausia pasidarbavusius ren
kant „Sk. Aidui“ 1933 m. prenu
meratas. Taigi, laimingųjų skaičius 
trimis padidėja!

naujienos.
Vengrijos skaučių pastangomis organizuo
jama, ir skaučių stovykla, į kurią žada 
atvykti daug skaučių iš užsienių. Joms 
labai įdomu pamatyti didžiausią pasauli
nę skautų stovyklą.

Dviračiais i Jamboreę.
Iš Danijos skautų štabo atėjo žinia, 

kad 200 Danijos skautų rengiasi atvykti į 
Godolo Jamboree. Iš Pietų Indijos gau
ta panaši žinia, kad ir Indijos skautų gru
pė ruošiasi dviračiais atvykti į Jamboree. 
6000 vengrų skaučių laukia savo draugių 

iš užsienio.
Ir vengrų skautės ruošiasi ateinančiai 

Jamboree, nes gavo iš užsienių skaučių 
pranešimų, kad jos atvyksiančios aplan
kyti Jamboree. Neseniai įvyko Vengri
jos skaučių vadovių visuotinis pasitari
mas, kuriame dalyvavo ir erchercogienė 
Ona ir vyriausia skautininke Linden- 
meyer Antonia. Vengrijoje yra 6000 skau
čių, kurios skirstosi į 133 grupes. Dabar
tiniu metu organizuojasi dar 30 naujų 
grupių.

Pareiškite savo balsą važiuosią 
į Jamboree.

Tarptautinės skautų stovyklos 
Godolo vadovybė prašo paskelbti 
skautams, manantiems važiuoti į 
šią stovyklą 1933 m., štai ką:

„IV pasaulinės Jamboree spaudos 
skyriaus vedėjas nuoširdžiai sveikina vi
sų šalių skautus. Jis yra įsitikinęs, kad, 
be abejo, kiekvienas skautas turi šį tą 
pasakyti savo kitiems broliams skautams 
dar prieš Jamboree pradžią. Šiam skau
tų norui patenkinti spaudos skyriaus va
dovybė apsiima išversti ir paskelbti 
vengrų spaudoje, ar net ir kitų kraštų 
spaudoje, geriausius straipsnius ir laiš
kus, kuriuos jai atsiųstų skautai kartu cu 
savo fotografija (skautiška uniforma). 
Taigi viso pasaulio skautai yra prašomi 
skubiai mums atsiųsti savo straipsnius, 
kuriuose būtų paliesti šie klausimai:

1) Autoriaus vardas, pavardė, amžius 
ir adresas.

2) Ką jūs norite pareikšti užsienių 
skautams per Jamboree ir kokią tautą 
būtent jūs pasirenkat?

3) Ką jūs norėtumėt pramokti iš už
sienių skautų ir iš kokios būtent tautos?

4) Kokios yra jūsų ypatingos viltys 
sąrišyje su 1933 m. pasauline skautų 
stovykla?

5) Trumpai aprašyki! kokį ypatingą 
savo skautiško gyvenimo įvykį.“

Laiškus adresuoti mūsų vyr. sk. 
štabui užsienių daliai, kuri juos 
persiųs toliau.

Jau kiekvienas tikim, kad tos 
draugovės sudėtis bus gerokai pa
rinkta. Suprantam koks didelis 
uždavinys stovi prieš akis ruošian
tis šiam dideliam pasirodymui 
tarptautinėje arenoje.

Žinoma, ruošiantis ir atstovau
jant pasitaikys įvairių kliūčių. Bet 
mes manom, kad visos kliūtys ir 
trukdymai, kurie gali būti skau
tų pastangomis pašalinami, jie bus 
pašalinti. Mūsų skautai pakanka
mai gerai supranta pareigas, ir, 
reikalui esant, moka joms pasiau
koti. Juk mes esam pasiryžę šie
met iškelti Lietuvos vėliavą ir 
mūsų šalies vardą didžiame skau
tų mieste. A. SI.

Iš visur į Jamboree.

26

28



Pažink savo tėvynę!
1. Kas ir kada pastatė Klaipėdą?
2. Ką reiškia pats žodis „Klaipėda“?
3. Kaip vadinasi Lietuvos jūros uostas, 

kokio jis didumo (ha) ir gilumo (mtr.)?
4. Kiek klm. jūros kranto turi mūsų 

tėvynė?
5. Kada ir kaip prijungtas Klaipėdos 

kraštas prie Lietuvos?
6. Kelis apskričius turi Klaipėdos kraš

tas?
7. Kelintas yra miestas Klaipėda savo 

didumu Nepriklausomoj Lietuvoj?
8. Kas tai yra Kuršių Užmaris (Lietu

vos Sachara)?
9. Kokie reti gyviai veisiasi Kuršių Už

mary (Nerijoj)?
10. Kokie žymiausi yra Kuršių Užma

rio kurortai?
11. Kur gimė garsus mokslininkas, rašy

tojas, pirmasis mūsų dainų rinkėjas 
Liudas Gediminas Rėza?

12. Koks svarbiausias Kuršių Užmario 
gyventojų užsiėmimas?

13. Ar galima Nerijoj lauke kūrenti 
ugnį?

14. Išvardink bent 5 žymiausius Mažo
sios Lietuvos miestelius. Ar žinai?

15. Kokie yra žymesni apie Klaipėdos 
kraštą ir Kuršių Užmarį leidiniai lie

PASAKA APIE BRIEDI.
Briedis—1933 m. Jamboree ženklas.

Bėgantis' briedis yra ateinančią va
sarą įvyksiančios Vengrijoje tarptau
tinės skautų stovyklos ženklas. Ko
dėl gi briedis? Jį vengrai parinko 
skautų stovyklos ženklu, nes apie jį 
turi tokią gražią simbolišką pasaką:

Tolimuose rytuose gyveno valdovas 
vardu N im rodąs Jo mėgiamiau
sia pramoga buvo medžioklė. Čia 
du jo drąsūs sūnūs, Hunoras ir 
M a g o r a s, buvo jam nuolatiniai 
bendrininkai. Vieną dieną Hunoras 
ir Magoras išėjo medžioti be tė
vo. Juos lydėjo 100 karių, visi stip
rūs ir drąsūs vyrai. Jie jojo vis pir
myn ir pastebėti nepastebėjo kaip 
išėjo iš savo šalies ribų. Juo toliau 
jie jojo, tuo labiau juos viliojo puiki 
giria, kurioje matė daug įvairių žvė
rių. Staiga prieš juos iššoko nepa
prastai puikus briedis. Jis buvo toks 
puikus, kokio dar nė karto nėra 
žmogaus akys mačiusios.

„Pavykim jį!“ sušuko abu broliai 
ir H u n oras su M a g o r u ir ka
riais pasileido jį vytis. Per kąlnus ir 
slėnis, per miškus ir upes jie atkak
liai persekiojo puikųjį briedį. Gyvu
lys dingdavo iš akių, tai vėl medžio
tojams pasirodydavo, nuolat Hunorą 
ir Magorą viliodamas. Arkliai, labai 
pavargę nuo ilgo persekiojimo, vis 
lėčiau ir lėčiau bebėgo. Bet Huno
ras ir Magoras nenutraukė persekio
jimo. Medžiotojai manė iki vakaro 
tikrai pagausią briedį.

Bet veltui. Saulė nusileido ir pui
kus briedis dingo žalumyne. Tolimes
nis persekiojimas tapo nebegalimas, 
nes visi buvo mirtinai nuvargę.

tuvių kalba? (Išvardyti bent porą 
leidinių).

16. Kuriuo vandens keliu galima nuvyk
ti iš Anykščių į Klaipėdą?

17. Ar pažįsti žymesnes, istorines Ne
muno pakrantes?

18. Kiek maždaug dienų esti užšalęs
Nemunas? Paulius.

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS
1. Kalavininkai, norėdami susijungti su 

kryžiuočiais, 1252 metais pastatė 
Klaipėdą.

2. Žodis „Klaipėda” — reiškia duoną 
valgančių (ėdančių) miestą (duonėda): 
gotų kalba hlaif — duona (rusų — 
chlieb, vokiečių Laib arba Brot; lie
tuvių kalba; ėsti, lotynų edere — 
valgyti).

3. Lietuvos jūros uostas — Klaipėda. 
Uosto plotas 560 ha., gilumas apie 
7 mtr.

4. Mūsų tėvynė turi jūros kranto 91 
klm.

5. 1923 m. sausio m. 9 — 15 d. sukilimu 
įvyko Klaipėdos krašto prijungimas 
prie Lietuvos.

6. Klaipėdos kraštas turi tris apskritis: 
Klaipėdos, Šilutės ir Pagėgių.

Taigi, briedžio pagauti nepasisekė. 
Tačiau gyvulys juos atvedė į niekad 
nematytą puikų kraštą. Gražus lau
kinis kraštas. Žolė iki kelių. Medžiai 
su skaniais vaisiais ir maloniu v pavė
siu. Upėse didelės žuvys. Šilta ir 
saulėta. Sis kraštas patiko Hunorui 
ir Magorui ir jie nutarė čia įsteigti 
koloniją.

Jie grįžo pas tėvą ir jam džiau
gsmingai papasakojo viską, ką buvo 
matę krašte, kur gyvenimas būtų 
lengvas ir laimingas. Pagaliau jie pa
prašė tėvo leidimo eiti su savo ban
domis gyventi į naujai atrastas že
mes. Ašarotomis akimis senas Nim- 
rodas davė sūnums savo sutikimą.

Jam buvo liūdna skirtis su myli
mais vaikais, bet jis sutiko, matyda
mas didelį jų norą grįžti į jų rastą 
kraštą. Jis palaimino sūnus ir juos 
išlydėjo. Hunoras ir Magoras su savo 
kariais ir avių bandomis nuvyko į nau
jas žemes, gurias jiems buvo paro
dęs briedis. Jau penkerius metus

7. Klaipėdos miestas yra antras savo di
dumu Nepriklausomoj Lietuvoj: jis 
turi apie 37.000 gyventojų.

8. Kuršių Užmaris yra ilgas, siauras pu
siasalis (jį nuo Lietuvos skiria Kur
šių įlanka), turįs 96,975 klm. ilgio ir 
2 — 4 pločio. 50,8 klm. priklauso 
Lietuvai, o likusieji — Vokietijai.

9. Kuršių Užmary veisiasi, kitose Lie
tuvos vietose sunkiai sutinkami, brie
džiai, stirnos...

10. Žymiausi Kuršių Užmario kurortai 
yra Smiltinė, Juodkrantė ir Nida.

11. Garsus mokslininkas, rašytojas, pir
masis mūsų dainų rinkėjas Liudas 
Gediminas Rėza gimė Kuršių Užma
rio Karvaičiuose (1776.1.9), pasimirė 
Karaliaučiuje 1841 m.), kurie 18 am
žiuje kartu su 4 kaimais ir 2 bažnyt
kaimiais buvo smėlio užpilti.

12. Svarbiausias ir beveik vienintelis 
Kuršių Užmario gyventojų užsiėmi
mas — žvejyba.

13. Nerijoj lauke, miške griežtai drau
džiama kūrenti ugnį!

14. Mažojoj Lietuvoj yra šie žymesni 
miesteliai: Pagėgiai, Šilutė, Priekulė, 
Rusnė, Bitėnai, Rambynas, Viešvilė, 
Kintai ir kit.

15. Žymesnieji leidiniai lietuvių kalba 
apie Klaipėdos kraštą ir Kuršių Už
marį yra šie: 1) A. B. Klaipėdiškio 
Vadovėlis po Klaipėdos kraštą, 2) J. 
Pronskaus Lietuvos Sachara — Kur
šių Užmcris, 3) Petro Babicko Gin
taro Krantas ir kiti.

16. Plaukdami Šventąja, Nerimi, Nemu
nu ir Kuršių marėmis (plaukiant ne
dideliu laiveliu geriausia plaukti ne 
Kuršių marėmis, bet kanalu), galima 
nuplaukti iš Anykščių į Klaipėdą.

17. Iš žymesniųjų Nemuno pakrančių 
pažymėtinos savo gražiais vaizdais, 
istorijos pasakojimais šios: Punia 
(tragiškai žuvusio didvyrio Margio 
piliakalnis), Senoji Kauno pilis, Ve
liuonos pilis (Gedimino žuvimo vie
ta), Raudonė, Christmemelio pilis. 
Rambyno kalnas ir kit.

18. Nemunas esti užšalęs maždaug nuo
104 iki 137 dienų. Vidutinė Nemuno 
užšalimo data — gruodžio 20 d., o 
ledų ėjimo data — kovo 18 d.____

jie gyveno naujame krašte ir dar 
nieko iŠ žmonių nebuvo Čia sutikę.

Vieną dieną jie nutarė pavaikščioti 
toliau susipažinti su apylinkėmis, gal 
būt, manė jie, netoli gyvena ir kiti 
žmonės. Jie išėjo su savo 100 drą
sių karių ir daug dienų ėjo dideliais 
Stepais. Staiga jie pamatė jaunų mer
ginų būrį, žaidžiančių ratelį prie šal
tinio. Merginų buvo 100. Ratelio vi
duryje buvo dar dvi merginos ir tai 
nepaprastai gražios. Hunoras ir Ma
goras sustojo nustebinti ir žiūrėjo į 
jas. Tą pat padarė ir kariai. Jie nieko 
nekalbėjo, tačiau visi galvojo tą patį.

Jie priėjo prie merginų ir kiekvie
nas pasirinko sau vieną, kuri tapo 
jo žmona. Hunoras ir Magoras pa
ėmė tas, kurios šoko ratelio viduryje. 
Tai buvo Alano valdovo Dūlio 
dukters Po ilgų metų iŠ Hunoro 
šeimynos kilo Hunai ir iš Magoro 
M a d j a r a i arba vengrų tauta.

Stebuklingas briedis—ketvirtosios 
tarptautinės skautų stovyklos Jam
boree ženklas — ir skautus nuves į 
naują ateitį.
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Mes jau esperantininkai!
Trečia pamoka.

Įvardis — pront.mo.
A s m en i n i a i įvardžiai

mi — aš imin — mane
vi (ei*) -- tu vin — tave
li - jis lin — jį
ši - ji šin — ją
p-i (nenurodo U

giminę) J15’ J1 gi n — ji. ją
ni — mes nin — mus
vi — jūs vin — jus
iii — jie, jos ilin — juos, jas

Savybiniai įvardžiai.
niaj — musų mia — mano
vi a j — jūsų via — tavo
iliaj — jų lia — jo
šia — savo šia — jos

gi a — jo, jos

matav jį patį, m i mem 1 i n v i- 
das—aš pats jį matau. Tion d i- 
ris la direktore mem—tą sakė 
pats direktorius.

Veiksmažodis — verbo.
Veiksmažodžiai turi žodžio bend

ratį, laikus ir nuosakas. Bendratis 
turi galūnę i. Laikai yra trys: esa
mas— visuose asmenyse su galūne 
as, būtasis-su galūne is, busima
sis—su galūne OS. Nuosakos yra 
trys: tiesioginė, tariamoji—visuose 
asmenyse su galūne us, liepiamoji 
—su galūne u

Ir Sovietų Rusija turi esperantininkų.

Skaitymas.
Mi legas. Vi skribas. Li estas knabo, kaj 

si estas knabino. La trancilo trancas bone, 
gi estas akra. Ni estas homoj, vi estas infa- 
noj, iii estas ruzoj. La infano ploras, car gi 
volas mangi. Oni diras, ke la vero venkas. 
En la vintro oni heitas la fornojn. Li amas 
min, sėd mi lin ne amas. Mi volis lin^bati,

Įvardis gi giminės nenurodo (pav : 
kūdikis), visuomet vartojamas iš 
reikšti daiktams ir bendros giminės 
asmenims, gyviams (kumelis, ver
šis, kačiukas...). Žodelytis oni var
tojamas ten, kur nenusakomas as
muo, pav.: sakoma — oni d i r a s, 
kalbama—oni p ar oi as. Žodely
tis si vartojamas sangrąžiniuose 
veiksmažodžiuose ir tik trečiame 
asmenyj. Derinamas su veiksniu: 
ii lavas sin—jis prausiasi, š i 1 a-

Skautai-ės esperantininkai.vas sin — ji prausiasi. Pirmas ir 
antras asmuo derinamas šiaip: Mi
lavas min—aš prausiuos, vi la
vas vin — tu prausies. Jei trečia
me asmenyj sakytume: li lavas 
lin, ši lavas šin, iii lavas ilin, 
tat reikštų—jis mazgoja jį, ji maz
goja ją, jie mazgoja juos, bet ne 
save.

Jei norime būtinai tą, o ne kitą 
kurį daiktą pažymėti, tai vartojame 
či, pav.: tiu či, eiti u—šitas; tia

esamasis 
laikas

mi
vi
li, si, gi ' 
ni
vi 
iii

o X) 
cd

būtasis 
laikas 
mi 
vi
H, si, gi
nl -2
VI ~
iii

busimasis 
laikas

mi
vi
Ii, si, gi 2
ni
vi JS
iii

Įvardžių sudarymo 
lentelė. Asmuo (u) Daiktas (o) Ypatumas (a)

Priklausomu 
mas (es)

Nežymimieji įvardžiai
iu

kas nors, ka
žin kas

io 
kas nors

ia 
koks nors, bet 

koks
ies 

kieno nors

Klausiamieji įvard. (K)
kiu 

kuris
kio
kas

kia
koks

kies 
kieno

Parodomieji įvard. (T)
tiu
tas

tio
tas, tai

tia 
toks

ties
to, ano

Pažymimieji įvard. (C)
ciu 

kiekvienas
cio 

viskas
čia 

visoks
cies 

kiekvieno

Neigiamieji įvard (Nen)
neniu

nė vienas
nenio
niekas

nenia
joks

nenies
nė kieno

sėd li forkuris de mi. Diru ai mi vian nomor, 
Venų ai mi. Mirakontos ai vi historion cu vi 
diros ai mi la veron? La domo apartenas ai 
li. Li estas mia onklo, car mia patro estas 
lia frato. Sinjoro Petro kaj lia edzino tre 
amas miajn infanojn; mi ankau tre amas 
iliajn infanojn. M antru ai iii vian novan ves
tom Mi amas min mena, vi amas vin mem, 
li amas sin mem, kai ciu homo amas sin 
mem. Mia frato diris al Stefano, ke li amas 
lin pli oi sin mem. Miaj fratoj ha vis hodiau 
gastojn: post la vespermango niaj fratoj 
eliris kun la gastoj ei šia domo kaj akom- 
panis ilin gis ilia domo. Mi lavis min en 
mia cambro kai si lavis sin en šia cambro. 
Se mi ponus, mi veturus.

Žodžiai— vonioj.

či, či t i a šitoks. Žodelytis ajn ne
nurodo nieko konkrečiai, pav.:kiu 
ajn—bet kuris, k i o ajn—bet kas, 
k i a ajn—bet koks. Žodelytis (pats) 
mem pabrėžia tą asmenį, o ne ki
tą, pav.: mi vidas 1 i n mem - aš

tariamoji
nuosaka

mi «
VI ox>... «
11, si, gi -

bendratis
labori —dirbti
liepiamoji nuosaka
laboru— dirbk!

*) ei—tu. Esperanto kalboj retai varto
jamas, dažniausiai Vi, kuris reiškia tu, tams
ta, jūs.

45) skribi — rašyti
46) kaj — ir
47) trancilo — peilis
48) tranci — piauti
49) bone — gerai
50) akra — aštrus
51) infano — kūdikis
52) ruso — rusas
53) vero — tiesa
54) venki — nugalėti
55) veturi — važiuoti
56) vintro — žiema
57) heiti — kūrenti
58) forno — krosnis
59) ami — mylėti
60) vol i — norėti
61) bati — mušti
62) for — šalin
63) kuri — bėgti
64) diri — sakyti
65) nomo — vardas
66) veni — ateiti
67) rakonti — pasakoti
68) historio — istorija
69) aparteni —priklausyt
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Skautų esperantistų 
'aiškas Lietuvos 

skautams.
Brangūs Broliai Skautai.

Tarptautinis skautų biuras Londone 
oficialiai pakvietė visas skautų organi
zacijas i didžiulį pasaulini suvažiavimą 
— jamboree, kuris įvyks 1933 m. rug- 
piūčio 2—16 d., greta Budapešto prie 
G b d b L l b. Mes, naudodamiesi proga, 
pasigaunant Esperanto, kurią lengviau 
galime išmokti, negu kitas svetimas 
kalbas, siunčiame Jums iš užsienio bro
lišką sveikinimą ir turime viltį, kad Jūs 
skaitlingai dalyvausite mūsų didžiuliame 
suvažiavime ir iki to laiko dar lengvai 
suspėsite išmokti Esperanto, kad mes 
galėtume būti ne tik nebyliai broliai, bet 
ir gerai kalbą draugai.

Mūsų skautų sąjunga, kuriai priklau
so mūsų ratelis, išleido specialų Espe
ranto ženklelį, kurį mes Jums siunčiame, 
kad parodžius, jog yra priemonė, kuria 
naudodamiesi įvairių tautų skautai gali 
lengvai viens kitą suprasti. Mes tikimės, 
kad Jūs pagelbėsite realizuoti tą gražų 
skautišką idealą, kad galima būtų leng
viau tarnauti pasauliui ir tėvynei.'

Vengrijoje vėl
100 skautų mokosi Esperanto. O pas jus? 
Dirbk te,-ką galite!
Skautai, vartokite Esperanto korespon
duodami, kelionėse ir pasaulinėje jam
boree 1933 m. Kvieskite skautus daly
vauti pasaulinėje jamboree! Atsišau
kimą siunčia ir koresponduoja: 
Hungara Skolta Esperanto Rondo 
Budapest. V., Nagij Sandor -u 6.

70) onklo
71) frato
72) edzino
73) ankau
74) tre
75) montri
76) nova
77) vesto
78) havi
79) hodiaū
80) gasto
81) post
8?) mango
83) iri

— dėdė
— brolis
— žmona
— taip pat
— labai
— rodyti
— naujas
— rūbas
— turėti
— šiandiena
— svetys
— paskui
— valgir
— eiti

85) domo — namas
86) akompani— palydėti
87) lavi — plauti
88) povi — galėti
89) legi — skaityti

Skautai, pradėję mokytis espe
ranto, Įvairiais kalbos ar šiaip es
peranto reikalais galit kreiptis laiš
kais. Galimus klausimus pasisteng
siu atsakyti. Laiške atsakymui įdė
kite 45 cn. pašto ženklų. Mok. L 
Cieška. Kucakiemis, Nedzingės agen
tūra (Alytaus ap ).

Mo'<. /. C'eška.

Kiekvienas gali tapti aviatorių!
MODELIAI.

Visa pažangesnė moksleivija susido
mėjo aviacija. Įdomus tai dalykas. Daug 
priežasčių trukdo jaunimui nuodugniau 
susipažinti su aviacija; laikas būtų ne tik 
rašyti, kaip skraidoma ir kodėl, bet duoti 
progos patiems jaunuoliams savo gabu
mus aviacijos srityje parodyti.

Sena kiniečių patarlė sako, kad tas 
geriausia išlošia, kas nuo mažo pradeda. 
Todėl nemanykite, kad šauksiu jus į 
aerodromą, įsodinsiu į lėktuvą... ir drožk!

Modeliai, nesišypsokit, modeliai jums 
daug naujo parodys, tokių dalykų maty
site, kokius ne kiekvienas lakūnas pada
ryti sugeba. Modeliai užkariavo viso pa
saulio moksleivių ir jaunuomenės širdis! 
Kodėl?

Labai paprastai: modeliai leidžia 
pigiu būdu susipažinti su aviacijos 
pagrindais. Jaunuolis, užsiimdamas mode- 
lizmu, išstudijuoja praktiškai aerodinami
kos pagrindus, susipažįsta su konstruk
cijomis, sužino įvairių suderinimų paslap
tis, pagaliau, pripranta tiksliai ir sąži
ningai dirbti.

Subrendęs jis, be abejo, galės užsi
imti sklandymais. Jam, senam modelis- 
tui, jau čia nebus nieko svetimo, žinos 
ne tik dalių pavadinimus, bet jų veiki
mą, jų suderinimą. Gavus sklandytojo — 
lakūno vardą, skridimas lėktuvu — va
landos klausimas. — Bet gal aš nesuge
bėsiu! — sakys šiaudadūšiai. Ne, jei bus 
tiksliai ir sąžiningai dirbama, kantriai 
bandoma, galiu užtikrinti, kad iš tavęs 
bus neblogas modelistas.

Panašiai, kaip aviacijoje yra „dvi rū
šys“ aviacijos: motorinė ir bemotorė, 
taip ir modelizme yra „aviacija kamba
rinė“ ir „aviacija atvirame ore“. Pradė
sime nuo „kambarinės", tikriau, popieri
nės aviacijos.

Pradėsime nuo paprasčiausio sklandy
tuvo modelio iš popieriaus.

Apsiginkluosime popierium ir žirklė
mis.

Paimkite lapą popieriaus ir išplauki
te kvadratą 14 cm. Viename jo šone už
lenkite juostelę 1 cm. pločio 3 kartus 
Tai bus priešakinė storesnioji sparno da
lis. Sulenkite dabar lapą pusiau, palik
dami užlenkimą išorėje. Gausime stačia
kampį, kurio išmatavimai bus 70X100 
mm. Perbraižykite sklandytuvo kontūrą.

Išpiovus, atlenkiame abi puses sulig 
linijos ND. Gauname du sparnu KD, uo
degą su gilumos vairais (linija MN), o už
pakaly posūkio vairą ACN. Kad skląndy- 
tuvėlis būtų standesnis, reikalinga sukli
juoti visą tarpą CDBA.

Sklandytuvas paruoštas. Lieka jis su
reguliuoti. Prieš reguliavimą reikalinga 
pažiūrėti, kad vairai nebūtų kur nors už
lenkti, o kad būtų tąsa savo plokštumų.

Paleidžiame sklandytuvėlį nuo krūti
nės aukščio iš lengvo pastumiant, jo „el
gesys“ sekamas. Jei jis „plėšiasi“ aukš
tyn ir paskum nustojęs greičio pikeruoja, 

ir vėl plėšias, rei
kalinga apkrauti 
nosį. Jei jis tiesiog 
pikeruoja, reikalin
ga sumažinti užvi- 
niojimą. Geres
niam skersiniam 
pastovumui spar
nams suteikiama 
mažas skersinis 
V. (iš priešakio 
žiūrint, sparnų ga
lai truputį aukš
tyn atlenkti). Ge
rai atreguliuotas 
sklandytuvas, pa
leistas nuo galvos 
aukščio, skrenda 
visai ramiai, nesi- 
plėšia, nepyku^- 
ja ir skrenda tie
siąja linija. Tok’e 
tiesūs skraidymai

mažai įdomūs. Pradėkime, žinoma, gerai 
atreguliavę, figūrinį skraidymą.

Kaip taisyklę turime nusistatyti, kad 
jei apie bet kuriuos vairus nekalbame, jie 
turi būti neitralūs (savo plokštumos tę
siniai).

Kokie gi yra vairai? Yra gilumos 
vairai, eleronai ir posūkio vairas.

Lengviausiai priversti sklandytuvą da
ryti spiralę, t. y., leistis ratais. Tai figū
rai padaryti reikalinga atlenkti posūkio 
vairą kairėn (dešinėn), kairį eleroną 
(dešinįjį) aukštyn, dešinįjį (kairįjį) žemyn.

Tokia vairų kombinuotė privers sklan
dytuvėlį leistis spirale, kurios radiusas 
pareis nuo vairų nukrypimo.

Nuo spiralės lengva pereiti prie što- 
poro (nuo jo žūsta daug lakūnų). Štopo- 
rui reikalinga atlenkti posūkio vairą link 
nuleisto elerono, paliekant juos, kaip 
prie spiralės.

Norite reversmento pažiūrėti?
Palikite elferonus ir posūkio vairą, 

kaip prie spiralės, o gilumos vairus at
lenkite kiek aukštyn. Meskit dabar 
sklandytuvą. Jis pasikėlęs aukštyn per- 
sivers per sparną ir spirale nuplaniruos.

Na, o „bačkutė", kurią taip gražiai 
Mikėnas daro? Atlenkit eleronus į prie
šingas puses. Smarkiai meskit. Padarys 
tokią žavią „bačką“, kad net malonu.

Mirties kilpą irgi galima? O taip, kiek 
dūšia nori! Atlenkite gilumos vairus 
aukštyn ir apkraukite smarkiau nosį. 
Smarkiai mestas sklandytuvas užsiplėš, 
persivers (per galvą) ir nuplaniruos. Ne- 
tingėkit juo užsiimti, tai bus geras pa
siruošimas ateičiai.

Dabar gal jums pakilo nuotaika? Pa
sidarykite dar modelį, kiek kitoniškos 
konstrukcijos. Jame liemuo ir sparnai nė
ra iš vieno gabalo, bet iš atskirų.

Darant didesnius modelius, reikalinga 
imji storesnį popierį (vatmaną, ar paišo
mąjį popierį).

Nosies apkrovimui geriausiai vartoti 
antspaudų laką, tinka, žinoma, ir vaškas.

Kitą kartą pakalbėsime, gal, apie su
dėtingesnius modelius ir apie patį skri
dimą. ERo.

29

31



Ir pradėjo kalnas Naujus Metus.
(Legenda).

Kalnuose būdavo amžina naktis, 
aplink uolose ir tarpekliuose staugdavo 
šiurpus vėjas, sniegą ir uolų smėlį neš
damas.

— Ten tokia gūdi naktis, sakyk, ka
raliau, kodėl taip? — paklausė kartą 
karaliaus juokdarys. — Ar ten ne tavo, 
viešpatie, valstybės dalis.

— Mano, — atsakė karalius, žiūrė
damas i kalnus.

— Tavo lygumose, karaliau, vynuo
gių medžiai neišlaiko vaisių svorio, lau
kų platumuose javų varpos auksu žvil
ga, lankose ir mėlynuose upių, ežerų 
vandenyse maudosi saulė, o naktyje 
žvaigždės, tik tuose kalnuose šiurpulin
gai tylu ir tamsu, — nejuokaudamas kal
bėjo juokdarys.

— Gudrus ir rūpestingas juokdary, aš 
nežinau kodėl tuose kalnuose tamsu ir 
tik vėjai staugia. Aš nežinau, nes aš 
valdovas visos valstybės. Tad tu, juok
dary, nueik ten, įkopk į aukščiausią vir
šūnę ir nusikvatok. Plačiai ir galingai 
nusikvatok, aš paklausysiu tavo juoko. 
Nusikvatok! — karalius šykščiai šypte
lėjo, rodydamas kalnus.

Juokdarys žvilgterėjo į juoduojančius 
kalnus. į karaliaus veidą ir suprato kokia 
bausmė krito ant jo pečių.

— Aš menkas ir kvailas juokdarys...
— Juokis, — nutraukė jo kalbą ka

ralius. — Menki ir kvaili juokdariai bus 
išdidūs ir galingi, pasiekę niūrių kalnų 
nepasiekiamą viršūnę. Keliauk. Mano 
dvaras tau kaip samtis jūrų žuvei.

— Karaliau...
— Keliauji! — pasakė karalius ir nu

ėjo sodno taku.
Juokdarys stovėjo žiūrėdamas į kal

nus, kur vėjai, pustydami sniegą ir ga- 
ląsdami uolas, giedojo tarpekliuose gilią 
ir gūdžią, tarsi laidotuvių, giesmę. Juok
dario veidas nubalo, visada juokingai 
žavus ir be rūpesčio žymės, skausmo 
raukšlėmis išryškėjo. Karaliaus žodis 
neatmainomas, reikės kopti į kalnus, 
kaip neatmainomą taurę, išgerti mirties 
skausmą. Ir užpustys jo kaulus sniegas, 
gili rauda dieną ir naktį raudos neišsa
komo sopulio raudą. Neatlankys jo ka
po sodų sargo duktė, kuriai jis širdį 
paskyrė, neatneš gėlių. Slaptingos kal
nų dvasios šoks apie jo lavoną, o kara
lius, sėdėdamas už puotos stalo, lenkda
mas vyno taures, šypsosis pažvelgęs į 
kalną ir lauks juokdario juoko ar jo rau
dos aido. Laukuose žydės ir noks gė
lės, bėgs dienos. Tik juokdario ten ne
bus.

Ėjo juokdarys sodo taku liūdnai mąs
tydamas, keikdamas savo dalią, kam jis 
kalbėjo karaliui apie tuos niūrius kal
nus.

— Juokdary, kodėl toks piktas tavo 
juokas? — klausia jį sutikusi sodo sar
go duktė.

Sustojo juokdarys, pažvelgęs į jos 
giliai mėlynas akis, skardžiai nusikva
tojo.

— Taip, taip reikia juoktis, — prita
rė jam sodo sargo duktė. — Pažvelk tu 
į nokstančius, saulės kaitroj žvilgančius 
vaisius, pažiūrėk į dangų, šilkiniai mėly
ną, paklausyk paukščių dainų, kurios 
giedriai lakiais balsais užtvindė sustin
gusius sodo lapus. Pažvelk, džiaukis ir 
nusijuok, tu, visada linksmumui dėkin
gas, juokdary.

— Matai, — jis parodė juoduojan
čius, aukštus ir niūrius kalnus, — ma
tai, ten šiandien turi skambėti mano juo
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kas. Pačioj viršūnėj. Ir skambės juo
kas ir karalius girdės paskutinį juokda
rio juoką.

— Ką tu ten veiksi? — nustebo^sar- 
go duktė, — juk ten nei vieno žmogaus 
pėda nebuvo įspausta.

— Sėsk, čia po šituo ąžuolu, aš pa
sakysiu tau. — Ir išpasakojo juokdarys 
karaliaus įsakymą.

Nuliūdo jauna ir nerūpestinga mer
gaitė, klaiki baimė užkliudė jos širdį. Ji 
kažin ką galvodama žiūrėjo į paslaptin
gai baisius kalnus.

— Eik pas karalaitę, ji tau padės. 
Ji tokia liūdna ir vieniša, ji supras tave. 
Eik, — maldavo sodo sargo duktė, ma
tydama susirūpinusį juokdarį.
' — Aš žinau, ji liūdi ir kažko laukia 
užsidariusi ir paslaptinga, lyg toji blanki 
žvaigždelė virš juoduojančio kalno, ta
čiau ne man jos pagalbos ranka. Man 
pats karalius sakė: „Eik pas liūdną ma
no dukterį, juokis, gal ir ji nusišypsos, 
gal išvesi iš rūmų, gal pamils ji plačią 
laisvę ir žydinčius sodus“. Buvau užė
jęs į jos menę, ji klausėsi mano juokų. 
Klausėsi, pasigailėjimo žvilgsniu pažvel
gusi į mane, ji patylomis pasakė: „Aš 
ne šypsenomis žymėsiu savo dienas. Nu
sijuok, juokdary, taip, kad mano širdis 
laimėje verktų ir šypsotūs. Taip nusi
juok". Girdėjau, ryškiai supratau jos 
žodžius, bet, sakyk, kaip turėčiau nu
sijuokti, sakyk, kaip turėčiau juoktis? —

— Ką aš jai pasakysiu, kaip šypso
siuos, jei ji liepė ateiti tada, kai mano 
šypsenoj bus laimės verksmingas juokas. 
Aš dabar ir lūpų nepraversiu juoko žo
džiams, nes liūdesys ir susirūpinimas iš
kreipė mano veidą.

Ilgai galvojo juokdarys, pagaliau jis 
ryžosi ir nutarė, eiti pas karalaitę. Ma
lonės maldauti visada durys atviros, gal
vojo juokdarys, eidamas karalaitės me- 
nėn.

Jis bailiai pravėrė duris, už šilkinių 
užuolaidų girdėjo liūdną ir tylią dainą, 
kurią lydėjo maloniai skambi arfos mu
zika. Juokdarys, atsistojęs prieš didelį 
veidrodį, išlygino veido raukšles, malo
niai šypsodamas, laukė karalaitės.

Po valandėlės ji išėjo šilkais ir dei
mantais žvilganti, pažiūrėjusi į juokdarį, 
iš lėto pasakė:

— Kam apgaudinėti save ir kitus. 
Tavo šypsęna neatperka nepaslepiamo 
susirūpinimo, o susirūpinimas artimas liū
desiui brolis. Neužmiršk...

Juokdarys nuraudo, jis juto savo vei
dų šilumą, kuri skirstėsi po visą kūną.

— Sakyk, juokdary, kas tave slegia, 
juk tu tik nerūpestingam juokui gyveni,
— ranka parodydama kėdę, atsisėdo ka
ralaitė.

— Dabar aš moku verkti ir juoktis,
— truputį sumišęs atsakė juokdarys, — 
tačiau ar aš galiu juoktis, matydamas 
tuos klaikius kalnus. — Juokdarys paro
dė pro plačius langus matomus kalnų 
gauburius. Ir papasakojo karalaitei va
lią karaliaus.

Ilgai galvojo karalaitė. Priėjusi prie 
lango liūdnomis akimis žiūrėjo į kalnus 
kur pūga nešiojo sniegą, o nesibaigianti 
tamsa, apsiautus! kaip juodu šydu, dengė 
niūrias tarpkalnes.

— Mano tėvo valia neatmainoma, aš 
ir tu tai žinom. Veltui aš maldaučiau, 
veltui, — ji nuleido rankas. — Girdžiu 
aš kalnų vėjo raudą, matau sunkiai pa
siekiamas kalnų viršūnes, bet aš noriu 
tau padėti.

Juokdario veidas nušvito:
— Gal rasi būdą, gal man nereikės 

ten keliauti, — ieškojo laimės juokdarys. 
— Man gaila palikti sodus, gaila kara
liaus dvaro, kuriame tiek linksmumo ir 
skambaus gyvenimo valandų patyriau. 
Aš čia ir mirdamas kalbėčiau: „Laimės 
valanda šypsokis!“.

— Eisim, — pasiim^ama krepšį ir 
lazdą, tarė karalaitė.

— Ar tu eisi, o skaisčioji! — nuste
bo juokdarys. — Tu, eisi?

— Imk keleivio lazdą ir skepetą 
prakaitui nušluostyti, — ryškiai pasakė 
karalaitė, vengdama žodžių gausumo. — 
Keliausime.

Per sodus, pro žiedais ir vaisiais al
suojančius medžius praėjo abu tylėdami. 
Nustebo dvariškiai, pamatę karalaitę, iš
ėjusią į sodus ir einančią su juokdariu. 
Dar labiau nustebo pamatę juodu einan
čius per laukus ir pievas.

Vakaro saulė nudažė rausvai lygumas, 
o į juoduojantį, niūrų kalną kopė du, lyg 
šešėliai.

Atėjo ir tamsi naktis, kelios, lyg vaš
ku aplietos, žvaigždės švitėjo pro debesų 
slenksčius, kalnuose staugė vėjas.

Karalaitė su juokdariu kopė. Stačios 
uolos, šiurpulingi terpekliai reikia per
lipti, perkopti. O juoduojanti niūri viršū
nė dar aukštai juodavo.

— Pavargau, — tarė karalaitė, sėsda
ma ant snieguotos uolos, jos rankos nu
sviro, galva prisiglaudė prie juokdario 
peties.

— Aš tave nešiu, — paėmė juokda
rys alpiai lankščią karalaitę, užsidėjęs 
ant pečių nešė į kalną.

Pailso ir juokdarys, suklupo arti kalno 
viršūnės ant slidžios uolos.

— Baigta, — kažin kam pasakė juok
darys, puldamas į sniegą.

— Pradėsim, — pailsėjusi karalaitė 
jį paėmė už rankos. — Keliausim.

Sunkiai kopė karalaitė, įsmeigusi akis 
į kalno viršūnę, vesdama nuvargusį juok
darį. per jos veidą pradėjo bėgti pra
kaito srovelė. Užmiršusi nušluostyti pra
kaitą, ji kopė sunkiai kojas vilkdama.

Ant pusnynų, ant baltuojančio sniego, 
nukrito jos prakaito lašas.

Abu nustebę sustojo: ištirpo sniegas 
po jų kojomis....... minkštą, purią žemę
pajuto po kojomis.

— Kopsim, matai, — parodė karalaitė 
kalno viršūnę, kas kart artėjančią.

Surinko abu paskutines jėgas, prakai
tą liedami, ryto aušrai dangų nudažius 
abu pasiekė kalno viršūnę. Nebegalėda
mi pastovėti, abu atsiklaupė ir, žiūrėda
mi į rytuose vaiskėjantį dangų, sušuko:

— Pasiekėm!
..Pasiekėt“, — aidėjo kalnuose ir tar

pekliuose, aidėjo labai plačiai.
„Pasiekėt", — atsiliepė laukai ir klo

niai, ir toli žvilgą ežerai.
„Pasiekėt", — kažin kur dangaus mė

lynėje, kaip paklydęs, šaukė paukštis.
Juokdarys, apsidairęs aplink, kaip 

laisvę atgavęs vergas, atsiduso ir nusi
kvatojo. Plačiai ir galingai.

Per karalaitės veidą pradėjo riedėti 
ašaros. Žiūrėdamas į jos akis ir juokdarys 
pravirko.

— Laimės verksmas, — kalbėjo ka
ralaitė, — didžioji žmogaus valanda.

— Verkiančio juokas — gražiausias ir 
tyriausias juokas, -- kalbėjo-juokdarys.

Užtekėjo saulė ne tik laukams ir so
dams, ne tik lygumoms, bet ir niūriam, 
vėtromis dejavusiam kalnui. Saulė nu
švietė visas uolas ir tarpeklius, o kara
lius pamatė spindintį kalną, kurio viršū
nėje, lyg-iš žėrinčio baltumo išlieti, sto
vėjo duktė ir juokdarys.

Ir atėjo šviesios ir naujos dienos niū
riam kalnui, sužydo sodai ir vynuogynai, 
kalnas viliojo visus, kaip nenusakoma 
laimė, nes kalnas pradėjo naujas dienas, 
naujus metus. Vyt. Donaila.
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iš musų gyvenimo.
Įžymi diena Kauno skautų istorijoj.

Paskutiniais metais Kauno tunte žy
miai padidėjus prityrusių vadų skaičiui, 
kaip grybai po lietaus pradėjo dygti 
naujos skautų draugovės. Ne tik kie
kybe, bet ir kokybe atsistojo į tikrąjį 
skautišką kelią pats tuntas ir paskiros 
draugovės.

Gr. m. 11 d. t. t. jėzuitų gimnazijoje 
iš gražiai veikusios III-os kar, Juozapa
vičiaus draugovės įsikūrė dar dvi naujos 
— XHI-ji Maironio ir XIV-ji Šv. Aloyzo 
draugovės. Tą dieną 16 v. gimnazijos 
salė pirmą kartą išvydo tiek aukštų sve
čių ir skautų; jų tarpe Vyr. Sktn. pulk. 
J. Šarauskas, tuntininkas mjr. Šenbergas, 
tunto štabo nariai, keletas draugininkų, 
skautų motutės — tėveliai ir apie 100 
skautų. Suskamba salėje gražios mal 
dos žodžiai, prašantieji Aukščiausiojo 
palaimos. Griausmingai nuaidi tauto- 
himno žodžiai. Perskaičius draugovės 
įsakymus keletas skautų iškilmingai pa
sižada tarnauti Pasaulio Kūrėjui, tėvy
nei ir artimiesiems. Čia pat Vyriausias 
Skautininkas jiems užriša kaklaraiščius. 
Skaitomas tuntui įsakymas, kuriuo pa
tvirtinamos naujosios draugovės ir paski
riami jų vadai. Senasis Juoz. dr-vės 
dr-kas psktn. A. Zemribas atsisveikina 
su draugove. Visi naujieji vadai yra 
skautiškame darbe gerai žinomi ir prity
rę skautininkai, būtent: III kar. Juoza
pavičiaus dr-vei paskirtas leitn. pasktn. 
J. Navikas, XIII Maironio dr-vei — 
sktn. V. Kizlaitis ir XIV Šv. Aloyzo 
dr-vei — pasktn. A. Zemribas.

T. t. jėzuitų gimnazijos skautams 
remti draugijos skyriaus pirmininkas prof. 
J. Končius pareiškė tikrą tėvų 
džiaugsmą ir pasitikėjimą skautų vadams 
jiems pavestų jaunuolių auklėjime ir pa 
linkėjo, kad artimoj ateity iš kiekvienos 
šių trijų draugovių dar išaugtų po tris 
draugoves.

Po įvairių linkėjimų skautai gražiai 
sudainavo keletą dainelių ir puikiai šį tą 
skautų orkestras, vedamas vyr. skit. St 
suvaidino. Tik ką įsikūręs gimnazijos
Kairio, meniškai sugrojo kelis muzikos 
dalykėlius. Baigdami sueigą visi skautai 
sugiedojo ,,O sanctissima“ ir nuėjo į baž
nyčią gauti Aukščiausiojo palaiminimą 
naujiems žygiams. Jur. V-is.

Ką nuveikėm per Kalėdas.
S. Kalvarijos skautai daugeliui netur

tingų šeimų Kalėdų švenčių proga sutei
kė džiaugsmo.

Skautų būklas gyvuoja. Naujame sa
vo būkle jau gerai įsitaisėm. Įsigijom 
baldus, darome skilčių sueigas, užsiėmi
mus ir žaidžiam. Dabar po naujų metų 
pareis keli žurnalai ir laikraščiai. Žirgas.

Šilutės skautai dirba.
Gr. m. 13 d. sukako 6 mėn. kai įsi

kūrė Šilutės vidurinėje mokykloje skautų

Jau ruošiamės vasarai (iš Ukmergės vandens skautų veikimo).

Kauno draugovės irštvoje.

„Eelnių" skiltis. Per šitą laiką skautai 
visiškai susitvarkė. Įsigijo skautiškos 
literatūros knygynėlį. Turi užsiprenu- 
ravę „Sk. Aidą", kurį uoliai skaito. Vi
somis jėgomis „elniai" ruošiasi į III. sk. 
patyrimo laipsnį, o iki gegužės mėn. ti
kisi apsirengti skautiška uniforma. Į 
skautus įstoja vis daugiau narių. Mano
ma, kad šiemet bus dvi berniukų ir vie
na mergaičių skiltys. Be to, tikimasi Ši
lutės pradžios mokykloje įkurti vilkiukų 
ir paukštyčių vienetus.

Pasktn. V, D.

Kalėdų eglutė.
Joniškio (Šiaulių aps.) miesto skau

tai, su mokyklos skautais bendrai, suruo
šė neturtėlių vaikams, pirmą Kalėdų die
ną, eglutę su dovanėlėmis. Pradžioj pa
sakė gražią kalbą psktn. Majauskas, vė 
liau draug. dir. Lazauskas. Mokyklo 
skautai suvaidino gražų 2 veiksmų vei
kalėlį. Per 100 vaikučių buvo duota 
arbata ir buterbrotai. Iš viso dovanėlėms 
apdalijo Kalėdų senis apie 170 vaikų. 
Pasilinksminę, pažaidę, visi patenkinti 
išsiskirstė.

Joniškio m. skautas.

Kalėdų pramogos,
Šiaulėnai. Per Kalėdų šventes, I ir II 

dieną turėjome eglaites.
Pirmą dieną — įdomi, gyva, papuošta 

eglaitė miške, per 3 klm. nuo miestelio. 
Temstant visas p. Bielskio eglynėlis pa
gyvėjo, sklido juokas, kalbos, švilpukai, 
ratų bildėjimas. Sutemus programa. Ži
buriai. Oficialė dalis, vieno broliuko įžo
dis. Po to — sužibo, suspindo žibučiais, 
žibučiais maža eglaitė, didelių eglių, skau
tų ir svečių būrio apsupta. Gražios, 
Dievui garbę nešančios Kalėdų giesmės 
sklido nuo žibančios eglutės ir skriejo 
eglių viršūnėmis per visą kalnuotą egly
nėlį. Paskui lauželis, skambi Vilniau 
rakieta, bum-tria-dvia, uch-cha-cha ir ki
ti smagumai. O ant pat galo visi tan- 

kūmai... Taip tamsu grįžti, kad nei grio
vio nei kelio nematyti. Tik geriau tam, 
kuris žiburį turėjo.

Antrą Kalėdų dieną — mokykloje 
eglaitė, nenukirsta, nenužudyta, bet iš 
žalių šakelių padaryta ir atrodė kaip gy
va. Ją papuošė mažieji ir didieji skau
tai talkoj su šaulėmis. Šaulės prie eglai
tės sukvietė priešmokyklinio amžiaus ma
žiukus ir gausiai juos apdovanojo. Mūsų 
svečiai — mokyklinio amžiaus. Jiems 
visiems nebrangių dovanėlių davėme oa- 
sisemti iš „laimės šulinio". Su mažiu
kais buvo nemažai mamų, dėdžių ir kitų 
svečių.

Visus suįdomino, palinksmino naujo
viška eglaitė. Paukšt.—„Tris dzienos , 
„Gėlelės" ir baletėlis. Skautai prilipdė 
dar dainelių ir kitų smagumėlių.

Svečiai skirstėsi su riešutais, bundu- 
kais ir kitais mažmožiais, nes „laimės 
šulinys" ir juos aprūpino.

Juoz, Getautas.

PIRMOJI PAGALBA GANDRUI.

Pr. m. rugp. m. 11 d. rytą, prie gra
žiai banguojančio Rekyvos ežero (Šiau
lių aps.), dobiluose žmonės pastebėjo be- 
ssiblaškantį gandrą. Gandras, paaiškėjo 
sužeistas. Be to, jis buvo ne paprastas: 
jo nulaužtoji dešinė kojelė buvo su žiedu 
ir sekančiu užrašu: „Universite Kaunas, 
Lithuania, ser. B. 145 Nr.".

Iš čia, sutvarsčius, geresniam apžiū
rėjimui ir gydymui psktn. K. Majauskas 
gandrą nunešė pas durpyno felčerį p. 
Bičkauską, gandras buvo gydomas ilges
nį laiką.

Atvaizde: felčer. J. B. ir psktn. K. 
M. apžiūri sužeistą gandrą.
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jei kartais nelinksma.
1933 metų pavojus!

Gimnazijos vitrinoje ironiškai 
šypsojosi riebiomis, kaip bekono 
dešromis, išraizgytas raidėmis 
skelbimas:

„Draugai, pavojus! 1933-ji... ren
giasi užklupti mus iš pasalų. . 
Kontratakos dėliai šaukiu šiandie 
po pamokų draugovės sueigą; ne
bėkite strimgalviais namo... Daly
vaukite in corpore!... Budėkit! 
Draugininkas“.

O prie skelbimo, uoliai alkūnė
mis skaitydami viens kitam šon
kaulius, vėpsojo jaunesniojo gim
nazijos personalo būrelis...

Klasė, lyg statinė silkėmis, pri
sipildė skautiško elemento. Prasi
dėjo formalumai ir oracijos,

— Brangūs broliai, — kalbėjo 
karščiuodamasis draugininkas, — 
1933-ji, o atviriau kalbant, tie me
tai, neša mums pavojų!... Tais me
tais mus laukia dideli darbai ir žy
giai, o gal susitiksime kur nors, 
čia Lietuvoje, ar Vengrijoje, su 
raudonodžiais, juodaodžiais, gel- 
tonodžiais jaunuoliais!...

Auditorija sudrebėjo: jai jau 
pasivaidino kraugeringi priešai.

— Neišsigąskite, — ramino kal
bėtojas, — jie atvyks ne užkaria
vimo tikslais, bet į svečius.

— O, tai, jau kas kita! — leng
viau atsikvėpdami, prabilo keli 
klausytojai.

— Svečias į vidų, akys ant len
tynų, sako mūsų priežodis. Taip 
ir su mūsų svečiais, idėjos bro
liais. Jie uoliau, negu katinai la
šinius, studijuos mus — šeiminin
kus iš visų pusių, galų. Turim mes 
pasirodyti ne lepšiais!

— Aišku, kaip dieną, — pritarė 
visi.

— Tai viskas ne jomarkas, — 
atsikvėpęs, tęsė vėl draugininkas. 
— Reikia pasiruošti... Žinau, jūs 
galit lengvai (žinoma, be blogos 
intencijos) išmušti gimnazijos lan
gą, prirašyti gimnazijos sienas 
poezijos kūrinių — špargalkų, su
kurti tragedijas su linksmais ga
lais, galvomis klasėje vaikščioti... 
Bet už tai, kad žinote kaip elgtis 
su svečiais, savo vargšės galvelės 
neguldyčiau... Bet tiek to... Aš jū
sų ir tėvynės gerovei vakar gero
kai pasukau galvą, ir'sukūriau ge
nialų planą, kurio privalome aklai 
laikytis. Štai jo paragrafai:

1 §. Visas draugovės skautiškas 
personalas turi kuo greičiausiai 
susivienodinti uniformos atžvilgiu. 
Pašalinami abejotinos, beveik gel
tonos spalvos, kaklaraiščiai. Iš

traukiamos asmeninės kinkos iš 
civiliškų kiškų ir greit įkišamos į 
trumpas skautiškas, To neįvyk
džius, gali įvykti 1933 m. nema
lonumų, nes užsienio broliai pama
nytų, kad svečiuojasi ne pas skau
tus, o pas kokias tai civiliškas 
undines.

2 §. Kiekvienas skautas privalo 
mokytis pagreitintu tempu įvairių 
kalbų: negriškai, arabiškai, kiniš
kai ir t. t., o kas tam sportui jau
čiasi mažai turįs smegeniškos me
džiagos, iš bėdos, ką jau darysi, 
nors ir esperantiškai. Ar negėda 
bus, jei užsienio brolis paprašys 
šeimininko vandens puoduko ir 
gaus iš jo plytgalį?,,.

3 §. Geografijos, istorijos, lite
ratūros ir kitos, kasdien gimnazijoj 
peršamos ,,prekės“ galvotrūkčiais 
tesiskverbia į jūsų smegenų san
dėlį, Kuo jūs, gudruoliai, paaiškin
tumėte tai, kad koks nors niam- 
niam pilietis papasakotų jums 
daugiau apie Vytautą Didįjį ar 
Vilnių, negu jūs žinote?...

4 §. Kiekvienam jūsų pavedu iš
galvoti kokį nors triuką ar fakiriš- 
ką numerį, kurį galėtumėte pa
demonstruoti prie bendro laužo 
Vienas gali pramokti galva vaikš
čioti ir t. t. Bet perspėju, neišmė- 
iykite, neišlaužykite savo galūnių, 
nes asmens be galūnių nebus pri
imami į bendrą kolektyvą.

5 §. Jau dabar pradėkite rinkti 
vištų, gaidžių, kiaušinių, sūrių, be
konų, o kas gali, ir buliukų ko
lekcijas, tik, žinoma, nepresuokite 
ir nelipdykite jų į savo kolekcijų 
sąsiuvinius, bet laikykite gyvųjų 
karalystėj iki vasaros pradžios. 
Tuomet juos galėsite eksportuoti 
stovyklos ūkio ministeriui. Negi 
stovyklos personalas, nors ir pa- 
klusniausais, grauš smiltis ir ak
menis?...

Prašau jūsų suvirškinti ir įgy
vendinti viršminėtus paragrafus. 
Tuomet jau nebus baisūs 1933-ji, 
pavojaus metai!... — baigė drau
gininkas.

Auditorija karštai pasižadėjo 
vykdyti draugininko planą.

Ir tikrai jį vykdo. Štai to vyk
dymo nuotrupa...

Jau kelinta savaitė, kaip ketvir
tokas — Pyplių Jonukas tapo mo
kytojų personalui neišsprendžia
ma teorema.

Sakysim, būdavo seniau, pa
klaus Jonuką geografijos mokyto
ja, kur randasi Afrika. Jis tyli, 
lyg kuolą prarijęs — nežino. O 
dabar, vyručiai, Jonukas randa ne 

tik Afriką, bet dar pasako ir ko
kios spalvos ten krokodilai vieš
patauja...

Arba, vokiečių kalbos mokyto
jas negalėjo nė su saldumynais, nė 
su replėmis ištraukti iš už Jonu
ko dantų tvoros kokio nors vo
kiško žodelio. Gal būt jis tylėda
vo patriotiniais ar kitais sumeti
mais! Kas žino?... O dabar vo
kiškus žodžius beria, kaip žir
nius...

O istorijos mokytoja tragediją 
pergyvendavo... Pasakodavo, pa
sakodavo Jonukui Vytauto Didžio
jo charakteristiką, o kai paklaus
davo apie ką jam pasakota, įvyk
davo stebuklas: klausiamasis ne
tekdavo žado... 0 šiandie, ir su ži
buriu geresnio istoriko nerastum!

Ir taip dabar Jonukas stebina 
mokslo pažangumu mokytojų per
sonalą.

O dalykas paprastas! Mat, Jo
nukas skautas ir prieš jo akis stovi 
-1933 metų pavojus. Jis yra vie
nas iš tų, kurie sąžiningai vykdo 
draugininko plano paragrafus!

Paulius Sidas.

Tikri žvirbliai.
Pamanykit tiktai — garbingoji 

žvirblių skiltis gauna tik vieną 
egzempliorių „Skautų Aido“.

Va, vyručiai, žvirblių skiltie — 
Reiks jai truputį įpilti, 
Reiks jai duoti šiek tiek garo 
Už darbelį šį negerą.

Taip ji šelmė pasileido — 
Turi tiktai vieną „Aidą“, 
Išsikaulinus be vargo 
Iš gerų draugų į bargą.

Skautė taupi.
Skautė, tūla Aldona, važiuoja 

antros klasės rusų vagone Kalėdų 
atostogoms. Šiuose vagonuose prie 
elektros lempų yra medžiaginės 
užuolaidos, lempos šviesai nu
kreipti į vieną ar kitą pusę arba 
visiškai ją sumažinti, negesinant 
lempos. Skautė ilgokai žiūrėjo į 
lempą, pagaliau sako savo draugei: 
„Skautė yra taupi, ji taupo valsty
binę elektrą“ ir uždengė lempą 
užuolaidomis.
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Kad paskatintų susidomėjimą šach
matais skautų tarpe, „Sk. Aidas“ skelbia 
konkursą, kurio laimėtojams, kaip jau bu
vo minėta praeitam numeryje, skiriama 
skaitlingos ir įvairios dovanos, k., šach
matai, šachmatų literatūra, įvairios kny
gos ir t. t. Todėl patariame mūsų skai
tytojams susirūpinti ir jau nuo šio nume
rio pradėti daryti pastangų, kad pavyktų 
surinkti kuo daugiausiai taškų.

Konkursas tęsis 6 mėnesius. Surinkę 
per tą laiką daugiausia taškų gaus įvai
rių prizų. Kadangi „Sk. Aidas" nuo š. m. 
pradžios eis tiktai vieną sykį į mėnesį, 
tai mūsų skaitytojai turės daugiau laiko 
kiekvieno numerio uždaviniams spręsti. 
Kiekvieno numerio sprendimai turi būti 
atsiųsti ne vėliau to pat mėnesio 25 die
nos. Gautieji vėliau sprendimai nebus 
užskaitomi. Spręsti bus duodami ne vien 
uždaviniai, bet ir studijos bei partijos, 
kur bus užskaitomi taškai už partijų ko
mentavimą. Visą korespondenciją adre
suoti „Sk. Aido" redakcijon, pažymint 
„šachmatų skyriui". Laukiame, kad mūsų 
jaunieji šachmatininkai aktyviai prisidės 
prie mūsų konkurso.

Iš šachmatų pasaulio.
B klasės turnyras.

Iš laikraščių teko sužinoti, kad 
netrukus manoma pradėti Kauno B kla
sės turnyrą. Turnyro nugalėtojai bus 
pervesti į A klasės dalyvių skaičių. Ma
noma, kad turnyras duos galimybės pa
sireikšti naujiems šachmatų talentams. 
Manoma, kad turnyre dalyvaus nemažas 
skaičius šachmatininkų.

„Šachmatų Vadovėlis“ jau yra!
Seniai žadėtas V. Mikėno „Šach

matų Vadovėlis“ jau išėjo iš spaudos 
prieš Kalėdas ir gaunamas visuose kny
gynuose. Visiems šachmatų mėgėjams yra 
progos lietuvių kalba įsigyti šachmatų 
vadovėlį. Vadovėly, greta užsienio meis
terių medžiagos, yra daug partijų ir iš 
lietuvių meisterių turnyrų Kaune ir už
sieny. Ši sava medžiaga vadovėlį daro 
dar brangesnį mūsų šachmatų literatūroj. 
Machto — Mikėno matčas vasario mėn.

Mikėnas, laimėjęs pirmą vietą, įsigijo 
teisę dar kartą lošti matčą su Machtu 
dėl Lietuvos meisterio vardo. Šis matčas 
numatomas šių metų vasario mėnesį. 
Matčas, tiesą sakant, bus lyg ir revan
šas už pereitų metų Mikėno pralaimėji
mą prieš Machtą.

Greta savo didžiosios reikšmės — 
meisterio vardo — matčas kartu turės 
lyg ir treniruotės pobūdžio. Juk šią va
sarą mūsų meisteriams Folkestone, 
Anglijoj, teks dalyvauti „didžiojoj tautų 
kovoj“ — pasaulinėj šachmatų olimpia
doj. Matče bus progos pasitreniruoti ir 
Machtui ir Mikėnui.

Tuo pačiu tikslu — pasitreniruoti 
prieš olimpiadą — ir tuo pačiu Machto
— Mikėno matčo laiku ir Vaitonis su 
Vistaneckiu susitarė sulošti taip pat 
matčą.
Mūsų meisteriai neužmiršta provincijos.

Panevėžy buvo atsilankęs Kauno 
čempionas Vaitonis ir ten sulošė simul
taną. Susidomėjimas buvo didelis, nes ir 
šachmatistų susirinko iki 20. Vaitonis 
tikrai puikiai atstovavo Kauno šachma
tistų žaidimo klasei. Štai rezultatas: + 17
— 2 = 1.

Šiame numeryje duodame mūsų skai
tytojams sekantį uždavinį: reikia išna
grinėti žemiau patiektąją partiją, nuro
dant visus geresnius ir blogesnius ėjimus, 
arba, kaip sakoma, partiją išanalizuoti. 
Lošiusiųjų tą partiją meisterių pavardės 
nenurodytos, už jų nurodymą užskaitoma 
po 1 tašką. Kad palengvintų orientavi
mąsi, pažymime, kad šioji partija lošta 
1927 m. Partijos analizas bus vertinamas 
nuo 1 iki 4 taškų, taip, kad gerai partiją 
išanalizavę ir nurodę ją lošiusiųjų meis
terių pavardes, mūsų skaitytojai gali gau
ti už ją 5 taškus. Ypatingai stambi klai
da padaryta juodųjų antrojoje partijos 
pusėje, stengiantis užgrobti atvirą liniją. 
Šis partijos momentas duoda stambiausią 
klaidą.

Valdovės gambitas.
1. d2 —d4 Žg8 —f6
2. c2 — c4 e 7 — e6
3. 2b 1 — c3 d7 —d5
4. Rcl — g5 2b8 — d7
5. e2 — e3 Rf8 — e 7
6. Žgl — 13 0 — 0
7. Bal — cl c7 — c6
8. Vdl — c2 a 7 — a6
9. a2 — a3 h7 —h6

10. Rg5 — h4 Bf8 — e8
11. Bei —dl b7 —b5
12. c4 X d5 c6 X d5
13. Rfl — d3 Rc8 — b7

Neseniai ir Mikėnas lankėsi Kybar
tuose ir lošė simultaną prieš 15 vietos 
šachmatistų. Jo rezultatas: + 11 — 3 
= 1.
Lietuvių — latvių šachmatistų turnyre 

Rygoj laimėjo lietuviai.
Gruodž. 31 d. ir saus. 1 d. Rygoj buvo 

Lietuvos ir Latvijos šachmatistų tarp
valstybinės rungtynės. Pirmąją dieną lie
tuviai laimėjo 4:2. Pirmąją dieną Machtas 
išlošė prieš Apšeneką, Vaitonis — prieš 
Feiginą, Vistaneckis — prieš Strautmanį, 
Mikėnas pralošė Petrovui; likusios dvi 
poros baigė lygiomis.

Antrą dieną latviai lošė baltais ir 
taip buvo pasiryžę mus sugniaužti, jog 
beveik kiekvienoj partijoj mūsų šachma- 
tistai atrodė blogesnėj padėty. Taip tru
ko iki partijų vidurio. Toliau mūsų meis
teriai, visas savo šachmatines jėgas 
įtedapę, pamaži atsitiesė ir nebeleido 
latviams paveržti mūsų pirmos dienos 
nulemtojo laimėjimo.

Antrą dieną, po to, kai Machtas pra
lošė Apšeniekui ir Luckis — Endzeliniui, 
ir rezultatas pasidarė 4:4, po gražaus 
Abramavičiaus remizo su Hazenfussu 
(antrą dieną latviai išstatė Hazenfussą 
vietoj Melngailio) Vistaneckis sukūlė 
Strautmanį, ir mūsų laimėjimas buvo tik
ras. Dvi nebaigtos Feigino — Vaitonio ir 
Petrovo — Mikėno partijos buvo suloš
tos lygiomis, ir bendras rezultatas išėjo 
6*/s prieš 5*/2 mūsų naudai.

Šis puikus laimėjimas prieš stiprius 
latvius įrodė, kad Lietuvos šachmatistų 
lošimo lygis yra aukštai pakilęs, ir šią 
vasarą Folkestone, Anglijoj, pasaulinėj 
olimpiadoj mes galim tikėtis neblogo re
zultato. Latvius (jie Prahos olimp. už
ėmė 4 vietą) mūsų meisteriai nugalėjo 
ne savo ilgamete praktika, kurios turi 
mūsų kaimynai, bet savo talentu ir jauna 
jėga.

Kaune bus šachmatų kursai!
Daugeliui pageidaujant, V. Mikėnas 

Kaune po švenčių numato atidaryti šach
matų kursus.

14. 0 — 0
15. Vc2 —bl
16. 2c3 — e2
17. 2f3 —e5
18. Rh4 X f6
19. Rd3 — h7 +
20. 2e5 — d7 +
21. 2d7 — c5
22. 2c5 X b7
23. Rh7 — d3
24. Vbl — a2
25. b2 — b3
26. Va2 —d2
27. Bdl — cl
28. Bel X c7 +
29. Rd3 — bl
30. 2e2 — f4
31. Vd2 — e2
32. 2f4 —d3
33. b3 — b4
34. Ve2 —b2
35. 2d3 — c5
36. d4 X c5

• 37. £2 —f4
38. Rbl X e4
39. Kgl — f2
40. g2 — g3
41. Bfl — cl

Ba8 — c8 
Vd8 — a5 
2d7 — b6 
2b6 — c4 
Re7 X f6 
Kg8 — f8 
Kf8 — e 7 
Va5 — b6 
Vb6 X b7 
Bc8 — c 7 
Be8 — c8 
2c4 — d6 
Vb7 — b6 
Ke7 — d7 
Bc8 X c7 
Rf6 — e 7 

Kd7 — c8 
g? —g6 

2d6 — e4 
Bc7 — c3 
Vb6 — c 7 
Re7 X c5 
Vc7 — e5 
Ve5 — g7 

d5 X e4 
Vg7 — f6 

g6 - g5 
pasidavė.

Šiame numeryje duodame mūsų skai
tytojams įdomią partiją, loštą moderniš
kosios mokyklos kūrėjo N i m c o v i - 
č i a u s su žinomu meisteriu Rudolfu 
S p i e 1 m a n u . Joje Nimcovičius bando 
savo teorijas įgyvendinti praktikoje. Par
tija turi panašumo su neseniai įdėta „Sk. 
Aide“ Richterio ir Steffeno partija. Taip 
pat ir šioje partijoje stengiamasi sūkurti 
stiprų avanpostą ant e5. Kaip tas baltie
siems pasiseka, pamatysime partijoje.

Nimcovičiaus sistema.
A. N i m c o v i č i u s: R. S p ie Ima n n:

1. 2gl — f3 d7 — d5
2. b2 — b3, šis ėjimas dar neleidžia 

spręsti, kokios sistemos nori baltieji 
laikytis. Taip, pav., 2. c2 — c4 yra 
Reti sistemos pažymys, 2. g2 — g3 
reiškia Blūmicho sistemą, 2. d2 — d4 
duoda valdovei gambitą, kurs savo 
keliu gali išsivystyti į Zuckertorto 
partijos pradžią.

2.................... c7 — c5
3. Rcl — b2 2b8 — c6
4. e2 — e3 2g8 — f6, kiek

geresnis ėjimas laikomas 4.............. ..
, f7 — f6 arija 4................. a 7 — ą6.

5. Rfl—b5! Labai geras ėjimas, bal
tieji pareiškia savo pretenzijų į punk
tą e5.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

11

12.
13.
14.

................ Rc8 — d7, neleidžia 
sudvejinti pėstininkus c linijoje.
0 — 0 e 7 —- e6
d2 — d3 Rf8 — e7. Juodieji
bando išvesti rikį į f6, kas jiems vė
liau ir pasiseka. Jei juodieji loštų 
7................... Rd6, tai sektų: 8. Ve2,
Vc7 9. 2bd2, e5. 10. e4 ir t. t., su bal
tųjų persvara.
Rb5 X c6! Rd7 X c6
2f 3 — e5 Ba8 — c8
2bl — d2 0 — 0
f2 — f4, baltieji sugebėjo sukurti 
stiprią bazę ant e5, pasinaudoti ja, 
tačiau, nėra lengvas dalykas. Toliau 
seka kova dėl šito forposto išlaiky
mo ir juo pasinaudojimo.
................ Žf 6 — d7, juodieji 
pastebi pavojų ir pradeda atakuoti 
e5. Jei juodieji eitų 11...................b6,
tai baltieji galėtų manievruoti savo 
valdove: 12. Vdl—f3 — h3 ir t. t. 
Už teksto ėjimą geresnis būtų buvęs 
ėjimas 11................ Vd6.
Vdl —g4 2d7 X e5
Rb2 X e5 Re7 — f6
Bfl — f3 Rf6 X e5
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15. f4 X e5 Vd8 — c7,' juo
dieji tęsia savo jėgų koncentracijų 
prieš e5.

16. Vg4— h5 h7 — h6. Prieš
juoduosius stovi dilema: arba tęsti 
užpuolimą ant punkto e5 arba su
silpninti savo karaliaus poziciją. Jie 
pasirenka antrąjį planą. Reikia, ta- 
čiau, manyti, kad juodieji būtų gavę 
geresnę poziciją, jei vietoje pasku
tinio ėjimo suloštų 16. ..... Re8.
17. Bh3, (17. Bf6, Kh8!). 17.................
h6. 18. 2f3 (aišku, kad ne 18. Bg3? 
f5. 19. V X h6?, Ve5 ir t. t.), 18..........
f5! 19. Vh4, Vd8 ir t. t.

17. Bal — fl g7 — g6, jei kitaip,
tai gresia 18. Bg3.

18. Vh5 X h6 Vc7 X e5. Atrodo,
kad ateitis juodiems jau nebaisi: jų 
pozicija pakankamai konsoliduota, 
punktas e5 jau nebeduoda baltiems 
jokios atramos. Tačiau, baltieji turi 
labai gerą ėjimą:

19. Bf3—• f6! Ve5 — h5. Gresia
baisus manievras: 20. Bfl—f3 — h3 
ir juodieji negali išvengti mato. 
Juodieji bokštai negali apleisti savo 
vietų (19... Bc8 — c7? 20. Bf6Xg6 + ), 
juodieji turi mainyti valdoves, kas 
sudaro jiems labai silpną pėstininką 
h5, kito išėjimo jie, tačiau, neturi. 
Blogai būtų 19... Vc3, nes toliau 
seka: 20. Bfl —13, VXd2, 21. 
BXg64- ir matas jau neišvengiamas.

20. Vh6Xh5 g6Xh5
21. Žd2 — f3, baltieji nesiskubina pradėti 

pulti pasmerktąjį žūti pėstininką h5. 
Jie galėjo dabar lošti 21. Bh6.

21............. Bc8 — c7, juodie
ji jokiu būdu negali suteikti pagalbos 
savo žūstančiam pėstininkui h5. Iš 
tikrųjų, jei 21.... Kg7, tai 22. Žg5! 
ir toliau 22........ Bc7 arba Re8, seka
23. 2Xe64-!, jei 22... Bce8, tai bal
tieji išlošia: 23. BXf7 + , BX17. 24. 
2Xf7! Be8, 25. 2e5 ir t. t.
Jei juodieji bandytų 21. ... Re8, 
sektų 22. 2e5, Kg7. 23. 2g6, Bg8. 24. 
2e7 ir baltieji laimi kokybę.

22. Bf6 — h6 f7 — f6
23. 2f3 — h4 Rc6 — e8
24. Bh6Xf6 Bf8Xf6
25. BflXf6, baltieji, nustoję pėstininko, 

vis dar atkakliai kovoja, nežiūrint, 
kad jų partija labai bloga.

25............... Bc7__e7
26. Kgl —f2 Kg8 — g7
27. Bf6 —f4 Re8 — d7
28. Kf2 — e2 e6 — e5
29. Bf4 — f5! Be7 — e8, aišku.

kad ne 29......... RXf5. 30. 2Xf5 +
ir t. t.

30. Bf5 — f2, jei 30. BXh5?, tai Rg44-
30. e5 — e4
31. Bf2 — f4 Be8 — e5
32. Ke2 — d2 b7 —b5
33. g2 —g3 Rd7 — h3
34. d3 —d4 c5Xd4
35 e3Xd4 Be5 — g5
36. c2 — c3! a7 — a5
37. Bf4 — f2 a5 — a4
38. Kd2 — e3 a4 — a3. Linijų

atidarymas 38......... a6, 39. a6 ne-
išeitų juodiesiems į sveikatą, nes
baltieji dar galėtų padidinti savo fi-
gūrų veikimo sritį.

39. Bf2 — c2, planuojant sekančiame
ėjime 40. c2 — c4.

39. Rh3 fl
40. Bc2 — cl Rfl — d3
41. 2h4 — g2 Bg5 — f5
42. Žg2 — f4 Kg7 — f7
43. Bei — dl Kf7 — e 7
44. Žf4Xd3 e4Xd3
45. b3 —b4! Ke7 — e6
46. Ke3Xd3 Bf5 — f2
47. Bdl —d2 Bf2 — f34-

SUK

Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas. 
UŽDAVINIAI.

V. Slavinsko iš Šančių.
Užd. nr. 1.
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Perskaityti stačiai: 1) laiko matas, 
2) užtenka, 3) viską naikina, 4) jūros, 5) 
gėrimas, 6) upė Europoj, 12) Europos 
sostinė.

Gulsčiai: 6) žiemos susisiekimo prie
monės, 7) jėga, 8) paukštis, 9) vyro var
das, 10) suragėjusi oda, 11) mot. vardas, 
13) vyro vardas. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 2.
Any-Vaso iš Kaišiadorių.

Ė K O
A S N| m| V D | S
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K lA s Ė lEl E A - lĖ
p V 1 ž K S T E I

Šachmatų žirgo ėjimu perskaityti liau
dies posakį, išspausdintą 1932 met. vie
name „Skautų Aido“ nr.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 3.

Pilypo iš kanapių, Šančiai. 
Šarada.

Vandens sūkuriui raidę brauksi, 
Puikią skylę tuomet gausi. 
Dvi raides pridėsi, 
Tai į namą tu žiūrėsi; 
Bet jei raidę pamainysi — 
Tuojau ginklą pamatysi.

48. Kd3 — c2 Ke6 — e7
49. Bd2 — e2 Ke7 — d6
50. Be2 — e5, baltieji nori laimėti dar 

vieną pėstininką.
50............... h5 — h4, kiti ėji

mai lygiai nieko negali padėti.
51. g3Xh4 Bf3 — h3
52. Be5 — h5 Kd6 — c6
53. Bh5 — h64- Kc6 — c 7
54. h4 — h5 pasidavė.

Tas gi ginklas be raidės vienos — 
Lauko dalis visados.
Pirmą raidę pamainysi —
Kūno dalį pamatysi. •

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 4.

A. Limonto iš Telšių.

Gulsčiai: 1) paslaptingas mokslas.
Stačiai: 2) nestovėk, 3) dirvoj auga, 

4) Europos valstybė, 5) skaut. įrankis, 6) 
parodomasis įvardis.

Užd. vert. 1 -tašk.
* AJžd. nr. 5. ' 

Ste-Pilio iš Kaišiadorio.
(A —B) + (C —D) + (E —F) 4- (G —H) 
4-(M —N) 4- (P —R) 4- (S —T) = X.

A — augą vaisiai, B — vaistai, C — 
riebalai, D — keliai, E — krūmas, F — 
žemę rausia, G — būdvard. mot. gim., 
H — laikotarpis, M — įrankis, N — lai
kas, P — iš kalnų veržiasi, R — upė, 
S — pabaiga (galin.), T — prieveiksmis, 
X - į ką jūs žiūrit.

"Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 6.

J. Antano iš Mažeikių.
ĮsT | i -1
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Prirašyki! trūkstamas raides ir gaukit 
posakį. Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 7.
Pilypo iš Kanapių, Šančiai, 

šarada.
Ilgam kūnui dvi raides mainysi 
Gamtos reiškinį matysi.

Užd^ vert. 1 tašk.
Užd. nr. 8.

V. Šatinsko iš Kauno.
Šarada.

Susirinkimas be raidės vienos — 
Vyro vardas bus visados.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 9.

Vagio Lampeo. 
Šarada.

Upės daliai raidę trauk
Ir žinių šaltinį gauk.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 10.

Erelio Galvos iš Kauno.
šarada.

Skanus valgis aš esu,
Bet jei raides dvi mainysi — 
Reikalingą daiktą tuoj matysi.

Užd. vert. 1 tašk.
PRANEŠIMAI.

Nuo š. m. „Sk. A." 2 nr. pradėsim nau
ją uždavinių sprendimų konkursą. Bus 
įdomių, gražių, naujos rūšies uždavinių.

Už šio „Sk. A." nr. uždavinių teisin
gus sprendimus burtų keliu skiriamos šios 
dovanos: Viena 1933 met. „Skautų Aido" 
prenumerata ir trys praktiški jodui lai
kyti buteliukai. Uždavinių autoriai už 
kiekvieną įdėtą uždavinį įeina į burtus.

Uždavinių sprendimus siųsti iki š. na. 
sausio mėn. 25 d.

„VILNIAUS sp. Kaune, Nepriklausomybės a. 4. Telef^ 776 Karo consflros leista.
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