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Kaštuoja: metams — 6 lit. 

paskiras nr. 60 ct.

Iliustruotas Lietuvos skautų ir skaučių laikraštis

Skautininkių klubas.
Š. m. sausio m. 29 d. (Kąune) įvyko 

skautininkių sueiga — susirinkimas. Da
lyvavo 18 sk-kių. Susir. pirmininkavo 
?ktn. S. Čiurlionienė ir sktii. D. Kesiūnai- 
tė. Įsteigtas sk-kių klubas, ^priimtas jo 
statutas, darbo planas ir išfTnkta kl. va
dovybė. Klubo garbės pirmininke pa
kviesta skaučių vadė. Tam susirinkime 
sk-kės aptarė daugel savo reikalų. Nuo
taika — kuo gražiausia.

Tuntininkų konferencija.
Š. m. vas. m. 25, 26 ir 27 d. d. Kaune 

vyr. sk. štabas sukviečia tuntininkų pa
sitarimą.

Naujas „Skautų Vadas“.
Išėjo „Skautų Vado“ š. m. nr. 1 (sau

sio — kovo m.). Labai įdomus ir aktua
lus.

Išeis „Vadovė“.
Greit išeis „Vadovės" š. m. nr. 1.

„Skautų Aidas“ visiems.
Visi dabar prenumeruojasi „Skautų 

Aidą“. Neatsilik!

SEKANTIS „SK. A.“ NR. — 
JUBILIEJINIS.

Kovo m. 15 d. mūsų „Skautų 
Aidui“ sukaks 10 metų. Sukakčių 
proga kovo m. išeis specialus ju
biliejinis „S. A.“ nr.

Redakcija maloniai kviečia vi
sus buvusius ,,Sk. Aido“ redakto
rius, redakcijos narius, administra
torius, buvusius ir dabartinius 
bendradarbius, korespondentus ir 
„S. A.“ skaitytojus duoti į sukak
čių nr. savo atsiminimų, įspūdžių 
apie „Sk. Aidą“.

Sukaktuviniam „S. A.“ nr. me
džiagą redakcija nori gauti dar 
vasario m.
PROVINCIJOS SKAUTŲ LANKYMO, 
INSPEKTAVIMO IR INSTRUKTAVIMO 

TVARKARAŠTIS.
1932—33 m. m. II-as pusmetis.

Vyriausio skautų štabo instruktorius 
vasario, kovo ir balandžio mėn. aplan
kys šių vietovių sk. vienetus:

Vasario mėn.
3 d. ir 4 d. Kėdainiai; 10 d., 11 d. ir 

12 d. Marijampolė; 17 d. ir 18 d. Rasei
niai; 23 d., 24 d. ir 25 d. Šiauliai;

Kovo ir balandžio mėn.
6 d., 7 d. ir 8 d. Vilkaviškis — Ky

bartai; 13 d. ir 14 d. Mažeikiai; 24 
d. ir 25 d. Tauragė; 30 d., 31 d., 1 d. ir 
2 d. Panevėžys.

Instrukt. patikrins skautų, vadų ir 
vienetų veikimą, susitvarkymą ir p.

IR ŠEDUVA KALBA.
Sausio 9 d. Šeduvos skautus aplankė 

Vyr. Sk. Štabo atstovas psktn. Įeit. E. 
Petrauskas.

— Dr-vėje 4 skiltys — 2 skaučių ir 2 
skautų. Skautų-čių viso 32.

— Nuo sausio 8 d. skautų globėju, 
vietoj išvykusio mok. Latkausko, malo 
niai sutiko būti mokyt, sk. Ip. Ūdras.

Šeduvos Kelmas.

VYČIŲ SUEIGA MIŠKE.
Kaunas. Sausio 15 d. įvyko II sk. vy

čių dr-vės sueiga, kuri įdomi tuo, kad 
buvo Mickevičiaus slėnyj.

Atlikta praktiškų darbų; laužo kūri
mas įvairiais būdais, iš medžių kamienų 
ir viršūnių ieškota pasaulio šalis, upės 
platumas ir medžių aukštumas matuota 
ir kt. Buvo ir „virvės“ traukimas, esta
fetė.

Namo grįžta sekant pėdsakus, kuriuos 
paliko pirmiau išėję daryti ženklus trys 
skautai. Nors kai kuriose vietose ir'bu
vo padaryta „šunmazgiai“, betgi teisin
gai suradome pėdsakus.

Sk. vyt. V. A.
PANEVĖŽYS ŠĮ TĄ VEIKIA.

Skautų vakaras, i Sausio 14 d. I-oji 
Kęstučio dr-vė suruošė vakarą. Progra
moje buvo draugininko parašytas veika- 
liukas: „Pasitaisė“; Suvaidinti pasisekė 
pusėtinai.

Čiuožykla. Šįmet gimnazija įsirengė 
nuosavą čiuožyklą. Čiuožykla patogioj 
vietoj, tarp aukštų Nevėžio krantų. Gera 
užuovėja. Kai kada čiuožyklą atlanko 
gimn. orkestras, griežia, kad čiuožėjams 
būtų linksmiau. Teko girdėti, kad bus ir 
pašliūžininkų,

Didelis vakaras. Vasario 4 ir 11 d. d. 
tuntas ruošia didelį vakarą.

Instruktoriaus belaukiant. Dar prieš 
Kalėdas pasiekė mus žinios, kad iš Kau
no atvyksta „didelis“ instruktorius, kuris 
tikrins skautų žinias, vadų patyrimą :r 
kitą. Tos žinios visus smarkiai sujaudino. 
Visi nori statutą, įstatus ir viską puikiai 
žinoti. Susirūpinę skiltininkai varto įvai
rias skautiškas knygas vis ieškodami 
naujų planų skilties veikimui. Dabar kaip 
skruzdėlyne tik ūžia, tik dirba. Visi su- 
sii upinę laukia kada atvyks tas instruk
torius.

Įdomi paskaita ir paroda. Sausio 20 ir 
22 d. gimnazijos rūmuose, atvykęs iš Kau
no p. P. Babickas suruošė foto nuotrau
kų parodą. Visi turėjom progos pamatyti 
tikrai gražių nuotraukų. Be to, p. Babic
kas teikėsi mokiniams papasakoti savo 
įspūdžius iš kelionės po Kuršių Neriją.

Jonas.
BROLI REDAKTORIAU!

Jeigu Elnių balso iš Klaipėdos negir
dėjot, tai čia buvo kaltas tik ilgas ruduo. 
Na, o dabar, kad užtrauksim sutartinę, 
tai jos aidas iki „S. Aido" nuskambės.

Žūt būt pasiryžom išaiškinti pirmojo 
sniego ypatybes. Žinoma, iš paviršiaus; 
sniegas kaip sniegas, baltas, o prie —12° 
— šilimos irgi nerodo. Bet pasileidus ro
gutėm nuo kalno, tai atsiveria visos jo 
gerybės. Na, mes (22-1) beiškylaudami, 
betyrinėdami medžių skaičių ir vėją pa
kalnėn bevaikydami smarkokai įšilom ir 
laikas labai linksmai prabėgo.

Valio rogelės nuo Girulių kalno!
Elnias.

VAKARAS.
1.6. Joniškio miesto skautai, vietos 

scenos mėgėjų padedami, surengė va
karą.

• Skautai ruošiasi į III ir II pat. 1. Egza
minai ir įžodis bus vasario 16 d.

Vaidevutis.

MĘS GAISRININKAI.
Radviliškis. Vytauto D. dr-vės vyres

ni skautai sudarėm gaisrininkų skiltį. 
Vadovauja A. Šulskis, V. Tamulis ir M. 
Valikonis. Gaisrininkų dr-jos viršininkas 
p. Mikalauskas užleido mums gaisrininkų 
stoginėje esančią patalpą, kurioje įsiren- 
gėm savo irštvą. O miesto valdyba davė 
porą metrų malkų. Už elektrą ir irštvos 
laikymui mokame po 20 centų į mėn. na
rio mokestį.. Čia šaltais žiemos vakarais 
linksmai pažaidžiame, padainuojame.

Ruošiamės sudaryti skautų esperanti
ninkų būrelį. Berželis.
KLAIPĖDOS ATVADAVIMĄ MINĖJO 

M ALĖTUOSE.
Sausio 15 d. buvo sušaukta I Vilniaus 

skautų dr-vės sueiga. Draugininkas psklt. 
S. Pelakauskas nupasakojo, kad lygiai, 
prieš dešimtį metų sukilę vietos . gyven
tojai prisijungė prie Didžiosios Lie
tuvos. Toliau sekė dr-vės globėjo dir. p. 
A. Taškūno kalba. Globėjas nušvietė vo
kiečių norus pasisavinti Klaipėdą ir pri
minė, kad Klaipėdos kraštas turi pri
klausyti Lietuvai.

Skautas J, Drazdauskas.
Rietavas. Labardžių pr. mok. Il-me 

kompl. Skrabių kaime nuo 1932 m. pa
vasario veikė vilkiukai-paukštytės, o iu 
metų rudenį jie susibūrė į dr-vę, į kurią 
įeina visi (32) mokiniai. Per Kalėdas su
rengė mokykloje šventę, kurioje prie 
dirbtino laužo ir vėliavos paukštytės da
vė įžodį, pagiedojo kalėdinių giesmių, 
vaidino, deklamavo, padainavo ir pa
žaidė. Tėvai suaukavo 14 litų, už kuriuos 
dr-vė įsitaisė vaistinėlę ir porą vargo- 
niukų savo orkestrui. D. V.

ORGANIZUOJASI RĖMĖJAI.
Giedraičių Geležinio Vilko dr-vės 

dr-kė mokyt, skilt. M. Šokelytė organi
zuoja sk. r. dr-jos Giedraičių skyrių.

Kastytis.

PADĖKA,
„Atžala“, atskira skautų skiltis Dar

bėnuose, širdingai dėkoja p. p. Gedmi
nams, kurie tėviškai rūpinosi ir padėjo 
mums suruošti Naujųjų — 1933 — Metų 
sutikimą.

Taip pat dėkojame p. p. Pro v. Pociui 
su šeima, Skudavičiams, Rauchui, Strums- 
kienei, Mažučiams, Milienei, Paulauskui, 
Pridotkui, Gakelienei, Račkutėms Irenai, 
Kostutei, gyd. Mariampolskaitei, poniai 
nuovadienei ir kitiems, kurie šiokiu ar 
kitu būdu mus parėmė.

Mes esame dėkingi! Visuomet pasi
ruošę Jums padėti.

„A t ž a 1 a“.

PADĖKA.
Joniškio miesto Žirgų skilties skautai 

reiškia skautiškos padėkos p. p. Matukui, 
Serafinavičiui, Klupšiui, Skorkai, Žare- 
iytei, Skridulytei, sesutei sk. Matukaitei 
ir brol.. »k. Bartkevičiui, už suvaidinimą 
mūsų vakarėly š. m. 1.6.

Taip pat dėkojam Joniškio vidurines 
mok. skautėms už pagalbą.

Joniškio skautai.
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1918-11. 16-1933
Vasario mėn. 16 dieną sukanka penkiolika metų Dabar jau 15 metų Lietuva yra nepriklausoma, 

kai Lietuva yra vėl nepriklausoma valstybė. Labai sunkiai ta laisvė atgauta; daug reikėjo pasišven-
Senovėje mūsų tė- timo ir aukų. Bet visi

vyne ilgus amžius buvo 
didinga ir garbinga ša
lis. Istorija mus mo
ko apie anų laikų 
laisvąją Lietuvą, apie 
jos garsius valdovus, 
apie visų lietuvių di
džius darbus ir kilnias 
pastangas.

Po to Lietuva ne
tekusi savarankiškumo 
ir ją pavergė svetimieji. 
Ilgus tamsaus ir liūdno 
gyvenimo metus mūsų 
tėvynė kentė sunkią 
priespaudą. Tie ūkanoti 
nelaisvės debesys ir 
taip niūrūs laikai dar 
tik neseniai išsklaidyti, 
dar vos 15 metų kai 
jie atstumti nuo žydrio
sios Lietuvos padangės. 
O apie anuos sunkius 
tėvynės nelaisvės laikus 
dabar jaunesniems tik 
senesnieji tepapasako
ja: jie mena tą skaudžią 
praeitį, nes ją senes
nieji savo akimis matė, 
savo kančia kentėjo.

Kiekviena tauta tik 
laisva būdama tegali ANTANAS SMETONA

Pirmasis ir Dabartinis Respublikos Prezidentas 
Lietuvos Skautų Šefas

turėti laimės. Ir todėl 
lietuviai ir senovėj, bū-
darni laisvi, ir vėliau,
laisvės netekę, veržėsi ir troško Lietuvai nepriklausomo 

gyvenimo. ____
' p TSR viM.

I •sfbliaiek*

didžiausia mūsų pąreig 
Dievui, tėvynei ir arį

nieko nesigailėjo,—kad 
tik tėvynė laisva būtų.

Gal daugelio mūsų 
skautų ir skaučių tada, 
kada buvo kovojama 
už tėvynės laisvę ir 
kada atgimė nepriklau
soma Lietuva, dar nė 
būt šiame pasaulyje 
nebuvo, o tie, kurie ir 
buvo, tai, aišku, buvo 
mažučiai ir niekur ne
galėjo prisidėti atsta
tant Lietuvą.

Už tat dabar nė 
vienas iš 10.000 mūsų 
organizacijos narių ne
paabejos vis vien ko
kių pastangų, vis /en 
kokių aukų mūsų tė
vynei reikėtų. Šiandie 
mes visi skautai-tės 
džiaugiamės L'etuvos 
laisve ir erdviai kvė
puojame tėvynės gai
vinančiu oru. Mes my
lime Lietuvą, mes di
džiai gerbiame jos bran
gią laisvę.

Kiekvienas savo 
krašto pilietis turi pa
reigų savo šaliai, savo
tėvynei. Jų tuo labiau 
turime mes skautai ir
skautės. Pirmiausia ir 

fi^a^^ąsišventusiais, 'dirbti 
obalsiu Lietu-

į SpecteHnio
“ Saucj^»«'O 
r. l Skyr us__
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vos skautų organizacija vadovaujasi jau penkiolikti me
tai. Mes visi esame karštai įsitikinę, kad stengdamies 
būti gerais skautais-ėmis, mes kraujame didžiausius lo
bius, kurie visame mūsų gyvenime teiks laimės ir džiaugs
mo mums patiems, mūsų artimiesiems, tėvynei ir vi
siems žmonėms.

Aš esu šiandie juo laimingesnis, nes visą mūsų 
organizacijos gyvavimą, joje būdamas 15-tus metus, ga
liu visai iš arti stebėti tas didžiules Lietuvos jaunimo 
pastangas pasiryžus eiti taip kilniu skautystės rodomu 
keliu. Mūsų skautai verti garbingo vardo, kurį jie visai 
teisingai ir turi.

Mes karštai mylėdami Lietuvą, stengiamės mylėti 
visus žmones; daryti gerą visiems. Todėl mes turime 
tiek daug draugų visame pasaulyje, o skautai yra susi

rišę tvirtais brolybės ryšiais ir su tolimiausių šalių jau
nuoliais.

Mes, minėdami Laisvės Šventę, pagerbiam tos lais
vės kovotojus, kurie sunkiausią dalį pakėlė, kad Lietu
va but nepriklausoma. Mums nepaprastai džiugu, kad 
vienas tokių didžiausių kovotojų yra dabartinis Lietuvos 
skautų Šefas—J. E. pirmasis ir dabartinis Respublikos 
Prezidentas p. A. Smetona.

Laisvos Lietuvos 15 metų sukaktyj mes turime dar 
labiau pažinti ir suprasti savo pareigas mūsų tėvynei; 
mes dabar dar energingiau galim imtis savo darbo ir jį po 
saulėtu Lietuvos dangumi nenuilstamai dirbti ir dirbti.

Valio laisva mūsų tėvynė Lietuva.
Skautės ir skautai budėkite! D r. J. Alekna 

L. Sk. R. Dr. Pirmininkas, Šefo Pavaduotojas. 
1933 m. vasario mėn.

Mąstykime plačiau
Visi skautai ir skautės žino, kad 

kasmet vasario m. 22 d. minima 
skautystės įkūrėjo ir viso pasaulio 
skautų šefo R. Baden-Powellio ir 
paš. skaučių šefės lady O. Baden- 
Powell gimimo diena. Kad ir keis
ta, bet tikra, kad abu šefai yra gi
mę vas. m. 22 d., tik ne vienais 
metais.

Skautų ir skaučių yra visame pa
saulyje. Milijonai jaunuolių susiža
vėję skautyste dirba vienam tiks
lui, vienai aukščiausiai idėjai. Visi 
skautai-ės turi daug bendra. Yra 
didelis tam tikro broliškumo ryšys, 
skautų bendradarbiavimas visame 
pasaulyje ugdo galimo suartėjimo 
tikrus kelius, kurie yra būtinai rei
kalingi tikrajam žmoniškumui pa
tikrinti.

Paskutinieji dveji metai, — rašo p. 
Rose Kerr, anglų skaučių tarpt, skyriaus 
vedėja, jų laikraštyje „The Guider” š. m. 
vas. m. 2 nr., — atnešė daug sunkenybių 
ir negalavimų ko ne visoms valstybėms, 
ir net kartais rodydavos, kad tautos kita 
nuo kitos tolsta ir kad taikos dvasia dar 
labiau valdančiųjų širdyse vėsta.

Todėl mums reikia padvigubinti mūsų 
pastangas pirmiausia tam, kad padidin
tume skaučių eiles, ir antra, kad mūsų va
dovavimo grandinę padarytume dar tei
singesnę ir stipresnę. Mes turime pasi
švęsti skautystei, aiškiai numatyti savo 
siekimus ir ištvermingai ten eiti.

Daugelis skaučių mano, kad neturi pro
gos tarptautiniam draugiškumui sustiprin
ti, bet iš tikro nėra nė vienos skautės, kuri 
negalėtų šios idėjos nešti ir savo minti
mis vasario m. 22 dieną persikelti į tarp
tautinio bendravimo sritį.

Vasario m. 22 d., kurią visam 
pasauly skautės ypatingai mini, čia 
minėtam laikraštyje randame to
kias mintis;

Šią ypatingą dieną esame prašomos 
kreiptis į Aukščiausiąjį: —

kad skaučių bendradarbiavimas yra 
kiekvienoje pasaulio valstybėje;

Vasario men. *22 d.
kad mes ir mūsų broliai skautai gali

me būti stipri jėga pasaulio taikai;
kad mes būdami labai skaitlingi, kartu 

turim būti ištikimi savo idėjoms;
kad reiškiame meilę .ir prielankumą 

šefei ir šefui;
kad mūsų didžiausia pagarba yra Dan

giškajam Tėvui, kuris mūsų vadams įkvė
pė vienybės ir žmoniškumo idėją.

Skaučių laikraštis įdėjo ir tam 
tikrą veikaliuką, kuriuo 11.22 skau
tės galėtų naudotis.

Mintis tokia. Vaidina valstybės, 
kurias atstovauja po vieną dr-vės 
skautę. Vedėja iššaukia vardais, 
pav., Didžioji Britanija, Švedija, 

"Lietuva ir p., skautės sustoja ratu, 
Apeigos daromos rimtai ir įspūdin
gai, Įvyksta toks pasikalbėjimas;

Vedėja: Kas esi tu, kuri pasižadėjai 
savo gyvenimą tvarkyti pagal skaučių 
įstatus ir tarnauti Dievui, tėvynei ir ar
timui.

(Vedėjai kviečiant, išeina ir kalba) —
Didžioji Britanija: Mes atsiradome pir

mosios, skautų šefas yra mūsų šalies sū
nus, ir mūsų tarpe suliepsnojo pirmoji 
liepsnelė. Mes stengsimės tą liepsnelę pa
laikyti. Ir visi, kurie ją mato, gali džiaug
tis.- Kviečiame visų šalių skautes į mūsų 
ratą įeiti.

Suomija: Tūkstančių ežerų šalis pir
moji priėmė tautos tarybon moteris, taip 
pat ji buvo viena pirmųjų, kurioj įsisteigė 
skaučių organizacija.

Pietų Afrika: Toj „didžioj saulės nu- 
degtoj žemėje", ir taip šefui brangioje ša
lyje, skautės dirba vienybės ir taikos idė
jai.

Švedija: Kalnų ir girių, upokšnių ir 
ūžiančių krioklių šalies skautės neša kūno 
(r dvasios stiprybę.

Estija: Mes, dirbdami žemę, tarnauja
me gamtai ir žmonijai; mes suprantam 
bendravimo idėjos svarbumą, kuris yra 
reikalingas valstybei, kur vasaros trum
pos ir žiemos šaltos.

Idija: Šioj valstybėj, kur persekioja
mas įsitikinimas, skautės sparčiai žengia 
pirmyn.

Mąstyk plačiau!
Vasario m. 22 d. yra mūsų „ap

mąstymo diena“.
Yra sveika ir naudinga tokiame 

pakrikusiame moderniško gyveni
mo laikotarpyje kiek stabtelėti ir 
susimąstyti.

Karią mačiau draugą kokią va
landą sėdintį ir giliai mąstantį. Ne- , 
malonu buvo jis sutrukdyti. O jis 
vis galvojo, galvojo, galvojo. Pa
galiau, jis pasikėlė ir kreipdama
sis į mane tarė: „O tie blynai per 
pietus is tikrųjų buvo gardūs!"

Liet norėčiau, kad tu „apmąsty
mo dieną ne tokias mintis galvoje 
lurėtum. Išeik- iš kasdieninės aplin
kumos, „mąstyk plačiau — apie 
tuos dalykus, kurie liečia gyveni
mą. Pamąstyk, kaip kituose kraš
tuose seserys ir broliai skautai 
stengiasi padėti pasauliui pasiekti 
taikos ir sugyvenimo.

Pamąstyk apie save, pamąstyk, 
kokias turėsi mintis baigdamas sa
vo gyvenimo kelionę, kaip pama
tysi, kad tiek daug Dievas davė 
įau laiko ir kaip jį prastai tu išnau
dojai. Ar tu jį gerai ar netinkamai 
sunaudojai? Jei ne,, tai nuo šios 
dienos gali pasitaisyti? Išsidirbk 
aiškų planą ir šiandie pat griežtai 
nusistatyk jo laikytis, ir Dievo pa
dedamas galėsi ne tik sau, bet ir 
kitiems daug gero padaryti.

Mano geriausi linkėjimai tau ir 
tavo pasisekimui.

Latvija: Latvių skautės kilusios iš kai
mo; jos pažįsta paukščių giesmes ir ru- 
g-apiūtės dainas. Mūsų šalis žemės vai- x 
sius siunčia kitoms tautoms.

Lietuva: Nepriklausomos valstybės 
didybė — mūsų džiaugsmas. Lietuvės 
skautės yra tautos vienybei kurtu

(Dar kalba Kanada, Danija, J. A. V., 
Lenkija, Kinija ir k.).
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Vasario 16 dieną.
Vasario mėn. 16 d. yra brangi mūsų tautai šventė. 

Ši diena atnešė laisvę, dėl kurios kovojo mūsų protė
viai, kurios ilgėjosi ir laukė visa tauta. Tą laisvę mes 
išsikovojome brangia kaina, dėl jos daug buvo kraujo 
pralieta. Mūsų tautos atgimimo pranašui toji laisvės die
na rodės lyg gražiausias sapnas. Jis nepriklausomybę 
atgavus džiaugsmingai šaukė I

Nejaugi tai ne sapnas? Ne svajonė, 
Viliojusi... dar vakar be vilties?} 
Nejau vergijoj slėgusi dejonė 
Dabar tik sapnas? šmėkla praeities? 
Jauna, laisva, pati savęs valdovė, 
Tautų eilėn įstojo Lietuva, 
Savu krauju vergijos nusiplovė, 
Sutraukius pančius ištverme sava\ 
Lyg būtų grįžęs amžius Gedimino 
Ir pilkalnių sukilę milžinai!..
Europos vėlei viešpačiai sužino 
Lietuvių vardą, skambantį šaunai.

Tas poeto džiaugsmas mums visai suprantamas. 
Juk laisvė — tai brangiausioji dangaus dovana žmogui. 
Laisvas žmogus gali kuo daugiausia pareikšti savo no
rų ir kūrybos. O tuo tarpu kitų suvaržytas, laisvės ne
tekęs žmogus, yra tik įrankis svetimai valiai reikšti. 
Todėl laisvę gina kiekviena valstybė ir tauta. Ir juo kuri 
tauta kultūringesnė, juo jos laisvės instinktas galinges
nis. Tik išsigimusi, išglebusi tauta nebrangina ir negina 
savo laisvės. Tokia nebranginanti savo laisvės tauta žūna.

Mūsų tauta visuomet laisvę brangino, ją gynė, o 
jos kurį laiką netekus, ilgėjos ir pagaliau dėl jos stojo 
kovon su daug už save galingesniu priešininku. Laisvę 
reikia branginti, nes, kas laisvės nebrangina, dėl jos ne
kovoja, tas, sakoma, jos ir nevertas.

Su laisve yra glaudžiai susijus tėvynės meilė. Juk 
gins savo krašto laisvę ir dėl jo aukos net gyvybę tik 
tas žmogus, kuris Jį myli. Nemylįs savo krašto tik ver
čiamas eis jo ginti. Vadinas, ugdydami laisvės troškimą 
ir meilę, mes pirmiausia savy turim ugdyti tėvynės meilę, 
arba patriotizmą.

„Patriotizmas—sako prof. Šalkauskis—yra tautinės savo 
individualybės meilė, pagrįsta pageidavimu savo tautai dvasi
nės didybės, kylančios iš visuotinio žmogaus dvasios turinio 
ir reiškiančios save individualinėms .tautybės lytimis11.

O patriotizmas sąmoningai pakeltas į moralinių do
rybių laipsnį tampa tikrai vertingu ir pilnai patikimu tau
tos ramsčiu ir tobulėjimo akstinu.

„Toks patriotizmas—sako oro f. St. Šalkauskis — ir yra 
tikras patriotinio auklėjimo tikslas. Realizuotas masėse, jis 
tampa tiek patiems patriotams, tiek ir patriotiškai mylimai 
tautai tobulėjimo ir kultūrinės pažangos veiksnys. Jis yra to
bulinimas akstinas patriotui todėl, kad pageidavimas savo 
tautai dvasinės didybės uždeda jam prievolę stengtis realizuoti 
atitinkamą didybę savo gyvenime bei veikime. Jis yra kultū
rinės pažangos veiksnys visai tautai todėl, kad stengimasis 
suderinti individualinę tautybės lytį su universaliniu turiniu 
yra ne kas kita, kaip pastangos atpalaiduoti tautą nuo bet 
kurio dvasinio ribotumo, nuo bet kurio dorinio netobulumo“. 
(Visuomeninis auklėjimas, Kaunas, 1927—1932 m. 149—150 p.)\

Taigi matome, kad tik patriotiškai nusiteikusi tauta 
gali tobulėti ir kurti. Tik per tautiškumą ji gali pareikšti 
savo individualybę. Be tautybių žmonija, anot Belinskio, 
būtų negyvas logiškas abstraktas, beprasmis žodis, be
reikšmis garsas. Tą pačią mintį dar stipriau ir vaizdin
giau pasako Tąrgenevas.

„Kosmopolitizmas —gyvi niekai, — sako Targenevas, — 
kosmopolitas—nulis, blogiau už nulį, be tautybės nei meno, 

nei tiesos, nei gyvenimo, nieko nėra. Be fizionomijos (sc. tau
tinio veidai) nėra net idealaus veido; tiktai šlykštus veidas 
pasitaiko be fizijonomijos... Tėvynė be kiekvieno iš mūsų gali 
būti, bet niekas iš mūsų be jos negali būti. Vargas tam, kas 
taip mano, dvigubas vargas tam, kas tikrai be jos gyvena?'.

Didelis jaunuomenės auklėtojas prof. Fr. W. Fors- 
teris sako ,jog jis niekaip neįsivaizduojąs žmogaus, ne- 
prisirišusio visa širdimi prie gimtosios žemės ir gimtųjų 
žmonių, nemylinčio tautos, kurios būdą jis yra įsikvėpęs nuo 
pat mažens, kaip savo krašto orą, kurios kalba jam sa
komas kiekvienas meilės ir paguodos žodelis—tautos,kurios 
žmonės yra jam lyg broliai sesers, nes jis turi su jais 
bendrų švenčių ir bendrų gedulingų dienų. Žmogus — 
sako prof. Forsteris — yra ne tik sąvo tėvų vaikas, bet 
taip pat ir savo krašto, savo tautos ir jos istorijos vai
kas—ir dėl to visa siela pritariame Schillerio žodžiams:

„Prie tėvynės, prie brangiosios prisirišk ir laikykis jos 
visa savo širdimi?' (Jaunuomenės auklėjimas. Kaunas, 
1926, 175 p.).

Tik visa siela pamylę savo tėvynę mes galim pa
justi kiek ji ir jos laisvė mums brangi. Tik mylėdami 
savo tėvynę ir brangindami jos laisvę mes galim su
prasti, jog iš tikrųjų miela ir malonu mirti už tėvynę. 
Tą suprasdami ir giliai jausdami pirmaisiais mūsų ne
priklausomo gyvenimo metais tėvynės laisvės ginti stojo 
ne tik suaugusieji, bet ir vaikai.

„Baisi tauta, kurios teisių gintų jau stoja jos—kūdikiai}.. 
— šaukė tą lemtingą mūsų tautos valandą Vaižgantas.

Ir jo žodžiai teisingi. Tos baisios ir karžygiškai savo 
teises ginančios tautos neįveikė nei vokietis, nei bolše
vikas, nei pagaliau lenkas. Jos ir toliau niekas neįveiks, 
jei tik jos vaikų krūtinėse liepsnos tėvynės meilė.

A. Daugėliškis.

-Penkioliktą kartą.
Penkioliktą kartą jau salvės nuaidi,
Penkioliktą kartą siūbuoja varpai,
O vėliavos kyla nuo jūros lig-Merkio,— 
Visur matai džiaugsmą; pradingę vargai!

Juk laisvė per amžius senelių svajota, 
Už ją išklampotas Sibiras platus, 
Už jąją kentėta, už jąją kovota,— 
Dabar laisvus matom tėvynės vaikus!

Bet vėliavos liūdną mums himną dar gaudžia, 
Dar girdis dejonės nuo Vilniaus pilies, 
Kad broliams dar laisvė—tai svetimas žodis, 
Kad galo nemato tamsiosios nakties!

Tad, broli, žadėjęs budėti visuomet,^... 
Budėki, nes Vilnius dar ilgis savų/"-..? t ■ 
■O džiaugsman ipynęs ir liūdesio giją, 
Pagimdyk tėvynei didingų darbų!.

ir ******* ’ '

|t t

Kazys Bradūnas? <
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Narsumas ir pasišventimas. .Ilsėkis ramybėj!
Lietuvos istorija mums pasako

ja, kad senovėje Lietuva buvo 
apsupta žiaurių priešų, kurie daž
nai puldami plėšdavę ramius gy
ventojus, žudydavę žmones. Šiau
riausi buvę kryžiuočiai, kurie pri
sidengę kilniu ©balsiu žudė, kan
kino, vedė į vergiją laisvus mūsiĮ 
žmones. Lietuviai, nors ir negau
singi, bet narsiai gynėsi. Nė vienas 
nesitraukė.

Užpulto krašto silpnieji (mote
rys, vaikai, seneliai ir paliegėliai) 
slėpdavosi miškuose, pelkėse, o 
galintieji valdyti ginklą stodavę į 
gynėjų eiles vaduoti savų sodybų, 
tėviškei laisvės.

Apie tų laikų kovas yra užsili
kę daug padavimų, pasakojančių 
apie mūsų senolių drąsą ir pasiry
žimą. Tomis pasakomis, pada
vimais mūsų močiutės migdė savo 
busimuosius tėvynės gynėjus, pa
sakojo apie senolių garsą ir garbę, 
ugdė savo vaikuose tėvynės mei
lę.

Lietuviai senovėje taip mylėjo 
savo tėvynę, kad dėl jos gerovės, 
dėl jos laisvės nesigailėjo jokių 
aukų, net gyvybę mielai aukoda
vo. Legendarinis Prutenis ir 
Vaidevutis, sutvarkę ir, kaip 
sako, padėję pirmuosius pamatus 
galingai Lietuvos valstybei, senat
vėje susidegino ant laužo. Jie ma
nė, kad tai geriausia auka die
vams.

Nuo vyrų nepasilikdavo ir mo
terys. Tūlas kunigaikštis turėjęs 
labai gražią dukterį, Živilę, ku
ri pamilo tėvo valdinį, narsų Ka
rijotą,,, bet jisai buvo ne jos kili
mo, ir, tų laikų papročiu, negalėj-) 
\esti kunigaikštytės. Tuo tarpu 
pilį užpuolė rusai. Karijotas, ma
tydamas, kad žmonės jį myli, ku
nigaikštis gerbia, išdrįso prašyti 
Živilės rankos. Kunigaikštis atsa
kė. Tada naktį Karijotas nuėjo 
pas priešų vadą ir žadėjo išduoti 
pilį, jei jam teks Živilė. Vadas pri
žadėjo. Pilis paimama. Karijotas 
pirmiausia puola į kalėjimą ir iš
vaduoja nuvargusią Živilę. Ta 
atsipeikėjusi pamato svetimus ka
rius, supranta jos išvadavimo prie
žastį ir — ištraukusi kardą iš Ka
rijoto rankų, surinka: Žūk tėvynės 
išdavike!

Menka tarnaitė išvaduoja galin
gąjį kunigaikštį Vytautą iš ka
lėjimo! Ji nebijo kančių, nors tik
riausiai žino, kad gyva neišliks, 
bet ji pasiryžusi padėti galvą už 
kunigaikštį, jaučia, kad jisai atneš 
palaimą tėvynei.

Tiktai narsūs ir pasišventę se

novės lietuviai galėjo taip ilgai iš
silaikyti laisvi ir tapti galingais. 
O kai vėliau pasidavė svetimųjų 
įtakai, — ištižo, nebesirūpino tė
vynės reikalais ir Lietuva tapo 
svetimųjų grobiu.

Bet neveltui poetą sako:
Atsibus tėvynės sūnūs, 
Didžią praeitį atsiminę, 
Pagimdys vargai galiūnus — 
Ugnimi uždegs krūtinę...

Ilgai vergavome svetimiems, bet 
atminimas senųjų karžygių, sveti
mųjų skaudūs vergijos pančiai, su
žadino tėvynės sūnus, kurie išva
davo vargintą tėvynę... Atsimin
kime pirmąsias Lietuvos nepri
klausomybės dienas prieš 15 metų, 
pasidairykime į kovas su bermon
tininkais, rusais, lenkais ir pama
tysime, kad laimėjo narsūs, pasi
šventę ir pasiryžę mūsų kovotojai 
už laisvę. Š. S-as.

Kaip pažinis huliuringus žmones.
Mes, jaunimas, turėtumėm ne 

vien šviestis, mokytis ir lavinti sa
vo fizines ir protines jėgas, bet ir 
kultūrėti, nes vien mokslas ir 
aukštas išsilavinimas žmogaus vi
siškai kultūringo dar nepadaro. 
Apskritai, be kultūros, be gerų, 
teigiamų būdo bei sielos savybių 
žmogus nebus kitų mėgiamas, ir jis 
gyvenime didesnio pasisekimo ne
turės. Dėl to mes, jaunieji, turė
tumėm tuo labiau susirūpinti ir įsi
gyti teigiamų būdo, sielos bei pro
to savybių.

Kultūringi žmonės visada rimti, 
ramiai, gyvai nusiteikę, nuoširdūs 
ir daugiau gyveną kitiems, negu 
sau. Būdami vieni, jie elgiasi taip, 
kaip kiti elgtųsi tik kitiems ma
tant. Apskritai, jie veikia, dirba 
ne dėl žmonių akių, ne dėl garbės, 
ne dėl to, kad kiti susidomėtų ir 
juos girtų, bet dėl to, kad taipj-ei- 
kia, taip liepia jų žmoniški įsitiki
nimai ir tiesioginė pareiga.

Kultūringi žmonės mėgsta šva
rumą, tvarką, punktualumą ir vi
sada ištesi duotus pasižadėjimus. 
Jų mintys taip pat švarios, rimtos.

Kultūringi žmonės niekuomet 
lengvai nesprendžia apie kitų dar
bus bei įsitikinimus ir jų greit ne
teisia, išvadų nedaro, apie juos ki
tiems savo nuomonės nesako, dėl 
smulkmenų jų nesmerkia; priešin
gai, stengiasi kituose surasti, šalia 
blogų peiktinų dalykų, ir gerų, 
sektinų pavyzdžių. Matydami 
aiškias kitų klaidas, netobulumus, 
ueapkalbinėja, plepalų nesklei

Prisikėlimo patriarchui 
dr. J. Basanavičiui.

Varpas išmuša šešetą karty— 
Gedulo vėliavos lenkias į žemę, 
Gedulo marša' supiausto orą, 
širdis išreiškia paskyjj norą:

Ilsėkis ramybėj—Vilniaus kapuose,— 
Seneli, kurs tautą mūšy prikėlei, 
Kurs savo gyvenimą tėvynės dėlei — 
Ryžais paaukoti — darbuose!..

Ilsėkis tautieti ramiai:
Nū bręsta mumyse Tavieji darbai, 
Nū pajuto tauta kas jai tu buvai, 
Kai išaušo pirmi laisvės rytmečiai!,.

Te varpas užtraukia giesmę stipriau, 
Te amžiai rikiuojas į eilę.— 
Neišdildys Tavųjų darby,—aš žinau; 
Tik širdys išugdys Tau meilę!..

Vkt. Miliūnas.

džia; turėdami progos, savo rim
tus, pamatuotus priekaištus pasa
ko atvirai į akis ir laukia paaiški
nimo, bet jų garbės neteršia ir ki
tiems to nepasakoja. Viešus kitų 
darbus kultūringi žmonės vertina 
kritiškai, bet stengiasi, kad jų kri
tika būtų nepikta, neaštri.

. Kovodami dėl idealų, dėl įsitiki
nimų, kultūringi žmonės taip pat 
yra atsargūs. Savo idealų, įsitiki
nimų nekeičia, visada dėl jų gyve
na, dirba ir kovoja, bet kovoja rim
tai, nepasitraukdami iš savo lini
jos nei vienai valandai.

Geri, kultūringi žmonės — labai 
dėkingi. Matydami kitų palanku
mą arba gavę iš jų dovaną sten
giasi kuo greičiausiai padėkoti ir 
parodyti, kad gauta parama ar do
vana jiems labai maloni, brangi ir 
kad jie to niekuomet nepamiršią. 
Dėkingi, kultūringi žmonės verti
na darbus net savo priešų. Su jais 
kad ir kovoja, kad ir nesikalba, 
nebendrauja, bet jų atliktų gerų 
darbų nepamiršta ir, progai esant, 
pasistengia juos pavadinti jų tik
ruoju vardu, nesigailėdami nei ti
tulų, nei švelnių, gražių žodžių.

Kultūringo žmogaus — kultūrin
gi ir elgesiai. Jis moka elgtis vi
sur, Kalbos toną ir jos formą pri
taiko aplinkumai. Apskritai, kul
tūringas žmogus visur kuklus, 
prieš žmones jis nemėgsta girtis, 
pasakoti apie savo asmens reika
lus, atliktus didelius darbus, nesi
rodo esąs labai nusiminęs, nuliū
dęs arba linksmas. „Jaunimo Draug.“
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Švara — kultūros reiškėją.
Mielosios sesės, ką jūs pastebėjote gy

vendamos stovykloje, susidurdamos su 
gamta, su įvairiais gyvūnais? Ar ką 
nors pastebėjote? Aš, pavyzdžiui, paste
bėjau jų išvaizdą, ypatybes ir dar, kad 
visi jie kažkur skuba. Paukštytė skuba į 
savo lizdelį, voverutė — į gūštelę, skruz
dė — į skruzdėlyną, bitė — į avilį, visi 
skuba — namo. Ir kaip tie visi gyvū
nėliai rūpinasi savo nameliais miela žiū
rėti. Jie stengiasi, triūsinėja, kad jų na
meliai būtų švarūs ir patogūs.

Sesės, o kur gi jūs iš pamokų, pabai
gusios darbą, sušalusios, išalkusios, 
skubat? Jūs irgi skubat namo.

Namuose mes suvokiam kokiam kraš
te esame, nes kiekviena tauta sukūrė sa- 
vąiį meną, savo individualumo žymes, 
jas reikšdama namų balduose, induose ir 
audiniuose.

Juk sakoma, kad butas visa pasako 
apie žmogų, kuris jame gyvena.

■ Noriu su jumis, sesutės, pakalbėti 
apie jūsų butukus, jų tvarkymą ir p.

Geras oras, saulė yra reikalingiausi 
dalykai ne tik žmogui, bet ir beveik kiek
vienam gyvūnui. Be oro nyksta ir auga
lai. Stenkimės kuo daugiausia saulės ir 
oro turėti savo butuose, atidarydamos 
langus, arba langučius ne tik vasarą, bet 
ii žiemą, nes žiemą saulė yra brangiausia 
dovana. Jeigu turime nesaulėtus butus, 
nieks mums neuždraus nors juos gerai iš
vėdinti.

Vėdinti butus reikia kelis kartus: bū
tinai rytą, tvarkantis; po pietų ir būtinai 
prieš einant miegoti. Švaraus oro butuo
se gali turėti visi — ir turtingi ir betur
čiai, tik reikia įvertinti jo reikalingumą.

Didžiausia namų „koronė“ yra dulkės, 
kurias matome ant baldų, sienų, grindų. 
Nuolat su jom kovojam ir nuolat jų yra.

Jeigu valom nuo grindų dulkes, turi
me valyti ir sienas. Laiks nuo laiko tu
rime nuimti paveikslus ir juos nudulkinti.

Langų užuolaidas turime mazgoti 
ne tik per Kalėdas ir Velykas, bet kiek
vieną mėnesį. Jos kabodamos atrodj 
švarios, bet tik pajudinki! truputį, ir tuoj 
pamatysit dulkių debesis.

Kaip nuimti dulkes? Dulkes nuimti 
reikia drėgnu Skurleliu arba, kas turi, 
elektrišku prietaisu. Šluostydami sausa 
Skurleliu arba šepetėliu dulkes, mes jų 
nepanaikinam, bet tik perkeliam iš vienos 
vietos į kitą. Pakilusios į orą, jos vėl 
tuoj nutupia.

Miegamas.
Mano maloniosios, miegančios ant 

šiaudų, arba ant pūkų, sesutės. Jūsų lo

vytės gražios, paklodės, užvalkalai balti, 
švarūs, neabejoju, bet pasakykit, ar daž
nai jūs dulkinai, išnešat oran savo pata
lus? Ar pagalvojai, kad dulkės, kurios 
mėnesiais susirenka jūsų pataluose, jūs 
kas naktį įkvėpiat? Jeigu to nedarote, 
nieko nereiškia jūsų baltutėliai užvalka
lai ir paklodės.

Neužtenka mainyti patalo baltinius. 
Reikia gerai išdulkinti, vėdinti patalus 
bent kas mėnesį, o lovą ištrinti škurleliu, 
pašlapintu terpentinu.

Kiekvienas šeimynos narys turi turėti 
atskirą rankšluostį, dantims šepetuką ir 
miltelių arba pastos. Mikrobai, kurių 
visokių mes turime burnoje, yra nepa
prastai kenksmingi. Vartojus šepetuką, 
gerai jį išplauti. Burną reikia nors kartą 
į dieną plauti drungnu vandeniu su boro 
rūkšties priemaiša. (Stiklinei karšto vi
rinto vandens arb. šaukštelis boro rūkš- 
t:es). Muilas, rankoms šepetukai gali 
būti visiems šeimos nariams bendri.

Šukavimosi priemones — šepečiai, šu
kos — kiekvienas šeimynos narys turi 
turėti savo, tiktai jis naudojas ir skyrium 
laiko. Negalima niekam skolinti šukų, 
šepetuko ir rankšluosčio. Tą gerai atsi
minkim, nes toks yra vienas didžiausių 
sveikatos reikalavimų.

(B. d.). P. M.

P. S. Sesutės skautės, jau gan senai 
turime „Skautų Aide" savo skyrelį „Jau
noji skautė“. Reikia pripažinti, kad ta
sai skyrelis dar yra negausus. Tuo ga
lima kaltinti tik mus pačias. Susirūpin- 
kim, sesės, padaryti tą skyrelį turiningą 
ir įdomų. Siųskite straipsnelius ir savo 
pageidavimų „Sk. A." red. P. M.

Asta’S ve n d so n a itė.
— Na, dabar vėl viskas gerai, — 

tarė inspektorius Svendsonas, už
dengdamas automobilio motoro 
dangtį. Šalia stovėjusi geltonkasė 
mergaitė ištiesė jam drobės gaba
lą, kuriuo jis nusišluostė išteptas 
mašinų alyva rankas.

— Vis tik, Astute, mes turėsime 
grįžti namo. Mes vistiek pavėla
vome į miestą, nes bankas yra jau 
uždarytas.

— Tėveli, o kur tu padėsi pini
gus?

Asta atsisėdo į savo vietą, o jos 
tėvas užvedė motorą. Dabar jis 
turėjo atlikti sunkų uždavinį — 
siaurame kelyje reikėjo apsukti 
automobilis. Sėkmingai atlikęs 
pilną sukinį, Svendsonas atsakė

— Iš tikrųjų, tie pinigai! Gaila, 
kad aš patingėjau pravalyti kar
biuratorių garaže. Dabar gi reikės

*
Tyliai šlamėjo eglės didingos, 
Vėjas dainavo ilgesio dainą, 
švietė mėnulis, žvaigždės mirgėjo, 
Supė naktis mus skraiste slaptinga.

Laužas liepsnojo ir dūmai kilo... 
Skruostai įkaitę, šypsosi lūpos, 
O dainos gijo, veržės į tolį, 
Į miško plotus, erdves berybes.

— Jau paskutinis laužas liepsnoja — 
Lūpos šnabždėjo, eglės niūniavo.
Tamsa apsupus kažką kuždėjo, 
O laužas degė, laužas liepsnojo...

Sudiev, pušyne, didingos eglės! 
Sudiev paukšteliai, mažos gėlelės! 
Deki, liepsnoki, mylimas lauže! 
Vai ūžki, ūžki žalias pušyne!

A. Strikulytė.

GERAŠIRDĖ MERGAITĖ.
Kartais didelio pavojaus momentu lau

kiniai žvėrys ieško apsaugos pas žmones.
Irlandijoje viena mergaitė, būdama 

netoli savo sodybos laukuose, išgirdo šu
nų lojimą. Ji suprato, kad ateina medžio
tojai. Jai širdelė suskaudo iš gailesčio 
žvėriui, kurį vijo šunes. Staiga jai ant 
kelių užšoko bailiausias žvėrelis — kiš
kis, Mergaitė apglėbė jį rankomis ir bė- 
go namo. Ją nusivijo šunes. Vis tik mer
gaitė suskubo pribėgti savo namus. Ji 
užrakino kiškį į kambarį, raktą paslėpė 
kišenėje ir išėjo pasitikti medžiotojų, ku
rių daugelis buvo jos geri pažįstami. Jie 
mandagiai jai paaiškino, kad, jei ji ne- 
atiduosianti jiems kiškio, jų šios dienos 
medžioklės malonumas būtų sudrumstas.

Tačiau mergaitė griežtai atsakė:
— Jei jūs išstovėtumėt čia visą dieną 

ir visą naktį, tai ir tada kiškio vis tiek 
negautumėte. Kiškelis puolė į mane, pra
šydamas pagalbos, ir jo pasitikėjimo aš 
neapvilsiu.

Medžiotojai atsisveikino ir nuvažiavo 
savo keliu. Šunes, iki to laiko lakstę 
aplink namus ieškodami pasislėpusio kiš
kio, nusekė savo šeimininkus.

palikti pinigus iki ryto kontoroje, 
kur nėra net tinkamos nedegamos 
spintos.

Jis nutilo. Asta nenorėjo įgristi 
jam savo kalbomis. Abu, tėvas .r 
duktė, vienu laiku pagalvojo apie 
plėšimus, padažnėjus pastaruoju 
laiku apylinkėje. Kaip tyčia, šian
die fabriko kontora gavo už par
duotas plytas stambią pinigų su
mą, kurią privalėjo inspektorius 
nuvežti į miestą padėti į banką. 
Ir, lyg nelaimei, motoro sugedimas 
sutrukdė jam nuvykti laiku į ban
ką.

— Tikėsimės, kad vieną naktį 
pinigai ramiai pabus namie, konto
roje! — garsiai pabaigė sakyti sa
vo mintis inspektorius Svendsonas, 
— o plėšikai, gal būt, žino, kad aš 
turiu narsią mergaitę, ir nedrįs sa
vo nosies kišti į mūsų namus.

s
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Baden-Powelliai ir anglų skautai atvyks!
„Sk. Aido“ redakcijai pasisekė gauti patikimų 

žinių, kad š. m. vasarą, rugp. m. viduryje, Lietuvą 
aplankys lordas R. Baden-Powellis, skaučių šeiė — jo 
žmona, jų vaikai ir keli šimtai Anglijos skautų-čių.

Numatyta kelionė į Pabaltijos valstybes įvyks 
rugp. 12 d. — 29 d. laivu „S. S. Calgaric“.

Išplaukia iš Southhampton. Plaukia į Rotterdam, 
Kylio kanalu į Gdynę, Dancigą, Klaipėdą, Rygą, 
Talliną, Helsinghors, Stockholm, Oslo ir pro Hebridų 
salas į Liverpoolį.

Laivas „S. S. Calgaric", kuris vasarą atneš visų skautų šefą į 
Lietuvą.

Po penkių minučių automobilis 
privažiavo inspektoriaus namelį, 
kuris buvo pastatytas prie plataus 
fabriko kiemo tvoros. Svendsonas 
nuėjo tiesiai į kontorą paslėpti 
portfelį su pinigais, o Asta didžiuo
damasi atsisėdo prie vairo ir vien i 
pati nuvažiavo į garažą. Reikia 
pastebėti, kad ji nelabai skubėjo 
nuvažiuoti ten, jei jau pakliuvo jai 
į rankas automobilio vairas. Mer
gaitė gana daug pasivėžino po fab
riko rajoną ir apsuko keletą ratų 
dideliame kieme. Tiktai po to ji 
privažiavo prie garažo durų ir 
atsargiai pastatė automobilį į vie
tą. Tačiau tą padarė ji ne be gai
lesčio jausmo. Valdyti automobilis 
buvo didžiausias malonumas Astai, 
bet, deja, dvylikos metų mergai
tėms negalima važinėti viešaisiais 
keliais, ir jai reikėjo tenkintis ma
žais pasivažinėjimais fabriko kie
me.

Užtai savo sapnuose Asta atlik
davo automobiliu dideles keliones. 
Štai ir šiąnakt ji buvo išvažiavusi 
tolimon kelionėn, kada ją pažadino 
duslus triukšmas. Asta atsisėdo 
lovoje ir apsidairė. Per langą į 
miegamąjį aiškiai švietė mėnulis, 
o namuose, atrodė, visi miegojo. 
Bet, staiga, mergaitė išgirdo silpną 
dejavimą ir įtartiną bruzdesį.

Asta tuojau nušoko nuo lovos ir 
pribėgo prie lango. Kieme buvo 
visai ramu, bet po kelių akimirks
nių ji aiškiai pamatė išbėgusio iš 
jų namų žmogaus šešėlį. Jis bėgo, 
lenkdamasis prie žemės, ir po pa
žastimi turėjo ryšulį, panašų į port
felį. Nepažįstamasis pribėgo prie 
augančio šalia namų medžio. Asta 
matė, kaip jis užšoko ant dviračio 
ir nuvažiavo tuo pačiu keliu, ku
riuo vakar tėvas važiavo į miestą. 
Šitas kelias vedė į miestą ir į ge

ležinkelio stotį, iki kurios buvo 
apie penkiolika kilometrų.

— Jis nuvažiavo į stotį, — pa
galvojo Asta.

Mergaitė uždegė šviesą ir pažiū
rėjo į laikrodį. Buvo vienuolikta 
valanda, vadinasi ji miegojo dvi 
valandas. Kas buvo tas žmogus, 
kuris bėgo su portfeliu? Kieno de
javimą ji girdėjo?

Mergaitė pradarė duris į tėvo 
kambarį.

— Tėti!
Niekas neatsakė. Asta įėjo į 

kambarį ir uždegė šviesą. Kamba
rys buvo tuščias. Antklodė buvo 
numesta nuo lovos žemėn, bet rū 
tai buvo sudėti ant kėdės. Ma
tyt, tėvas iššoko iš patalo ir išbė
go taip, kaip gulėjęs. 

Durys į koridorių buvo visai at
viros. Staiga Asta vėl išgirdo silp

Asta pamatė gulintį ant grindų savo tėvą.

ną dejavimą. Mergaitė skubiai nu
bėgo per koridorių į svečių kamba
rį, o iš ten į kontorą.

Kambarys buvo apšviestas. Pir
ma, ką pastebėjo mergaitė, — ati
daryta nedegamoji spinta. Vėl kaž
kas sudejavo. Asta už pravirų 
durų pamatė gulintį ant grindų sa
vo tėvą. Jis sunkiai pasikėlė ant 
alkūnės ir laisva ranka pakasė pa
kaušį. Matyt, jis negalėjo atsipei
kėti. Ant jo rankos didelei savo 
baimei Asta pamatė kraują.

— Kas tau, tėveli?
Inspektorius Svendsonas miglo

tu žvilgsniu pažiūrėjo į dukterį. Po 
to, sukaupęs visas savo jėgas, jis 
galėjo šiek tiek prabilti.

— Asta, dukrele mano! Aš už
tikau vagį... prie pinigų spintos... 
Jis mane sužeidė, apkurtino... pa
čiupo portfelį su pinigais... pabė
go..

— Aš mačiau, kaip 
jis dviračiu nuvažia
vo į stotį.

— Reikia... su auto
mobiliu... pavyti., grą
žinti pinigus... Trau
kinys išeina dvylik
tą... Nelaimei ir tele
fonas nakčiai yra iš
jungiamas: policijai 
negalima pranešti...

Inspektorius, su
kaupęs visas jėgas, 
norėjo atsistoti, bet, 
surikęs iš skausmo, 
pargriuvo aukštelnin- 
kas ir vėl nustojo są
monės.

Asta nubėgo pas 
šeimininkę ir pažadi
no kambarinę. Trum
pai ji papasakojo

6
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joms, kas nutiko, o paskui 
nubėgo į savo kambarį apsi
rengti. Tuo laiku moterys pernešė 
inspektorių į miegamąjį ir paguldė 
į lovą.

Tėvo kambaryje Asta surado ga
ražo raktą. Ji sugalvojo drąsų da
lyką: ji tuojau nuvažiuos pas gydy
toją, o paskum sutrukdys plėšikui 
įsėsti į traukinį ir pabėgti. Be jos 
nėra kas padėtų, atseit, ji pati turi 
veikti. Automobilį ji gerai moka 
valdyti ir iki vidurnakčio suspės 
nuvažiuoti į stotį.

Dabar buvo ketvirtis 
dvyliktos; plėšikas jau 
galėjo nuvažiuoti penkis 
kilometrus. Asta toliau 
jau nebegalvojo, bet tuo
jau, įsėdusi į automobili, 
išvažiavo iš fabriko kie
mo.

Penkioms minutėms 
praėjus, ji jau buvo prie 
gydytojo namų. Per lan
gą ji pranešė apie užpuo
limą ir tėvo sužeidi
mą. Gydytojas tuo
jau pat norėjo pasiųsti su Asta jos 
apsaugai savo darbininką, bet mer
gaitė nesutiko laukti nė minutės. 
Gydytojas pažadėjo jai tuojau nu
vykti į fabriką pas tėvą. Minutę 
vėliau ji vėl jau važiavo keliu.

Savo gyvenime ji pati niekada 
dar nebuvo valdžiusi automobilio 
naktį. Nors mėnuliui šviečiant iš 
tikrųjų buvo gana šviesu, bet vis 
tik Asta nesiryžo paleisti mašiną 
pilnu greičiu. Ji atidžiai žiūrėjo į 
kelią, kad nepervažiuotų ko nors 
arba nenuvažiuotai griovį. Tėvas 
gan dažnai leido jai sėstis prie vai
ro, kada jie buvo toli už miesto ir 
arti nebuvo policistų. Dabar tas 
jos mokslas buvo pravartu, ir ji nė 
valandėlės neabejojo, kad laiku 
nuvažiuos į stotį. Asta stengėsi ne
sidairyti į šalis. Ypatingai ją bau
gino pakelės medžių migloti šešė
liai, kurie priminė elgetas, tiesian
čius į ją rankas — savo šakas. 
Mergaitei keletą kartų rodėsi, kad 
priešais ji mato plėšiką, bet kiek
vieną kartą, širdžiai smarkiai pla
kant, ji įsitikindavo, kad medžio 
šešėlį palaikė žmogumi.

Tuo laiku lygus iki tol kelias 
pradėjo eiti kalvotomis vietomis, 
paskum medžiai abipus kelio pa
sikeitė tankiu mišku. Užsyk ta
po tamsiau. Asta sunkiai teskyrė 
kelią. Ji nesiryžo uždegti žiburių, 
kad plėšikas nepajustų sekamas 
esąs...

Kėlias vėl staiga ėjo į kalną. 
Mergaitė jau buvo nuvažiavusi di
desnę kelio dalį ir jos apskaičia
vimu ji jau turėjusi pavyti plėšiką. 

Kalno viršuje mergaitė išjungė mo
torą ir koja primynė stabdžius. 
Automobilis tyliai leidosi žemyn. 
Leidžiantis nuo kalno, pusiaukely 
staiga pamatė ji priešais kažkokį 
atspindį. Ji vos suskubo pasukti 
automobilį į šalį, antraip būtų su- 
važinėjusi dviratininką. Po kelių 
minučių Asta buvo jau toli nuva

žiavusi, tačiau ji nemažino greičio. 
Jai buvo baisu. Kas bus, jei plė
šikas, sužeidęs jos tėvą, dabar ją 
vysis?

Mergaitės mintys grįžo į fabriką 
pas tėvą. Ar suteikė gydytojas 
jam pagalbos? Ar pavojinga žaiz
da? Būdama tvirtos valios, Asta 
privertė save nebegalvoti apie tai, 
kas pasiliko užpakalyje. Ji turėjo 
galvoti, kas bus. Pirmyn! Kada ji 
lenkė dviratininką, aišku, ji netu
rėjo laiko jį apžiūrėti. Bet jai ro
dėsi, kad ji pažino jo susikūprinu
sią nugarą. Tačiau kas, jei ne jis, 
galėtų taip vėlu važiuoti į miestą?

Po nekurio laiko Asta sumažino 
automobilio greitį ir apsidairė. Už
pakaly nieko nebuvo matyti. Ta
čiau, buvo nepakankamai šviesu 
ir, be to, ji žinojo, kad nebuvo už
degtas dviračio žibintas. Ji vėl pa
didino greitį.

Ketvirčiai valandos praėjus, nu
sikaltėlis buvo sulaikytas tuo mo
mentu, kada jis buvo pasiruošęs 
įsėsti į traukinį. Asta pažino jį — 
pas jį rastas tėvo portfelis su pini
gais nekėlė jokių abejonių. Jame 
buvo išspausta — P. S v e n d s o- 
n a s.

Buvo iššaukta policija. Pats sto 
ties viršininkas, sulaikęs nusikaltė
lį, sėdo už automobilio vairo ir 
nuvežė fabrikan Astą, kuri neišlei
do iš rankų portfelio su pinigais.

Tuo laiku mergaitės vyriškumas 
dingo, ir ji karčiai verkė visą ke
lią, bijodama, kad tėvas nepa- 
sveiks.

Automobiliui įvažiavus į vartus 
ir sustojus prie namo gonkų, mer

gaitė galvotrūkčiais iššoko iš auto
mobilio ir pakliuvo tiesiai į lau
kiančio ją gydytojo glėbį. Senasis 
namų draugas sveikino ją plačia 
šypsena, nuo kurios Astai užsyk 
palengvėjo širdyje.

— Bravo, mergelė! — tarė gy
dytojas, spausdamas stoties virši
ninkui ranką. — Inspektorius jau
čiasi visai gerai. Gaila tik, kad 
plėšiko nepavyko pagauti...

Stoties viršininkas trumpai pa
pasakojo jam, kas atsitiko trauki
niui išeinant iš stoties, ir nepašykš
tėjo pagyrimų drąsios mergaitės 
adresu.

Asta tuo laiku jau sėdėjo ant 
tėvo lovos. Inspektorius jau kuri 
iaiką buvo atgavęs sąmonę ir ne
maža rūpinosi savo narsios mergai
tės likimu. Gydytojas negalėjo 
nuo jo nuslėpti, kad ji vienų vie
na nuvažiavo vytis plėšiką. Koks 
gi didis buvo tėvo džiaugsmas ir 
pasididžiavimas, kada mergaitė 
ištiesė jam gerai pažįstamą portfe
lį su pinigais. Žinoma, inspektorius 
taip pat būtų nemažiau džiaugęsis, 
jeigu jo duktė būtų grįžusi be port
felio. Bet Asta, būdama kukli, su
prato savo tėvo spindintį .veidą iš 
džiaugsmo atgavus pinigus.

Į kambarį įėjo gydytojas ir sto
ties viršininkas.

— Kur yra mažoji nusižengėlė? 
— linksmai sušuko gydytojas.

Inspektorius, lyg klausdamas, pa
žiūrėjo į gydytoją.

— Jūsų mergaitė nusižengė ša
lies įstatymams. Leiskite paklaus
ių kur yra jos šoferio liudijimas? 
Kodėl ji važiavo visą kelią į stotį 
be šviesų? Žiūrėkite, jums abiem 
teks atsakyti policijai!

Asta buvo visai išgąsdinta. Juk 
gydytojas sakė gryną tiesą. Ji nu
siramino tik tada, kai visi trys 
vyrai linksmai pradėjo juoktis ir 
įtikino ją, kad, gal būt, šįkart ji 
bus tik įspėta...

Už savo naktinį važiavimą Asta 
negavo barti. Anaiptol — mergai
tė gavo pagvrimo lapą, adresuo
tą panelei Astai Svendsonaitei. ir 
tuziną šimtakronių banknotų*). Tai 
buvo jos užtarnauta dovana už pa
vojingo nusikaltėlio sulaikymą ir 
grąžinimą pavogtų pinigų.

E. V i g e h o 1 m.

*) Danų krona — 1,70 lt. Vert.
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Idėjos ir darbai.
Visuotinės meno istorijos III-sis tomas.

Didžiausio lietuviško meno leidinio 
„Visuotinės meno istorijos“ autorius, 
mons. K. J a s ė n a s, šiomis dienomis iš
leido savo kapitalinio veikalo trečiojo 
tomo pirmąjį sąsiuvinį. Trečiasis tomas 
skiriamas Renesanso ir kitų laikotarpiu 
plastikai ir tapybai. Pirmasai to tomo 
sąsiuvinys (didžiulio formato, 72 psl.) pa
skirtas didiesiems italų renesanso meis
teriams: Raffaello Santi, Correggio, Gior
gione, Palma Veschio, Tiziano, Tintoretto 

ir Veroneza kūrybai nušviesti. Sąsiuvinį 
puošia 74 reprodukcijos, kurių dvi spal
votos.

Antrasis III tomo sąsiuvinys bus pa
skirtas Lietuvos renesansinei tapybai at
vaizduoti. Šis sąsiuvinys pasirodys kny
gynuose vasario mėn.

Valst. teatro dekoracijų paroda.
Nepriklausomųjų dailininkų dr-jos sa

lone (Kaune) buvo surengta įdomi valst. 
teatro dekoracijų paroda, kurioj buvo iš
statyta šių dailininkų dekoracijų darbai: 
Benua, Bičiūno, Dobužinskio, Dubenec- 
kio, Didžioko, Didžiokienės, Galdiko, 
Gončarovos, Kalpoko, Kulakausko, Lapš- 
nio, Liberto, Levinsono, Šimonies, Trui- 
kio, Ušinsko, Varno ir Zacko. Parodoje 
buvo išstatyti dekoracijų ir kostiumų 
eskizai ir tik tų veikalų, kurie buvo sta
tyti valst. teatre.

Tai buvo pirma tos rūšies paroda 
Lietuvoje,

„Paneuropos“ paroda.
Vytauto Didž. universiteto rūmuose 

buvo atidaryta „Paneuropos“ paroda, 
kurioj buvo išstatyta šios rūšies literatū
ra: lietuvių, prancūzų ir vokiečių kalbo
mis, foto nuotraukos, schemos ir kitokį 
dokumentai. Parodą suorganizavo ats. ge
nerolas A. Kurkauskas.

„12 brolių juodvarniais lakstančių“.
Valst. Teatro Šiaulių skyrius pastatė 

šį p. Sofijos Čiurlionienės veikalą ir da
bar važinėja su juo po prov. miestus. 
Veikalas turi didelį pasisekimą.

Lietuviškoji opera „Gražina“.
Valst. opera intensyviai ruošia naują 

premjerą: J. Karnavičiaus origina- 
linę operą „Gražiną“, kurią režisuoja P. 
Oleka, diriguoja M. Bukša, dekoracijų ir 
kostiumų eskizus ruošia dail. Ad. Galdi
kas. Sekančioji operos premjera bus Mo
carto „Don - Juan“, kuriai libreto yra 
paimta iš Lorenco da Ponte to pat var
do dramos. Operą verčia poetas St. 
Santvaras.

Žiemos blaivybės savaitė.
Šių metų žiemos blaivybės savaitė 

prasidėjo sausio mėn. 29 d. ir baigėsi va
sario 5 d. Visos organizacijos, bendruo
menės, valdžios bei privačios įstaigos ir 
atskiri asmenys atitinkamai tą savaitę 
minėjo. Buvo suruošta priešalkoholiškos 
paskaitos, vaidinimai, prakalbos, provin
cijos miestuose ir miesteliuose buvo iš
tiesti per gatves plakatai su priešalko- 
holiškais šūkiais. Daugumas laikraščių 

blaivybės savaitės proga įdėjo atitinka
mus straipsnius. .

XXVII knygos mėgėjai.
XXVII knygos mėgėjų būrelis įsistei

gė prieš dvejus metus. Būreliui vadovau
ja „Mūsų Žinyno" redaktorius pulk. Itn. 
Vytautas Steponaitis. Būrelio tikslai: 
kultivuoti lietuvių dailiąją knygą, kelti 
dailiosios knygos vertę ir kt. Tuo tikslu 
pernai buvo suruoštos net 6 paskaitos.

Būrelis suruošė Čiurlionies galerijoj 
dailiosios knygos parodą, kurios tikslas 
— atkreipti rašytojų ir leidėjų dėmesį į 
lietuviškosios knygos išvaizdą.

Šiais metais būrelis išleis savo met
raštį, skirtą knygai pažinti ir kai kuriems 
lietuvių literatūros istorijos dalykams iš
kelti.

Meno galerijoj nauja paroda.
Meno galerijoj atidaryta nauja meno 

kūrinių paroda, kurioj dalyvauja 13 me
nininkų: N. Arbitblatas (kurio išstatyta 3 
pav.), Bekeris (3 pav.), Gesleris (2 skulpt), 
Goldbergas (6 grav.), Hoppas (2 ekvare- 
lės), Kenskaitė (2 pav.), Kozlovskis (3 

pav.), Kulvianskis (4 pav.), Mane Katz 
(2 pieš.), Markus (4 pav,), Mykolas 70 
(2 pav.), Streichmanas (3 pav.) ir Utkas 
(2 pav.). Visoje parodoje yra 38 meno 
kūriniai.

1932 m. išleistų knygų skaičius.
Apytikrėmis bibliografijos instituto 

žiniomis 1932 m. Lietuvoj išleista 907 at
skirų pavadinimų knygos ir brošiūros. 
1931 m. buvo išleista 1069.

Mirė John Galsworthy (Džon Gelsuorti).
Pirmam šių metų mėn. baigiantis te

legramos iš Londono pranešė, kad di
dysis žilagalvis anglų rašytojas John 
Galsworthy sunkiai serga. Greitai jau vi
są pasaulį pasiekė liūdna žinia, kad ši
tas rašytojas mirė.

Jo vardas ypač buvo garsus pereitų 
metų sausio m., kai jam buvo suteikta 
Nobelio premija už 1932 m. literatūros 
darbus.

Galsworthy gimė 1867 m. rugp. 15 d. 
Velionis yra sukūręs visą eilę knygų, 
nagrinėjančių anglų socialinio gyvenimo 
sąlygas. G. buvo laikomas socialinių pro
blemų žinovu. Ypatingai pagarsino jo, 
kaip gabaus rašytojo, vardą romanų cik
las, pavadintas „Forsaitų šeima", iš ang
lų ūkininkų gyvenimo per kelias kartas, 
pradedant karalienės Viktorijos laikotar
piu. Taip pat nemaža jis yra parašęs gry
nai lyriškų — psichologinių romanų. Be 
to, G. rašė ir pjeses.

Yra viena sąjunga, kurios šakos išmė
tytos visame pasaulyje ir kurios nariai su 
ypatingu liūdesiu sutiks žinią apie 65 m. 
amžiaus žinomo rašytojo mirtį, Galswor
thy buvo įkūrėjas ir garbės pirmininkas 
viso pasaulio Pen-klūbų s-gos, kurios 
skyrių buvo projektuota ir Lietuvoje 
steigti.

Skautai - ės svetur.
Tik 6 draugovės!

Tarp Prancūzijos ir Belgijos yra visai mažutė valstybė — 
Liuksemburgo kunigaikštija, tačiau ir čia yra skaučių. 
Tiesa, nedaug — tik 6 draugovės su 250 skautėmis, bet tai 
lyginus su viso krašto didumu, yra gan geras skaičius. Liuk
semburgo skaučių centras palaiko glaudų kontaktą su Liuk
semburgo skautų vadovybe. Skautų berniukų Liuksemburge 
yra per 1600.

APIE MUS RAŠO UŽSIENYJE.
Austrų skautų laikraščio „U n s e r W e g" 1932 m. N~. 

10—12 įdėta tokia žinutė:
LIETUVA. Ši maža Pabaltės valstybė, atsiradusi tik po 

karo ir turinti apie 2 mil. gyventojų (kaip Viena), turi 10.000 
skautų. Valstybės Prezidentas tuo pat metu ir skautų garbės 
Šefas, valstybės įstatymai saugo uniformą ir ženklus ir paved? 
organizaciją švietimo ministerijai. Lietuvos Skautų Sąjunga 
le’džia turiningą jaunimo laikraštį.

Slovakų katalikų laiškas „Sk. Aido“ redakcijai.
Redakcija ir administracija „S k a u t", oficialaus slovakų 

katalikų skautų organo, labai džiaugiasi, turėdama garbės dargi 
šiemet tarpusavyje pasikeisti savo organus su Jūsiškiu. Me’ 
visada labai džiaugiamės ir laukiame sekančio Jūsų laikrašč'o 
numerio. Drauge tebūna mums leista padėkoti Jums už at
spausdinimą klišės apie mūsų būsimą suvažiavimą — stovykla
vimą prie Belu ša Slovakijos regione; tai mūsų nariuos iš 
tikrųjų sukėlė didelį susidomėjimą Jūsų, žurnalu, kuris vis la
biau ir labiau mums patinka.

Mes labai džiaugtumės, jei laikas nuo laiko mes galė
tumėm gauti iš Jūsų kokias nors naujienas, kad jas patalpin 
tumėm mūsų laikraštyje.

Ar mūsų organas gerai Jus pasiekia?
Mes esame dar jauna organizacija, dėl to net mūsų orga

nas dar nėra visai tobulas, bet mes turim viltį tikrai pagerės 
ir patobulės su Jūsų broliška pagalba.

Panašiai, kaip pas mus.
Neseniai Belgijos švietimo ministeris išleido visų val

džios mokyklų direktoriams aplinkraštį, kuirame prašo skatinti 
skautų ir skaučių organizacijas. Šis aplinkraštis lygiai Belguos 
skautams, lygiai skautėms atneša realios naudos — skautų-čių 
skaičius krašte pradeda žymiai didėti.

Skautės pralenkė.
Ar žinote, kad Anglijoje skautės savo skaičiumi ge

rokai pralenkė skautus? Dabar Didžiojoje Britanijoje yra 
586.616 skautės ir tik 457.477 skautai.

Vengrų raitųjų skautų draugovė,

8
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Blaivybės savaitės proga.
Savitvardas yra kuriamoji gyvenimo jėga. (F. 

W. Forster).
„Skautas yra blaivus“, — sako 

mūsų dešimtasis įstatas. O pir
mesnis šio įstato tekstas paaiškina 
tą patį: „skautas... nesinaudoja 
nuodais: negeria ir nerūko“. Tat, 
abstinencijos principas yra įsak
miai įrašytas mūsų įstatuose.

Skautas yra tiesus, skauto veiks
mai ir elgesys negali prieštarauti 
tai idėjai, kuri yra sijama su pačiu 
skauto vardu. Tapdamas skautu, 
įžodyje pasižadėdamas būti ištiki
mas skautų įstatams — kandidatas 
tuo pačiu pasižada vykdyti ir tą 
dešimtojo įstato dalį, kuri deda jam 
pareigą būti abstinentu. Skautas 
tol yra skautas, kol tą pareigą 
vykdo — Baden-Powellis yra sa
kęs: rūkantis skautas — nebeskau- 
tas.

„Įvairios rūšies narkotikai silp
nina valios patvarumą, jie daugiau 
ar. mažiau kenkia jauno žmogaus 
sielos ir kūno sveikatai. Kiekvie
nas nervus svaiginąs dalykas de
struktyviai veikia žmogų. Dėlto 
vien visai blaivus tegali atsižymėti 
morališku stiprumu“. (Vysk. K, Pal
tarokas). O skauto tikslas kai > tik 
yra tą patvarią valią savy auklė
ti, kuri padėtų jam nugalėtoju eiti 
i gyvenimą, sau ir kitiems padėti. 
Skautas nori augti sveikos dvasios, 
sveikų nervų, geros giedrios nuo
taikos. Todėl skautas nevartoja 
čilkoholio ir tabako.

Šitas įstatas nededa skautui ka
žin kokios nepakeliamos, sunkios 
par igos, nereikalauja nepaprasto 
išsižadėjimo. Priešingai, abstinen
cijos reikalavimas yra vienas pa
čių lengviausių reikalavimų iš vi
sų tų, kuriuos stato skautui įstatai. 
Atsisakyti nuo rūkymo sunku tik 
tam, kurio organizmas yra įpratęs. 
Kas nėra pradėjęs rūkyti, tam ne
rūkyti yra visai nesunku, reikia tik 
paprasto mažo susilaikymo, reikia 
nepradėti. Negerti yra taip pat 
lengva, nes be alkoholio negali 
apsieiti tik chroniškas girtuoklis, 
alkoholikas. Bet alkoholikas yra 
nesveikas žmogus, yra ligonis. 
Jo vieta alkoholikų gydykloje. 
Sveikam, normaliam žmogui alko
holis nėra reikalingas.

Tat, skautas turi nepradėti. Dėl 
ko pradedama. Dažniausiai iš smal
sumo arba iš noro pasirodyti „vy
ru“; Skautas moka čia nepasiduoti 
smalsumui, ir žino, kad papirosas 
dantyse tai dar joks vyriškumo įro
dymas, Kai kurie pradėjo rūkyti 
dėl blogų draugų įtakos. Skautas, 
atmindamas įstatus, nemoka sekti

biogu pavyzdžiu. Būdamas sąmo
ningas, skautas elgsis taip, kaip jo 
pareiga liepia, o išpildytos parei
gos nuotaika kaupo dvasios jėgų 
ir didelio pasitikėjimo savimi.

Netikęs yra teisinimasis: „kodėl 
aš turiu būti kitoks, kaip kiti? Ko
dėl aš turiu nerūkyti, negerti, jei 
kiti rūko, geria?" Turi nerūkyti, 
negerti visų pirma dėl to, kad esi 
skautas! Čia skautas turi pirmiau
sia savęs, ne kitų, žiūrėti, sau — 
ne kitiems statyti reikalavimų. 
„Naikink pikta pasaulyje, bet visų 
pirma nuveik piktybę pačiam sa

Skautas nesiafišuoja, nedemons
truoja, kad, štai yra blaivininkas 
ir sektinas pavyzdys ir pan. Skau
tas supranta, kad nerūkydamas, 
negerdamas — atlieka ne kokį 
žygdarbį, tik savo vieną paprastą 
kasdienę pareigą. Tiesa, kartais 
gali pasitaikyti kokių keblumų, 
pav., jei svečiuose ragina su visais 
išgerti. Bet keblumai tam ir yra, 
kad iš jų rastume išeitį. Ir čia 
skautas gali mandagiai atsiprašyti, 
ir skauto ir šeimininkų taktas nu

rodys kelią. Nereikia tik tokių 
atsitikimų paversti ypatinga skau- 
tiškumo demonstracija. i

Skautas, pats negerdamas, nerū
kydamas, anaiptol nenori statyti* 
savęs kokiu pavyzdžiu kitiems, 
vyresniems, manyti, kad yra už ki
tus geresnis. Dar kartą — skautas 
turi savęs, ne kitų, žiūrėti, būti 
griežtas sau. Čia be galo tinka J. 
Dobilo žodžiai: „Tik skautas, kol 
jis tikras skautas, apie pasaulio 
ir net savo visuomenės perauklė
jimą tegu nemano. Tai ne jo no
siai. — ir vyresnieji skautai arba 
visai išėję is draugovės skautai te
gu nemano, kad jie visi būtų pa
šaukti pasaulį reformuoti. Tai iš
rinktųjų uždavinys. Eilinis žmogus 
geriausiai padarys, jei jis labiau 
rūpinsis, kaip save tobulinti. Ir 
tooulinti per visą gyvenimą“. Šitie 
žodžiai kita proga sakyti, bet be 
galo tinka ir čia.

Baigiam. Skautas sąmoningai 
supranta tą ardančią destruktyvią 
įtaką, kurios turi alkoholis ir nar
kotikai kūno ir dvasios sveikatos 
brandai. Skautas žino ir tą didelę 
socialinę nelaimę, alkoholio atne
šamą. Todėl skautas — didelis ar 
mažas — yra sąmoningas abstinen
tas, pirmiausia griežtus reikalavi
mus statąs sau. Alpis.

Jaunosios kartos auklėtojams 
(Lietuvos ir išeivijos mokyklų vedėjams)

Šių 1933 metų vasario 16 d. su
eina 15-ka metų nepriklausomo 
mūsų atgimusios tautos gyvenimo. 
Tačiau nepriklausomybė mūsų ne
bus tikra ir pilna, kol lenkai laikys 
užgrobę mūsų Vilnių ir trečdali 
mūsų žemių.

Vilnių atgausime tik tuomet, 
kuomet visa mūsų tauta sujungs 
tam vienam tikslui visas savo mo
ralines ir materialines jėgas.

Vilniaus Geležinis Fondas pasi
ryžo suvienyti Vilniaus atgavimui 
kaip visus Lietuvos gyventojus, 
taip ir visą išeiviją. Tasai Fon
das — tai mūsų vienybės simbolis 
ir mūsų sukauptų jėgų didžioji 
atsarga.

Turime eiti ir prieiti prie to,

joję neliktų gyvo žmogaus, kuris- 
nebūtų Vilniaus Geležinio Fondo 
rėmėju.

Šitą obalsį geriausia pagauna ir 
savo jaunomis širdimis atjaučia 
mūsų besimokantis ir bestudijuo
jantis jaunimas. Jeigu visa Lietu-

vos ir išeivijos jaunoji karta be 
išimties prisidės į skaičių aktingų 
kovotojų už Vilnių, pasiimdami 
Vilniaus pasus su Vilniaus ženkle
liais, jei kasmet naujais Vilniaus 
ženkleliais panaujins ir sutvirtins 
savo pasiryžimą — tai tarpas tarp 
mūsų ir Vilniaus kasmet mažės ir 
netruks ateiti laikas, kuomet su
jungtoji tautos valia atitaisys tą 
baisią skriaudą, kuri prieš 12 metų 
buvo jai padaryta.

Visų Lietuvos ir išeivijos mo
kyklų vedėjų ir visų gerb. peda
gogų prašome šių metų vasario 16 
d. (išeivijoje gal kurią dieną gegu-. 
žės mėn.) pasirūpinti prirašymu 
visos savo mokyklos į Vilniaus Ge 
ležinio Fondo rėmėjų skaičių.

Per Vilniaus Geležinį Fondą — 
į mūsų sostinę Vilnių!

Vilniaus Geležinio Fondo 
Komitetas:

pirm. prof. F. Kemėšis 
ir nariai: inž. B. Sližys, 
dir. K, Lapinas, Ad. Kup- 
cikevičius.

Juk žinai —
kad prenumeruodamasis ..Skautų Aidą“ 1933 metams, gausi 
gražų priedą: baden-Powellio knygą „Skautystę berniukams“.
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/D ūda.
t

Nusieičiau į Alvytą, 
Pirkčiau Jurui dūdą.

Vai, dūda, ir vėl dūda, 
Vai did dūda, dūdytėle...

Jušk. r. 362 p.

17—18 šimtm. Europoje buvo 
plačiai paplitęs įdomus muzikos 
instrumentas, vokiečių Sackpfeif- 
fe, rusų volynka vadinamas. Lie
tuviai tą muzikos instrumentą ne
vienodai vadindavo. Kalbininkas 
Dr. A. Bezzenberger'is knygoj 
„Beitrage zur Geschichte der Li- 
tauischen Sprache*', pasiremdamas 
Bretkūno psalmių vertimu, rašo:

dudaragine—eine grosse Sackpfeiffe; 
murenka — eine kleine Sackpfeiffe. 
Griškabūdžio parap. dar šian

die tebedainuojamoj dainelėj sa
koma:

— Pūsk dūdą raginę,
Šok, mergyte, lelija!1)

Yra žinomas šiam instrumentui 
ir kulinės su ūku vardas. Kun. 
Aleknavičia savo „Pritikimuose“ 
sako:

Kaip pas mane (vaike) būsi, 
Kulinę su ūku pūsi.

’) „Dainos“. Jurgio Dovydaičio su
rinktos. 304 p.

Bet dažniausiai šis instrumentas 
būdavo dūda vadinamas. Taip 
vadina ją ir gudai. Galimas daik
tas, kad lietuviai dūdos vardą, gal 
ir pačią dūdą yra iš gudų pasisko
linę. Šią nuomonę patvirtina kad 
ir toks faktas. Žemaičiuose, Alsė
džių apylinkėje, Antanas Juškevi
čius2) užrašė dainą, kurioje mi
nima dūda ir iš ko ji daroma.

Įdomu, kad dūdą vartoja ne lie
tuvis, bet gudas.

Dainelė taip prasideda: gudas veda 
bajorikę ir gauna didžią pasogėlę: kar
vę, karvikę ir žaliąją veršinikę (veršio 
kailį).

„Iš žaliosios veršinikės 
pasisiuvęs sau dūdikę, 
guds pradėjo dūdavoti, 
gudo pati tanciavoti. 
Gana dūdos beklausyti, 
reik patalą pataisyti...“

Dūda būdavo šiaip padaroma: 
iš veršio, ožkos arba avies kailio 
pasiuvamas toks maišas. Jame 
įtaisoma kelių skylučių birbynė3), 
kuria galima įvairios melodijos pa- 
tirliuoti, ir vienas arba du ūkai,

2) „Lietuviškos Dainos" užrašytos par 
Antaną Juškevičę Veliuonos apygardoje. 
Kazan, 1880 m. 332 p.

3‘) Zarasų apskr. Rimšės v. prie Apar- 
dų ežero ją vadina z e 1 e i k a (— rusų 
žaleika).

mediniai, arba raginiai. Jie kiek
vienas teišduoda po vieną toną, 
dažniausiai yra kvinta suderinti ir 
visą laiką, griežiant, ūkia. Tat 
savotiškas birbynei akompanimen
tas. Dar viename maišo saite4) 
įtaisytas pūtiklis. Per jį pripučia
mas maišas oro.

Dūdorius dūdą pažasty laiko. 
Pripūtęs maišą oro, pradeda jį po 
pažaste spausti ir birbyne tirliuo- 
ti. Ūkai visą laiką ūkia. Kadan-, 
gi, maišą pripūtęs, dūdorius turi 
laiko atsikvėpti, tai jis dažnai ir 
užgieda dūduodamas, pav.:

„Šaučiai, kriaučiai, adatariai, 
muzikantai i dūdariai, 
visi šaukit ura., ura!...5)

Šis muzikos instrumentas, kaip 
ir visos birbynės, yra Azijos kil
mės6). Dar ir šiandie dūda var
tojama šiaurės ir pietų Indijoj, 
Dvivamzdžių dūdų galima rasti 
Azijos ir Afrikos persų — arabų 
kraštuose. Iš ten senų senovėje 
dūdą ir rymėnai parsigabeno. Pa
dūduodavo jie ir teatre ir kariuo
menei maršuojant. ,

Viduramžių laikais dūduodavo 
visur Europoj. Rusų dūdos gim
tine laikomas Volynės miestas 
(dėl to ir dūda volynka vadinama). 
Vokiečių meistersingeriai ją va
dindavo Sackpfeiffe arba Dudel- 
sack, italai — Cornamuse, Pipa,

4) Saitas — iš susieti. Čia — anga.
5) Padainavo rašyt. Kardelis, žr. 3 iš

našą.
fi) Plg. Braudo „Osnovy materialnoi 

kultury v muzike“ 1924 m., 39 p.

/ Skudučių gaidos.
Skudutis teduoda vieną toną, todėl mes vartosime pa

togesnę gaidų ženklinimo sistemą. Nebereikalingas raktas, pen
kios linijos (užimtų labai daug vietos), žymėsime tik taktą, 
s k u d u t į ir jo partiją. Taktas —• viršuj, kairėj pusėj, 
trupmena: „suktinio“ taktas 2/t. Kairiajame gaidų krašte skait
menys reiškia skudučių numerius. Penkios linijos — penkių 
žmonių partijos. Gaidos, linijoj pažymėtos, pučiamos tuo sku
dučiu, kurio numeris toj pačioj linijoj pažymėtas (kairėj); gai
dos aukščiau linijos pučiamos kitu skudučiu, kurio numeris (kai
rėj) aukščiau linijos. Pav., imam „suktinį“. Pirmoji partija pu
čiama trimis skudučiais: spiegeli u1), spiegu ir pirmuoju

U Mūsų komplektai papildomi dar vienu labai reikalingu 
skudučiu spie geliu (arba antruoju spiegu), pustoniu 
už pirmąjį spiegą aukštesniu. Jis ženklinamas d v i e m kryže
liais. Tiekimo skyriuje jų galima bus gauti.

s
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(tititiūtitiūt)2). Spiegeliu pučiamos aukščiau linijos gaidos, spie
gu — linijoje, pirmuoju — apačioj linijos. Antras žmogus turi 
2 ir 3 skudutį (k v e p ą): linijoj — kvepo gaidos aukščiau lini
jos — antrojo ir t. t. Du taškeliai takto pabaigoj reiškia kar
tojimą (plg. bendrąją muzikos teoriją), i1 ir 21 yra patys ilgieji, 
papildomieji, skudučiai, paženklinti vienu ir dviem ramteliais.

2) Apie skudučių vardus ir paženklinimą žiūr, 1932 m 
„Skautų Aido“ 20 ir 22 nr. nr. .
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anglai — Bagpipe, prancūzai — 
Musette, Sourdeline7).
_ XVII ir XVIII šimtm. Vakarų 

Europoje dūda ypačiai buvo įėjusi 
į madą. Ją pamėgo aukštesnieji 
visuomenės sluoksniai. Dūdos 
maišą šilku aptraukdavo, vamzde
lius paauksuodavo bei pasidabruo
davo. Ją vartodavo ir orkestruos. 
Atsirado dūdorių virtuozų. Pati 
dūda buvo patobulinta: oro pri
pūsdavo nebe lūpomis, bet tam 
tikromis dumplėmis.

Senovės laikais darbus dirbda
vo dideli žmonių būriai. Kad 
lengviau ir smagiau būtų, darbą 
stengdavos ritmingai dirbti. Rit
mui palaikyti gera priemonė mu
zika: vokalinė arba instrumentali- 
nė. Todėl darbas sukūrė neišse
miamą įvairių dainų šaltinį.

Prie darbo, talkų metu, dažnai 
ir muzikantų atsirasdavo. Griež
davo įvairiais muzikos instrumen
tais. Mažojoj Azijoj, pavyzdžiui, 
būrys žmonių grindžia gatvę, sta
to didelę trobą ar tiltą, žiūrėk, 
netoliese, kur paunksnėj, dūdorius 
dūduoja, bubiną muša, arba vamz
deliu tirliuoja — darbininkus 
linksmina. Bulgarai darbo metu 
dainoms dūda akompanuodavo. 
Viename 17 šimtm. įsakyme (Vo
kietijoj) buvo taip pasakyta: kai 
vyrai rugius piauna, tegu pastato 
prie jų muzikantą, kad tas dūda 
dūduotų8).

Ir šiaurės tautos, pavyzdžiui, 
estai, labai dūdą mėgdavo. Jų mu
ziejuose galima pamatyti įvairių 
dūdų rūšių9). Baudžiavos laikais 
Estuose per rugiapiūtę ponai išva
rydavo į laukus šimtus darbinin
kų. Jiems palinksminti kartu siun
čiami būdavo ir dūdoriai. Įdomus 
būdavo vaizdas: didžiausia pasi
lenkusių žmonių eilė piautuvais 
piauna, paskui juos pamažu dūdo
riai slenka, iš šonų eina prižiūrė
tojai. Kol dūdoriai dūduoja, tol 
piovėjai pagal taktą piauna. Vos 
tiktai dūda nutilo, žiūrėk, darbi
ninkai pasikelia, išsitiesia ir nu
stoja dirbti10).

Kad Lietuvoj dūda būtų taip 
pamėgta kada nors, tvirtinti davi
nių nėra. Lietuviai labiau mėgo 
skudučius, ragus, kankles. Bet 
kad ji, paplitusi plačiai pasauly, 
neaplenkė ir Lietuvos, aiškiai pa
rodo mūsų tautosaka. Dūda mi-

7) Braudo „Vseobščaja istorija muziki" 
1922, 68 p.

s) Kari Biucher „Rabota i ritm" 1923. 
225 p.

9) Praeitą vasarą mūsų skautai, daly
vavę Estų tautinėj skautų stovykloj, tu
rėjo malonios progos turtingus jų muzie
jus apžiūrėti.

10) Žr. 8 išnašą, 220 p.

nima beveik visuose didesniuose 
mūsų dainų rinkiniuose.

Dzūkuose buvo, matyt, laikas, 
kad per vestuves tik dūda ir tedū- 
duodavo. Vienoj dzūkų dainelėj11) 
apdainuotos dzieduko su boba 
vestuvės, labai iškilmingos. Kai 
pasigėrę visi šoko, tai

„šoko dūda ir dūdorius, 
paskui mūsų gaspadorius."

Kitokio muzikos instrumento 
šiuose nepaprastai dideliuose šo
kiuose nepaminėta.

Juškevičiaus dainyne12) randa
me, kad patys dūdoriai ir dūdas 
dirba. Medžiotojai, nušovę lokį, 
dūmojo, kiek iš jo bus naudos:

„Pagaliau medinčiai 
da dūmė, da dūmė, 
o dūdų neturint, 
taip sėlbė, taip sėlbė; 
mes nuimsim lokei lūpas, 
padarysim savei dūdas: 
duduosim, dūduosimi"

Tame pat šaltiny, 271 p., ran
dam dainelę, kun, Eitutavičės pa
dainuotą, iš kurios matyti, kad 
be dūdos ir šokti nepadoru:

„Moteriškę, nors geriausią, 
apkalb žmogus dar biauriausiai;
visi sako: blogas būdas,
kad jau bobos šok be dūdos."
Dūda, matyt, Lietuvoj gražiai 

padūduodavo. Kartais net išalku
sius vaikus dūda ramindavo:

„Vaikeliai verkia,
duonelės reikia,
prašyčiau dūdoriaus, 
kad padūduotų.

Dūduok, dūdoriau, 
štilkit, vaikeliai, 
o eikit, vaikeliai, 
kazoką šokti"13).

Basanavičiaus „Ožkabalių dai
nų“ rinkiny (I t. 157 p.) randame 
dainelę, iš kurios matyti, kad dū
duodavo ne vienas, du, o gal ir 
daugiau kartu.
„.■'..Vai ir sustojau margoj karčiamėlėj.
— Jūs pažaiskite, mieli dūdorėliai, 
aš aisiu šoktie su savo mergele.“

Ir Biržų padangėj sutinkame dū
dą dainose:

„Oi dūda, dūda, 
šiaudas be grūdo,"14)

Arba:
„Dili, dili dūda, 
šaly kelio būda."15)

Bet labiausiai paplitus dūda bu
vo Lietuvos pietuose ir rytuose. 
Iš ten ji ir į kitus Lietuvos kraštus 
patekdavo. Dainelės „Buvo dūda 
Vilniuj“, pasakymai, nuvažiavo jis 
į Vilnių (į Alvytą) pirkti kam nors

n) „Tauta ir Žodis" I knygos. 1923. 
264 p.

12) Žr. 2 išn., 384 p.
1S) Žr. 2 išn., 276 p.
14) Kun. Sabaliauskas. „Lietuvių dai

nų ir giesmių gaidos". 1916. 213 p,
15) Dr. Niemi ir kun. Sab. „Lietuvių 

dainos ir giesmės". 1911. 42 p.

Trys draugai.

Nori susirašinėti.
i.
Vyr. sk. štabo užsienių dalis gavo 

vieno amerikiečio skauto laišką, kuris 
labai norėtų susirašinėti su lietuviais 
skautais. Tai:

CLAUDE BELL,
Jis yra 15 m. amžiaus, jau 3 metai su

kako nuo jo įstojimo į skautų organiza
ciją. Tai, matyti, sumanus ir energingas 
•vyrukas, turįs 42 įvairias skautiškas spe
cialybes. Jis yra „Erelio skautas" — spe
cialus vardas, duodamas Amerikos skau
tams už didelį skaičių turimų specialy
bių. Claude Bell yra skiltininkas, 32 
Texas‘o draugovėje.

Nepraleiskit progos, jei tik mokat, 
angliškai parašyti šiam Amerikos brolim 
ir įeiti su juo į nuolatinį susirašinėjimą. 
Norintieji gauti adresą parašykit mūsų 
vyr. sk. štabo užsienių daliai, pranešę sa
vo amžių ir skautišką laipsnį.

II.
Norėčiau pradėti draugišką susiraši

nėjimą su Lietuvos skautais. Taip pat 
norėčiau keistis pašto ženklais, knygo
mis, žurnalais ir k.

Mano adresas: Fricis Gipsers,
Liela iela 12/14

Tukums, 
Latvija.

dūdą, pagaliau, Dūdos pavardė — 
rodo dūdos kelius Lietuvoje.

Dar yra ir senų žmonių, kurie 
atsimena dūdą, yra ją matę, gir
dėję. Rimtai paieškojus, galima 
būtų gal ir pačių dūdų rasti, gal 
ir koks dūdorius dar yra kur užsi
likęs.

Gerą darbelį skautai padarytų, 
kad jie per atostogas paklausinėtų 
žmonėse dūdos ir dūdoriaus. Ga
vę kokių žinių, maloniai prašomi 
per Vyriausią Skautų Štabą pra
nešti šio straipsnelio autoriui. Pa
kartoju — daugiau vilties rasti 
rytų ir pietų Lietuvoje.

St. Paliulis.
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Turim darbo su Afrikos gyventojais.
Naktį buvo atėję į stovyklą du negrai ir skundėsi ponui 

Džonsonui, kad masajai labai daug kenčią nuo liūtų. Statą ir 
spąstus su durtuvais plėšikams gaudyt; vis dėlto tam tikrose 
srityse liūtai žudą kaimines, atimą gyventojams maistą. Esą, 
kad ir žmogų nuneša.

Mes išėjom tų masajų ieškot. Gavom eit skersai daubas 
viena po kitos, iki priėjom jų kaimą.

Matyt, kad gyvuliai buvo toj vietoj nuėdę žolę, tai gy
ventojai turėjo kitur nusikelt.

Kadangi masajai keliauja iš vietos į vietą paskui savo kai
mines, tai trobeles statosi tik tam laikui, apsitveria gyvenamą
sias vietas erškėtinėms tvoroms, kad liūtai, leopardai ir kiti 
plėšrieji žvėrys negalėtų prieit. Veršius ir ligonius gyvulius 
laiko arti žmonių.

Toj pačioj vietoj gyvena tol, kol žolės yra. Per tą laiką 
gyvenamąjį plotą taip užteršia, kad iš tolo smirdi.

Pakeliui liūtų nematėm, užtai kitų žvėrelių buvo labai 
daug. Zebrų buvo visos kaiminės, kaip pas mus Amerikoj 
karvių. Kad ir toli pro kaiminę eidavom, jos būtinai turėdavo 
mums skersai kelią prabėgt, ir tokias dulkes sukeldavo, kad 
kiek laiko vos matyt galėdavom.

Kai pagaliau privažiavom gyvenamą vietą, tai išėjo mūs 
pasitikt visas gyventojų būrys. Visi jie buvo pasipuošę, matyt, 
karo drabužiais apsivilkę. Jų kūnai buvo įvairiais dažais iš
marginti, po ausimis kabojo dideli papuošalai. Visų ausys buvo 
pradurtos ir į skyles įsprausti koki medžio ar kaulo gabalėliai 
arba stikliukai. Vyrai buvo apsiginklavę pagaliais ir ietimis, 
kai kurie turėjo lankus ir strėlų. Apie masajus sako, kad jie 
strėlų galus nuodiją. Žvėris, į kurį pataiko, tuojau sukniumba.

Kai priėjom arčiau, jie visi ėmė šaukt: „Jambo! Jambo!" 
Taip jie su mumis sveikinosi.

Kad jie aprimtų ir mes galėtume padaryt kelias nuo
traukas, Dūgas apdalijo juos skautų ženkliukais. Tuos ženkliu
kus jie tuojau į plaukus sau susikišo. Kai kurie kariai, kurie 
buvo moliu išsitepę, atrodė kaip berniukų būrys, vaidinąs 
žmogėdas.

Vienas vyriškis buvo grįžęs iš medžioklės: jis rinko žvė
rių, gnu vadinamų, uodegas; jos jiems buvo reikalingos musėms 
mušt. Jis turėjo negražaus darbo lanką ir kelias užnuodytas 
strėlas. Jo tik ausys buvo papuoštos, šiaip ant kūno nebuvo 
jokio drabužio. Matyt, to krašto žmonės didžiausiu savo kūno 
pagražinimu laiko pradurtą ausį su įstatytu kokiu papuošalu.

Ausis pradeda grąžinėt dar mažiems vaikams. Iš pradžių 
prakiša tik mažą šipulėlį. Vaikui augant, skylę ausyje vis 
didina, iki pagaliau ji pasidaro kelių centimetrų pločio. Kitas 
čiabuvių būdas pasipuošt yra toks, kad lipina sau ant galvos 
svetimus plaukus. Kai miršta kuris iš šeimos narių, tai jam 
nukerpa plaukus, ir juos susilipina į galvas giminės. Kai miršta 
tie, kurių galvos jau buvo taip papuoštos, jų plaukai tenka 
kitiems. Kai kurie giriasi turį plaukų nuo visų savo giminių, 
pradėjus nuo mirusių prieš šimtą metų.

Paskui pradėjo rinktis apie mus moters. Atėjo kokia 
dvidešimt, o gal ir trisdešimt ir visos su mumis sveikinosi. 
Jos buvo nešvarios, tačiau įdomios ir gana gražios.

Bet greitai jie mums pradėjo nusibost, tai nuvažiavom 
toliau.

Kitą dieną išbuvom stovykloje ir fotografavom savo 
žmones; tai buvo įdomu.

Ponas Džonsonas pasišaukė visus savo vyrus ir nufoto
grafavo juos visus drauge. Ponda-ponda buvo užsivožęs savo 
šventadienę kepurę, tik be dugno. Osanis buvo apsivilkęs savo 
raudonais marškiniais; juos turėjo kaip tik tokioms nepapras
toms dienoms. Vienas iš varikų buvo užsivožęs savo didele 
dvilinka skrybėle kaip koks jūrių plėšikas. Bukaris buvo galvą 

skara apsisukęs, o Pišis prisisegęs prikyštę, ant kurios buvo 
išspausdintas skelbimas apie gerą kavą.

Paskui nufotografavom kelis kartus Mogą, aptaisę jį 
skautu. Išmokinom mūsiškai sveikintis, spaust ranką ir šypsotis. 
Šita šypsena jam buvo prigimtas daiktas. Baigę su juo, poną 
Džonsoną ir ponią Džonsonienę skautiškai aptaisėm.

Pagaliau pamėginom dar fotografuot Džonsonų beždžionę 
Kimą, kurią buvo atsivežę iš Nairobio. Bet kaskart, kai pa
vykdavo beždžionę tinkamai pastatyt, praeidavo pro šalį kuris 
iš vyrų ir ji turėdavo juos pult. Su europiečiais Kima buvo 
visai mandagi, bet kai juodųjų kuris arčiau prieidavo, tai 
gergždavo iš piktumo ir rengdavos pult. Mums beesant stovyk
loj ne vieną įkando.

Beveik visi mūs palydovai čiabuviai būdavo nuolat su 
Džonsonais nuo dienos, kada jie į Afriką atvyko. Bukaris, mūs 
ginklus nešiojęs, buvo iš Nubijos. Visi to krašto gyventojai 
laikydavosi labai griežtų taisyklių. Jų įstatymas reikalavo, kad 
ginklų nešiotojas niekad nuo savo šeimininko neatsitrauktų. 
Kai šeimininką užmušdavo koki priešai ar žvėrys, tai ginklų 
nešiotojas nustodavo garbės ir neturėdavo teisės grįžt prie 
savųjų. Paprastai tokiais atvejais jie patys nusižudydavo. Bu
karis buvo vienas iš stipriausių vyrų, kokius mums teko 
matyt. Jo raumens buvo labai tvirti. Jis pakeldavo tiek, kiek 
mes trys drauge. Džonsonai sakydavo, kad Bukaris tikras Afri
kos džentelmenas, ir mes turėjom su tuo sutikt. Jis buvo visų 
palydovų vyresnysis ir nuleisdavo kraują žvėrims, kurie maistui 
būdavo skiriami.

Turėdami stovykloj vieną stipruolį, turėjom ir vieną ap- 
driskėlį, Ponda-Pondą; jis vilkėdavo drabužiais, kuriais tikrai 
Noas buvo vilkėjęs. Jis turėjo švarką, kurs ant jo kūno tik 
trimis plonais siūlais laikėsi. Reikėjo stebėtis, kaip toks dra
bužis nuo jo nenukrisdavo. Jo kepurė iš šono visai gerai at
rodė, bet ji buvo be dugno. Jo kelinės buvo vieni skiautai.

Ponda-Ponda nuolat duodavo suprast, kad turėtume jam 
drabužių padovanot. Jis dažnai mums sakydavo: „Kai važiuosit 
atgal į savo kraštą, aš ateisiu į stotį atsisveikint ir sakysiu: 
sudiev, Dikai, sudiev, Dovai, sudiev, Dūgai. Tada būsiu naujais 
drabužiais apsitaisęs. Dabar aš apdrįskęs, o tada turėsiu naujus 
drabužius. 0 iš kur aš naujus drabužius gausiu? Dikas, Dovas, 
Dūgas žino, iš kur aš juos gausiu! Cha-cha-cha“!

. Ponda-Ponda neturėjo jokių aiškių pareigų. Atrodė, kad 
jis tik tam gyvena, kad nuolat plepėtų. Jis mokėdavo žvėris

Moga taokosi būti geras skautas.
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Dviejų 
skilčių 
rungtynės.

Linksma ir jauku Lapinų skilties iršt
voje. Trys skautai patogiai įsitaisę kal
basi apie įvairius skautiškus reikalus. 
Staiga įbėga gražus aukštas berniukas.

— Gal jūs, vyručiai, matėt Paulių Kut- 
rimą? Prieš valandą jis turėjo ateiti pas 
mane ir atnešti popieriukus, kuriais ža
dėjome prikimšti maišus, tačiau jo vis 
dar nėra.

— Štabe jo šiandie taip pat nebuvo,— 
atsakė Arvydas, — bet štai tau paliktas 
raštelis. Prieš penkias minutes jį atnešė 
jaunesnysis Pauliaus brolis.

Stasys Kentautas, Lapinų skilties skil- 
tininkas, greit atplėšė voką ir, perskaitęs 
kiškuti, sušuko:

— Še tau! Įsivaizduokit, Pauliaus dė
dė telegrama iššaukė jį į Telšius ir jis ten 
kuo skubiausiai išdūmė.

Visi nusiminę valandėlę tylėjo.
— Ką dabar daryti? — pirmas pra

bilo Stasys---- Paulius labai negražiai pa
sielgė išvažiuodamas.

— Mums, žinoma, liūdna, — pastebėjo 
lieknas berniukas, sėdėjęs prieš Arvy
dą, — bet vis dėlto negalima pasakyti, 
kad Paulius blogai pasielgė. Juk tu ži
nai, kad dėdė žadėjo jam duoti savo raš
tinėje tarnybą.

— Žinau, žinau, — kiek rūsčiai atsa
kė Stasys. — Bet nejaugi jis negalėjo nė 
vienos dienos palaukti? Manau, kad tas 
jo reikalų nė kiek nepakeistų.

— Jis man sakė, kad jo dėdė labai 
punktualus ir daug reikalaująs žmogus, 
todėl jeigu Paulius neatvažiuotų, galėtų 
supykęs jam tarnybos visai neduoti.

— Žinoma, tu visados moki kitiems 
pateisinimą surasti, Jonai, — beveik pik
tai atsakė Stasys. — Bet tu tik pagal
vok, kokia dabar mūsų padėtis. Tu pui
kiai žinai, kad nieks iš mūsų skilties 

skautų negali Paulių pakeisti. Man vie
nam jie neleis bėgti, vadinas, viskas žu
vę ir mes matysime palapinę, kaip savo 
ausis.

— Tu užmiršai Liudą. Jis visai neblo
gai bėga, — pasakė Arvydas.

— Taip, vieną, du kilometru jis nu
bėgs, bet toliau neištvers, — liūdnai at
sakė Stasys. — Tu žinai taip pat gerai, 
kaip ir aš, kad jis ir pusės kelio nenu
bėgs. Taip, viskas žuvę. Kito „zuikio“ 
mes neturim. Tenka dabar su didžiausia 
gėda pasitraukti ir leisti sakalams lai
mėti palapinę.

— Jeigu tu sutiksi, aš galėsiu būti 
„zuikiu", — staiga pasakė Jonas Man- 
tauta.

Sprogusi kambario vidury bomba ne
būtų, rodos, padariusi tokio įspūdžio, 
kaip tas pasiūlymas. Jonas buvo lapinų 
lepūnėlis, neseniai įstojęs į skautų eiles. 
Jis gyveno vienas su motina, vargše naš
le. Rytą jis eidavo i mokyklą, o likusią 
dienos dali praleisdavo namie, pagelbė
damas motinai šeimininkauti ir dirbti 
darže.

— Tu?... — po trumpos pertraukos 
pasakė Stasys Kentautas. — Mano mie
las, ar tu esi nors kilometrą nubėgęs?

— Taip, aš esu gan daug bėgęs, — 
atsakė Jonas.

— Kada? Aš niekad nesu matęs ta
ve dalyvaujant kokiuose nors bėgimo 
žaidimuose.

— Taip, dieną aš neturiu laiko, — at
sakė Jonas. — Bet už tat dažnai bėgu 
vienas vakarais ir tokiu būdu treniruo- 
juos.

— Rytoj reikės bėgti 4 kilometrus ir 
ne paprastai, bet kiek jėgos neša!

— Taip, aš žinau, ir vis dėlto manau, 
kad galiu.

— Be jokios treniruotės?
— Pamėginti, manau, galima? — pa

klausė Jonas.
Stasvs pasižiūrėio i kitus.
— Ne. tu nenubėgsi 4 kilometrų, — 

pareiškė jis.
Jonas nieko nebepasakė. Jį užstojo 

Arvydas.

— Kodėl tu nenori jam leisti pamė
ginti, Stasy? Tu pats sakai, kad nėra 
kam bėgti, o palapinė mums labai reika
linga. Mes nieko neprarasim, jeigu Jonas 
bėgs.

— O tu negalėtum, Arvyde?
Arvydas mažas, kaip duonos kepalė

lis, apskritas berniukas, nusijuokė:
— Bėgti galėčiau, bet 4 kilometrų nu

bėgti negaliu. Paklausyk manęs ir paimk 
Joną.

— Tu tikrai manai, kad galėsi? — vėl 
kreipėsi Stasys į Joną.

— Aš tau sakiau: galiu pamėginti, — 
atsakė šis.

Stasys atsistojo.
— Gerai. Mėgink. Mes bėgsime antrą 

valandą nuo Kryžiaus. Būk ten laiku.
— Būsiu.
Stasys norėjo jau eiti, bet dar stab

telėjo.
— Ar tu turi drabužius bėgti?
— Taip, aš turiu batus ir trumpas kel

nes.
— Puiku! Ligi pasimatymo, vyručiai. 

Bėgu — turiu dar begalę darbų.

* *

Tarp lapinų ir sakalų skilčių buvo 
nuolatinės varžytynės. Patyrimo laipsnių 
žinojime lapinai buvo stipresni už saka
lus, tačiau šie visokiais būdais stengėsi 
lapinus pavyti. Jiems tas sekėsi. Pasku
tiniu laiku jie net truputį daugiau už la
pinus turėjo taškų.

Per paskutinį pusmetį lapinai nustojo 
dviejų savo geriausių skautų, todėl ne
tenka stebėtis, kad netikėtai Pauliui Kut- 
rimui išvykus, skiltininkas beveik nusi
minė.

Dar prieš porą savaičių buvo nutarta 
padaryti „šunų ir zuikių“ žaidimą. Lapinų 
skiltis turėjo duoti du „zuikiu", o sakalų 
skiltis — „šunis“. Žaidimas nejučiomis 
virto rungtynėmis. Dar įdomesniu ir rim
tesniu tą žaidimą padarė ponas Saigūnas, 
paskyręs laimėsiančiai skilčiai puikią pa
lapinę. Ponas Saigūnas buvo dvarinin
kas. didelis skautų gerbėjas ir rėmėjas.

Žaidijno sąlygos buvo sekančios: jeigu 
„zuikiai" pasieks finišą, palapinę gauna

lupt geriau už kitus ir daiktus galėdavo geriau nešiot, bet ir 
vieno ir kito darbo vengdavo, kiek galėdamas.

Mėgdavo žvejot. Kai ponia Džonsonienė išbaigdavo meš
kerės kablelius, gana būdavo pasakyt apie tai Ponda-Pondai 
Jis visados jų atsargą turėdavo. Važiuodamas iš namų, imda
vosi visados maišelį su savo brangiausiais daiktais. Jame tu
rėdavo visokių laimę žadančių daiktų: tabakos, meškerių kab
lelių ir daug dar visokių kitų. Į tabaką jis dėdavosi cukraus. 
To mišinio kvapas būdavo baisus.

Osanis, šešių dešimtų metų vyriškis, buvo įdomaus būdo. 
Jis labiau už kitus buvo panašus į Amerikos negrus. Nuolat 
matydavom jį nušvitusi. Susitikęs su mumis, turėdavo kokius 
juokus prasimanyt. Kiti negrai juokdavosi iš jo, vaiku vadin
davo; Osanis į tai jiems atsakydavo: „Taip yra, su vaikais 
žaidžiu. Kas moka man pinigus, jūs ar jų globėjas?" Jis kažin 
kur buvo išmokęs angliškai tart „taip" ir „vaikas“. Tai ir buvo 
visas jo mokslas. Mėgdavo sėdėt prie ugnies ir labiau pats sau 
kalbėdavo: „Vaike! Eik šenai, vaike. Taip, taip".

Vieną dieną turėjom vakarienei gaut kokosinių tortų. Kai 
Osanis atnešė toytą, ponas Džonsonas paklausė:

— Kas tuos tortus kepė? Atrodo labai gardūs.
Ponia Džonsonienė žinojo, kad jos vyras gal panorėt pa- 

juokuot ir taip paklaust, tai buvo iš anksto pamokius Osani 
atsakyt: „Aš juos kepiau ’ šiandie prieš piet“. Bet Osaniui 
parėjo į galvą šį kartą pasirodyt ir su savo angliška kalba, tai 
palaukęs, kada ponas Džonsonas savo klausimą pakartojo, 
rimtai atsakė:

— Vaike, aš tuos tortus kepiau šiandie priešpiet. Taip, 
vaike, taip, tortus, tortus.

Tik susigriebė paskui, kad savo šeimininką taip pavadino 
ir labai išsigando. Bet kai pamatė, kad ponas Džonsonas iš to 
juokiasi, ir pats nusijuokė ir nubėgo į virtuvę.

Iš ryto atsikėlę eidavom paprastai į virtuvę, kur Osanis 
kavą mums virdavo.

— Alio, vaike, — šaukdavom jam.
— Koks aš vaikas, — juokdavosi jis. — Aš jau senas ir 

plinku.
Tuojau nusiimdavo kepurę ir parodydavo, kad iš tikrųjų 

plinka. Bet iki paruošdavo pusryčius, tai paliaudavo savę 
apgailestavęs ir vėl būdavo ir savim ir viskuo patenkintas.

Jis šokdavo mūs prašomas šokį, vardu džimį. Šokdamas 
niūniuodavo pats sugalvojęs kažkokią dainelę. Tada jis būdavo 
labiau į beždžionę panašus, nekaip į žmogų.

Zuka taip pat turėjo arti penkių dešimtų metų. Jis buvo 
visos stovyklos prižiūrėtojas. Kai jam atrodydavo, kad mes 
mažai valgom, tai pats prikraudavo mums lėkštes valgio ir 
stovėdavo prie mūs, iki išvalgydavom. Jis kai kada ir poną 
Džonsoną su ponia taip prižiūrėdavo.

Kartą ponia Džonsonienė pasakė Žukai, kad ketvirtą va
landą norėtų išsimaudyt. Jis pripylė vonią ir paruošė, kas 
reikia. Tik mato, kad ponia Džonsonienė nor išeit fotografuot 
Tada nuėjo pas poną Džonsoną ir pasakė:

— Ponia norėjo vonios, tai tegu eina maudytis. Tegu ne
išeina, iki neišsimaudžius.

Paskui, susidėjęs ant krūtinės rankas, atsistojo ties palapi
ne, kaip koks juodasis Napoleonas. Ponia Džonsonienė nusijuo
kė, bet turėjo pirma išsimaudyt.

Dovas Žuką vadindavo Musoliniu. Jis kas rytas pusiau 
penktą ateidavo į mūs palapinę „labo ryto“ pasakyt. Iš pra
džių mes atsakydavom „labo ryto" ir toliau sau miegodavom; 
tik paskui -sužinojom, kad jis mūs prikelt ateidavo. Vieną rytą 
Zuka atėjo Dovo taip prikelt. Bet Dovas nesikėlė. Tada jis 
paklausė:

— Ar sergi?
— Ne, nesergu, — atsakė Dovas.
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lapinai, o jeigu vienas šunų palies „zui
kį“ prieš šiam pasiekiant finišą — pa
lapinė tenka sakalams.

Kitą rytą pasklido žinia, kad Paulius 
Kutrima išvažiavo. Sakalai nutarė, kad 
lapinai pripažins save nugalėtais ir atsi
sakys bėgti. Jų skiltininkas Algirdas 
Strička labai nustebo, kai paklausęs ga
vo atsakymą, kad lapinai nė nemano 
atsisakyti bėgti.

— Jie, tur būt, nusiųs Liudą, — nu
tarė sakalai.

— Jis nenubėgs, nes labai greit pa
vargsta, -— pasakė vienas iš skautų. Mū
sų sakalai geriau už juos bėga.

Bet kitą dieną sakalai dar labiau nu
stebo, pamatę antrąjį lapinų „zuikį". Kaip 
tikrieji skautai, jie susilaikė nuo pašie
pimų, tačiau jų šypsenos tarytum sakyte 
sakė, kad dabar rungtynės virs lengvu
čiu vaikišku žaidimu.

Stasiui Kentautui ir Jonui Mantautai 
bestovint prie starto linijos ir belaukiant 
ženklo, kurį turėjo duoti patsai ponas 
Saigūnas, Jonas pasilenkė prie draugo:

— Kaip tavo koja? — tyliai paklausė 
jis. — Toji, kurią tu sumušei žaisdamas 
futbolą.

— Viskas tvarkoj, — šiurkščiai atsa
kė Stasys.

Besišypsą sakalų veidai nepaprastai jį 
erzino. Jis buvo įsitikinęs, kad jo drau 
gas nenubėgs 4 kilometrų ir pasiruošęs 
nusiųsti velniop ir Joną ir visus kitus.

— Ar tu perrišai kojas? — vėl pa
klausė Jonas.

— Dar ką?! Žinoma, ne. Tu manim 
nesirūpink, Jonai. Pasaugok geriau savo 
plaučius bėgimui.

Bokšto laikrodis išmušė dvi.
— Bėkit, — sušuko ponas Saigūnas 

ir abu „zuikiai“ pasileido bėgti, garsaus 
savo skilties šūkio lydimi.

— Kiek minučių mums duoda nubėgti 
pirmyn? — paklausė Jonas, kai jiedu nuo 
vieškelio pasuko į paprastą kelią.

— Dešimt minučių. Nekalbėk be rei
kalo, — buvo trumpas atsakymas.

Jonas nė kiek nesupyko už tokį 
šiurkštų atsakymą ir jeigu Stasys būtų 
j: stebėjęs, būtų jo lūpose pamatęs leng
vą šypseną.

Trumpam laikui praslinkus, Stasys pa
suko į didelę ganyklą, greitai ją perbėgo, 
išmėtęs pakeliui keletą rieškučių popie
riukų. Buvo tai sutartas pėdsakas. Už tos 
ganyklos buvo dar ganykla, o toliau — 
ariama žemė.

Nežymiai stebėdamas Joną, Stasys 
stebėjosi, kaip lengvai jis bėga.

Už lauko buvo pieva, o toliau vėl di
džiulė ganykla. Pirm, negu ją pribėgt, 
Stasys padarė klaidinantį pėdsaką ant 
ežios, kuri kirto pievą.

— Dabar pagreitinsim tempą, — pa
sakė jis. — Gerai būtų pribėgti tiltą, kol 
sakalai suras mūsų pėdsaką.

Bėgti dabar teko į gan stačią kalve
lę. Stasys bėgo stipriai suspaudęs lūpas. 
Jo nuotaika kiek pagerėjo. Jie bėgo du 
kilometru geresniu tempu, o Jonas, ro
dos, dar mažiau už jį pavargo.

Kalvos viršuje Stasys atsisuko.
— Jų nematyti, — nusišypsojo jis pa

tenkintas.— Tu gerai laikais, Jonai? Ma
tai, mes jau ir upę beveik pribėgome.

Žemai, tarpukalnėj, apie pusę kilo
metro nuo jų, blizgėjo saulės spinduliuo
se upė.

— Tiltas ten, kairėje, — tęsė Stasys. 
— Aš truputį paklydau ir nubėgau kiek 

labiau į dešinę. Bet tai niekis. Mes ir taip 
smarkiai aplenkėm „šunis“.

Po ilgo ir sunkaus kopimo abiem bu
vo malonu bėgti be jokio įtempimo. Bet 
po kiek laiko jie užtiko akmenuotą vietą 
ir vėl pasidarė sunkiau bėgti.

— Bėkim kiek lėčiau, — pasiūlė Jo
nas. — Čia pavojinga vieta,

—Nieko. Mes negalime gaišti, — 
greit atsakė Stasys.

Vos tik ištarė tuos žodžius, akmenėlis 
išslydo iš po jo kojų ir jis sugriuvo.

Greit pašoko, tačiau jo veidą iškreipė 
skausmas.

— Susimušei? — susirūpinęs paklau
sė Jonas.

— Taip, ir lyg tyčia tą pačią koją, ku
rią sumušiau žaisdamas futbolą, — su
dejavo Stasys. — Skauda, kaip pašėlusi. 
Bet nieko, nustos skaudėjus, jeigu aš pa- 
trinsiu.

Jonas greitai apsidairė aplink.
— Ar galėsi pasiekti aną miškelį, — 

paklausė jis. — Tu pasislėpęs už krūmų 
gydysi skaudančią koją, o aš tuo tarpi 
vėl padėsiu klaidinantį pėdsaką, kad su
klaidinčiau „šunis".

— Pasiekti kaip nors pasieksiu, — tik 
tu neeikvok be reikalo jėgų, dėdamas

Tada Zuka pasakė: /
— Na, tai kelkis.
O kai Dovas vis dėlto nesikėlė, tai Zuka supurtė lovą, 

išmetė iš jos Dovą ir pasakė:
— Kitą kartą man atsikelsi.
Kai Zuka mus prikeldavo, ateidavo Moga, negras iš 

Kongos krašto, su vandens dubeniu.
— Valio, Moga! — šūktelėjom jam.
Į tai jis atsakė:
— Nežinau, ką „valio“ reiškia.

Pono Džonsono palydovų būrys.

Matyt, nenorėjo su mumis, vaikais, leistis į juokus. Jis 
dažnai būdavo taip nusiteikęs, kad nenorėdavo su mumis 
žaist; tada mes pagaudavom jį kutent, iki jis Žuką imdavo 
šauktis. Zuka atėjęs pasakydavo, kad su juo nežaistume ir nuo 
darbo netrukdytume.

Kai po tokio atsitikimo vėl susitikdavom, tai Moga prašy
davo jo nekalbint, nes negalėsiąs darbo dirbt. Paskui priėjęs 
arčiau pašnabždėjo:

— Zuka beprotis.
Ir nubėgdavo sau taip juokdamos, kad veiduose randai 

pasidarydavo dar gilesni. Kai kartą paklausėm, iš kur toki 
randai jam veiduose atsirado, pasisakė:

— Dideliu peiliu susipiausčiau.
Be nuolatinių tarnautojų, stovykloje dirbdavo dar koki 

keturi ar penki nenuolatiniai. Jie nešiodavo vandenį ir malkas 
ir dirbdavo prie vandens valomojo prietaiso. Vienas iš jų, 
matyt, mėgdavo muziką. Kasdien jis pasidarydavo vis kokį 
naują prietaisą. Kartais pasiimdavo kelias skardines dėželes, 
pripildavo jas titnago gabalėlių, prisirišdavo jas po pakinkiais 
ir imdavo šokt. Akmenėliai imdavo nepakenčiamai barškėt, 
bet tai jam, matyt, būdavo smagu.

Vieną dieną pačiame erškėtyne sugedo mums padanga. 
Betraukdami ant rato naują padangą, pastebėjom prie automo
bilio negrą, kurio ponas Džonsonas nebuvo pasiėmęs į kelionę. 
Ponas Džonsonas tuojau paklausė apie jį stovyklos prižiūrėtoją 
Bukarį. Bukaris pasakė, kad tai esąs burtininkas, mokąs lietų 
valdyt; jį pasiėmęs, kad gelbėtų, jei pradėtų lyt. Stovykloj 
prižiūrėtojas papasakojo, kad tas burtininkas turįs lietaus 
rykštelę, tikriau ilgą žolę, prie kurios pritaisyta plunksna, lau
kinio augalo keli vaisiai ir trys ar keturios juodos erškėčio 
uogos. Kai norįs lietų nuvaryt, tai imąs mojuot ta rykštele ir 
kažin ką savo kalba dainuot.
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klaidinančius pėdsakus. Neužmiršk, kad 
tik pusę kelio nubėgome.

— Žinau, — ramiai atsakė Jonas, — 
bet aš turiu dar užtektinai jėgų.

Ir nelaukdamas jokio leidimo, jis nu
bėgo' atgal ir ėmė mėtyti popieriukus de
šinės daubos pakraščiu.

Kada jis grįžo, „šunų“ dar nebuvo ma
tyt. Jis greit nubėgo į miškelį ir surado 
sėdintį už krūmų Stasį. Šis, nuėmęs ba
tuką, liūdnai žiūrinėjo koją.

- — Na, kaip? — paklausė Jonas.
— Nebeskauda, tačiau visai negaliu 

priminti.
— Duok, pasižiūrėsiu.
Jonas pakėlęs koją rimtai ėmė žiū

rinėti.
— Bijau, kad tu nebūtum pertempęs 

sausgysles. Tai, tur būt, ta pati vieta, 
kurią tu anksčiau sumušei?

— Taip, — sudejavo Stasys. Kodėl aš 
neperrišau kojas.

Jonas vos nesušuko; „Juk aš sakiau", 
bet susilaikė.

— Aš turiu bintą kišenėje. Ištiesk ko
ją, aš ją aprišiu.

Stasys tylėdamas išpildė ir Jonas 
ėmė jam bintūoti koją taip vikriai, kaip 
prityręs sanitaras.

Dar nebaigęs bintūoti kojos, jis išgir
do tolimą šūkavimą.

— Štaizir „šunys“, — sušuko Stasys. 
— Reikia bėgti toliau, kitaip jie mus su
gaus.

— Sėdėk ramiai, jie dar toli, — at
sakė Jonas.

— Bet jeigu mes lauksim, jie tikrai 
mus sugaus. Surišk kaip nors greičiau ir 
duok man batą.

— Sėdėk ramiai, — pakartojo Jonas 
taip griežtai, kad Stasys nustebęs į jį pa
sižiūrėjo. — Reikia gerai užbintuoti, ki
taip tu ir ketvirtadalio kilometro nenu
bėgsi.

Ir jis bintavo koją toliau taip rūpes
tingai ir ramiai, lyg „šunys" dar už gero 
kilometro būt buvę.

Šūkavimas vis artėjo.
— Jie ant kalvos, — pasakė Stasys, 

virpėdamas iš nekantrumo. — Už minu
tės jie bus čia.

— Tu užmiršai, kad aš padėjau klai
dinantį pėdsaką, — atsakė Jonas visai 
įamiai, baigdamas bintūoti koją.

— Štai ir pėdsakas, -— išgirdo jie kaž
kieno balsą. — Greičiau, vyručiai, „zui
kiai" neperbėgo upės.

— Tai Algirdas, — pasakė Stasys, 
skubiai maudamasis kojinę. — Aš tau sa
kiau, kad taip bus. Jie tarp mudviejų ir 
upės. Mes pralaimėjome.

Jonas atsargiai iš po krūmų pasižiū
rėjo.

— Taip, jie arti, — pasakė jis, — bet, 
aš manau, mes nuo jų pabėgsime.

— Kokiu būdu? Juk jie mus pavys 
anksčiau, negu mes pasieksim tiltą.

Stasio balsas buvo šiurkštus, beveik 
piktas.

— Kaip koja? — visai ramiai paklau
sė Jonas.

Stasys sekė jį.
— Gerai. Aš galiu bėgti, bet kas iš 

to. Mudu nuo jų nebepaspruksim.
— Nežinia. Eik paskui mane. Tik 

slėpk galvą.
Jis paėmė iš maišo popieriukų ir vi

sai prie pat žemės ėmė sėlinti tarp krū
mų, mesdamas pakeliui popieriukus. Jie 
nuėjo per miškelį tiesiog prie upės.

— Tu kur? Ten nėra tilto, — tyliai 
pasakė Stasys.

— Bet juk tu moki plaukti?
— Taip, žinoma, — nustebęs atsakė 

Stasys. — Bet upė dabar tokia srauni... 
Nejaugi tu manai, kad mes galime ją per
plaukti?

—- Žinoma, taip. Ji neplati. Be to, aš 
žinau labai gerą vietą.

Stasiui buvo naujiena, kad Jonas 
žino apylinkes, bet jis nieko nepasakė.

Už minutės abu „zuikiai" buvo ant 
upės kranto. Jonas sakė tiesą, ji buvo ne
plati, tačiau smarkiai po paskutinio lie
taus patvinusi ir tokia srauni, kad tikrai 
galėjo įvaryti baimės.

Sukandęs dantis Stasys norėjo įeiti į 
vandeni. /

— Ne čia,— sulaikė jį Jonas. — Ge 
riausioji vieta kiek tolėliau.

Jis nusivedė jį truputį žemiau.

— Matai ten akmenį upės vidury. 
Plauk kuo greičiau prie akmens. Galėsi 
prie jo truputį pasilsėti, jeigu pavargsi, 
o iš ten srovė nuneš tave tiesiog prie 
anos seklumos.

— Tai vėl netikras pėdsakas. Čia ne
galima nei perbristi, nei perplaukti upės.
— Staiga išgirdo jie visai tarp medžių 
Algirdo Stričkos balsą. Grįšim prie tilto.

Jonas tyliai nusijuokė.
— Plaukim — pasakė jis ir, tyliai 

įėjęs į vandenį, smarkiai irdamasis ran
komis, nuplaukė prie akmens.

Štai akmuo. Stasys norėjo jį pagrieb
ti, bet nesuspėjo. Pasinėrė. Staiga paju
to, kad Jonas pagriebė ranką aukščiau 
alkūnės ir padėjo pasiekti akmenį.

— Jau mes prie akmens. Pasilsėk ge
rai, o toliau bus visai lengva plaukti, — 
pasakė Jonas.

— Labai dėkui, — tyliai pasakė Sta
sys. — Jeigu ne tu, gal būčiau paskendęs.

— Jie dar nepastebėjo mūsų, — juok
damasis tęsė toliau Jonas, — o dabar 
laimėjimas tikrai bus mūsų. Juk jie turi 
eiti aplink, per tiltą... Pasilsėjai? Plau
kim dabar toliau.

Tikrai, už akmens srovė buvo daug 
lėtesnė ir berniukai visai lengvai pasie
kė seklumą. Sunkiai alsuodami, sušlapę, 
bet labai patenkinti, jie išlipo į krantą ;r 
atsisuko pažiūrėti, ką daro „šunys".

Iškart jie niekur jų nematė, bet stai
ga Jonas parodė ranka:

— Štai jie bėga iš miškelio atgal į ga
nyklas. Mes juos pralenkėm mažiausia 
ketvirtadaliu kilometro, Stasy!

— Taip, dėka tau, — su nauja pa
garbos gaidele balse pasakė Stasys. — 
Bėkim, kol jie mūsų nepastebėjo.

— Pirma reikia palikti pėdsaką, — 
pasakė Jonas, mėtydamas popieriukus,
— kad jie negalėtų pasakyti, kad mes 
neteisingai laimėjom. Dabar, jeigu tau 
koja neskauda, galim bėgti.

Miškelis čia buvo tiek pat tankus, 
kiek ir anoj upės pusėj, todėl medžiai vi
siškai slėpė „zuikius“ nuo „šunų“. Po 
kiek laiko jie išbėgo į kelią ir pasuko į 
pietus, norėdami grįžti kitu tiltu.
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Paskui mes pastebėjom, kad kiti negrai iš jo juokdavosi, 

kai jis savo burtus imdavo varinėt. Bet jie juokdavosi, tur būt, 
tik dėl to, kad europiečiai juokdavosi, nes jie tikėdavo, kad jo 
rykštelė gal ką padaryt, ir dėl to imdavosi jį į kelionę.

Kai kitą dieną grįžom į stovyklą, ėmė lynot. Lietaus 
malšintojas tuojau nušoko nuo automobilio ir ėmė giedot r 
mojuot rykštele. Kiti negrai, pamatę, kad mes juokiamės, patys 
ėmė juoktis. Bet debesis po kelių minučių nuslinko sau, paliovė 
liję ir lietaus malšintojas šypsodamos priėjo prie mūs. Mes, 
susivaldę nuo juoko, jam padėkojom ir pasakėm, kad jis savo 
darbą gerai padarė. Jis buvo labai patenkintas. Paskui kiek 
vėliau gavom girdėt, kaip negrai apie tai kalbėjo. Jie vėl 
juokėsi, tačiau burtais taip pat tvirtai tikėjo, kaip pats bur
tininkas.

Vieną'dieną sugrįžus į stovyklą taip lijo, kad ir pats 
lietaus malšintojas nieko padaryt negalėjo. Kadangi, kaip iš 
namų iškeliavę, nebuvom nė karto maudęsi, tai sumanėm, ap
sivilkę maudomaisiais drabužiais, savotiškai išsimaudyt. Ėmėm 
bėgiot po neseniai nudegusią žolę; nuo to pasidarėm juodi ir 
purvini, kaip to krašto negrai.

Negrai žiūrėjo į mus ir juokėsi iš „išdykusių vaikų", kaip 
jie mus vadindavo. Jie negalėjo suprast, kad mes savo noru 
lauke lydėmės.

Paskui nuėjom prie virtuvės ugnies, kur mūs visi negrai 
buvo susirinkę. Savo juokams pirmutine auka pasirinkom 
Osanį, geriausiai iš visų nusiteikusį. Priėję prie jo, ėmėm 
mankštintis, pav., siekėm žemę pirštų galais, nesulenkdami ko
jų per kelius, klaupėmės ant vieno kelies niekuo nesiremdami

Osanis šaipėsi visu veidu ir pamėgino mus pamėgdžiot. 
Bet kai buvo nebejaunas, tai jam darant pirmą pratimą, per 
kelius kojos linko, o kai darė antrą, nuolat griuvo ant žemės.

Ponas Džonsonas, taip pat žiūrėjęs, ką ištaisom, pasi
šaukė mus nuotraukų daryt. Pirmiausiai jis gerai nufilmavo

Osanį. Paskui kuklųjį Mogą. Mes su juo šokinėjome ir tai fo
tografijoj paskui gerai atrodė. Iš Mogos gerai prisijuokėm, o 
kai Osanis ėmė mėgint ant galvos atsistot, tai tik nepargriū-

Ponios Džonsonienės tarnas Zuka.
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Ska it y to jų tribūna.
Dvasia Ir kūnas.

— Sveikame kūne — sveika ir dva
sia, — sakydavo senovės romėnai. Žino
me, kaip jie žiūrėjo į sportą ir jėgą; jie 
augindavo vaikus tiktai fiziškai stiprius 
ir tik juos auklėdavo. Gyvenimas parodė, 
kad daugelis didžiųjų žmonių, garsiųjų 
pasaulio vyrų, turėjo sveiką dvasią svei
kame kūne. Mes, jaunieji, turime gerai 
įsiskaityti įžymiųjų žmonių gyvenimą, 
kad patys galėtume tapti panašiais. Di
dieji dvasios galiūnai nebūtų parodę pa
sauliui savo darbų, jei jie nebūtų turėję 
sveikų kūnų, daug fiziškų jėgų. Tad, nors 
trumpai, ką rodo pavyzdžiai? — leiski
me faktams prabilti.

&
Stasys vis dar bijojo, kad „šunys“ gali 

juos pavvti ir norėjo visu smarkumu bėg
ti, bet Jonas prašė ji nepervarginti ko
jos ir bėgti ne kietu keliu, bet žole. Kai 
„šunys", pagaliau, juos pastebėjo, abu 
„zuikiai" turėjo dar užtektinai jėgų.

„Šunys" visu smarkumu ėmė juos vy
tis ir vos neprakiurdino savo padų besi
stengdami tai įvykdyti. Tačiau veltui. 
Garsaus „valio" sutikti „zuikiai" visai 
negreitu tempu atbėgo prie Kryžiaus be
veik 3 minutėm anksčiau už 
,,šunį".

— Vadinas, jūsų naujokas patvėrė, 
skiltininke, — pasakė ponas Saigūnas, 
priėjęs pasveikinti laimėjusius.

— Patvėrė! — pakartojo Stasys. — 
To maža. Juk jeigu ne jis, mus būtų dar 
pusiaukely sugavę.

Stasys papasakojo visus bėgimo nuo
tykius, nė kiek nemažindamas draugo 
nuopelnų.

Tokiu būdu lapinai nugalėjo sakalus 
ir gavo puikią skilties palapinę.

s. P. M.

Žinome, kad skulptūra reikalauja ne 
tik menininko gabumų, bet nemažai ir fi
ziškų jėgų. Michelangelo, turėda
mas 86 metus amžiaus, galėdavo dirbti 
prie statulų tris valandas be pertraukos. 
T i c i a n a s, miręs beveik 100 metų, 
prieš pat mirtį tapė paveikslus, ir jo pa
veikslai savo tobulumu nė kiek nesisky
rė nuo subrendusio amžiaus darbų.

Anglų rašytojas Valteris Scotas, 
šlubas būdamas, darė pasivaikščiojimus 
iki 50 klm. Jis labai mėgdavo, poilsio vie
toj, kirsti medžius. Tuo jis stiprino savo 
fiziškas jėgas. Darbininkai stebėdavosi jo 
mokėjimu su kirviu apsieiti, kiti juokda
vosi, kad jis galįs geriau kirvį valdyti, 
negu plunksną. Gėtė buvo pamėgęs 
čiuožyklą ir maudyklę.

Napoleonas, dirbdamas į parą 
16 — 18 vai., nepamiršdavo kasdieninės 
mankštos. Žaibolaidžio išradėjas Frank
linas, poetai Baironas ir Ber
nard Shaw, — geri plaukėjai. Taip 
Dat mėgo plaukiojimą ir L. N. Tolsto
jus. Dikensas kasdie padarydavo 
apie 20 — 50 kilometrų, B e e t h o v e - 
n a s kasdie vaikščiodavo po 7 — 10 klm.. 
Vagneris — šokinėdavo į aukštį...

Iš šių pavyzdžių matyti, kad genialūs 
žmonės (daugumas) savo kūrinius sukū- 

pirmą/ rė, būdami stiprių fiziškų jėgų. Jie kūrė, 
naudodami ir dvasios ir kūno jėgas.

Delta.

Ko mes, skautai, siekia
me?

Pagal pagrindinį skautystės principą— 
mes turime išmokti tarnauti Dievui, tė
vynei ir artimui.

Šiam tikslui pasiekti turime pirmų pir
mučiausia patys susitvarkyti.

Savęs sutvarkymui svarbiausioji prie
monė yra tvirta valia. Todėl mums pir
moje vietoje turi rūpėti išauklėti ir už-

grūdinti savyje tvirtą valią. Šiam tikslui 
mes turime pavartoti visus, savo gabu
mus, visas mintis, viltis ir pasiryžimą.

Koks yra kelias, kuriuo mes praktiš
kai turime eiti?

Tas kelias yra į skaisčias viltis! Mes 
turime žinoti, kad mūsų blogybėmis yra 
visa, kas būtų gėda skautui daryti. 
Kas gi?

1. Nemokėti savo kabos. 2. Nepažinti 
savo krašto ir nemokėti istorijos. 3. Ne- 
budėti, nebūti pasiruošusiam nepasiseki
mams. 4. Būti nedrausmingam. 5. Vengti 
prasto darbo, nepadėti draugui, nepatar
nauti motinai, saviems svetimiems. 6. 
Vengti sueigų, iškylų, stovyklavimo. 7 
Būti egoistu, savimyla. 8. Nedaryti pa
žangos moksle. 9. Nesitikėti nugalėti vi
sas kliūtis. 10. Būti storžieviu, nemanda
giu, negrakščių.

Tik kovojant su visomis šiomis blogy
bėmis, galima save pažinti ir pasiruošti 
kilniam darbui.

Tai sunki yra kova, sunkus kelias, 
bet susispietus į skautų eiles galima vis
ką laimėti.

Skilt. V. Avižonis.

vom iš juoko. Nuotraukai tai tiko, ir visos fotografijos gerai 
išėjo.

Tą vakarą ponas Džonsonas po vakarienės pasakė, ko
kiais vardais mus negrai vadina. Jo vyrai visiems stovyklos 
gyventojams buvo davę savo vardus, nors ir žinojo tikruosius 
jų vardus. Tai ir mus savotiškai praminė: Dovą, kurs nuolat 
su negrais kalbėdavosi ir juokuodavo, vadindavo „Bvana Me- 
nano“, t. y., „ponas, kurs nuolat juokiasi".

Dūgą, kurs viską palengva darė ir taip pat kalbėjo, va
dindavo „Bvana Poli-poli", t. y., „Ponas, kurs labai lėtas".

Kartą Dikas, tarp jų būdamas, nagus valėsi, o kitą kartą 
plaukus šukavosi. Pamatę tai, praminė jį „Bvana Mardali" — 
„ponas dabišius". Už tai iš Diko smagiai pasijuokdavom.

Dikas ir Dovas nušauja po liūtą.
Iki tol vienas Dūgas tebuvo savo liūtą nušovęs. Dabar 

kitų dviejų buvo eilė. Žinoma, kasdien eidavom medžiot, bet 
turėjom pergyvent daug visokių nuotykių, iki vienas iš mūs 
priėjo prie šūvio.

Vieną rytą atėjo į stovyklą Bukaris ir pranešė, kad ne 
per toli nuo mūs keturiolika liūtų aplink zebras sukinėjasi. Tai 
daug mums žadėjo ir todėl tuojau išėjom tų liūtų fotografuot.

Vos pusę mylios nuėję nuo stovyklos, pamatėm devynis 
liūtus, gal tuos pačius, kuriuos praėjusią naktį buvom girdėję 
apie stovyklą rykaujant. Pirmą kartą juos pamatėm, kai buvo 
nuėję į daubą vandens atsigert. Trys iš jų gulėjo ant skruz
dėlyno; į juos gerai galima buvo šaut. Kiti tuojau pabėgo, kai 
tik mus pamatė.

Palikę tuos tris gulėt, nuėjom pusę mylios toliau; tik 
pamatėm kitus tris žole bėgančius. Žolė buvo tokia aukšta, 
kad vos galvas jų galėjom matyt. Kadangi jie buvo kitapus 
daubos, tai gerų nuotraukų padaryt negalėjom. Paskui pa
matėm du liūtu tarp palmių. Vienas buvo su auksiniais kar

čiais; kito karčiai buvo striukesni, ne toki gražūs. Juodu tryp
čiojo į tankesnius krūmus ir palmes prie daubos. Pamatę mus, 
sustojo ir sumurmėjo. Mes nėjom arčiau, nes bijojom, kad gal 
mus pult.

Mes palikom prie vieno klonelio ir ieškojom progos ką 
nufotografuot. Tik pamatėm du žvėris, žiūrinčius į mus iš klo
nio gilumos. Dėl jų nepaprasto didumo iš pradžių palaikėm 
juos per stumbrus. Bet priėję prie aikštelės, už kokio šimto 
metrų pamatėm du dideliu Afrikos liūtu. Jų karčiai buvo bent 
pėdos ilgio, jei ne ilgesni. Toki liūtų karčiai retenybė, nes 
erškėčiai ir krūmai jiems paprastai karčius gerokai apipašo.

Net ponas ir ponia Džonsonai, devynerius metus Afrikoj 
gyvenę ir daugiau liūtų matę, nekaip bet kas kitas, tokių dar 
nebuvo sutikę. Ponia Džonsonienė, tuodu žvėris pamačius, žado 
nustojo.

Vienas iš liūtų pabėgėjo kelis žingsnius priekin. Jo kar
čiai kretėjo ir svyravo iš vieno šono į kitą. Tada ponas Džon
sonas, patrynęs sau akis, prašnabždėjo: „Tų dviejų liūtų fo
tografijos man būtų malonesnės, nekaip kitas kuris Afrikos 
vaizdas". Bet juos nufotografuot buvo nelengva, nes buvo ma
tyt, kad buvo nebejauni ir baikštūs.

Ponas Džonsonas norėjo pamėgint juodu nufotografuot, 
nors būtų reikėję ir kelias dienas dėl to sugaišt. Tuojau su
radom negyvą zebrą ir pabarstėm ją prieskoniais. Nuvilkom 
ją arčiau liūtų ir pasitraukėm per kokiu du šimtu jardų į šalį 
ir laukėm.

Turėjom būtinai laukt ramiai ir nekalbėt.
Taip stovėjom ir laukėm, o liūtai ramiai sau miegojo 

Bet valandą pamiegoję, atsikėlė ir palengva nuėjo šalin. Mes 
labai dėl to nusiminėm.

Laukėm dar valandą, kaip pelės pasislėpę, tikėdamiesi, 
kad juodu sugrįš- Bet liūtai, tur būt, mus pastebėję, nuėjo cau.
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KNYGŲ LENTYNĖLĖ.
V. Mykolaitis - Putinas. ALTORIŲ 

ŠEŠĖLY. Romanas. I tomas. Bandymų 
dienos. 408 p. II tomas. Eina gyvenimas. 
388 psl. ,,Sakalo“ bendrovės leidinys. 
Kaunas, 1933 m. Kiekvieno tomo kaina 
5 litai.

Šis V. Mykolaičio - Putino romanas 
sudomino mūsų skaitančiąįą visuomenę. 
Romanas Altorių šešėly gausiai perka
mas ir skaitomas. Mat jo įdomus turinys 
ir graži forma patraukia skaitytojus. Gerb. 
autorius šiame savo didžiuliame trijų to
mų romane sprendžia du labai opius da
lykus, būtent: 1) kunigavimo ir poetinės 
kūrybos santykį ir 2) nukunigėjimo, arba 
ekskunigo problemą. Svarbiausias roma
no veikėjas Vasaris, kuris neturėda
mas pašaukimo ir tik tėvų verčiamas 
įstojo į kunigų seminariją. Tarp jo poetiš
kos sielos ir kunigo pašaukimo bei pa
reigų kyla kompliktas, kuris, galima sa
kyti, ir sudaro romano branduolį. Pirma
me tome vaizduojama klieriko Vasario 
gyvenimas ir studijos kunigų seminarijoj, 
g antrajame jau kunigo Vasario veiki
mas parapijoj. Romane yra daug įvairių 
klierikų, kunigų, moterų ir šiaip pasau
linių tipų. Visi jie gražiai ir gyvai at
vaizduoti.

Emilija Prūsienė. KUNIGAS KAIRYS. 
Romanas. Vertė A. Domantas - Saka
lauskas. „Žinijos“ b-vės leidinys Nr. 44. 
Kaunas, 1933 m. 284 p. Kaina 3 litai 
50 cnt.

Emilija Prūsienė yra latvių rašytoja. 
Ji domis ir lietuvių tauta. „Kaip kitų 
tautų rašytojus, taip ir mane, lietuvių 
tauta, jos poezija ir senovė pažadino im
tis plunksnos ir sukurti kūrinį, kuris pa
rodytų ir mano tautai, kas buvo, yra ir 
bus lietuviai", — sako gerb. autorė ver

timo prakalboj (7 p.). E. Prūsienė yra 
parašiusi ir nemaža apysakaičių apie 
Lietuvą. Šis romanas vaizduoja Lietuvą 
spaudos draudimo metu, 1880 m. Lietu
vių kovas už spaudą, bajorų santykius su 
liaudimi, rusų valdininkus ir k. Kai kur 
nukrypsta ir į tolimąją Lietuvos praeitį, 
Vytauto Didžiojo laikus. Nors romanui 
kompoziciniu ir psichologiniu atžvilgiu 
būtų šis tas prikiština, tačiau, aplamai 
imant, jis gana įdomus ir skaitytinas.

HINTER DEN SEEN, HINTER DEN 
WALDERN. Bilden Litauischen Volks- 
tums von Victor Jungfer. 1932. Grafe 
und Unzer (Verlag) Konigsberg Pr. 
166 p.

Mokantiems bent kiek vokiečių kal
bos galima drąsiai rekomenduoti šią gra
žiai ir lengva kalba parašytą veikalą. 
Šiame veikale yra rašoma apie lietuvių 
kraštą ir tautą, apie liaudies meną, tau
tines vertybes, vestuvių papročius. Be 
to, yra gražiai išverstų lietuviškų pasa
kų ir dainų. Leidinys gražiai iliustruotas 
Skautai ii gali nusiųsti savo draugams į 
užsieni, šie ras taip skoningai parinktos 
ir vaizdžiai kalbančios medžiagos apie 
Lietuvą.

Akiras - Biržys, Lietuvos miestais ir 
miesteliai. II tomas. BIRŽŲ APSKRITIS. 
Leidėjas V. Atkočiūnas. Kaunas, 1932 m. 
592 psl.

Autorius, matyt, plačių užsimojimų 
žmogus. 1931 m. Juozas Bačiūnas išleido 
jo Alytaus apskritį 702 p. 1932 m. V. 
Atkočiūnas Biržų apskritį. 1933 m., tur 
būt, vėl bus aprašytas naujas apskritis. 
Tiek Alytaus, tiek ir Biržų apskričių ap
rašymai mums rodo, kad autoriui trūksta 
kiek sistemos ir metodo. Jis į savo kny
gą deda visa, kas tik šiokį ar tokį ryšį 
turi su aprašomuoju kraštu. Todėl jj 
knygose daug gal ir menkom vertės faktų, 
kurie gali būt įdomūs tik vietiniams gy
ventojams. Tų apskričių skautams Ak. - 
Biržio knygos bus naudingos geriau pa
žinti savo gyvenamosios vietos praeitį ir 
dabartinę būklę.

A. Dangerutis.

Skautiškos 
įvairenybės

SKAUTAI IR ŽIEMĄ STOVYKLAUJA.
Kai kuriuose kraštuose ir žiemą skau

tai mėgsta stovyklauti. Tam dalyke pir
mą vietą turi Amerikos skautai. Tuo 
reikalu jie yra išleidę ir specialią didelę 
knygą, kurioje yra daug praktiškų nu
rodymų žiemos stovykloms. Žiemą skau
tai stovyklauja ir paprastose palapinėse 
ir specialiose savo rankomis statytose 
miškuose lapinėse bei iš medžio sukal
tose trobelėse. Aišku, kad žiemos sto
vyklavimas paprastose palapinėse nebūna 
ilgas, daugiausia 1 — 2 naktis.

SAUGOKIMĖS TRAUKINIO!
Laikas nuo laiko vis dar pasitaiko ne

laimių su žmonėmis geležinkelio keliuose 
bei pravažiavimo vietose. Nepaisant drau
dimo vaikščioti geležinkeliais ir įspėjimų 
raštu saugotis traukinio prie kiekvienos 
geležinkelio pervažos, vis atsiranda ne- 
paklausėlių, kurie, nebodami pavojaus, 
vaikščioja geležinkeliais tarpe nutiestų 
bėgių arba per gelež. pervažas važiuoja 
nežiūrėdami besiartinančio traukinio ar 
net lenktyniuodami bando pro traukinį 
prasprukti.

Labai svarbu, kad patys piliečiai 
kreiptų daugiau dėmesio į išstatytus prie 
kelių pervažų perspėjimo ženklus ir prieš 
pravažiuodami ar praeidami geležinkeli 
gerai įsitikintų ar nėra pavojaus; ypač 
reikia akylai žiūrėti tose vietose, kur 
geležinkelis užsisuka ir iš tolo nematyt 
ateinančio traukinio; tamsos metu ir ūka
notomis dienomis reikia klausytis paduo
damų iš garvežio signalų (švilpuką.', 
skambalas). Niekuomet per pervažas 
nevažiuoti risčia: 1 — 2 minutes pasku
bėjus nedaug ko bus laimėta, o dėl to 
galima labai skaudžiai nukentėti. Nie
kuomet nevaikščioti išilgai geležinkelių, 
o ypač neiti tarp bėgių atsimenant, kad 
traukinys negali būti taip greit sulaikytas 
ir negali apsilenkti.

Praėjo dar valanda, mes pasijutom alkani ir nuvargę ir 
nuėjom į stovyklą.

Kai Dikas sužinojo, kad gaus į Afriką keliaut, sumanė 
pasiimt su savim lanką ir strėles, kuriomis namie buvo įpra
tęs šaudyt.

Masajų giminės jauni dabišiai.

Kai atvykom į Nairobį, Dikas paklausė poną Džonsoną, 
ar galima bus iš lanko nušaut žvėrį; jis pasakė, kad galima. 
Atsiminę tai, kitą rytą, kai vėl pamatėm du liūtu su ilgais 
karčiais, nusprendėm prieit prie jų arčiau, kad Dikas galėtų 
iš lanko šaut, o ponas Džonsonas tai nufotografuotų.

Nuėjom urvu, kur paprastai su liūtais susitikdavom, ir 
netrukus pamatėm jų visus tris. Jie buvo kitoje daubos pu

sėje ant smėliuoto kalnelio. Mes priėjom, kiek buvo galima 
liūtų nepabaidžius, ir Dikas iššovė. Pirmoji strėlė buvo pa
leista per žemai ir įsmigo į žemę, kelis žingsnius neprilėkur, 
žvėrių. Du liūtai tuojau pašoko iš vietų ir nubėgo į daubą. O 
trečiasis sustaugęs nunėrė už kelių dešimtų žingsnių į žolę.

Dikas nepataikė, vis dėlto ponas Džonsonas padarė ke
lias gyvas nuotraukas. Jis visą laiką stovėjo prie savo prie
taiso ir suko jį.

Mes metėm tuos liūtus ir nuėjom kitų ieškot.
Netrukus pamatėm jų du, bet tie mums dingo, arčiau 

nepriėjus.
Tą pačią dieną prieš piet pamatėm beždžionių pavijanų 

visą būrį. Pamatę mus, jie dingo tankiuose krūmuose, matyt, 
apie mus negražiai kalbėdami.

Plūstis kiekvienas pavijanas gal už kelioliką papūgų .<r 
jūrininkų. Buvo įdomu žiūrėt, kaip jie šokinėjo nuo šakos ant 
šakos ir mums kiek pajėgdami šūkavo. Skyrium matėm kitą, 
malonų vaizdelį — beždžionę motiną su mažiuku vaiku ant 
pečių.

Tuo tarpu ponia Džonsonienė pastebėjo liūtą. Pasižiūrėję 
pro žiūronus, pamatėm dar penkis kitus. Jie visi turėjo kokį 
gyvulį pasigavę ir ėdė. Tai buvo ant aukštumėlės — mes sto
vėjom kitame jos krašte. Ponas Džonsonas padarė kelias nuo
traukas, bet mes buvom per toli nuo liūtų, kad būtų galėję 
kas gero išeit.

Iš tenai grįžom į stovyklą: ponas Džonsonas norėjo pa
siimt daugiau filmų. Be to, dar pasiėmė mažą guminę pūs
lelę su raudonaisiais pipirais. Ponas Džonsonas jau buvo kartą 
pabarstęs dvėseną pipirais ir jam tada pavyko padaryt kelias 
gražias nuotraukas liūto, čiaudinčio nuo pipirų. Šį kartą no
rėjo pripūstą pūslelę, pipirų pripildytą, įspraust į užmušto gy
vulio vidurius. Jis norėjo nufotografuot tą akies mirksnį, kada 
liūtas praplėš pūslę ir pipirai trikš jam į snukį.

(Bus daugiau).
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4200 asm. Pačių vengrų bug 8-10.000. 
Latvių dalyvaus apie 60 skautų.

Radio, telefonai.
Stovykloje įrengiama radio stotis, kuri 

teiks stovyklaujantiems įvairias informa
cijas, pranešimus, duos koncertus ir t. t 
Stovyklose bus ir telefonai.

Jamboree naujienos.
Jamboree vadas — gr. P. Teleki.
1933 m. Jamboree komendantu bus 

grafas Paul Teleki, kuris vadovauja 
ir šios stovyklos paruošimo darbams. 
Profesorius gr. P. Teleki, buv. Vengrijos 
ministeris pirmininkas, yra Budapešto 
universiteto ekonomijos fakulteto deka
nas. Jis yra žymus geografijos mokslinin
kas. Prof. Teleki ilgą laiką buvo vengrų 
skautų aktyvus vadas, dabar jis yra -ų 
sąjungos garbės feldmaršalas. Taip pat 
įeina į tarptautinį skautų komitetą, ku
riam iš viso yra devyni nariai.

Pakviestos mūsų skautės.
Neseniai atsiųstas Lietuvos skautėms 

oficialus pakvietimas atvykti į tarpt. 
Jamboree, kurioje bus ir skaučių sto
vykla. Tokios retos stovyklos, atskiro 
skautų miesto, juk daugelis Lietuvos se
sučių skaučių norėtų matyti.

Jamboree dienraštis.
Godblo’s stovykloje bus leidžiamas 

skautų laikraštis 4 kalboms; laikraščio 
pavadinimas dar. galutinai nenustatytas. 
Dienraštis būsiąs labai įdomus. Jam me
džiagos dalis iš anksto ruošiama.

Nutarta išleisti Jamboree metu nauji 
pašto ženklai.

Šiuo reikalu pasitarimai tarp skautų 
stovyklos štabo ir Vengrijos pašto val
dybos pasibaigė. Nutarta išleisti Jamboree 
atminimui pašto ženklai. Baronas Szalay 
Gabor, vengrų generalinis pašto direkto

rius, pareiškė, kad tai bus gražiausi iki 
šiol išleistų vengrų pašto ženklai.

Ir lakūnai Jamboree.
Šių metų tarpt, stovykloje bus ir avia

cijos skyrius, kurio vyriausiu vadu bus

Vengrai jau mokosi sklandyti.

Vengrijos regento sūnus inž. St. de 
H o r t h y. Jis yra žinomas lakūnas, taip 
pat ir veiklus skautas. Lakūnams paruoš
ta .speciali aikštė su angarais. Ten bus 
bemotorinių lėktuvų skraidymai. Čia pat 
įvyks ir lėktuvų modelių, kuriuos gamina 
vengrų skautai, paroda. Reikia pasakyti, 
kad vengrų skautai yra dideli aviacijos 
mylėtojai. Šiame skyriuje dalyvaus ne
maža skraidymo sportininkų iš užsienių.

Anglų dalyvaus daugiausia.
Iš užsienių skautų, 1933 m. Jamboree 

calyvaus daugiausia anglų skautų — apie

Esperanto.
Skautai, kurie moka esperanto kalbą, 

gali džiaugtis, vengrų skautai turi spe
cialius esperanto kalbos kursus ir jau 
koresponduoja su 22 šalių skautais espe
rantininkais. Prie svetimšalių grupių bus 
priskirti vengrų skautai esper.. informa
toriais. Budapešto skautų parke ruošia 
skautų esperantininkų kongresą.

Nebyliai stovykloje.
Yra ir nebylių skautų. Jamboree va

dovybė leido visiems nebyliams skautams 
stovyklauti kartu. Šio skyriaus vadovai 
dabar mokosi įvairių svetimų kraštų ne
bylių kalbos, kad stovykloje galėtų tin
kamai su jais susikalbėti.

Stovykloje oras bus puikus.
Jamboree vadovybė oficialiai atsi

klausė Vengrijos metereologijos instituto, 
koks numatomas oras stovyklavimo laiku. 
Institutas atsakė, kad per paskutinius 40 
metų tarp rugp. m. 1 ir 15 d. d. Godbllb 
ii jo apylinkėse būta 23,9 m. m. kritulių. 
Maksimumas, 86 m. m., lietaus buvo 
1913 m. ir minimumas, 1,5 m. m., buvo 
1916 m. Tokiu būdu Jamboree lankytojai 
galės džiaugtis geru oru ir mažai matys 
purvo ir lietaus.

„Godolo vadas“.
Jau išleista knyga 4 kalbomis „Godolo 

vadas" su apylinkės žemėlapiu. Jo at
siųsta ir mūsų sąjungai.

Vengrija.
(Ten, kur važiuosime ateinančią 

vasarą).
Vengrų žurnalisto Dr. Tibor de 

Rupprecht-Marconnay specialus 
„Skautų Aidui“ straipsnis.

----- o-----

Prieškarinė Vengrija buvo har
moningas vienetas: didelė lyguma, 
kurią supo iš šiaurės, rytų ir pietų 
Karpatų kalnai, iš pietų vaka
rų Adrijos jūra ir iš vakarų 
Alpių kalnai. Kraštas turėjo 
325.000 km.2 ploto ir 21.000.000 
gyventojų. Pokarinė Vengrija tėra 
maždaug ketvirtadalis senojo plo
to, kuriame dabar gyvena 
8.500.000 žmonių, jų 98% yra 
vengrai. Kita senosios Vengrijos 
dalis yra užimta Rumunijos, Jugo
slavijos ir Čekoslovakijos. Taip pat 
maža dalis tenka Austrijai; o Fiu- 
me sala po karo priklauso Italijai. 
Apie 4.000.000 vengrų gyvena sve
timų užimtoje žemėje.

Šiandieninė Vengrija yra didelis, 
maždaug lygaus paviršiaus, slėnis 
Tik kur-ne-kur pasitaiko nedide
lių, iki 1300 metr., kalnų. Kraštas 
liko neperturtingiausias, nors prieš 
karą buvo turtingas. Nėra nė 
akmeninio anglies, nė aukso, iiė 
pakankamai medžio. Tačiau ir da
bar Vengrija žinoma gerų javų, na
minių gyvulių, vaisių ir puikių vy
nų gamyba. Visi šie dalykai eks
portuojami į užsienius.

Daugelis gyventojų yra savotis-„ 
kai rudai-geltono ar rudai-raudo- 
no, bronzinio antspalvio tipo, nors 
pasitaiko gan daug ir šviesių bal
taodžių blondinų. Tai yra malo- 
altajaus kilmės tauta, panaši kaip 
suomiai, estai, turkai ir totoriai. 
Ji turi tolimos giminystės ir su ja
ponais bei kiniečiais. Bet nuo 
896 m. (data kada vengrai atvyko 
į dabartinę savo teritoriją) mongo
liškos tautos žymės beveik visai 
dingo. Vengrai susimaišė su germa
nais, slavais ir, kiek mažiau, su 
lotynais. Tačiau krašto gilumoje 

ir dabar dažnai sutinkami charak
teringi mongoliški tipai. Tai 
darbšti ir rami tauta. Bet vengrų 
būde kartais pasireiškia palinki
mas pasikarščiuoti. Ir dabar kai
muose kartais tenka pamatyti ko
kios šventės proga net laukinių 
scenų. Vengrų tauta davė Europai 
daug garsių žmonių, kurie, tačiau, 
jau susvetiminta pavarde, dirbda
vo kokiai kitai tautai. Vengrai 
turi žymių rašytojų, dailininkų ir 
mokslininkų. Bet vis dėl to ji yra 
tragiška tauta su likimu, panašiu 
į žydų ar senų graikų tautas. Daž
nai vengrams geriau sekasi gy
venti svetimųjų tarpe negu savo 
krašte. Kadaise vengrų kalba kal
bėjo 12 milijonų žmonių, paskui ji 
liko beveik visai pamiršta. Prieš 
didįjį karą Vengrija buvo Austri
jos dalis.

Rytinėje krašto dalyje yra labai 
originali Hortobagy lyguma, 
kur ganosi didžiausios arklių ir 
beveik visai laukinės jaučių ban
dos. Vengrai, kaip ir lietuviai, yra
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raitelių tauta. Jie myli arklius ir 
moka juos valdyti. Įdomu žiū
rėti kaip jaukinami jauni arkliai ir 
kaip jauni vengrai mokosi jais jo
dinėti ir juos valdyti. Toje daly-

Ordino rūmai Godollo parke, 

je upė yra dažniausia apdainuo
jama vengrų liaudies dainose, 
keista, bet tai nėra didžiausia ša
lies upė Dunojus, tik Tisza 
Ji labai panaši į Nemuną.

Į pietų vakarus nuo Budapešto, 
maždaug 3 — 4 valandų kelio ge
ležinkeliu, yra didžiausias viduri
nės Europos ežeras Balaton. 
Jis vadinamas „vengriška jūra“. 
Ji yra garsi vasarvietė, apsupta 
senų pilių griuvėsiais, legendiškais 
kalnais, vynuogynų ir nepaprasto 
grožio miškais.

Tiesiog į vakarus nuo Budapeš
to, kokių 150 klm. nuotolyje, pra
sideda didelė giria B a k o n y, ku
ri eina iki šiaurinio ežero B a 1 a- 
t on krašto. Tokia reta vieta me
džioklėms; čia sutinkami briedžiai, 
šernai, lapės ir daugybė smulkes
nių žvėrių. Dar prieš kokius 80 
m. čia viešpatavo didvyriški ir 
džentelmeniški banditai, kurie, 
kaip apie juos pasakojama, neda
rydavę blogo neturtingesniems 
žmonėms, atvirkščiai, jie dažnai 
neturtėliams išdalindavę nuo tur
tuolių atimtus pinigus. Šie bandi
tai buvo labai populiarūs ir le 
gendariniai, sako, kad Austrų im
perijos betvarkės ir baisenybių 
laikais jie buvo vietiniai teisėtu
mo dabotojai. P e c s krašto pie
tų vakarų kampe yra porcelianos 
ir tarakotos, kuri yra garsi Euro

poje S o 1 n a y vardu, gamybos 
centras. Į rytus nuo Pecs, pie
tinėje krašto dalyje prie Maros 
upės guli savo didumu antras po 
Budapešto vengrų miestas (kaip 
Kaunas) S z e ged su 120.000 gy
ventojų, turįs žinomą universitetą. 
Tai irgi geriausio pasaulyje ,^apri
ko“ — žalių pipirų gaminimo cent
ras. Visai netoli Mako yra žymus 
svogūnų eksporto centras. Že
miausiame (gulinčiam labiausia i 
pietus) Vengrijos kampe yra įdo
mių vietų, kur per didelius vasa
ros karščius pasitaiko matyti Fatą 
Morganą — panašus reiškinys 
kaip tas, kuris apgaudinėja keliau
tojų akis Sacharoje, atkeldamas 
prie jų kokio tolimo miesto ar 
upės vaizdą. Aukščiau šiaurės 
rytų šalies dalyje randame trečią 
didumu Vengrijos miestą D e b r e-

Vengrijos stepėje.

c e y su 110.000 gyventojų, čia irgi 
yra universitetas. Tai labai tur
tingas miestas — Hostobagy lau
kai yra šio miesto nuosavybė -- 
protestantizmo centras. Toliau į 
šiaurę prie rubežiaus yra Tokay 
— nuo kitų atskirtas kalnas, turįs 
keistą formą — senas vulkanas, 
stovįs tarp Karpatų kalnų ir lygu
mos. To kalno vynuogynai pietų 
pusėje yra puikiai saulės šildomi. 
Jo mediciniškas vynas yra labai 
žymus ir brangiausias pasaulyje. 
Paskutiniais laikais žymus šio vy
no vardas yra kiek nukentėjęs, 
nes kiti, labiausia lenkai, pradėjo 
j j falsifikuoti glicerinu.

Gražūs M a t r o s šlaitai yra 
puiki vieta skautų stovykloms ii 
iškyloms. Lillafūred — šios 
gražios apylinkės centras — yra 
didžiausias Vengrijos kurortas, 
lankomas visų aukščiausių valdi
ninkų. Pačioje šiaurinėje krašto 
dalyje yra dar, nors ir nedaug, 
akmeninės anglies ir geležies. 
Miskolc ir Salgotarjaa 
yra industrijos miestai, D i o s - 
g y or — geležies pramonės cent
ras.

Esrtergom, arti Dunojaus 
kranto, yra arkivyskupo reziden
cija su puikiausia visoje šalyje ka
tedra. Visegrade, irgi ant Du
nojaus, yra senos karališkos Arpa- 
dų giminės pilis ir miškas. Eks
kursija iš Budapešto čia laivu Du
nojaus upe palieka nepamirštamų 
įspūdžių. Godollo — mažas 
miesčiukas, garsus savo karališku 
parku, yra Vengrijos regento po
ilsio vieta. Jis yra tik vienos va
landos kelio nuotolyje nuo sosti
nės. Dabar ši vieta yra pagarsė
jusi skautų tarptautine Jamboree, 
kuri turi čia įvykti šiemet ir šis, 
anksčiau beveik niekam užsienyje 
nežinomas, vardas dabar yra kar
tojamas kelių milijonų viso pasau
lio skautų lūpose.

Nereikia pamiršti ir Kecske
met — abrikosų, persikų, razin- 
kų ir meloniĮ kultūros centro. Kas
met keli tūkstančiai vagonų vaisių 
yra vežami iš čia į užsienius.

Skautai renka baltą stepių žolę.

Pagaliau paminėsiu krašto sosti 
nę Budapeštą. Čia kaip ir 
yra surinktos kartu visos charak
teringiausios krašto ypatybės. Bu-

Vengrų sostinė Budapeštas prie mėlyno Dunojaus.
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dapeštas, kaip beveik kiekvienas 
žino, dalijasi į dvi dalis. Pirmoji, 
Buda, yra senasis miestas, išmė
tytas ant daugelio kalvų. Vakarais, 
kada visur dega žiburiai, jis suda
ro puikų vaizdą. Budoje daug 
istoriškų paminklų, likusių iš aus
trų ir turkų (jie viešpatavo Budo
je per 150 m.) laikų. Reikia pa
žymėti, kad tai pilnas gamtos mies
tas. Čia pat yra ir miškas, lengvai 
pasiekiamas iš įvairių miesto da
lių. Kasdieną galima daryti pui
kių ekskursijų nepaprastai gražio
se sostinės apylinkėse. Iš kalvų 
atsidaro nuolat puikūs vaizdai į 
Dunojaus slėnį. Kiekvienu metų 
laiku Budapeštas yra vienas pui
kiausių Europos miestų. Tačiau, 
gražiausias oras čia yra liepos, 
rugpiūčio ir rugsėjo mėnesiais. Lie
pos mėnesyje Budapešto sodnai 
duoda nepaprastą kiekį įvairių 
uogų, rugpiūčio mėn. priemiesčio 
vynuogynai pilni skanių vynuogių. 
Taip pat sodai ir miškai tais mė
nesiais yra turtingiausi spalvomis, 
džiuginančiomis žiūrėtojo akis. 
Skautams čia puikios vietos. 
Tramvajus iš miesto nuveža tiesiog 
į mišką, kur rojus iškyloms bei 
stovykloms. Dar kartą, norėda
mas pabrėžti Budapešto apylinkių 
nepaprastą turtingumą ir įvairu
mą, galiu pasakyti, kad gyvenda
mas šiame mieste 18 metų, esu 
padaręs jo apylinkėse per 400 
ekskursijų ir dar šiandie kiekvie
noje savo ekskursijoje aš randu 
naujų kelių bei naujų vietų.

P e s t a s yra miesto dalis kai
riajame Dunojaus krante. Tai 
pramonės ir prekybos miestas su 
puikiais rūmais (parlamentas, tau
tos muzėjus, dailės, pramonės, 
agrikultūros muzėjai), paminklais 
ir gražiais parkais. Dunojus yra 
didelė susisiekimo arterija ir pui
kių ekskursijų priemonė. Po di
džiojo karo ne tik turizmas, bet ir 
įvairus vandens sportas yra įėję 
labai į madą, taigi ant Dunojaus 
galima nuolat matyti daug šio 
sporto mėgėjų. Dunojaus sala, 
M a r g e r i 11 e, yra įvairių spor
to rūšių susirinkimų vieta. Joje irgi 
yra parkas, labai rūpestingai pri
žiūrimas, turįs įvairiausių rūšių ro
žių, retų medžių ir puikių žolynų. 
Čia nuolat girdėti įvairiausių 
paukštelių čiulbėjimas, nes čia 
nieks neturi teisės jiems pakenkti 
bei juos trukdyti.

Apie Budapeštą reikia dar pa
sakyti, kad miestas turi 1.100.000 
gyventojų. Jis yra didžiausias 
Europos kurortinis miestas. Mar- 
geritos sala, Šv. Gellesto kalnas

Iš musų gyvenimo.
SUSKAUTINTA ŠIAURĖS LIETUVA. 

Biržų tunto 2 metų sukaktuvės.
2 metų savo sukaktuves sausio 29 d. 

tuntas paminėjo grandiozinėm iškilmėm, 
į kurias atsikvietė net stambiausią skau
tų vadovybės figūrą — Vyriausįjį Skau
tininką, kurį atvykusį kad ir vidurnaktį 
gražiai išsirikiavę sutiko stoty. Aš da
bar netikiu, kad iš nieko negalima šį tą 
padaryti, kadangi ir Biržų tuntas labai 
neseniai (prieš porą metų) beveik nieko 
neturėjo, o šiandie čia jau yra net 10 
dr-vių skautų-čių ir 12 dr-vių jaunųjų vil
kiukų bei paukštyčių, vadinasi, summa 
summarum Biržų rajono tuntas turi 22 
dr-ves su 276 skautais-ėmis ir 404 vilk, 
ir paukšt. Tam didžiuliam būriui vado
vauja tuntininkas apskr. v-kas sktn. VI. 
Rozmanas. Skautai užkariavo plačios vi
suomenės simpatijų, kuri dabar skautams 
labai prielanki ir eina net į aktyvų skau
tišką darbą. Štai visi Biržų tunto drau
gininkai yra gimn. mokytojai, be to ir Bir
žuose ir Pasvaly puikiai veikia Sk. R. 
Dr-ja, o ant Biržų miesto rotušės didin
gai dominuoja skautiška lelija! Tuose pat 
rūmuose yra jaukus Muziejus, kuriame 
skautai turi savo skyrių. Čia tvarkingai 
aplink Šefo Resp. Prezidento portretą 
stovi skautiškos vėliavos, kabo dr-vių 
šefų paveikslai, po stiklu guli aukso kny 
ga ir juodi kaspinai su užrašais, pav., „Se
se, Vilnius tavo troškimų pradžia ir pa
baiga“. Tuos kaspinus biržiečiai turi gra
žią tradiciją kasmet 9 spalių užrišti ant 
vėliavų, o sausio 25 d., t. y., tunto gimi
mo dieną, atrišti, kas reiškia tvirtą skau
tu pasiryžimą atvaduoti mūsų tautos šven
tovę. Be to, biržiečiai turi dar daug kitų 
gražių tradicijų.

Dar vienas įdomus dalykas, tai tas, 
kad Biržų tuntas turi vieną mažiuką, bet 
nepaprastai talentingą, auklėtinį, kurį 
tuntas globoja ir leidžia į mokslą. Jo pui
kūs drožinėjimo darbeliai toli pralenkia 
jo ūgį... Biržų tuntas savo garbei ir visų 
džiaugsmui gal išaugins žymų skulptorių.

Tai dar ne viskas, Biržai ir dar kitų 
naujų dalykų yra padarę: pav., mokyt. 
Balčiūnaitė įkūrė iš kaimo jaunimo Žve- 
jotgaloj dvi dr-ves — skautų ir skaučių. 
Sekasi jiems, kaip pats tuntininkas prisi
pažino, puikiai. Kitiems tuntams čia ga
lima tik pridurti — „...exempla trahunt!“

Žodelis dar apie pačias iškilmes. Rytą 
pamaldos, o po pietų iškilminga sueiga, 
kur Vyriausias Skautininkas, išklausęs iš
semiamo pranešimo, kurį padarė tunti- 
n.nkas, širdingai prabilo į skautus, pri
mindamas skautiško auklėjimo reikšmę, 
mūsų uždavinius ir kitką. Ta pačia pro 
ga buvo įteikti ir ordinai už nuopelnus

yra pilni įvairių mineralinių šalti
nių. Vienas tokių šaltinių yra ir 
pačiame miesto centre prie Eliza- 
betos tilto. Šie šaltiniai pritraukia 
į Budapeštą daug žmonių gydytis. 
Čia, tarp kitko, 1931 m, buvo 
atvykęs savo sveikatos pataisyti 
ir Liet. sk. sąjungos vyriausias 
skautininkas pulk. J. Š a r a u s- 
k a s.

Budapeštas yra ypač įdomus sa
vo gamtos grožiu, nors tai yra ir 
didelis centralinės Europos indus
trijos ir komercijos centras. Bet 

mok. Balčiūnaitei ir tunto adj. vyr. sklt. 
Medelinskui. Gražiai ir nuoširdžiai kal
bėjo gimn. direkt. Dr. A. Juška, gražių 
minčių pareiškė ir gimn. insp. p. Kutra, 
kuris yra kartu ir vienos dr-vės draugi
ninkas ir buvo skiltininkų kursų vedėju. 
Jis palinkėjo skautams būti tais žiburė
liais, kurie ne tik šviečia, bet ir šildo. 
Įspūdingas buvo įžodis, kurį davė dau
gybė skautų. Po oficialių iškilmių skau
tai parodė savo kūrybinius sugebėjimus 
scenoje. Teko ir gražiai pasijuokti iš per
krikštytų „jaučių" (dabar jau „stumbrų") 
aktualių ir linksmų kupletų ir kitų links
mų dalykėlių, be to, teko išgirsti gražios 
muzikos ir pasiklausyti skautų choro, ku
rį veda mokyt, dr-kas Linkevičius, o 
klausytis buvo ko, nes ir repertuaras, ir 
jo išpildymas maestriškas.

Vyr. Skautininkui Biržų tunto skaučių 
skyrius įteikė dovaną — gražią pačių 
skaučių išsiuvinėtą paduškutę.

Po neužmirštamai jaukioj nuotaikoj 
praėjusios pas p. p. Rozmanus vakarie
nės, kurioj dalyvavo ir daug simpatingos 
vietos inteligentijos, Vyr. Skautininkas 
išvyko į Pasvalį.

Pasvalio skaučių tortas.

O Pasvalys irgi biržiečių dvasia gy - 
vena. Jauku, skautiška, malonu. Čia ka 
daisia buvo 8 skautai, o dabar veikia net 
3 dr-vės. Ir čia draugininkai pedagogai. 
Iškilmingoj sueigoj pilnutėlė salė be skau
tų dar ir jų tėvelių bei visuomenės. Vy
riausias Skautininkas pasidalina mintimis, 
užriša kaklaraiščius čia pat davusiems

vis dėlto Budapešte atsispindi vi
so krašto charakteris.

Aš turiu vilties, kad mano skai
tytojai, iš pridedamų kelių iliustra
cijų, gali įsitikinti, kad mano žo
džiai nėra perdėti. Taip pat aš 
norėčiau pastebėti Lietuvos skau
tams, kad Vengrijos bendra krašto 
gamta, jos grožis, krašto istorija ir 
gyventojai turi daug bendro su 
Lietuva, kurią aš irgi gerai paži
nau, čia prabuvęs gan ilgą laiką.

Dr, Tibor de Rupprecht- 
Marconnay.
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įžodį. Skautai su savo vadovybe ir Vyr. 
Skautininku taip greit susigyveno, kad 
baigiantis iškilmėms sunku buvo išsi
skirti. Pažymėtina įspūdinga sktn. Roz- 
mano kalba prieš įžodį. Visišką džiaugs
mą skautais pareiškė ir gimn. dir. p. Klu- 
sis. Ponia Klusienė įteikia nuo vietos sk. 
rėmėjų ponių gražią dovaną Vyr. Skau
tininkui. O teatralė dalis ir čia įdomi, 
skautės kepė ant primusų kiaušinienę, 
vilkiukai ir tie dainavo, kaip dideli, o 
kaip įdomūs buvo kiti pasirodymai!!! 
Bravo, pasvaliečiai!

Galų gale pas skaučių draugininkę, 
veiklią ir skautišką mokyt. Žukauskaitę, 
įvyko daugiau ministeriška, negu skau
tiška, vakarienė, kur dalyvavo gimnazi
jos ir skautų vadovybė. Nuotaika susi
darė tiek jauki, kad baisiai sunku buvo 
iš čia išsikraustyt...

Ir, pagaliau, sausio 31 d. 5 v. 39 m. 
biržietiškas „ekspresas" vežė Vyriausią 
Skautininką Kauno link. Paliko ir Biržai, 
ir Pasvalys, į Kauną teko atsivežti tik 
begales įspūdžių. H e n r .

KELIOS ŽINUTĖS.
Švėkšna. Susidarė laukta skaučių kan

didačių skiltis. Malonu pažymėti, kad 
net visos 4-ios aštuntokės nori dalyvauti. 
Sesėms tenka palinkėti kuo sėkmingiau
sio darbo. Prieš Kalėdas lapinukai išlai
kė egzaminus į III pat. 1. ir dabar ne
kantriai laukia įžodžio. Veikia knygryšių 
skiltis, kurią gimn. vadovybė maloniai su
tiko priglaust po savo stogu.

Petrelė.
MIESTO SKAUTŲ DRAUGOVĖ.

Panevėžys. I-os Kęstučio dr-vės mies
to skautų būrys psktn. P, Dauko išplės
tas į dr-vę, kuri pasirinko Mindaugo 
vardą. Dr-vėj 27 skautai. Suskirstyta į 
keturias skiltis, skiltininkai J. Bartke
vičius, V. Rušas, A. Bikmanas, J. La
zauskas. Visi vyrai energingi ir daug 
žada. Adjutanto p. eina psklt. J. Liubar
tas. Kartą keliems mūsų skautams teko 
progos patarnauti I-ai pr. mokyklai, todėl 
dabar dr-vė mok. vedėjo p. Janausko 
asmeny turi širdingą prietelių. Šventadie
niais dr-vė ir skiltys mokykloje daro su
eigas ir užsiėmimus.

Aukštaičių Juzė.
SKILTININKŲ KURSAI IR 

LAIKRAŠTIS.
Marijampolė. I karin. Juozapavičiaus 

dr-vė suruošė skiltininkų kursus. Pro
gramoje ruošiamasi į I ir II pat. 1. ir pa
šnekesiai apie skiltininko darbus. Dr-vėje 
25 skautai, padalyti į tris skiltis: Lapinų, 
Žirgų ir Balandžių.

— Prof. Jablonskio sk. vyčių būrelis 
išleido laikraštėlį „Sakalą". Svajūnas.
PASVALIEČIAI SKAUTAI BIRŽUOSE.

Gruodžio 8 d. į Biržus buvo atvykę iš 
Pasvalio 3-jų dr-vių skautės-ai. Iš viso 
50. Skaučių atvyko 21, o dr-vėje yra 24.

Į stotį atėjo pasitikti didelis būrys bir- 
žėnų skautų. Iš stoties visi skubėjo į baž
nyčią. Po pamaldų buvo tunto sueiga. 
Sueigoje- buvo 3 Pasvalio dr-vės ir 4 
Biržų. Sueigos programoje, tarp kito, ir 
Pasvalio skautai parodė, kaip jie norėjo 
įsigyti orlaivį.

BIRŽĖNAI PASVALY.
1933 m. sausio m. 14 d. Šaltis kimba 

už ausų. Tačiau prie pečių sėdi ne visi. 
Biržų skautai drožia į Pasvalį. Revizitas. 
Su visa kapa skautų vyksta tunt. sktn. 
Rozmanas.

Pasvaly sceniški pasirodymai, dainos, 
nuoširdus juokas padarė malonią ir 
jaukią nuotaiką. Visų veiduose — maloni 

šypsena. Net ir sienos, rodos, skamba 
juoku.

Na ir privaišino. Stalai lūžo. Sako, tai 
pasvaliečių ponių — skaučių rėmėjų nuo
širdumas. Ne tik privaišino, bet dar ir 
kelionei įdėjo. 0 broliui tuntininkui pa
dovanojo tokį tortą — pilį, kad žiūri ir 
negali atsižiūrėti.

Iš tikrųjų, taip buvo Pasvaly malonu, 
kad nesinorėjo nė grįžt į Biržus.

Psktn. L. Šukys.
SKILTININKŲ ŠEŠTADIENIS.

Pasvalys. Pamatę, kad žurnalistai tun 
ketvirtadienius, rašytojai — trečiadienius, 
Vaidevuč.o dr-vės skiltininkai įkūrė 
„skiltininkų šeštadienius". Jie vyksta kas 
antrą šeštadienį. Kiekvienas skiltininkas 
turės pravest po „šeštadienį".

V. Vyturys.
ALIO! UKMERGĖ ŠNEKA...

— Mes ruošiamės net trijose stovyk
lose stovyklauti: 1. tunto, kuri įvyks m. 
m. pasibaigus ties Kernave; 2. jubiliejinėj; 
ir 3. Vengrijoj, kur tik pora pasižymėjusių 
galės nuvykti. Visi tikisi būti „išrinktai
siais“.

— Nuo Naujų Metų visi vienetai įstei
gė taupomąsias kasas.

— Tunto būkle įrengta skautų knyg- 
ryšykla, kur skautai mokosi knygas įrišti.

— Iki šiol paukšt., neturėdamos drau- 
gininkės, buvo priskirtos prie vilk, gau
jos. Nuo gruodžio 15 d. joms vadovauti 
sutiko p. Ikamienė.

Ant. U. Kairionis.
ZARASŲ ŽIEMOS PRAMOGOS.

Daugelis skautų eina čiužinėti. Ruo
šiamės iškylauti.

ANYKŠČIAI.
Narių turime 46. Yra 3 skiltys. Dvi 

skiltys berniukų ir viena mergaičių. Prie 
to dar yra paukštyčių Gegučių lizdelis.

Skautas Lupus.
PAKLAUSYKIM!

Šiauliškis triūbyja. Retas atsitikimas. 
(Tikrai! R e d.). Juk šiauliškiai įprato ty
lėti. Bet jei žmogus tyli, tai dar nereiš
kia, kad jis miega.

Prasidėjus 1933 m. visos dr-vės iš kai
lio neriasi. Vytautiečiai knisasi pat. laips
nių programose, numato skilčių konkursą. 
Konkurso verkiant reikia: skilčių daug 
— visos penkios, ir susirokuok žmogus 
geruoju. Nė viena nenori atsistoti penk
toj vietoj. Lapinai net savo kailį pakeitė: 
pasidalijo į du būriu. — Pamačlyviau 
einasi — sako. Kęstutiečiai gal ir viršų 
paims. Turi, mat, tokį energingą draugi
ninką, o ką tu jiems padarysi, juk nepa- 
verši. Pagaliau, juk aš jiems ir nepavy
džiu. Tegul sveiki dirba, tegul duoda pa
vyzdį. O kas iš šiauliškių mažiau dirba? 
Nereikia užmiršti, kad dirba ir tylūs

Spaudos parodoje Raseiniuose skautų 
skyrius.

daukantiečiai ir mirgietės ir nijolietėi 
tik... Šiaulių „mariokai" galėtų pasimo
kyti iš prakaituojančių brolių, sesių. Mat, 
vargšai per vasarą sušlapo Frenkelio 
kūdroj, o dabar džiovinasi. Šiaulių skautai 
tikisi iki pavasario baigti darbus, o „ma
riokai“ išsidžiovinti ir, pražydėjus pava
sariui, laimingai pasiekti Kleboniškius. 
Tai tiek tuo tarpu teištriūbyjau.

Su pagarba
Šiaulių Juzaps.

IEŠKOS BUTELIO.
Šiauliai. Kęstučio dr-vės štabas nu

tarė toliau nebesnuduriuoti, bet gyvai 
subrusti.

Sumanė vasario 12 d. (o jei blogas 
oras, tai 19 d.) būtinai padaryti didelę 
žieminę iškylą. Miškas nuo Šiaulių nors 
ir ne perarčiausiai, bet pasiryžimas viską 
nugalės, nes ten 1931 m. draugovės žie
mą iškylauta ir palikta užkastas butelis 
su dokumentais. Dabar šis butelis norima 
atrasti. Koresp. B. Larinš.

IR LAPINAI NESNAUDŽIA.
Šiauliai. Artinasi Lapinų 8 metų su

kaktuvės. Lapinai ruošiasi paminėti tą 
savo kasmetinę šventę. Ta proga pasi
baigs ir drausmės konkursas, paskelbtas 
tarp skilčių. Visos skiltys darbuojasi, kad 
neatsiliktų. Netolima ateitis parodys dar
bo vaisius. I Sakalas.

DARBĖNUOSE GYVUOJAMI
Skautų skiltis Atžala, vadovaujama 

sk. Janeliūno-Janulio, Naujiems metams 
sulikti, suruošė vakarą,

Suvaidinta komedijėlė „Velnias ne 
boba", padeklamuota „Jaunam skautui", 
svečiai pasveikinta Naujų Metų.

Svečių buvo daug. Nuotaika geriau
sia. Turime ir pelno. Dalis pelno skirta 
neturtingų vaikučių eglutės vakarienei.

Trijų Karalių dieną suruošta vakarie
nė vaikučiams, kurių dalyvavo per 40.

Skautas.
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Skautai moka ir taip medžioti.
' Skautai fotografuoja. ;

Tur būt, nė vienas išradimas nepa
darė tokios didelės pažangos, kaip fo
tografija. Dar prieš 90 metų ji buvo tik 
mokslininkų priemonė, nes norint pada
ryti vieną nuotrauką reikėdavo drauge 
su savimi gabentis kelis pūdus sverian
čių prietaisų, o šiandieną yra tokių apa- 
ratukų, kuriuos galima delne paslėpti. 
Dabar visuose pasaulio kraštuose yra mi
lijonai fbto mėgėjų, kurie sudaro milži
niškas sąjungas. Jiems leidžiama šimtai 
specialinių laikraščių, parašyti tūkstan
čiai knygų. Užsieniuose daug kur net mo
kyklose įvestos fotografijos pamokos, ne
bekalbant jau apie speciales. Šiandieną 
mes nebegalime įsivaizduoti, kaip atro
dytų pasaulis, jei nebūtų fotografijos.

Kodėl taip yra? Į šį klausimą atsako 
vokiečiai išgarsėjusiu posakiu „Wer 
photographiert, hat mehr vom Leben!“ 
Ir tai tikra teisybė, tik, deja, tai žo
džiais įrodyti sunkoka. Šios minties tei
singumu gali lengvai įsitikinti kiekvienas, 
jei kam maždaug prieš metus laiko teko 
būti kokioje nors malonioje ekskursijoje. 
Be abejojimo, ten buvo vienas draugas, 
kuris turėjo foto aparatą ir fotografavo. 
Dabar, kai daugumas ekskursijos įspū
džių pradeda iš atminties dilti, nuęik pas 
savo draugą ir pavartyk tas ekskursijos 
nuotraukas. Vėl išgyvensi mintyse tai, 
ką ten patyrei ir dabar jau suprasi, ką 
reiškia turėti foto aparatą.

Taip, kas fotografuoja, tam gyveni
mas daugiau duoda, bet ypač daug gautų 
iš jo fotografuojantis skautas. Kodėl? 
Atsakymas trumpas — dėl to, jog tos 
dienos, kurias jis praleidžia skautų eilė
se, yra gražiausios jo gyvenime. Jis bū
damas skautu fotografuos, visą amžių 
gyvens tais brangiais jaunatvės atsimini
mais, kurie nesykį sunkiose valandose 
gal naujų jėgų suteiks.

Skautas yra ištikimas savo tėvynės 
sūnus ir gamtos bei gyvulių draugas. Fo
tografija jam daug padeda pamilti savo 
tėvynę ir gamtą. Mes džiaugiamės gra
žiais užsienių gamtos vaizdais, o nepa
stebime, jog mūsų tėvynėje yra lygiai 
gražių, net daug gražesnių kampelių. Tai 
iš dalies parodė šiomis dienomis Kaune 
įvykusi Petro Babicko foto darbų paro 
da. Tik fotografuodamas išmoksta žmo
gus pažinti gamtos grožį, nes jam visą 
laiką rūpi, kur čia gražesnį vaizdelį su
radus. Be foto aparato į gražiausius 
gamtos reginius dažniausiai neatkreipia 
žmogus dėmesio, arba nemoka surasti 
juose paslėpto grožio, nes nežino, kad 
grožis glūdi kuone kiekviename kampe
lyje. Reikia tik mokėti jį pastebėti ir 
aikštėn iškelti, o tai galima tik fotogra
fuojant.

Daug kalbama ir rašoma apie me
džioklės malonumus. Skautas, būdamas 
gyvulių draugas, negali jų medžioti su 
šautuvu rankose, bet jis turėtų juos me
džioti su foto aparatu. Kiekviena skiltis 
turi sau pasirinkusi gyvulį ar paukštį ir 
pasivadinusi jo vardu. O ar pažįsta jį, jo 
gyvenimą. Taip, bet... iš knygų. O 
reikia jį pažinti tikrenybėje. Čia foto 
geriausias padėjėjas. Foto medžioklė — 
labai svarbus ir naudingas sportas. Nu
fotografuoti kokį nors gyvulį ar paukštį 
— ne juokai. Ne sykį tai reikalauja mil
žiniškos kantrybės ir didelio sumanumo. 
Pastabumui, sumanumui, klausai, maty
mui ir valiai lavinti nerasi geresnės pro
gos, kaip norėdamas nufotografuoti kokį 
gyvulį ar paukštį miške tose sąlygose, 
kurios parodo mums jo tikrąjį gyvenimą 
ir papročius. — -

Apskritai, labai daug galima būtų 
kalbėti apie fotografijos naudingumą ir 
reikalingumą skautui. Manau, to nerei
kia, nes daugeliui skautų tai aišku. 
„Skautų Aidas“ yra pasiryžęs ateiti šiuo 
atveju savo skaitytojams į pagalbą, nes 
nors fotografavimas ir lengvas dalykas, 
tačiau reikia turėti ir šioje srityje ži
nių, jei norima sulaukti pasisekimo. Dar 
1931 m, Nr. 8 — 11 buvo išspausdintas 
rašinys, kuriame bendrais bruožais nu
pasakota tai, kas būtina kiekvienam ži
noti apie fotografavimą. Dabar, kiekvie
name numeryje bus dedama po straips
nelį atskirais praktinės fotografijos klau
simais. Redakcija bus dėkinga, jei skai
tytojai, turėdami kokių nors neaiškumų, 
parašys — paklaus.
Kas reikia žinoti, kad pasisektų žiemą 

gamtos vaizdų nuotraukos.
Šiemet iki šiol žiemos, tikra to žodžio 

prasme, dar nebuvo, bet ji ne už kalnu 
Diena, kita — ir visa gamta apsivilks 
baltučiais sniego kailiniais. Pradės spir-

Žiemą iškyloje.

ginti šaltis ir saulutei šviečiant visur su
mirgės milijonai akis veriančių kristalų. 
Ateis tada laikas, kada fotomėgėjas ga
lės padaryti žavingiausių nuotraukų, 
prieš kurias blanksta daugelis puikiausių 
vasaros vaizdų.

Tačiau daug kam nepasiseka padaryti 
gerų žiemos gamtos vaizdų. Mat, snie
gas fotomėgėjui stato ypatingų reikala
vimų. Kas jų nepaiso, tam laukti pasise
kimo neverta. Šiuo straipsneliu norima 
bendrais bruožais supažindinti „Sk. Ai
do“ skaitytojus su svarbiausiais dėsniais, 
kuriuos reikia žinoti fotografuojant žie
mą gamtos vaizdus.
Koks foto aparatas tinkamiausias žiemos 

vaizdų nuotraukoms.
Žiemą, kaip ir vasarą, galima fotogra

fuoti kiekvienu aparatu, tačiau vieni yra 
patogesni, kiti — mažiau patogūs. Ne
patogūs yra didokas, apysunkis aparatas 
ir toks, kurio naudojimas komplikūotes- 
ais, nes šaltis dažnai neleidžia ilgai čiu- 
ainėtis. Geriausias, mano supratimu, ne
didelis rolfilminis aparatukas, nes jis 
greit paruošiamas fotografuoti ir lengvas 
nešiotis. Jei objektyvas nėra silpnas 
(stipresnis, kaip 1:9 ar 1:8), su juo galima 
patogiausiai daryti nuotraukas iš rankos 
ir nereikia su savimi nešiotis statyvo 
(trikojo). Tai ypač svarbu skautui, vyks
tančiam į iškylas ar su pašliūžomis (sky) 
į kalnus. Geriausiai nešiotis aparatą kel
nių . ar palto priešakinėse kišenėse. Mat, 
tose kišenėse aparatą nešiojant mažiau
sia pavojaus, jei kur tektų kristi, jį su
triuškinti.

Žiemos gėlės. Foto dr. Mikulskio.

Keletas žodžių dėl statyvo.
Laikant aparatą rankose galima da

ryti tik tokias nuotraukas, kurias ap
šviesti reikia neilgiau, kaip 1/zs sekundės. 
Ilgiau apšviečiant dažniausiai aparatas 
truputį sujuda ir gaunama neryški nuo
trauka. Todėl, jei diena nešviesi ir apa
ratas su silpnu objektyvu, be statyvo 
apsieiti sunku. Bet neštis su savimi sta- 
tyvą maža kas teturi noro. Labai dažnai 
galima jį „pasidirbti“. Pav., pašliūžinin- 
kai gali pasidaryti puikų statyvą iš savo 
lazdų, kurias atvirkščiais galais susmei
gus į sniegą suglausti jų skridinėliai su
daro puikų pastatą aparatui. Kitą syk 
statyvo vietoje galima panaudoti kokį 
nors kelmą, nulūžusį medį, tvorą ar kt. 
Reikia apsidairyti vietoje ir išeitį daž
niausiai galės surasti.

Tačiau gali tekti fotografuoti tokiose 
sąlygose, kad nebus nieko, ką galėtų 
panaudoti vietoj statyvo. Todėl geriau
siai būtų turėti vadinamą kišeninį staty
vą, Tai yra nedidelis, lengvas (nuo 130 
iki 250 gramų) prietaisas, kuris atstoja 
statyvą. Jį galima prišriubuoti visur: ant 
lazdų, medžių, tvorų, suolų, kėdžių, ve
žimų ir kt. Šitokius statyvus gamina 
įvairiausios firmos ir jų yra daug rūšių. 
Kaštuoja nuo 7 — 15 lt. Pasiteiraukit 
pas foto prekybininkus.

Kas neturi kišeninio statyvo ir jo 
įsigyti negali, teks naudotis paprastu 
statyvu. Reikia nepamiršti, kad kiekvie
nas statyvas sniegan giliai grimsta. To
dėl reikia visumet pasiimti drauge tris 
kartono skridinėlius su skylutėmis vidu
ry. Užmauti ant statyvo kojų tie skri
dinėliai neleidžia grimsti gilyn. Tuos 
skridinėlius kiekvienas pats gali pasiga
minti. Jų didumas pareina nuo aparato 
svorio.
Kokia negatyvinė medžiaga reikalinga 

fotografuojant žiemą?
Daug kam žiemos gamtos vaizdai iš

eina balti, lyg kreidiniai. Taip yra ir va
sarą su dangumi: mėlynas su gražiais 
debesimis dangus nuotraukoje išeina bal
tas. kaip staltiesė. Kodėl taip yra? Tai 
pareina nuo negatyvinės medžiagos. Ji 
yra dvejopa: paprasta ir jautri spalvoms 
arba orthochromatinė. Iš visų mums ži
nomų spektro spindulių aktyviausi yra 
mėlynieji ir jie labiausiai iš visų kitų 
plokštelėje ar filmoje suskaido brome 
sidabrą, dėl ko paskiau mėlynųjų spin
dulių apšviestos vietos pozityve išeina 
baltos. Paprastos plokštelės ar filmos yra 
jautrios mėlyniesiems spinduliams, o 
orthochromatinės dar geltoniems ir ža
liems. Todėl norint gauti teisingesnes
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spalvingumo atžvilgiu nuotraukas, ypač 
tais atvejais, kai yra daug mėlynų spin
dulių, reikia naudoti tik spalvbms jaut
rią negatyvinę medžiagą. Tokia medžia
ga yra būtina gamtos vaizdų nuotrau
koms, nes sniege yra daug mėlynųjų 
spindulių.

Ne vienas gal yra matęs nuotraukų, 
kur fotografuojant šviesius daiktus tam
siame fone arba tamsius šviesiame, pa
sidarė didoki šviesos židiniai arba aureo
lės. Tokie šviesos židiniai atsiranda fo
tografuojant prieš saulę, miške, bažny
čiose ir kitur, visur, kur susiduria baltas 
su tamsiu. Kokiu būdu tie židiniai susi
daro, daug nekalbėsime. Pakaks žinoti 
tiek, kad aukščiau minimais atvejais 
šviesos spinduliai išeina kiaurai plokštelę 
ir grįždami atgal sudaro tuos židinius. 
Norint jų išvengti tarp emulsijos (bro
mo sidabro sluoksnio) ir stiklo ar celu- 
loido (fįlmoje) arba antroje jų pusėje pa
daromas tam tikras filtrinis sluoksnis, 
kuris išėjusius kiaurai plokštelę ar filmą 
spindulius nebeleidžia atgal sugrįžti — 
sugeria. Tokia negatyvinė medžiaga va
dinasi priešaureolinė (vokiškai lichthof- 
freie). Sniegas smarkiai refleksuoja švie
są ir todėl paprastoje negatyvinėje me
džiagoje atsiranda maži židinėliai, kurie 
susilieja ir išeina balta, be tonų, nuo
trauka Kad tai neatsitiktų, reikia nau
doti šios rūšies nuotraukoms tik prieš- 
aureolinę negatyvinę medžiagą. Taigi 
šioji medžiaga turi būti orthochromatinė 
ir priešaureolinė!
Ir dar vienas būtinai reikalingas dalykas 

— filtras!
Nors negatyvinė medžiaga būtų ir 

labai jautri geltonai ir žaliai spalvai, vis 
viena mėlynųjų spindulių daugiau pra
eina ir negauname nuotraukoje tokių 
spalvų santykio, kaip reikėtų. Dėl to 
naudojamasi filtro pagalba. Filtru vadi
namas geltonas stiklas, kuris uždedamas 
priešais objektyvą. Jis sulaiko aktyviuo
sius mėlynus spindulius, o praleidžia gel
tonus ir žalius. Tokiu būdu mėlynųjų 
spindulių patenka ir spalvų atžvilgiu nuo
trauka gaunama artimesnė tikrenybei. 
Kalbamieji filtrai yra ne vienodo šviesu
mo. Paprastai yra trijų rūšių: šviesus 
arba Nr. 1, tamsesnis arba Nr. 2 ir gero
kai tamsus arba Nr, 3. Kadangi filtrai 
sulaiko mėlynuosius spindulius, jais nau
dojantis reikia ilgiau apšviesti nuotrau
ką, kaip fotografuojant be filtro. Kuo 
tamsesnis filtras, tuo daugiau sulaiko 
mėlynuosius spindulius. Filtras Nr. 1 
apšvietimo laiką prailgina 1,5 — 2 syk, > 
Nr. 2 — nuo 3 iki 6 syk ir Nr. 3 apie 
6 — 12 syk. Kiekvienas fabrikas nu
rodo, kiek syk koks jo filtras prailgina 
apšvietimo laiką.

Filtrų yra įvairiausių rūšių ir viso
kiais būdais pritvirtinamų prie objekty
vo. Geriausi yra tie, kurie šlifuoto stiklo 
ir visas stiklas geltonai nudažytas. Vieni 
jų ant objektyvo užmaunami, kiti už- 
šriubuojami, o treti pritvirtinami pagal
ba tam tikros spyruoklės, kuri praskėtus 
užmaunama ant objektyvo. Pastaruoju , 
būdu uždedami filtrai žiemos metu ne
praktiški, nes kiek palietus gali nušokti 
ir dingti sniege. Filtrai kaštuoja nuo 
kelių iki kelių dešimtų litų. Patartina 
nupirkti ne brangiausią, tačiau gerą filtrą.

Žiemos nuotraukos be filtro neįma
nomos. Iš ryto ir pavakarį užtenka filtro 
Nr. ■ 1, o vidudienį, smarkiai šviečiant 
saulei, reikia Nr. 2. Filtrą Nr, 3 tenka 
vartoti daug rečiau — jei ypač didelė 
šviesa ir. vaiskus dangus. Panaudojus per. 
stiprų filtrą gaunamas nuotraukoje juo
das dangus, kas nenatūralu. Fotografuo
jant be filtro negalima gauti pereinamų

jų tonų tarp juodo ir balto, kas labai 
svarbu, ir debesų danguje, o nuotrauką 
be debesų nustoja pusės savo vertės. 
Tiesa, dabar orthochromatinė medžiaga 
yra tiek gera, kad debesys išeina ir be 
filtro, tačiau toli gražu ne taip gerai, 
kaip su filtru.
Kokiame ore ir kokiu laiku geriausiai 

fotografuoti žiemą gamtos vaizdus?
Jei dangus ūkanotas, sniegas visur 

vienodai baltas. Tokioms sąlygoms esant 
padaryta nuotrauka neįdomi., Sniegas 
gyvumo įgyja tik saulei šviečiant. Dau
gumos žiemos motyvų grožis pareina tik 
nuo šviesos. Saulė duoda; šešėlius, o jie 
parodo sniego plastiškumą. Dėl to gra
žiausius vaizdus galima gauti tik saulei 
šviečiant.

Reikia žiūrėti, kad šviesa kristų tru
putį iš užpakalio ii; iš šono. Jei kris tie
siog į aparato užpakalį, išeis labai lėkš
ta, negyva nuotrauka. Labai puikios 
nuotraukos gaunamos fotografuojant prieš 
saulę. Tai vienos iš gražiausių nuotrau
kų, kokių fotografijos pagalba galima 
gauti. Tik fotografuojant prieš saulę 
reikia saugoti, kad saulės spinduliai ne
patektų tiesiog į objektyvą, nes tada 
atsiras aukščiau minėti židiniai ir nuo
trauka bus sugadinta. Tokiais atvejais 
patartina aparatą pastatyti namo ar me
džio šešėly arba, jei tai negalima, pri
dengti iš viršaus kepure ar ranka. Gali
ma gauti pirkti tam tikrą prietaisą (vo
kiškai gegenlichtblende), kuris užmau
tas ant objektyvo apsaugo jį nuo saulės 
spindulių ir galima visumet drąsiai prieš 
saulę fotografuoti.

Vidudienį, kada saulės spinduliai 
krenta tiesiog iš viršaus, nėra šešėlių, o 
taip pat dažniausiai trūksta ir debesų. 
Tada visur balta. Tokiu laiku gerų nuo
traukų negaunama. Geriausias laikas fo
tografuoti gamtos vaizdus — nuo ryto ir 
pavakarį, kada ilgi šešėliai.
Motyvo parinkimas, gamtos vaizdo su

dėtinės dalys, jų santykis ir kt.
Daugelis . foto mėgėjų nori, kad nuo

traukoje išeitų kuo daugiau daiktų ir 
daugiau dėmesio kreipia į tolumą, kaip 
į artumą, kuri nuotraukoje turi labai di
delės svarbos. Dėl to nuotraukos išeina 
neįdomios. Reikia pasitenkinti nedidele 
vaizdo išpiova: dalimi parko, miško, 
kiemo, namo ir kt. . ,

Kiekvienas gamtos vaizdas privalo 
turėti tris dalis: artumą, vidurį ir tolumą. 
Ypač daug dėmesio reikia kreipti į artu
mą. Reikia žiūrėti, kad artumoje nebū
tų didelių, tuščių plokštumų, o ji būtų 
pagyvinta upelio, tako, kelio, tiltelio, 
laiptelių, liepto, tvoros, krūmelio ar pa
galiau žmogaus. Jei artumoje vien tik 
sniegas, ją galima pagyvinti žmogaus 
pėdsakais ar pašliūžų vėžėmis. Takelis, 
kelias, upelis ir kitos linijos turi eiti į 
vaizdą iš šono ir „vesti" akį į jį.

Artuma turi atrodyti daug ryškiau už 
vaizdo vidurį ir tolumą. Jei toluma sau
lėta, o artuma šešėly (pav., saulę užsto
jęs debesys), reikia palaukti, kol ji bus 
saulės nušviesta.

Ypač svarbu, kad horizonto linija ne
dalytų vaizdo pusiau. Ji turi būti vaiz
do apatiniame arba viršutiniame treč
daly.

Žiemos nuotraukų išryškinimas.
Kieti, kontrastingi negatyvai, kuriuo

se yra didelės baltos plokštumos ir gi
lūs juodi šešėliai atrodo nenatūrališkai. 
Dėl to reikia nuotraukas taip išryškinti, 
kad būtų išlyginti skirtumai tarp šviesų 
ir šešėlių. Tam tikslui geriausiai tinka 
gerokai atskiestas ryškintojas. Labai ge
ras yra Agfos „Rodinal" santyky!** 1:50,

Mus sveikina:
Naujų metų proga Lietuvos skautus 

sveikino:
Lordas Baden-Powellis, pasaulio skau 

tų šefas, su žmona.
H. Martin, tarptautinio skautų biuro 

direktorius.
Graikijos skautų Soma Hellinon Pros- 

kopon organizacija.
ęili vyriausias skautų štabas.
Generolas Alfred Burt, savo laiku bu

vęs Lietuvoje, vienas Anglijos skautų 
vadų.

Kunigaikštis H. Marty, prancūzų skau
tų Eclaireurs de France užsienių dalies 
vedėjas.

Tarptautinis skautų klubas Nicoje 
(Prancūzija).

Ukrainiečių skautų (emigrantų iš Len
kijos) organizacija.

Olandijos skautai.
Dr. Svojsik, Čekoslovakijos skautų 

vadas.
Belgijos skautų Boy-Scouts de Bel

gique organizacija.
Jugoslavijos skautų organizacija.
Prof. Agapoff, rusų skautų emigrantų 

sekretorius slavų reikalams.
Islandijos skautų asociacija.
Rumunijos skautų asociacija.
Belgų skautų vadų laikraščio „Le 

Guide“ redakcija.
J. W. Gibson, Anglijos skautų skau

tininkas.
Prof. Lukačovič, Slovakijos katalikų 

skautų vadas.
Prancūzų skautų Eclaireurs Unionis- 

tes de France organizacija,
Vengrijos skautų organizacija.
Švedų skautų sąjunga.
Austrijos katalikų skautų Šv. Jurgio 

sąjunga.
P. A. Bodmer, tarptautinio skautų 

Alpių klubo Kanderstege (Šveicarijoj) 
sekretorius.

Švedų skautų Huskavarna Scoutkar 
organizacija.

Sktn. H. Palmann, Estijos skautų šta
bo narys.

Estijos skautų organizacijos vadovybė.
Latvių skautų centralė organizacija.
Sktn. H. Entner, Čekoslovakijos vy

riausio skautų štabo narys, didelis Lietu
vos ir jos skautų prietelius.

Dr. B. Perott, rusų skautų emigrantų 
užsienių dalies vedėjas.

Liuksemburgo skautai.
Sktn. Sobolevskis, buv. Latvių vy

riausias skautininkas.
Šveicarų skautų Schweicerischer 

Pfadfinderbund organizacija.
Šveicarų skautų laikraščio „Alreit- 

Bereit“ redaktorius.
Ir daug kitų. , 

vadinasi 1 gr. koncentruoto „Rodinal'io“ 
ir 50 gramų vandens. Prie 18° C tempe
ratūros ryškinti pusę valandos. Taip iš
ryškinus negatyvas išeis minkštas.
Koks popieris tinka žiemos vaizdams.

Geriausiai baltas, kad pabrėžus žie
mos šaltį. Popieriaus kietumas pareina 
nuo negatyvo: nedašviestam kietas, per
šviestam minkštas ir t. t. Reikia pamė
ginti kopijuoti tą patį negatyvą ant įvai
raus popierio. Vienas popieris duoda ne
tikusį vaizdą, o kitas puikiausią, nors 
negatyvas tas pats. G. L
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'ūHyTnjų^_fįRnPELis,
Pašnekesys vilkiukams - paukštytėms 

vasario mėn. 16 dienę*).
Man prisimena viena pasakėlė apie 

keistą keleivį.
Eina keliu mažas berniukas ir rankose 

nešasi narvelį, su dviem uždarytais 
paukšteliais. Beeidamas sutinka seną, 
susikūprinusį, sunkiai kojas bepanešantą, 
labai nuskurusį senelį. Susitikęs bernio
ką, senelis sustojo.

— Vaikuti, ką čia neši?
— Paukštučių.
— Gal parduodi?
— Galiu.
— Kiek gi už vieną nori?
— Tris sidabrinukus.
Senelis sumokėjo vaikeliui tris sida

brinukus, gavo vieną paukštelį, jį švelniai 
paėmęs paglostė, pakilojo, į galvytę pa
bučiavęs paleido.

— Skrisk, paukšteli, laisvėje pagy
venti!

Paukštelis nuskrido. Vaikutis nustebo.
— Kodėl? — mąsto vaikutis.
— Parduok man ir antrąjį paukštelį

— prašo senelis.
Vaikutis, nesuprasdamas to keisto se

nelio, beveik nesąmoningai išima iš nar
velio likusį paukštelį ir parduoda už tris 
sidabrinukus. Pirktą paukštelį senelis 
vėl paleidžia.

— Koks keistuolis tas žmogus, — 
mąsto mažas berniukas. — Moka pinigus 
ir paleidžia. Keistas.

— Kodėl, seneli, taip darai? Kam 
paukštelius paleidai?

— Vaikeli, aš daug metų išbuvau ne
laisvėje uždarytas. Ilgus metus išbuvau 
vienas, nuo giminių ir artimųjų atskir
tas, geležinėmis durimis užrakintas. Ma
tydavau pasaulio kamputį tik pro mažą 
langelį, tvirtomis geležimis išpintą. Ten, 
į nelaisvę pakliuvęs jaunas, aš pasenau, 
suvargau, sveikatą praradau. Dabar pa
leistas, būdamas laisvas, aš žinau, kas 
yra nelaisvė...

Ir ėmė riedėti sunkios ašaros sukem- 
pėjusiu senelio veidu.

— Štai, kodėl aš paleidau paukštelius 
į laisvę...

Ta pasakėlė mums daug pasako. Tik 
pamąstykime.

Jūs dabar čia susirinkote laisvi, me
keno neverčiami. Sueigai pasibaigus jūs 
vėl išsiskirstysite kas sau, kur norėdami, 
laisvi, nevaržomi. Jūs laisvi ir jums 
gera.

Bet argi visuomet jus laisvi? Tik pri
siminkit kiekvienas: ar nėra tekę pa
klausyti tėvelių ir kurį metą būtinai pa
būti kambary, neišeiti į kiemą, į gatvę? 
Yra. Kaipgi tuomet nemalonu ir skau
du. Bet įsivaizduokit dar baisesnį daly
ką. Jeigu kurį nors jūsų imtų kas ir už
darytų nedideliame, geležimis užtvertu 
langeliu, kambarėlyje ir laikytų daug die
nų, kelias savaites arba net kelis me
tus... Tu būtumei vienas, ir dieną ir nak-

*) Šis pašnekesys panašiai skaitytas 
Kauno m. 19 pr. mokyklos vaikų susirin
kime, minint Lietuvos Nepriklausomybės 
14 metų sukaktį.

ifcii

tp Tu neturėtumei kam žodelio pratar
ti, nebent sienoms... Į tave niekas ne
prakalbėtų, nebent tavo paties žodžiai 
nuo drėgnos sienos atsimušę...

Ko tu trokštum??!
Maisto? Tau duotų daug gerų valgių. 

Ar tu jau būtum patenkintas? Ne! Atneš
tų gražių rūbų, aprėdytų papuošalais? 
Ar nurimtum? Ne!

Tai ko gi norėtum?
Nors valandėlę laisvės... Nors kelias 

akimirkas pabėgioti po lauką, pievutę, 
kiemą su kitais vaikais... Ak, kaip tada 
gera ir lengva krūtinei!

Taigi, laisvė yra didžiausias ir bran
giausias žmogaus turtas.

Skautas padeda mažiukams!

Ar mokame tą turtą susidėti ir bran
ginti?

Ne visi vienodai: vieni mokame, ki
ti — ne. Štai, kad ir mūsų mokykloje 
vieni esti visą laiką laisvi, antri — lais
vę dažnai praranda: tie, kurie nemoka 
laisve naudotis ir džiaugtis, dažnai turi 
atskirti nuo kitų vaikų pastovėti, nežai- 
dę, nedainavę, nedirbę. Vieni brangina
me laisvę ir mokomės būti laisvi, kiti 
nebranginame, nesistengiame, o ją pra
radę gailimės, verkiame ir apžadus da
rome. Laisvė myli tuos vaikus ir tuos 
suaugusius žmones, kurie ją mėgsta, mo
kosi ir stengiasi tinkamai jąja pasinau
doti, kurie daug dirba, yra paklusnūs sa
vo tėveliams, mokytojams ir vyresnie
siems.

Laisvė labai brangi ne vien atskiriems 
žmonėms, bet ir visam būriui, grupei, 
tautai ir net visos valstybės gyventojams. 
Mūsų lietuvių tauta taip pat nepaprastai 
brangina laisvę. Brangina dėl to, kad 
kelis šimtus metų ji laisvės neturėjo. Ta
da mus valdė kiti žmonės ir mes turėjo
me daryti visa tą, ką jie liepė ir kas jiems 
patiko. Prieš kelis šimtus metų mūsų 
tauta turėtą laisvę prarado, nes nemo-

laipsniui.

SKAUTŲ VADŲ KURSAI.
Vyriausias Skautų Štabas paskutinia

me savo posėdy nutarė įkurti specialų 
vadų parengimo skyrių. To skyriaus tiks
las:

1. parengti vilkiukų, skautų ir sk. 
vyčių draugininkų,

2. parengti Gilwellio kursus baigusių 
skautininkų,

3. sudaryti programas tuntų skiltinin- 
kų kursams ir sekti jų vykdymą ir

4. rūpintis skautų vadų laikraščiu.
Tiems tikslams siekti sudarytas 3 me

tų planas. Šiais 1933 metais rengiami vie- 
neri vadų kursai skautų draugininkams. 
Kursų programą sudaro trys laipsniai:

1. teoretinis kursas,
2. praktinis —• stovykla ir
3. Stažas — darbas su draugove tunte.
Norį dalyvauti šių metų vasaros drau

gininkų stovykloje, kuri įvyks liepos mėn., 
pirma turi atlikti šiuos teoretinio kurso 
uždavinius:

1. Susipažinti su skautiška literatūra 
lietuvių kalba.

2. Parašyti dviejų knygų santraukas.
3. Raštu atsakyti į 25 klausimus.

Pastaba. Prie praktiškos skautų vadų kur
sų dalies įvadų stovyklos) bus prilei
džiami tik geriau parašę aukščiau mi
nėtų knygų sutraukas ir geriau atsakę 
į visus klausimus.
Kuršininkų skaičius ribotas.
Po stovyklos kiekvienas dalyvis turės 

atlikti praktiką tuntininko kontrolėje. 
Po to jau, parašęs duotąja tema studiją, 
kuršininkas gaus tam tikrą pažymėjimą 
ir turės pirmenybę būti pristatytas pa- 
skautininkio ar skautininko 

kėjo laisve naudotis ir dar buvo piktų ir 
tvirtų kaiihynų apsupta. O pikti ir ga
lingi kaimynai tuo nemokėjimu ir pasi
naudojo. Lietuva tapo pavergta, kaip 
tas sugautas paukštelis.

Bet gi atsirado keistų keleivių, kurie 
panoro tą sugautą paukštelį, tą pavergtą 
Lietuvą, išlaisvinti, paleisti. Tokiais 
keistais keleiviais buvo dr. J. Basanavi
čius, dr. V. Kudirka, kun. J. Maironis- 
Mačiulis, dr. J. Šliupas ir k. Jie ėmė 
smarkiai dirbti ir mokyti žmones bran
ginti savo kalbą, mokytis rašto, savo 
krašto praeities, skaityti knygas ir laik 
raščius, ėmė aiškinti, kas reikia daryti, 
kad būtumėm laisvi. Tauta jų pamoki- 
mus suprato, išmoko branginti laisvę ir 
tapo laisva. Tai įvyko 1918 m. vasario 
m. 16 dieną. Lygiai prieš 15 metų susi
rinkę iš visos Lietuvos geriausieji vyrai 
Vilniaus mieste paskelbė visam pasauliui, 
kad nuo tos dienos kiekvienas lietuvis, 
didelis ir mažas, iš visos širdies mylės 
laisvę, ją gerbs ir mokės jąja naudotis. 
Nuo tos dienos ir namie, ir mokykloje ir 
d-vių sueigose visi vyresnieji ėmė labai 
atsidėję mokyti mažuosius, kaip reikia 
laisvę mylėti.

Ir mes šiandie, minėdami Lietuvos 
laisvės 15 metų sukaktį, tvirtai pasirįžki- 
me:

pamilkime laisvę, įpraskime būti laisvi 
visur ir visada, kad niekas negalėtų mums 
nieko primesti;

visi tapkime „keistais keleiviais“, ta
da tokiu vardu nebereikės vadinti jų;

gerbkime ir mylėkime tuos žmones ir 
mirusiuosius ir gyvuosius, visus savo vy
resniuosius, kurie mokė ir dabar tebemo
ko būti laisvais;

niekeno neverčiami, vardan laisvės, 
kasdien darykime gerą darbelį.

Taip jūs užaugsite laisvi žmonės, taip 
užaugę jūs ir mūsų tautą ir valstybę lais
vą išlaikysite.

Laisvi žmonės — laimingi žmonės.
K. P.
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Mes jau esperantininkai i
Ketvirta pamoka. 

Dalyviai — participoj.
Veikiamosios rūšies ir neveikia

mosios rūšies dalyviai ir padaly
viai padaromi iš- veiksmažodžio 
šaknies ir atitinkamų sufiksų 
(priesagų) su galūnėmis. Veikiamo
sios ir neveikiamosios rūšies daly
viai turi galūnę a. Pakeitę galūnę a 
į o, padarome daiktavardžius*); pa
keitę galūnę a į e, padarome prie
veiksmius, pusdalyvius arba pada
lyvius. Gerai įsižiūrėkite į šias pa
duotas dalyvių lentelių schemas ir 
išmokite naudotis:

Veikiamosios rūšies dalyviai.

Padalyviai.

Neveikiamosios rūšies dalyviai.

Esamas 
laikas

Būtasis 
laikas

Būsimasis 
laikas

ant-a 
mylįs-inti

int-a 
mylėjęs-iusi

ont-a 
mylėsiąs-anti

ant-e 
mylint

int-e 
mylėjus

ont e 
mylėsiant

at-a 
mylimas-a

ita-a 
mylėtas-a

ot-a 
mylėsimas-a

Šioj lentelėj yra paimtas veiks
mažodis ami — mylėti ir iš jo pa
darytos kitos visos dalyvių formos. 
Galime vieton am įstatyti kurio 
kito veiksmažodžio šaknį ir taiky
ti tas pačias lentelėj formas.

Sudurtinių dalyvių lentelė.

e: bon-e — gerai, bel-e — gražiai, 
litov-e — lietuviškai.

Būdvardiniai prieveiksmiai laips
niuojami, kaip būdvardžiai: bele— 
gražiai, pli bele — gražiau, plej 
bele — gražiausiai.

Pastovūs prieveiksmiai:
adiau — sudieu 
almenau — bent 
ambau — abudu 
ankau — taip pat 
ankorau — dar 
apenau — vos, ką tik 
baldau — greitai, tuojau 
ech — net, dargi

for — šalin 
hierau — vakar 
hodiau — šiandien 
jam — jau 
jen — štai
jen... jen... — tai... tai 
jes — taip

Skaitymas.
Mi estas amanta. Mi estas aminta. Mi 

ėstis amanta. Mi ėstis aminta. Mi ėstos 
amanta. Mi ėstos aminta. Mi estas 
amata. Mi ėstis amata. Mi ėstos amata. 
Mi estus amata. Estu amata. Estu trank - 
vila, mia tūta shuldo estas pagita. Mono 
havata estas pli grava oi havita. Pasero 
kaptita estas pli bona oi agio kaptota. 
La soldatoj kondukis arestitojn tra la 
stratoj. Li venis al mi tute neatendite. 
Se la lernanto scius bone sian lecionon, 
la instruisto lin nepunus. Fluanta akvo 
estas pli pura, oi akvo staranta. La fa- 
linta homo ne povis sin levi. La horlogho 
ne estas orą, ghi estas orita. Mi jam ha- 
vas amatan amikon. Hodiau estas sabato, 
morgau ėstos dimancho. Shia patrino 
estas tre belą. Adiau, mia kara amiko! 
Mi preskau forgesis inviti mian onklon. 
Donu ankorau kel kajn pomojn. Apenau 
Ii finis sian laboron, la patro tuj vokis 
din. Mia frato jhus venis. Mi jam iras. 
Nūn eotas tro varma vetero. Li prėska o 
mortis. Mi tuj diros, kion mi vidis hierau. 
Almenau pagu vian shuldon. Hodiau 
estas pli bona vetero, oi ėstis hierau. Mi 
estas tiel fortą, kiel vi. Karaj infanoj, 
estu chiam honestai. Diru, mi petas, 
kiam via patro estas heime? Mia patro 
chiam estas heime. Kiom kostas via nova 
horlogho? Chie estas bone, kie ni ne 
estas. Kie vi trovis vian chapelon. Mi 
trovis ghin tie, kie mi hierau ghin meti;. 
Homo manghas tiom, kiom estas bezone. 
lom pli muite vi povus pagi jam nūn.

Žodžiai — vortoj.
90) tūta — visas
91) shuldo — skola
92) pagi — mokėti
93) mono — pinigai
94) grava — svarbus
95) pasero — žvirblis

Veikiamosios rūšies sudurtiniai 
dalyviai Neveikiamosios rūšies sudurtiniai dalyviai

| am-ant-a am-int-a am-at-a am-it-a am-ot-a

estas aš bemylįs aš esu mylėjęs aš esu mylimas aš esu mylėtas aš esu mylimas

mi**) ėstis aš buvau bemylįs aš buvau „ aš buvau „ aš buvau „ aš buvau „

ėstos aš būsiu „ aš būsiu „ aš būsiu „ aš būsiu „ aš būsiu , „

estus
Y 

estu

aš būčiau „ aš būčiau „ aš būčiau „ aš būčiau „ aš būčiau „

būk bemylįs ! būk mylėjęs! būk mylimas! būk mylėtas! būk mylėsimas!

Esamas laikas.

Būtasis laikas.

Būsimasis laikas.

Tariamos nuosakos.
Liepiamos ir geidžiamos 
nuosakos.

Šios lentelės naudojimas toks: 
mi estas am-ant-a, apačioj po 
„amanta“ toj pačioj eilutėj su 
„estas“ reikšmė — aš bemylįs. To
liau: mi estas am-int-a, apačioj po 
„aminta“ toj pačioj eilutėj su 
„estas“ reikšmė — aš esu mylė
jęs. Su kuria jungtimi skaitome 
dalyvį, tai tos jungties eilutėje ir 
dalyvio stulpelio susikirtime pažy
mėta reikšmė.

Prieveiksmis — adverbo.
Prieveiksmiai, kurie padaromi 

iš kitų kalbos dalių, gauna galūnę

*) Apie šios rūšies daikt. bus kalbama 
vėliau.

**) Sudurtinėse lytyse derinama ne tik 
su mi — aš, bet su visais asmenimis: vi, 
h, shi...

jhus — ką tik 
kelke — keli, keletas 
kvazau — tarsi, lyg 
morgau — rytoj 
nūn — dabar 
nur — tik, tiktai 
pli — labiau 
plu — daugiau, toliau 
preskau — beveik 
spite — priešingai, tyčia 
tre — labai 
tro — perdaug 
tui — tuojau 
parkerę — atmintinai 
zupre — viršui 
nepre — būtinai 
volante — mielai

96) kapti — sugauti
97) agio — erelis
98) soldato — kareivis
99) konduki — vesti

100) aresti — suimti
101) tra — per
102) tute — visai
103) neatendite — nelau

kus
104) se — jeigu
105) lernanto — mokinys
106) scii — žinoti
107) leciono — pamoka
108) instruisto — moky

tojas
109) puni — bausti
110) flui — tekėti
111) akvo — vanduo
112) pura — švarus
113) stari — stovėti
114) iali — kristi
115) levi — kelti
116) horlogho — laik

rodis
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Grandiozinės iškilmės.
Bepigu švęsti šv. Jurgio ar šv. Kazi

miero šventę: čia kaip nepadarytum, vis 
bus gerai, nes nei šv. Jurgis, nei šv. Kazi
mieras pats tose iškilmėse nedalyva’uja. 
Bet visai kitas reikalas, kai iš laikinosios 
sostinės ateina numeruotas raštas, kur 
juodu ant balto parašyta, kad tą ir tą 
dieną tuntą lankys centro atstovas, ot 
tada tai jau be jokių miltelių „Flit" tun
to štabe nė vieno nereikalingo gyvojo ne
lieka... Be to, šitokis raštas turi dar ir 
tokių ypatybių, kad jis tunto vadovybėje 
iššaukia nemigą.

Juk ir geležinių nervų skautų vado
vas neišturės, jei pusė skautų visiškai ne
turi uniformos ir veik visas tuntas nėra 
dar savo gyvenime trumpų kelnių užsi
dėjus. 0 raštas, brač, gautas ir baigtas 
kriukis! Visokių, mat, nelaimių pasitaiko.

Tuntininkas pasišaukė per pamoką 
savo adjutantą ir griežtai jam įsakė:

— Bėk namo ir skubiai parašyk įsa
kymą tuntui, kad visus tuos, kurie per 
24 valandas neįsigis trumpų kelnių, iš
varysim von iš skautų organizacijos.

Adjutantas įsakymą įvykdė ir, be to. 
dar pats nuo savęs pridėjo vieną para
grafą, kuriuo įsakė skautams, ypač va
dovybei, dėti pastangų, kad iškilmių die
ną negautų sėdėti po pamokų, kadangi 
priešingu atveju tas gali labai atsiliepti 
gerai tunto išvaizdai ir bendram skaičiui.

Vakare buvo sušauktas extra tunto 
štabo posėdis ir nustatyta toki grandio
zinė iškilmių programa: 1. iškilmingas su
tikimas stoty, 2. skautų vadų iškilminga

117) orą — auksinis
118) ori — auksinti
119) amiko — draugas
120) sabalo — šeštadienis
121) dimancho — sek-

[madienis
122) kara — brangus
123) forgesi — užmiršti
124) inviti — kviesti
125) doni — duoti
126) pomo — obuolys
127) fini — baigti
128) laboro — darbas
129) voki — šaukti
130) varma — šiltas
131) morii — mirti
132) vidi — matyti
133) honesta — doras
134) peti — prašyti
135) hejme — namie
136) kosti — kainuoti
137) trovi — rasti
138) chapelo — skrybėlė
139) meti — dėti
140) bezoni — reikalin-

[gam būti
141) trankvila — ramus

Mokydamiesi išmokite gerai žodžius, 
nes toliau žodynėlyje jie nebebus pakar
tojami.

Mok. J. C i e š k a.

Kas veltui važiuos į skautų 
JUMBOREE VENGRIJOJE?

„Skautų Aido“ administracija, įvertindama daugelio „Sk. A.“ 
prenumeratos rinkėjų pastangas ir didelius užsimojimus, 
visiems praneša, kad „Skautų Aidui“ prenumerata renkama 

iki kovo mėn. 1 d., 
1932 met. „Skautų Aide“ 24 Nr. paskelbtomis sąlygomis. 
Tad visi energingai ir pasiryžę stokime į lemiamą darbą!

J „Skautų Aidas“ metams — 6 lt. Visi prenumeratoriai gaus t 
g R. B aden-Powellio knygą — nemokamą priedą, g

sueiga, 3. iškilmingoji visų sueiga, 4. iš
kilmingi pietūs, 5. sk. remti dr-jos iškil
mingas susirinkimas (nariam neatvykus 
už valandos šaukiamas antras teisėtas), 
6. iškilminga vakarienė pagerbti svečiui 
ir skautybei ir 7. iškilmingas išlydėjimas 
ir sušukimas valio.

Iškilmingumu dvelkianti programa be
matant tunto adjutanto pastangomis bu
vo atšapirografuota, tuo tarpu vyresnės 
galvos, ant greitųjų nubrėžusios aukų la
pą, išdrožė į miestą rinkti iš inteligenti- 
nių sluoksnių po 5 litus iškilmingai va
karienei atvykstančiam svečiui ir skau
tybei pagerbti.

Visas tuntas buvo pastatytas ant ko
jų: kas turėjo trumpas kelnes — bėgiojo 
su pakvietimais, kurie jų neturėjo — 
stengėsi jas pasigaminti.

Atėjo iškilmių valanda. Tunto adju
tantas, pasipuošęs storais savo gamybos 
vilnoniais akselbantais, lygiavo skautus, o 
tunto pati galva stovėjo prie durų ir 
laukė aukštųjų svečių. Širdis plakė. Stai
ga atsidarė durys ir visa aukštoji vado
vybė su vietos diduomene iškilmingai 
įžingsniavo į salę. Kas tą valandą darėsi 
su tunto viršūnėmis, aš jau nesugebėsiu 
pasakyti, kadangi ir jie patys tada nieko 
nesugebėjo pasakyti...

Žinot, pašėlusiai bloga, kai priseina 
raportuoti: šaltas prakaitas tik išmuša, 
kinkos ima drebėt, užmiršti net tokį da
lyką, kaip čia paduot komandą „ramiai", 
o to raporto nežinai nei kaip pradėt. 
Tunto viršūnės stovėjo be žado ir pasi
sekė susiorientuoti tik tada, kai aukšta
sis skautų vadovas ištiesė ranką ir tik ta
da, pasakęs „labas“, komanduotojas at
raportavo:

— Taigi, mat, čia išrikiuoti skautai 
stovi...

Į pasveikinimą „budėk!" visas tuntas 
griausmingai atsakė pagal atskirų indivi
dų skonį: ir „budėk“, ir „vis budžiu“, ir 
kitokiais skautų šūkiais, o vienas skilti-

Prieveiksmių lentelė. 

ninkas net valio ėmė šaukti, bet čia jį 
vienas draugininkas nuoširdžiai sudraudė:

— Susičiaupk, rupūže, ko bliauji, kaip 
veršis!

Aukštasis svečias iš Kauno tarė savo 
žodį. Visi įtemptai, kaip ir paprastai bet 
kokiose iškilmėse, viena ausimi gaudė 
tuos žodžius, o pro kitą leidė... Koman
duotojas gi tuo momentu kratė visu stro
pumu savo kišenes ir ieškojo ten smul
kios iškilmių programos, kuri kai tyčia 
buvo kažkur dingusi, o jis iš to didelio 
strioko visiškai užmiršo, kas iš eilės pro
gramoj seka. Čia tunto viršūnėms ėmė da
rytis ir šilta ir šalta, ir šis ėmė knaisio
tis savo sąmonėj ir pasąmonėj, ir ieško
ti ten sekančio programos punkto ir nėr 
aiškiai, kaip per dūmus, prisiminė, kad 
buvo ten, rodos, parašyta: „dabar su- 
šuksim — Valio Tėvynė Lietuva!". Taip! 
Veidas jam nušvito. Jis visai nesugau-_ 
dė, ką kalba aukštasis svečias ir laukė, 
kol tik jis pabaigs ir tada buvo pasiry
žęs vykdyti sekantį programos punktą.

Savo kalbą' baigdamas, svečias pa
kvietė visus sugiedoti tautos himną. Sa
lėje visi išsižiojo himnui, tuo tarpu ko- 
nianduotojas iš inercijos užbėgęs visu 
smarkumu sušuko antrąjį programos 
punktą:

— Valio Tėvynė Lietuva!
Salėje kilo visuotinas čiaudėjimas ir 

himnas valandėlei visiškai nutrūko, ta
čiau, vieno svečio dėka, kuris kritingu 
momentu vienas traukė himną, užbaigti 
jį pasisekė jau visiems.

Henka Ablauchas.

Laikas (am) (Būdas ei) Priežastis (ai) Kiekybė (om) Vieta (e)

Nežymimieji prielinksniai iam 
kada nors

iel 
kaip nors

ial 
dėl ko nors

iom 
bent kiek

ie 
kur nors

Klausiamieji prielinksniai t k) kiam?
kada, kuomet?

kiel?
kaip?

kial?
kodėl ?

kiom?
kiek ?

kie ? 
kur?

Parodomieji prielinksniai (t) tiam
tada, tuomet

tiel
taip

tial 
todėl

tiom
tiek

tie
ten

Pažymimieji prielinksniai (ch) chiam
visada, visuomet

chiel
visaip

chlal
dėl visokių priežasčių

chtom
kiek kas išgali

chie
visur

Neigiamieji prielinksniai (nen) neniam 
niekada, niekuomet

neniel 
niekaip

nenial
nė dėl jokių priežasčių

nenion
nė kiek

nenie 
niekur
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Mes jau čiuožiame.
Pačiūžų yra įvairių rūšių: aštriais, pu

siau užlenktais, apskritais galais. Prade
dantiems, o ypač nevikriems čiuožėjams, 
nepatartina vartoti smailiais galais pa
čiūžų. Perkant pačiūžas reikia neužmirš
ti, kad:

pačiūžos apačia — peilis turi būti 1 
cm. iš užpakalio ir IV2—2 cm. iš pryša- 
kio ilgesnis už batuką;

ledą liečianti pačiūžos dalis neplates- 
nė, kaip 4—6 mm.;

pačiūžos aukštis ties pryšakine atra
ma 45—53 mm., ties vidurine 40—50 mm. 
ir užpakaline 45—60 mm. Pačiūžos aukš
tis ties vidurine atrama turi būti ma
žesnis, negu Vž puspadžio pločio;

pačiūžos peilis iš pryšakio ir užpaka
lio turi būti truputį pakeltas.

Batukai čiuožimui tinkamiausi sy šniū
reliais. Korkos neaukštesnės, kaip 21/’ 
cm.

Kaip pradėti čiuožti?
Štai ką pradedantysis turi žinoti:
1. Ant ledo reikia laikytis tiesiai (pra

džioj tik truputį pasilenkti į pryšakį, kad 
nevirstum atgal). Remtis labiau išoriniais 
pačiūžos šonais.

2. Dar prieš einant ant ledo, prade
dantysis turi pirmiausia išmokti stove’i 
ant grindų, kiloti kojas ir eiti mažais 
žingsneliais į pryšakį ir atgal. Taip turi 
išlavinti pusiausvyrą, juk čiuožimas iš 
esmės ir yra balansavimasis ant ledo.

3. Iš pat pradžių užėjus ant ledo pra
tintis stovėti reikia panaudoti rogutes su 
aukštu atlošu arba savo gerai mokantį 
draugą. Įpratus stovėti — jau pratintis 
eiti mažais žingsneliais. Prisilaikyti rei
kia taip pat. Nereikia tuoj stengtis čiuož
ti, o ypač nestatyti plačiai kojų.

4. Įpratus jau stovėti ant grindų ir ant 
ledo, reikia bandyti namie ant grindų 
truputį pačiuožti į pryšakį. Reikia išmok
ti atsispirti pryšakine pačiūžos dalimi iš

HOCKEY.
Žaidžiama salėje, pievoje, dirvoje, 

aikštėje arba, geriausiai, ant ledo.
Žaidimo tikslas — kuo daugiau kartų 

per nustatytąjį laiką tam tikromis, ilgo
mis, riestomis lazdomis, pasuojantis, pra
mušti kamuolį pro priešingos partijos 
žaidikus ir įvaryti jį į priešininko vartus.

Uždavinys. Kiekvienos žaidikų gru
pės uždavinys, gauti daugiausia taškų.

Aikštės įrengimas. Žaidimui reikia di
delės, lygios, kad nebūtų kliudoma žais
ti, be dulkių, aikštės — 40—120 m. ilgio 
ir 20—60 m. pločio; dalomos į keturias 
dalis. Viename ir antrame gale 20 m. at
stu išbrėžiamos dvi lygiagretės linijos. 
Centre apibrėžiamas 1—2,5 m. diametro 

šono linija

20 m
E
2Vartai

—)ww

40 — 120 m.

1-2,5 m.

vidiniu šonu, bet ne visai atgal — kiek 
į šalį. Kojų nestatyti plačiai ir neatsi
spirti atgal ir pryšakin.

5. Jau turint sąmonėje čiuožimo į pry
šakį vaizdą, pakartoti ant ledo ėjimą ma
žais žingsneliais prisilaikant rogučių at- 
loštuvo, paskui didinti žingsnius ir steng
tis čiuožti, atsispiriant pačiūžos pryša
kio išvidiniu šonu.

6. Reikia gerai įsidėmėti, kad atsi
spyrusi koja kiekvieną kartą pakyla į 
orą. Slenkama tik viena koja. Tą užmir
šus lengvai galima nustoti pusiausvyros.

7. Greitumas pareina nuo žingsnio il
gumo ir nuo atsispyrimo stiprumo.

8. Kryptis pareina nuo pakreipimo kū
no į norimą pusę.

9. Juo atsargiau čiuošime, juo bus ge
resni vaisiai. Lengvai pulti reikia nebijoti. 
Netekus pusiausvyros, nereikia skerėčio- 
tis rankomis, kojomis ir liemeniu, o ge
riau parkristi vykusiai, kas sudarys žy
miai mažesnį pavojų. Vengti kad ir ma
žiausių kritimų atgal.

10. Išmokti gali kiekvienas, kuris tik 
keliom dienom turės kantrybės truputį 
pasivartyti po ledą ir kuris turės noro 
stiprinti savo sveikatą ir didinti džiaugs
mą.

Kas jau gali pradėti čiuožti?
Mažiems iki devintų metų vaikams ne

patartina čiuožti, nes staigūs kritimai 
gali pakenkti. Nuo 9—12 metų vaikai 
gali čiuožti grupėmis, žaisti bėgimo žai
dimus, gali greit čiuožti viena kryptimi. 
Jau gali pradėti studijuoti figūrinio čiuo
žimo elementus. Nuo 12—15 metų — 
figūrinis čiuožimas, kurs gražina vaiko 
kūną ir daro jį vikrų. Nuo 15—17 metų— 
figūrinis čiuožimas ir greitas bėgimas ir 
lengvos rungtynės. Nuo 17—20 — rung
tynės ilgoms distancijoms, šuoliai per 
kliūtis, pirietai, hokey žaidimai.

J. L.

apskritimas ir išvedama linija, kuri per
kerta visą aikštę į du lygiu keturkampiu

Trumpesniųjų aikštės šonų viduryje 
statomi keturkampiai vartai: 2,20 m. 
aukščio ir 3,60 m. pločio.

Aikštė turi būti paženklinta 2 — 6 cm. 
pločio aiškiomis linijomis. Labai naudin
ga kampus pažymėti vėliavukėmis ar pan.

ĮRANKIAI:
Kamuolys turi būti guminis, apvalus, 

kurio diametro ilgis nuo 4 — 8 cm., svo
ris nuo 75—120 gramų.

Lazdos 1 — 1,20 m. ilgio. Būna pada
rytos iš nendrinio koto su priklijuotu 
mediniu lenktu plokščiu galu. Jų netu
rint, vartojamos paprastos medinės laz
delės.

Pačiūžos, žinoma, jei žaidžiama ant 
ledo, vartojamos įvairių rūšių.
ŽAIDIKAI:

Žaidikų skaičius. Hockey žaidimo ko
mandą turi sudaryti 13 — 5 žaidikai. Tas 
priklauso nuo aikštės didumo. Žaidikai 
būna keturių rūšių: puolėjai, gynėjai, pu- 
siaugynėjai ir vartininkai. 7 žaidikų ko
manda skirstoma į: 3 puolėjus, 1 gynėją, 
2 pusiaugynėju ir 1 vartininką.

Pavaduotojai. Pavaduotojas gali už
imti žaidiko vietą tik tada, kada žaidi

mas yra nutrauktas. Be teisėjo žinios pa- 
gelbininkai į aikštę neina žaisti.

Teisėjas. Teisėjas skaito taškus, pri
žiūri žaidimo tvarką, baudžia triukšmau
jančius, praneša kada žaidimas nutrauk
tas. Jis tik tada švilpia, kada pamato 
prasižengimą, padarytą sąmoningai. Į ne
tyčia padarytas klaidas jis gali nerea
guoti.

Linijų teisėjai. Jų būna du. Prižiūri ar 
kamuolys krito ant ribos, šonų autus, var
tų autus, kornerius ir kita. Visas savo 
pastabas skubiai praneša teisėjui. Jie sto
vi dviejuose priešais gulinčiuose kam
puose.

Žaidimo laikas. Paprastai žaidžiama 
du kėliniu. Kiekvienas kėlinys trunka po 
20, 30 ar 40 min. Kartais net 50 min. Po 
pirmojo kėlinio daroma 10 minučių per
trauka. Po pertraukos komandos keičia
si vartais.

Laimėtoja laikoma ta komanda, kuri 
žaidimo metu gauna daugiausia taškų.

Aikštės pasirinkimas. Komandos bur
tų keliu pasirenka aikštes.

Žaidimo pradžia. Teisėjui davus ženk
lą, visi, užimdami savo vietas, pasiruo
šia žaidimui taip, kad nė vieno žaidiko 
nebūtų apskritimo viduryje. Žaidimą pra
deda teisėjas, mesdamas kamuolį į cen
trinį apskritimą. Kada kamuolys, pašo
kęs, antru kartu nukrinta ant žemės, visi 
žaidikai turi teisę įžengti į apskritimą ir 
mušti kamuolį.

Po kiekvieno kamuolio įvarymo į var
tus, žaidimas vėl pradedamas aprašytu 
būdu.

Žaidimo eiga. Puolėjai stengiasi lazdo
mis pramušti kamuolį pro priešininkus ir 
įvaryti jį į vartus. Priešingoji komanda 
ginasi. Kiekvienas įvarytas į priešininko 
vartus kamuolys laikomas g o 1 u . Už 
kiekvieną golą įvarytoji partija gauna 
vieną tašką.

Šonų autas. Iš aikštės išlėkęs per šo
ninę auto liniją, kamuolys, įvedamas į 
žaidimą laisvu smūgiu.

Vartų autas. Kamuolys iš aikštės iš
lėkti pro vartų auto liniją gali dviem at
vejais:

— jei kamuolį išvaro priešingos ko
mandos žaidikas;

— jei kamuolį išvaro savo komandos 
žaidikas. Pirmuoju atveju kamuolys įve
damas į žaidimą autu; antruoju — kor- 
neriu.

Nusižengimai. Žaidikas negali:
1. Kelti lazdos aukščiau savo pečių.
2. Stumti arba mušti kamuolį koja.
3. Pagautą kamuolį nešti su savim.
4. Pagautą kamuolį mesti tolyn.
5. Pargriuvęs mušti kamuolį.
6. Stumdyti savo priešą.
7. Trukdyti priešui žaisti.
8. Daryti pastabas priešingos koman

dos žaidikams.
9. Pyktis su savo partijos žaidikais.
10. Ginčyti teisėjo ar linijų teisėjų nu

rodymus.
11. Išeiti iš aikštės nebaigus žaidimo.
12. Nesilaikyti taisyklių.
13. Trukdyti žaidimo eigą.
Žaidikams leidžiama:
1. Koja sustabdyti sviedinį.
2. Lekiantį oru sviedinį gaudyti ran

ka, bet čia pat jį padėti.
3. Susižeidus ar kitai kokiai nelai

mei įvykus apleisti aikštę.
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Bausmės. Už nusižengimą 1, 2, 3, 4, 5. 
6, 7 taisyklei skiriamas laisvas smūgis. 
Už nusižengimą 8, 9, 10, 11, 12 ir 13 tai
syklei — užskaitomas priešininkui taškas.

Laisvas smūgis. Kamuolys dedamas 
aikštėje toje vietoje, kur buvo padaryta 
klaida arba ant auto linijos toje vietoje, 
kurioj iš aikštės išlėkė. Priešingos pra
sižengusiai komandos vienas žaidikų ka
muolį įveda į žaidimą, mušdamas jį į 
priešininko vartus. Išmušant nė vienas 
žaidikų nestovi arčiau per 5 — 6 m. nuo 
kamuolio.

Vartų autas išmušamas taip: kamuoly' 
dedamas 2 m. atstu nuo vartų, pro ku
riuos išlėkė į autą ir vartininko išmuša
mas. Išmušant priešingosios partijos žai- 
dikai atsitraukia už 20 m. linijos.

Korneris. Kamuolys statomas 1 — 2 
m. atstu nuo kampo, pro kurį išlėkė iš 
aikštės, ir išmušamas priešingos koman
dos žaidiko. Išmušant kamuolį prasižen
gusioji komanda sustoja už savo vartų 
linijos.

Svarbios pastabos:

— Mušant kamuolį lazda su ledu ne
turi sudaryti lygiagretumo.

— Svarbiausia žaidžiant pasisekimo 
paslaptis pasavimasis.

— Nuo nelaimingų atsitikimų tik ta
da būsite apsisaugoję, jei lazdos nekel
site aukščiau savo pečių.

Vyr. skilt. Ant. Umbrasas.

Sniego tvirtovė.
Jūs žaidžiate sniegu, mėtotės sniego 

gniūžtėmis, susiskirstę į du būriu, kurie 
kitas kitą nori apmėtyti sniego gniūžtė
mis.

Kaip galima daug lengviau ir ilgiau iš
silaikyti nenugalėtiems? Tam reikia tu
rėti tik sniego tvirtovę.

Parinkite laisvą nuo darbo „švelnią’* 
žiemos dieną, kada sniegas lengvai lip- 
dosi. Iš sniego be didelio vargo suritin- 
site didelius rutulius. Nubrėžkite sniego 
aikštėje tokio didumo kvadratą, kokią jūs 
norite turėti tvirtovę. Šalia tos linijos su
dėkite suritintus iš sniego rutulius (žiū
rėkite į brėžinį).

Ant viršaus pirmos rutulių eilės pa
dėkite antrąją sniego rutulių eilę. Sudėti 
reikia taip, kad kiekvienas viršutinis snie
go rutulys atsigultų ant dviejų gretutinių 
apatiniųjų rutulių (brėžinyje viršutinieji 

rutuliai pažymėti taškuotomis linijomis).
Tokiu būdu sudėtas tvirtovės sienas 

iš lauko pusės užkerkite sniegu. Po to, 
mediniais kastuvais arba lentomis suly

ginkite sniegą, padarydami išorinių sienų 
nedidelį nuožulnumą.

Kad tvirtovė būtų labiau neprieina
ma, neįveikiama, sutvirtinkite jos sienas, 
pirmąją didesnio šalčio dieną apliedami 
jas vandeniu.

Ginantis ir puolant tvirtovę, be pa
prastų sniego gniūžčių, sulipdytų iš minkš
to, puraus sniego, vartoti bet kokius ki
tus sviedinius bei ginklus griežtai drau
džiama.

Sktn. V. Kastanauskas.

Kiekvienas gali tapti 
aviatoriam.

Sparnai.
Daugelis įsitikinę, kad svarbiausia lėk

tuvo dalis yra motoras. Jei, girdi, mo
toras sustos — galas! Toks „specialistas'* 
tvirtins, kad sklandytuvo svarbiausioji 
dalis liemuo, ar važiuoklė su ratais, uo
dega, ar kas nors kita.

Bet lėktuvas puikiausiai skraido ir be 
motoro, tai ir bus sklandytuvas. 
Sklandytuvui liemuo taip pat nėra būti
nas, mokomieji sklandytuvai dažniausiai 
daromi be liemens, o su r ė m a i s. Uode
ga taip pat nebūtina. Dabar daromi yra 
bandymai beuodegių sklandytuvų ir lėk
tuvų ir jie skraido nė kiek neblogiau už 
kitus, o net kai kada geriau. Važiuoklė 
sklandytuvui nereikalingas balastas, leng
va, stipri pašliūža daug geriau ir pato
giau. Tai kas gi reikalingiausia?!

— Sparnai!!!
Be sparnų neskris nė vienas lėktuvas, 

joks sklandytuvas. Galime statyti šimtą 
motorų, šimtą propelerių, bet skridimo 
neįvykdysime.

Sparnai išvysto tą keliamąją jėgą, ku
ri laiko sunkų lėktuvą ore. Žinoma, že
mėje gulintis sparnas jokios keliamos jė
gos neišvysto, bet šita jėga atsiranda 
sparnui judant tam tikru greičiu.

Kaip gi sparnas padarytas ir kaip jis 
tą jėgą išvysto?

Sparno konstrukcija nėra, pažiūrėjus, 
sudėtinga. Išilgai sparno eina 1 a u ž e r o • 
n a i, ant laužeronų yra užmautos ner
viūros, visa tai suklijuota, ir sątampo- 
mis įtempta.

Nerviūros duoda sparnui profilį. Tas 
profilis panašus į žuvį. Profilių yra nesu
skaitoma daugybė, bet pagrinde, tas pats.

Sparno priešakį dažniausiai apkala 
k’.ijuote. Sparno priešakinė briauna va
dinasi — atakos briauna, užpakali
nė — pračiuožimo briauna.

Tokius sparnų griaučius aptraukiama 
su drobe, tam tikrais lakais tepama, kad 
nebijotų drėgmės. Sparnas, į jį pažiūrė

jus, iš viršaus išgaubtas ir apačios įlenk
tas arba plokščias.

Dabar sparnams suteikiami tik stori 
profiliai. Jie išvysto didelę keliamąją jė
gą ir turi palyginamai mažą pasipriešini
mą orui.

Oro srovė, sparnui judant, nevisur 
turi vienodą greitį, sparno viršuje greitis 
labai didelis, po sparnu daug mažesnis.

Mokslo patyrimu yra nustatyta, kad 
kur yra didesnis oro greitis, ten krenta 
slėgimas, todėl virš sparno gaunasi tuš
tuma ir čiulpimas, po sparnu slėgimas.

Tos jėgos ir sudaro sparno keliamąją 
jėgą-

Kaip tos jėgos veikia, matyti 3 br. 
Oro pasipriešinimo jėgą R sklaidome į 
keliamąją jėgą Y ir pasipriešinimo (kak- 
tinę) jėgą X. Dabar, tur būt, aišku, ko
dėl lėktuvai, sklandytuvai ir modeliai 
skraido.

Visa, kas taikoma lėktuvams, taip pat 
taikoma ir modeliams. Virš modelio spar
no taip pat gaunasi čiulpimas, po sparnu 
slėgimas, kaip ir tikrame lėktuve.

— Taip, taip, ponuli, pa
sakysite, gražu kalbėti, bet 
nesinori tikėti. x

Galite lengvai įsitikinti. 
Netikite, kad uodegos ne
reikia?

Gerai, padarykime mo
deliuką „t a n d e m". Tai 
yra lėktuvas, kuris vietoje 
uodegos turi sparnus, 4 br.

Išpiaukite iš popieriaus, 
sulankstykite kaip reikia 
sparnus, į nosį įstatykite 
perskeltą degtuką, paregu
liuokite, pabandykite ir ma- 
site, kad jis skraido labai 
gerai.

— Bet sakysite, ponuli, 
ne lazda, tai kuolu, vietoje 
uodegos — sparnus; tai juk 
beveik tas pats.

Galima padaryti modelį 
visai be uodegos, 5 br.

Tokių modelių atreguliavimas (regu
liuojami eleronai), kiek sunkesnis, bet 
skraido jie stebėtinai gražiai.

6 br., parodytas skraidantis modelis, 
kurį vadina „p a r a b o 1 e“. Tokius mo
deliukus geriausiai daryti iš „bristolio“ 
popieriaus.

Visi šitie modeliai turėjo tą ydą, kad 
juos galima leisti tik iš rankos.

Dabar noriu jums parodyti modelį, ku
ris yra leidžiamas panašiai, kaip sklan
dytuvas, guminio amortizatoriaus 
pagalba.

„Debesų k u t e n t o j as" daromas 
iš apvalios lazdelės su apkrova prieša
ky, kartoninių sparnų ir tokios pat uode
gos.

Leidžiamas jis pagalba guminės ragat- 
kės vertikaliai aukštyn. Jis laisvai kyla 
20—30 metrų ir iš ten sklendžia. Tokį 
sklandytuvėlį lengva padaryti, tik prieš 
leidžiant reikalinga pabandyti iš rankų, ar 
gerai sklando. E d R o .
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Ir mes jau mokykimės šliužinėti*).
PAŠLIŪŽŲ PRIEŽIŪRA.

Tik gerai prižiūrimomis pašliūžomis galima gerai ir malo
niai šliužinėti. Jų niekad negalima laikyti šiltame kambaryje. Jos 
laikomos sausai ir šaltai, nekūrenamose patalpose.

Pašliūžų negalima bet kaip pamesti, nes jos susimes, su
tryps ir atsilenks. Kad jos nevartojamos nesusimestų ir neatsi- 
tiestų, pašliūžos visada laikomos įtemptos (25 brėž.). Specialus 
temptuvas-įtvara susideda iš 4 medinių dalių (26 brėž.). Ne
vartojimo metu pašliūžos sudedamos savo apačiomis į krūvą, 
prie galų suveržiamos dviem veržekliais (25, 26 brėž.) — vienu 
prie pirmgalių linkimo pradžios, antru prie užpakalinio galo. 
Tie veržekliai neleidžia pašliūžoms susimesti. Kad jos neatsį- 
tiestų, per pašliūžų vidurį tarp jų įspraudžiama 8 cm. ilgumo 
trinkelė (25, 26 brėž.), o kad galai neatsiriestų, — tarp jų 
įspraudžiama 25-30 cm. ilgio lentutė (25, 26 brėž.). Niekada ne
palikite sudrėkusių ar sušlapusių pašliūžų laisvai, neįtempę.

Tik ką nupirktomis ar pasidarytomis pašliūžomis dar ne
galima šliužinėti. Kad jų amžius būtų ilgesnis, reikia jos kelias 
dienas prieš vartojant gerai impregnuoti pokostu arba eglių 
degutu (Fichtenholzteer). Dailiai nuobliuota apatinė pašliūžų 
pusė iš pradžių skuduru sudrėkinama vandeniu ir vėl išdžiovi
nama. Tuo būdu atsidaro medžių akutės ir jo paviršius kieK 
pasišiaušia, todėl pokostas geriau įsigeria į medį. Prieš tepant 
pokostu, pašliūžų apačios gerai prieš ugnį įšildomos. Pačios pa
šliūžos padedamos ant dviejų kėdžių atlošų apačiomis į vir
šų. Pokostas sumaišomas su žibalu (2 : 1), šis mišinys 
kiek pašildomas ir teptuku tepamas ant pašliūžų apačių. Kai 
pokostas susigeria į medį, reikia vėl tepti. Jei vietomis pa
teka apdžiūvęs storesnis pokosto sluogsnis, prieš tepant kitą 
sluogsnį, pirmasis skustuvu nuskutamas. Šiuo mišiniu tol te
pama, kol medis visiškai prisigeria. Taip impregnuotos pa
šliūžos nebesudrėksta, nebeprisigeria vandens, o medis pasidaro 
elastiškai lankstus. Pašliūžos taip iš pagrindų ištepamos ne vien 
tik naujai nupirktos, bet prieš kiekvieną žiemą ir kiekvieną 
vasarą po kartą.

Geriau negu pokostu su žibalu pašliūžos impregnuojasi 
eglių deguto mišiniu su taukais (lajumi) lygiomis dalimis. Šitas 
mišinys užtepamas ant karštų pašliūžų ir litavimo lempa geni 
į medį įdeginamas arba karštu prosu gerai įpresuojamas. Tai 
pakartojama tiek kartų, kol medis neprisisotina ir daugiau į jį 
nebeįsigeria. Nuo deguto medis impregnuojasi ir sukietėja, tau
kai užkemša visas medžio akutes ir sulygina pašliūžos paviršių. 
Šitokia „operacija" patartina pakartoti triskart per žiemą ;r 
porą kartų per vasarą, — medis labiau sukietės, nesiduos leng
vai braižomas, tačiau paliks lankstus.

27. a — medis, b — degutas,

*) Ištrauka iš „Sk. Aido" išleistos skautininko dr, K. Avi
žonio knygos „Kaip išmokti pašliūžomis šliužinėti".

Raikščių dirželiai taip pat reikia gerai pritepti specialia 
odai tepti alyva ar riebalais, kad jie neišmirktų nuo vandens 
arba perdžiūvę nesusproginėtų.

Aukščiau aprašytu būdu impregnuotomis pašliūžomis taip 
pat dar negalima šliužinėti; nors jos jau ir gerai šliauš, bet jų 
amžius bus trumpas, jos greit sudils. Prieš kiekvieną trečią — 
ketvirtą šliužinėjimą reikia jos ištepti pagrindiniu vašku — 
specialiu vaško ir riebalų mišiniu (Grundwachs, Schutzwach'.j. 
Jo sluogsnis 27 brėž. parodytas raide c. Pagrindinis vaškas pa
prastai būna kietas (būna ir skystų), ir prieš tepant reikia jis 
sušildyti bei ištirpdyti. Tada jis užtepamas lygiu (vienodo sto
rumo) sluogsniu ant karštų pašliūžų ir karštu prosu pridaili- 
namas. Griovelis reikia palikti nepriteptas. Kad prie jo nepri
kibtų pagrindinis vaškas, jis ištepamas pokostu, prieš tepant 
pašliūžą vašku. Pagrindinis vaškas sudaro ant pašliūžų apa
čių lygų, ploną ir vienodą sluogsnį, kuris apsaugo medį nuo 
sužeidimų.

Kad pašliūžos geriau slystu, prieš kiekvieną šliužinėjimą 
jos dar ištepamos universaliniu vašku (specialus mišinys — 
Universalwachs, Laufwachs) (27 brėž. raidė d). Jis yra kietas 
ir tepamas zigzagais ant sausų, nuo sniego nuvalytų pašliūžų, 
paskui rankų delnais arba kamščiu lyginamas, brūžuojamas iš
ilgai ir skersai, kol visa pašliūžų apačia bus lygiai ištepta 
ir blizgės. Tada dar porą kartų delnais pertraukiama nuo pa
šliūžų pirmgalių iki užpakalinių galų. Po to pašliūžos pastato
mos penkioms minutėms lauke, kad sluogsnis sukietėtų, tik ne 
prieš saulę. Universalinio vaško prosyti nereikia. Prieš lipant 
ant pašliūžų, jos porą kartų koja lengvai patrinamos į sniegą. 
Juo šaltesnis sniegas, tuo storiau tepamas univ. vaškas, juo 
šiltesnis — tuo ploniau. Esant atlydžiui, kad sniegas nekibtų, 
pašliūžos ištepamos pašildytu parafinu.

Sugrįžus namo pašliūžos pirmiausiai nuvalomos nuo pri
kibusio sniego ir pastatomos nekūrenamoje patalpoje, kad pa
mažu išdžiūtų. Jos statomos ant pirmgalių ir atremiamos į 
sieną. Kai tik jos apdžius ir vanduo nuvarvės, reikia jos aukš
čiau aprašytu būdu įtempti, kad nesusimestų. Jų nereiktų nė 
vienai nakčiai palikti neįtemptų.

Kaip patogiausia pašliūžas 
šant svarbu jų apačių neliesti ir 
ar kuo kitu prie jų glaustis.

nešti, parodyta 28 brėž. Ne- 
bendrai kuo mažiau rankomis

ŠLIAUŽIMAS LYGUMA.

c — pagrindinis ir d — uni
versalinis vaškas.

Kaip jau minėjau, iš pradžių mokomasi šliužinėti lygumoje 
be lazdų. Šliaužimas čia tuo skiriasi nuo paprasto ėjimo, kad

29. Šliaužimas lyguma (3 padėtys).
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kojos neturi atspirties, nes pašliūžos vienodai gerai slysta į 
priešakį ar į užpakalį. Taip pat šliaužiant, kaip jau pats žodis 
sako, kojos nepakeliamos ir nekilnojamos, kaip kad einant. 
Kad pašliūžos slinktų pirmyn, iš pradžių pasistiebiama ant pirštų 
galų ir pasilenkiama kiek pirmyn (29 brėž.), tada energingai 
išmetama viena koja sulenktu keliu pirmyn, tačiau taip, kad ji 
nepakiltų nuo žemės ir kad kojų pirštų galai neišsikištų toliau 
už kelius į priekį (29, 71, 72 brėž,). Po to savo svoriu 
persimetama ant pirmyn iškištos pašliūžos ir antroji koja leng
vai pritraukiama, pašliūžos nepakeliant nuo žemės. Toliau antra 
koja, taip pat, kaip anksčiau pirmoji, metama sulenktu keliu 
pirmyn, kol dar pirmoji tebešliaužia iš inercijos. Taip judesius 
bekartojant, žingsniai reikia žengti kuo ilgiausi ir žiūrėti, kad 
pašliūžos šliaužtų lygia greta ir kuo arčiausia viena prie kitos, 
kad užpakaly pasiliktų tiesios, lygiagretės provėžos. Kojų ir 
kūno judesius daryti ritmiškai ir elastiškai, neįtemptomis ir 
kiek per kelius sulenktomis kojomis. Kad gautųsi didesnė, pa
šliūžas pirmyn pastumianti jėga, kartu ritmiškai judinami ir 
pečiai: kartu su dešine koja išmetamas dešinysis, su kaire kai
rysis petys.

Kojų ir kūno judesiai turi būti ne tik ritmiški, bet ir 
simetriški: tiek dešinė, tiek kairė koja vienodai toli ir vienoda 
jėga išmetamos. Tik tada šliaužimas lyguma pašliūžininkui su
teiks malonumo.

Mokantis šliužinėti, reikia rankomis balansuoti ir palai
kyti pusiausvyra. Išmokus rankų judesiai nebedaromi, pusiau
svyra palaikoma pačiu kūnu. Įpratus šliužinėti be lazdų, mo
komasi šliužinėti su lazdomis. Tačiau ir čia nereikia užmiršt', 
kad pagrindinis judesys, pastumiąs pašliūžas pirmyn, yra ne 
atsispyrimas lazdomis, bet energingas kūno palenkimas ir kojų 
išmetimas sulenktais keliais pirmyn, o lazdos tiktai padeda 
žengti ilgesnius žingsnius ir tuo būdu pailginti šliaužimo mo
mentą.

Lazdos laikomos delnus perkišus per dirželius, 17 brėž. 
nurodytu būdu. Jomis spiriamasi taip pat ritmiškai. Spirtis 
galima dvejopu būdu: 1. abiem lazdom iš karto ir 2. kiekviena 
lazda atskirai pakaitomis ir simetriškai. Pirmasis būdas vartoja
mas važiuojant į pakalnikę ir lenktynėse, antrasis — normaliai 
šliužinėjant lyguma ar lipant į kalniuką. Spirtis lazdomis pa
kaitomis irgi galima dvejopai: 1. išmetant dešinę koją pirmyn 
tiesti ir dešinę ranką pirmyn ir atvirkščiai ir 2. išmetant kairę 
koją — tiesti dešinę ranką pirmyn. Abu būdu vienodai geri, 
tik pirmu būdu spiriantis, gal būti, pašliūžininko kūnas didesnio 
malonumo jaučia.

Nuo paprasto šliužinėjimo skiriamas lenktyninis šliužinėji- 
mas lyguma. Lenktynėms, kaip jau minėta, paprastai vartoja
mos ilgesnės ir siauresnės pašliūžos. Lazdos čia taip pat ilges
nės — aukštesnės už žmogų. Lenktyninis žingsnis būna dve
jopas: trijų taktų ir suomiškas. Trijų taktų žingsnis (31 brėž.)

81. Šokimas nuo kalno arba paaukštinimo.

97. Miško grožybės.

susideda iš dviejų trumpų įsibėgėjamų žingsnių (kojų ir pašliūžų 
nepakeliant nuo žemės) ir trečio ilgo šliaužiamo žingsnio, kurį 
darant kūnas ištiesiamas visu savo aukštumu ir iškeltomis ran
komis iš karto pasispiriama abiem lazdomis, kurios įsmeigiamos 
ties kojų pririšimais prie pašliūžų. Esant geram sniegui, šiuo 
būdu įsibėgėjus, galima labai greitai šliaužti.

31. 3-jų taktų lenktynių žingsnis.

Suomiškas lenktynių žingsnis — tai paprastas būdas 
šliaužti lyguma, tik ilgesnėmis pašliūžomis ir pasispiriant ilges
nėmis lazdomis pakaitomis: čia vis pasistumiama lazda, esančia 
iš priešingos šliaužiančiai pašliūžai pusės (32 brėž.).

32. Suomiškas lenktynių žingsnis.

(Bus daugiau). .

ATITAISYMAS.
„Skautų Aido“ išleistoje knygoje „Kaip išmokti pašliūžomis 

šliužinėti“ 9 pusi, įdėtoje tabelėje 5-toji paltis turi būti už- 
vardyta: „Abiejų pašliūžų sniegą liečiąs (žmogų išlaikąs) plo
tas kv. cm.“.
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Praeitų metų „Skautų Aido" 23 ir 24 
nr. nr. buvo nurodyta, kaip reikia 
tyrinėti savo skilties gyvį. Nurodyta 
tvarka čia patiekiamas pluoštelis žinių 
populiariausiai mūsų krašto skautų skil
čiai — „lapinams" apie jų gudriąją la
pelę.

Iš surinktų žinių pabandykite pada
ryti trumpą ir aiškų lapės aprašymėlj. 
Geriausią jūsų skilties skauto rašinėlį pa
talpinkite skilties dienoraštyje.

Kitokių vardų skiltys apie savo pasi
rinktus gyvius medžiagos turėtų pasi
ieškoti ta pačia tvarka.

Kuriuos-ne-kuriuos dalykus pabandy
kite patikrinti gamtoje patys. Patikrinę, 
papildykite savo pastabomis.

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

didumas.
Keturkojis žinduolis. Lapė panaši į 

vidutinį, liekną šunį, kurio kojos žemos, 
o uodega ilga ir kaip vanta pasipūtusi. 
Mažosios lapės — urvinio šunies didumo 
ūgio, didžiosios — pusėtino šunies ūgio. 
Liemuo pailgas. Uodega pusės kūno 
ilgumo. Galva didelė ir pailga, kakta 
lygi, snukis smailas. Akys žvitrios ir 
požvairiai susodintos. Akių vyzdžiai pa
ilgi ir statūs.

Fiziškai labai stipri. Reikalui esant, 
gali ilgai ir greitai bėgti.
2. Gyvenamos vietos.

Mažosios lapės gyvena miškuose ir 
šiluose. Didžiosios lapės gyvena laukuo
se ir mėgsta įsitaisyti parugėmis. Savo 
olas lapės įtaiso dažniausia kur nors 
miške, krūmuose ar pamiškėse, pakrūmė
se. Mėgsta gyventi tokiose tankynėse, 
kurios sumišusios su dirbamais laukais ir 
retai apgyventomis apylinkėmis. Nemėgs
ta triukšmingų vietų, sodžių, daugiau tai
ko surasti patogią gyvenimui kertelę 
arčiau prie ramių vietų, kad ir vienasė- 
džių. Apsigyvena ir dideliuose grioviuo
se, apleistuose dirvonuose arba net dir
bamuose laukuose, kuriuose, pav., rugiai 
įsėti. Kartais jinai ir šalia žmonių įsi
taiso gyventi, ypačiai kai susirūpina ra
mesne kertele jaunikliams atsivesti. Kar
tais lapės atsiveda jauniklius parkuose, 
nuošaliai stovinčių koplyčių rūsiuose, 
apleistose kapinėse, ūkio trobesiuose, 
jaujose, pirtyse ir kt.

Lapės kasa požeminius urvus. Vienos 
kasa gilesnius, kitos — ne taip gilius. 
Tuos negiliuosius dažnai žmonės įmina ir 
suranda lapiukus. Mėgsta sausas, saulė- 

- tas, prakasamas, aukštesnes vietas. Yra 
smėliakalnių, kuriuos lapkasomis vadina.

Aplink lapių urvus labai dvokia.
Paprastoji lapė sutinkama beveik 

visoje Europoje, žymioje Azijos dalyje ir 
Šiaurinėje Afrikoje.
3. Kailis ir kailio kitimas įvairiais metų 

laikais.
Kailis sudarytas iš akuotų ir minkštu

čių pavilnės plaukų. Įvairių spalvų lapių 
esti: tamsiai rudos, rusvos, gelsvai rudos. 
Dažniausiai — rausvo kailio lapės. Nosis, 
pakaklė, papilvė ir uodegos galas balti. 
Ausys nugaros šalyje ir letenėlės juo
dos. Lapių spalvų įvairumas priklauso 
daugelio priežasčių: prigimties, veislės, 
amžiaus, lyties, gyvenamos vietos, mais
to ir k. Jauniklių kailis šviesesnis, pa
telių gelsvesnis.

Vasarą lapė išsišeria ir darosi ruda — 
kailis bevertis. Žiemą — kailis stangus,

Apie skilčių
(Pagal Baden-Povellį ir A. Luką). vardus.

tamsesnės spalvos, turtingas pilkoku pa
vilnės pūku ir turi šonuose didesnę baltų 
plaukų priemaišą. Maž. lapės vasarą 
šviesiai rudos spalvos, žiemą — raudonos. 
Didž. lapės kailis vasarą šviesiai rudos 
spalvos su balta krūtine, o žiemą — gel
tonos, su tamsiu ruožu per nugarą ir p.į- 
čius.
4. Palinkimai ir įpročiai.

Lapė „naktinis paukštis". Arti savo 
guolio lapė nevagia ir nemedžioja.

Turi įgimtą palinkimą medžioti. Jei 
kur įpranta, medžioja labai drąsiai. Turi

Lapių šeimynėlė.

labai gerą klausą ir uoslę. Senės lapės 
„gudresnės" ir už medžiotojus.
5. Judesiai: ėjimas, bėgimas, šuoliai, lin

dimas, ropojimas, plaukimas, nėrimas. 
Eina selindama grobi.
Bėgioja lapė greitai ir vikriai. Šuo

liais lekia. Lenda beveik šliauždama. 
Panašiai ropoja. Plauko jinai taip pat 
neblogai.

Moka kopti ir į medžius.
6, Balsas įvairiais metų laikais ir kitais 

atsitikimais.
Lapė, radusi negyvus savo vaikus, ne 

savo balsu loja. Loja ir uodžia. Lojimas

Lapės pėdsakai.

Taip išmoksit paišyti lapės siluetą.

panašus į šunies, tiktai kiek laibesnis ir 
užkimęs. Ją lojant tenka girdėti prieš 
rują ir rujos metu (maždaug vasario mė
nesį), audromis ir šalčiuose. Lojimu lapė 
sušaukia ir savo jauniklius.
7. Maistas: sudėtis, medžiojamas ar ran

kiojamas.
Minta gyvuliniu ir augaliniu maistu. 

Maistas ir medžiojamas ir rankiojamas. 
Medžioja: jaunus stirniukus, kiškius, pe
les, kurmius, kurapkas, tetirvas ir k. Iš 
ūkininkų vagia antis, vištas, žąsis ir k 
plunksnuočius. Išgeria paukščių kiauši
nius, ėda vabzdžius, varles, šliužus, gaudo 
žuvis. Pasiieško bruknių, kitų uogų ir 
visokių sultingų vaisių. Rankioja įvai
rias žoleles ir šakneles.

Medžioja naktį, dieną — tik iš bėdos, 
nebent žiemą.
8. Bendravimas su savaisiais ir kitais 

gyviais.
Dažnai galima pastebėti lapę su opšra 

viename kalne visai šalia vienas kito be
gyvenant. Pasitaiko, kad lapė opšrų iš
gyvendina iš jo urvų ir pati juose apsi
gyvena.

Rudenį lapės kartais sudaro visos šei
mynos medžiokles: viena baido kiškučius, 
o kitos piauna. Tą darbą jos atlieka 
„labai organizuotai“. Sakyčiau, pamiškė
je sugula per kokį 100 žingsnių viena 
nuo kitos kelios lapės ir laukia. Viena iš 
jų nueina į rugius kiškučių baidyti. Pa
baidytas kiškutis bėga į mišką slėptis, 
bet ten randa daug aštrių ir mirtingų 
dantučių.
9. Pėdos.

Kojos turi po penkis pirštus. Pėdsakai 
panašūs į šunies. Jos pėdsakus galima 
iš to pažinti, kad jai einant truputį bruo- 
žiasi jos uodega ir šluoja sniegą.

Pėdsakai būna ramaus bėgimo, selin.- 
mo, šliaužimo ir k.
10. Priešai. Santykiai su žmogumi.

Didžiausias lapės priešas tai žmogus, 
jis ją kaltina už vagiliavimą ir plėšika
vimą, ir už tatai pats, kur tik galėda
mas, stengiasi ją nudėti. Į talką dar pa
sikviečia šunis. Lapes muša dėl pelno — 
jų kailiniai brangūs. Jei pasitaiko kam 
mažus lapiukus sugauti, tai juos prijau
kina ir auginasi namie. Tačiau visiškai 
jų prijaukinti negalima ir žmogui tenka 
visą laiką kovoti. Namie augintų lapių 
kailiai menkos vertės.

Prie lapės priešų dar reikia priskai-
tyti vilką, vanagą, erelį.
11. Kur ir kaip praleidžia žiemą?

Lapė mūsų krašte yra plačiai užtin
kama. Žiemos metu ji niekur neišsikraus- 
to ir pasilieka vietoje. Gilioms žiemoms 
esant, pritrūkusi maisto, lapė darosi
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drąsesnė ir atsikelia arčiau gyvenamų 
vietų, sodybų. Ypatingai sunkios dienos 
kovo — balandžio mėnesiais, vos tik ma
žuliams atsiradus.

Žiemą lapę daugiausiai persekioja me
džiotojai ir lapių nuodytojai.

Giliomis žiemomis į mūsų kraštą at
klysta iš šiaurės net baltųjų, vadinamų 
sidabrinių, lapių.
12. Kada ir kaip keičia žiemos spalvą ir 

gyvenimo būdą.
Žiemą lapės kailis pastorėja ir pa

tamsėja. Gyvenimo būdą lapės pakeičia 
vasario mėnesį, susimesdamos į rujas :r 
kovo — balandžio mėnesiais — atvesda- 
mos mažus lapiukus. Tada esti drąses
nės ir plėšresnės.
13. Kada, kame ir kaip įsitaiso vasaros 

guolį?
Urvus lapės išsikasa vasarą. Urvų 

pradžia būna po medžių šaknimis ar sa
manų ir paparčių kūlymuose. Urvai turi 
daug išėjimų. Ten keli kiniai ir keletas 
„kamarų". Kiniai randasi giliai ir yra 
prinešti minkštų medžiagų. Yra „kama
rų" maisto atsargai pasidėti. Bet tie 
urvai joms reikalingi žiemą, ypač vai
kams vesti. Šiaip jos mėgsta paklajoti 
ir slėptis tankynėse ir, vasaros metu, 
javuose, žagarų ir akmenų krūvose.
14. Kada veda vaikus, kaip seniai ma

žuosius maitina, užlaiko ir moko.
Lapės veda vaikučius kovo — balan

džio mėn. Jų skaičius būna 4 — 5 la- 
piukai normališkai, tačiau apskritai pa
sitaiko nuo 2 ligi 12.

Mažiukai žvynės didumo, juodi. Po 
10 — 12 dienų atanka. Pradžioje vai
kus žindo, paskiau ima jiems nešioti gy
vą grobį: peles, kiškiukus, laukines antis 
ir k. paukščius.

Laiko kinyje. Jie iš urvo nelenda ir 
kantriai laukia maisto.

Gražią dieną paūgėjusius vaikus lapė 
išveda iš urvo ir ten, jiems padavusi nu
kamuotą pelę ar vos gyvą paukštelį, 
moko busimojo amato, grobio gaudyt*. 
Dar daugiau paūgėjusius, pav., vidurva
sario sulaukusius, išsiveda į pamiškes 
didesnėms medžioklėms, pav., kiškelių ir 
paukštelių gaudyti.

Vaikus prižiūri ir augina patelės, re
tai patinai. Nebent tik tais atsitikimais, 
kai patelės žūsta.
15. Kada vaikai užauga ir atsiskiria nuo 

tėvų.
Lapiukai užauga ir atsiskiria nuo tė

vų apie Šv. Jokūbą. Tuomet jau turi 
šiltus kailinius. Sulaukę metų amžiaus, 
lapės darosi vislios, bet galutinai su
auga tiktai per trejus metus; jų amžius 
siekia 16 metų.
16. Pasikeitimai rudeniui atėjus.

Rudenį lapių gyvenime ypatingo pa
sikeitimo neįvyksta. Tik tiek, kad jau
nikliai atsiskiria nuo motinos ir ima sa
varankiškai gyventi, o senės lieka lais
vesnės.
17. Pasirengimas žiemai: maisto atsargos 

ir guolis.
Žiemai turi išsikasus! urvus ir įsitai

siusi migius — kinius. Kai kada maisto 
atsargos susikrauna, bet tai, dažniausia, 
bile kur užkasa. Šiaip tai, pavyzdžiui, 
į vištidę pakliuvusi, išpiauna daugiau, 
kaip nori ir gali suėsti.
18. Spalvos ir gyvenimo būdo pasikeiti

mai žiemą.
Žiemą lapės kailis geriausias. Lapė 

laisva ir tik savim tesirūpina. Naktį me
džioja, o dieną guli. Bet kartais prisi
eina medžioti ištisą parą. Gulėdama 
uodega susivynioja ir paslepia snukuti 
nuo šalčio ir vėjo.

19. Paprasta lapės dienos eiga (trumpas 
atpasakojimas).

Iš kinio lapė paprastai išlenda vaka
re, saulei leidžiantis. Tada viena ar di
desniu būreliu išlekia į plačią apylinkę 
medžioti. Auštant grįžta savo olon ir 
tenai glūdi iki kitų prietemų.

Įvairiais metų laikais lapės dienos gy
venimo eiga keičiasi. Žiemos metu, 
trūkstant maisto, dažnai prisieina ir die
nos metu pamedžioti.

Rudenį lapės eina medžioti ištisomis 
šeimynomis.
20. Ką pasakoja apie lapę žmonės.

Žmonės pasakoja, kad lapė labai 
gudri. Apie jos gudrybes su medžioto
jais, šunimis, paukšteliais ir k. yra daug 
raštelių prirašyta. Yra tekę girdėti, kad 
lapė po medžiotojo šūvio ir nekliudyta iš
virstanti ir gulinti. Kaip tik medžiotojas, 
nerūpestingai šautuvą laikydamas, artina
si ją paimti, ji pašokanti ir į mišką! Tas 
taip tik jos kulnus teparegįs...

O jei šuo užpuoląs ir pasivijęs ban
dąs čiupti už keteros, tai ji, gudruolė, 
atvirstanti • aukštielnika, imanti kojomis 
žaisti, uodega vizginti arba piestu pa
šokusi raivytis — šuo nustembąs ir nie
ko nebedarąs. Taip besimėčiodama nu- 
sivyliojanti tik prie krūmų — ir dingus. 
Žinoma, išmokyti šunes visvien piauną ir 
lapės „juoko“ nepripažįstą.

Kartais lapė lauke išvirstanti ir nu
duodant! dvėseleną. Kvaili paukšteliai 
nutupią ir bandą paknebinėti. Tokie 
smalsuoliai kvailučiai taip ir dingstą la
pės viduriuose.

Apie lapes yra ir pasakėčių, k. a., 
„Lapė ir vilkas", „Lapė ir liūtas", „Lape 
ir gandras" ir d. k. Yra ir dainelių ir žai
dimų. (Pasakas, daineles ir žaidimus su
rinkite).
21. Lapių medžioklė. (Žaidimas).

Šis žaidimas žaidžiamas tokiose vie
tose, kur yra užtektinai daug nesumin- 
dyto sniego.

Du skautai išeina iš aikštelės į miš
ką. Po penkių minučių juos išseka liku
sieji — medžiotojai. Abiem lapėm už
drausta pereiti pakelėj užtiktas žmonių 
pėdas. Jeigu jos (lapės) prieina koki 
kitų išmintą takelį, tuojaus pasuka prie
šinga kryptimi. Lapėms leidžiama eiti 
mūro siena ar tvora (jei tokie pasitaiko) 
ir kitaip prasigalvoti, pavyzdžiui, eiti 
vienam paskui antrąjį pėda į pėdą, laz
da pasiremiant šokti į šalis, eit atbuliems 
ir k. Medžiotojai turi sugauti abi lapes. 
Lapės stengiasi nepasiduoti ir išsisau
goti nustatytą laiką. Jei tai pasiseka — 
jos laimi, jei ne — laimi medžiotojai. 
Literatūra.

Didelę dalį surašytos medžiagos ra
dau J. Elisono knygose „Mūsų šalies žin
duoliai" I daly (išleistoj 1932 m. Kaune) 
ir latviškoj knygoj' — Arvids Lūks „Mū
sų kopų dzivnieki". Kas-ne-kas patirta 
ir patikrinta pačių skautų.

Paminėtosios J. Elisono knygos yra 
** JJ. dalis- Jose daugelis mūsų skautų 
skilčių gali rasti savo gyvių smulkius ap
rašymus ir įvairius paveikslus. Gausiai 
surinkta įvairių pasakojimų apie nuo
tykius, liečiančius tuos gyvius ir žmo
nes. Tas knygas skautams reiktų per
skaityti.

Sktn. K, Palčiauskas.

Laikrodis — kalendorius.
Labai dažnai reikalinga žinoti, kurią 

savaitės dieną bus kuri nors mėnesio die
na. Aišku, ne kiekvienas turi visada sa
vo kišenėje kalendorių.

Bet yra išeitis. Tad įsidėmėkite!
Reikia atsargiai atidengti laikrodžio 

viršutinį dangtelį su stiklu ir ant „cifer
blato" paprastu juodu pieštuku parašyti, 
kaip nurodyta brpžinėlyje, po kiekvienu 
valandos skaičiumi nurodytą skaičių. 
Pastarųjų skaičių pagalba galima lengvai 
įspėti reikalingą savaitės dieną. Štai 
keletas pavyzdžių.

Kurią savaitės dieną „Skautų Aidas" 
švęs savo dešimtmetį?

„Sk. Aido" dešimtmetis sueina šįmet 
kovo m. 15 d. Kovas yra trečias mė
nuo. Ant laikrodžio po trečia valanda 
yra mūsų parašytas skaičius 2. Prie to 
skaičiaus pridedame 15 (mes ieškome 
kovo 15 d.) 2+15=17. Iš gautojo skai
čiaus (17) atimame didžiausią dalijamąjį 
septynių, būtent, 2X7 = 14. Liekanos 
gauname 3. Vadinasi „Sk. Aido“ de
šimtmetis bus trečią savaitės dieną, arba 
trečiadienį.

Kurią savaitės dieną bus šįmet tautos 
šventė?

Tautos šventė yra rugs. m. 8 d. Rug
sėjis yra devintas mėnuo. Mūsų laikro
dyje po devinta valanda yra skaičius 4. 
Prie to skaičiaus pridedame 8 ir gauna
me skaičių 12, iš kurio atimame didžiau
sią dalijamąjį septynių — 1X7 = 7. Lie
kanos gausis 12—7 = 5. Vadinasi, tau
tos šventė šįmet bus penktą savaitės die
ną, arba penktadienį.

Kurią savaitės dieną šįmet švęsime šv. 
Jurgio šventę?

Šv. Jurgio šventė — bal. m. 23 d. 
Balandis — ketvirtas mėnuo. Po ket
virta valanda yra skaičius penki. 
5 + 23 = 28. Atimame didžiausią dalija
mąjį septynių — 4X7=28. Liekanoje 
gausis nulis. Šiuo atveju ieškomoji sa
vaitės diena bus septinta savaitės diena. 
Šįmet šv. Jurgio šventės diena bus sek
madienį.

Po penkta valanda yra parašytas nu
lis. Šiuo atsitikimu prie ieškomos mė
nesio dienos mes nieko neturime pri
dėti, o tik atimti iš jo didžiausią dalija
mąjį septynių. Pavyzdžiui, mes norime 
sužinoti, kurią savaitės dieną bus gegu
žės mėn. 26 d. Atimsime 3X7 = 21. Gau
sime liekanos 5. Vadinasi geg. m. 26 d. 
šįmet bus penktadienį.

Jei truputį daugiau pasilavinti šiame 
dalyke, tai galima momentaliai įspėti die
nas, stebinant savo „nepaprastais" ga
bumais žinoti visas 365 metų dienas.

Šie skaičiai tinka tik šiems 1933 me
tams. V. Kastanauskas.
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Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.
Šiais uždaviniais pradedam naują už

davinių sprendimų konkursą.
Konkursas baigsis birželio mėn. Šiam 

sezonui už uždavinių sprendimus paskir
tos šios dovanos:

Aukso plunksna, dvi kuprinės, du 
skaut. gražus peiliukai, dvi poros boveln. 
kojinių, trys baklagės, penkios „Sk. A.“ 
1933 met. prenumeratos, penki 1932 met, 
„Sk. A.“ komplektai, penkios knygos Ba- 
den-Powellio, penkios knygos Apie sto
vyklą, ir penkios knygos „Kaip išmokti 
pašliūžomis (sky) šliužinėti“. Dar be pa
vienių dovanų vienos skilties skautai — 
sprendėjai, surinkę sumoje daugiausiai 
taškų, gaus skudučius.

KONKURSO UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 11.

Hero iš L-mio.

Sužinokit, kuria kalba šios atkarpos 
atspausdintos. Užd. vert. 3 tašk.

Užd. nr. 12.
Erelio galvos iš Kauno.

Iš lauko esančius skaičius reikia su
jungti arčiausiu keliu su tos pat rūšies 
viduriniais skaičiais.

Tuo pat keliu galima tik vieną kartą 
jungti. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 13.
Ptr. Pa-čio iš Kybartų.

Perskaityti stačiai: 1) žuvis, 2) mot. 
vardas, šaukiant, 3) ataugus žolė, 4) klau
sia, 5) valio! 6) mažesnis už kelią, 7) mot. 
rūbas, 8) žemės gyvybę palaiko, 9) pre
kyboj išgirsi, 11) vabzdys, 12) paukštis.

Gulsčiai: 12) be pradžios ir galo, 13) 
pinigas, 14) stipruolio vardas (iš senovės 
katalikų persekiojimo laikų), 15) pinigų 
spinta, 16) „geria”, 17) kur karalius sėdi7 
18) aritmetikoj sutiksi, 19) vanduo.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 14.

Any-Vaso iš Kaišiadorių.
Duotiems žodžiams; doras, ožys, ka

sa, rūmas, aš, yda, mama, si, yla, maras, 
ra, raktas, arti, šamas, šaras, arklas, vo
ras, Lena, aras, kardas, pudra, kava, ma
ma, ana, rina, irklas pakeiskit pirmas 
raides ir gaukit iš jų žinomą patarlę.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 15.

J. Pupkevičiaus iš Kauno. 
Šarada.

Maistą padalęs per pus, 
Visad gauni du žodžius. 
Pirmą žodį paminėsit — 
Valdovą matyt galėsit. 
Antrai daliai raidę pridėsi — 
Gamtos reiškinį regėsi. 
Bet jei raidę pamainysi — 
Krautuvėj būdamas matysi.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 16.

J. Lebionkos iš Giedraičių.
Šarada.

Paimkit upę Lietuvos, 
Pridėkit garsą prie pradžios. 

Skautų vadų dėmesiui!
Ištrauka iš Vyriausiojo skautų štabo skautiškų reik

menų tiekimo skyriui veikti taisyklių.
£ 8. Prekės parduodamos už grynus pinigus ar siunčiamos iš- 

pirktinai. Siunčiant prekes į provinciją, pirkėjui priskaitomos įpakavimo 
ir persiuntinimo išlaidos.

Skolon prekės duodamos tik tuntininkams vienam mėnesiui, ar 
atskiru susitarimu, patvirtintu ūkio dalies vedejo. Skautininkams prekės 
duodamos skolon tiekimo skyriaus vedėjo nuožiūra, vienam mėnesiui, 
kitiems—patiekus raštišką tuntininko ar patikimo asmens garantiją, 
kad skola bus tvarkingai sumokėta.

Pranešdamas apie tai skautų vadams, vienetams bei paski
riems skautams, prašau dar neapmokėjusių tiekimo skyriui sąskaitų 
už 1931 ir 1932 m. (taip pat ir „Skautų Aido“ administracijai už 
1930—1932 m. m.) jas apmokėti ūkio daliai iki 1933 m. vasario 
mėn. 15 d.

Jonas Mašiotas,
e. Ūkio dalies vedėjo p.

Atvirkščiai skaitykit — 
Gražią deivę matykit.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 17.

A. Limonto iš Telšių.
Šarada.

Tikrai gardus esu, 
Vaikučiams labai tinku. 
Be galo ir pradžios — 
Prie ratų randuos.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 18.

J. Vaitkevičiaus iš S. Kalvarijos.
Šarada.

Paukščio daliai antrą raidę 
Per dvi raides pastūmėsi — 
Įdomų reiškinį regėsi.

Užd. vert. 1 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 158 iš 1932 met.

Stačiai: 1) piratas, 3) Rokas, 4) meda
lis, 7) oras, 8) šiaudas, 9) šukos, 10) al
kanas, 16) namas, 20) jojikas, 21) Vitas, 
22) kanalas, 26) mėsa, 27) karosas, 28) 
aktas, 33) Salakas, 34) vaga.

Gulsčiai: 2) parodos, 5) vakar, 6) pa
talas, 11) plaukas, 13) laukas, 12) Lukas, 
14) Padonys, 15) kasa, 17) kas, 18) pem
pė, 19) tas, 23) kojinės, 24) litas, 25) sa
kalas, 29) karklas, 30) arklas, 31) gotas, 
32) pasakyk.

Užd. nr. 159.
1) Mes, 2) jis, 3) Meką, 4) sena, 5) no

sis, 6) stena, 7) nebejaunas, 8) Kuenluni, 
9) Luvras, 10) priimk, 11) kampelis, 12) 
Rasputinas. 13) Elytė, 14) daina, 15) imti, 
16) oras, 17) ! ! ! , 18) G. P. U.

Nuo ABCD gaunam: „Mes be Vilniaus 
nenurimsim".

Užd. nr. 160.
A — Barka, B — arka, C — kaliošas, 

D — kliošas, E — dantis, F — antis,
11 — senos, L — S. D. S., M — prūsas,
N — rusas, K — Koranas, R — kranas,
T — velnias, G — elnias, V — era,
U — ra, P — pulkas, D — pūkas, i — 
pienas, S — penas, Z — asa, Y — Aa.

X — Baden-Povelis.
Užd. nr. 161.

1) Varna, 2) mirta, 3) pušis, 4) Neris, 
5) Jonas, 6) Utena. I) arklys, II) pienas, 
III) stalas, IV) gegutė, V) Birutė, VI) va
sara.

Leidžia Lietu*®“ Skautų Sąjunga. Redaktorius Ant. Saulaitis
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Užd. nr. 162.
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Lilian Harvei, V. Rūstutis, Any-vas, Ge- 
la-Bela, Vings.

13 taškų: — Riki-Miki, V. Sokolikas.
M. Davidavičius, Raudonasis ratas.

9 tašk.: — A. Astramskaitė, E. Tur- 
nevičiūtė.

7 tašk.: — V. Strazdas, J. Vaitkevi
čius.

6 tašk.: — G. Grajauskas.

UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 163.

1) Begemotas, 2) Kaišiadorys, 3) mir
ta, 4) Lietuva, 5) kailiniai, 6) ranka, 7) 
fazanas, 8) komikas, 9) fetra, 10) tenisas 
11) karstas.

Iš vidurinių raidžių gaunam: skta. M. 
Martinaitis.

Užd. nr. 164. 
Šarada, atdaras.

Užd. nr. 165. 
Rūmas, kūmas.
Užd. nr. 166. 

Arklys, arklas.
Užd. nr. 167. 

Dina-mitas, dinamitas.
Užd. nr. 1.

Stačiai: 1) para, 2) gana, 3) karas, 4) 
marės, 5) sula, 6) Rona, 12) Praha.

Gulsčiai: 6) rogės, 7) garas, 8) varna, 
9) Ausas, 10) nagas, 11) Elena, 13) An
tanas.

Užd. nr. 2.
|20| 7 |18Į 

|13Į24|17|28j 9 [32j37| 
|23|16|21Į 8 Į19Į 6 į35| 4 Į33Į 
|12125tl4|29jl0Į27Į 2 Į31j36Į 
|15|22|llį26| 1 Į30Į 5 |34Į 3 Į

Užd. nr. 3.
Banga, anga, lankas, lanka, ranka.

Užd. nr. 4.
1) Hipnotizmas, 2) eik, 3) linai, 4) Lie

tuva, 5) lazda, 6) tas.
Užd. nr. 5.

(A — B) — sodas — soda = s
(C — D) — taukai — takai — u
(E— F) = karklas — arklas = k
(G — H) — gera — era — g
(M— N) — adata — data — a 
(P — R) = Lova — Aa — Iv 
(s— t) = galą — gal = ą.

X = Suk galvą.
Užd. nr. 6.

Gaunam posakį: . Skautų Aidas“ yra 
geriausias tavo draugas ir mokytojas".

Užd. nr. 7.
Žaltys — šaltis.

Užd. nr. 8. 
Seimas, Simas.

Užd. nr. 9.
Delta, elta.
Užd. nr. 10.

Kompotas, kompasas.

Nr. 2. Lechtenield.
Baltieji: Kh5, Bh3, Rc2, Žc5.
Juodieji: Kf4, e4, e5.

Pilypas iš Ka-^

Skirtas dovanas burtų keliu laimėjo: 
„Skautų Aido" prenum. 1933 met. — Ere
lio galva, jodui buteliukus — A. Gedvilą, 
Baltasis sakalas ir A-Skas.

------------------- 8
Praeitam uždavinių sprendimų kon

kurse dalyvavo 152 sprendėjai. 7
Čia paskelbtos sprendėjų pavardės, 

kurie surinko nemažiau 30 taškų: 6
88.5 tašk.: — J. Antanas, J. Būga.
88 tašk.: — Tom-mix, 

napių.
87 tašk.: — G. Orentas, J. Petraške

vičius, V. Tamulevičius. 4
86.5 tašk.: — J. Vaitkevičius.
86 tašk.: — K. Buišas. S. Barteinštei- 

nas, V. Dargis, P. Gervė, A. Gustaitis, J. 
Klimavičius, V. Kružikauskas, Mačiulis,
K. Slavinskas, Šokinėjanti stirna, Jūros2 
Vilkas, Tyroji širdis.

85 tašk.: — vyr. pusk. M. Antaniškis,. 
M. Čapkauskas V. Jurgelaitis, K. Jur
gelaitis, J. Jurgelis, K. Kiaunė, Klišius,
L. Žigaras.

84 tašk.: — Vaiduoklis, M. Jasevičius, 
A. Limontas.

83.5 tašk.: — V. Slavinskas.
83 tašk.: — A. Ambrazas, K. Peteris.
82 tašk.: — Lotosas,
81 tašk.: — L. Gavėnas, V. Katarskis, 

S. Kimeris, V. Norkus, vyr. pusk. Pliaus-
kys.

78 tašk.: — S. Petrauskas.
70 tašk.: — V. Baltutis, Šarūnas, M. 

Jesaitu, J. Karosas, P. Kuzminskas, V. 
Kuzminskas.

69 tašk.: — V. Gruzdys, J. Valakas.
67 tašk.: — D. Grenertas.
66 tašk.: — S. Miliūnas.
65 tašk.: — J. Sakalauskas.
63 tašk.: — V. Šulma.
59 tašk.: — K. Rudaitis.
58 tašk.: — A. Daukintis.
57 tašk.: — P. Gelžinis.
46 tašk.: — P. Krasnickas, M. Milaše

vičius.
44 tašk.: — V. Matulaitis, K. Strazdas.
43 tašk.: — -J. Nasvytis.
W tašk.: — D. Povilanyiė.
38 tašk.: — J. Pupkevičius.
37 tašk.: — A. Gedvilą, J. Lebionka.
36 tašk.: — A. Docius.
34 tašk.: — T. Aleškavičius, V. Bioše- 

vas, St. Jameikis, J. Šileris.
33 tašk.: — E. Martyšius, J. Šaulys.
32 tašk.: — B. Danisevičius.

UŽ UŽD. NR. NR. 1 — 10 SPRENDIMUS 
GAVO:

14 taškų: — Vyt-Lušis, K. Ranka, Pr. 
Poškus, A. Gedvilą, L P. ir R. P., Joe- 
Pytis, P. Žemsdorfo, Va-la-kas, Ma-ka- 
dol, Paslaptingas V., V. Filipauskas, V. 
Zabiela, Tyroji širdis, Vilniaus gėlė, L. 
Žigaras, Vagis Lampeo, Auksuolė, Valijos 
žiogas, Sakalas, Erelio Galva, A-skas, 
Vilko galva, Petras, Ramutis, Jūros Vil
kas, Šachmatas, K. Slavinskas, E. Žeb- 
rauskaitė, Dievainis, Margasis paukštis, 
S. Petrauskas, M. Matusevičius, Baltasis 
sakalas, Šančių vaiduoklis, Tim-Ma-Koi,

a b c d e f’ g h
Matas 2 ėjimais.

Uždavinys vertinamas 2 taškais. «
Nr. 3. H. Raffay.

Baltieji: Ka6, Bal, Žc8, Žd8, b6, b7.
Juodieji: Ke8.

abcdefgh
Matas 3 ėjimais.

Galutinas laimėtojų sąrašas bus pa
skelbtas kitam „Skautų Aido" nr.

PRANEŠIMAI.
Visiems slapyvardžių mėgėjams: pa

skaitykit š. m. 1 nr. straipsnį „Skautai, 
pasirinkime gražius slapyvardžiusl"

Uždavinių autoriams už atsiųstus už
davinius dėkoju — tinkamus sunaudosiu.

V. Paliušytei: užeik į „Sk. A." red.

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

Uždavinys vertinamas 3 taškais.

„SK. AIDO" ŠACHMATŲ KONKURSAS.
Už praeitą numerį gavo:
4 taškus: Alg. Chmieliauskas, St. An

tanaitis.
3 taškus: Gella-Bella, V. Dargis.
Kalbant apie partijos analizą, reikia 

pasakyti, kad daugumoje atvejų patiek
toji partija buvo išanalizuota visai gerai. 
Niekas iš konkurso dalyvių, tačiau, ne
atspėjo, kas lošė šią partiją. Duotoji na
grinėjimui partija buvo lošta 1927 m. da
bartinio pasaulio čempiono d-ro A le
ch i n o (baltieji) su Kapablanka 
(juodieji) matče dėl pasaulio čempiono 
titulo.

„VH.NIAUS" »p. Kaune, Nepriklausomybės a. 4. Telef. 776 Karo cenzūros leista*
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