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Iš musų gyvenimo.
CENTRE

— Gruodi, m. 22 — 23 d- vyr. sktn. 
pulk. Šarauskas, sktn. A. Saulaitis ir Petr. 
Babickas lankėsi Klaipėdos krašte, ilges
nį laiką pabuvo pas žinomąjį aušrininką 
ir didelį veikėją Martyną Jankų Bitė
nuose.

Skautų centras rūpinasi, kad mūsų 
skautai-ės turėtų daugiau progos ir noro 
labiau pažinti savo kraštą, aplankyti įvai
rias vietas, keliauti. Jau dabar ruošiama 
dirva.

— Moksleivių ir skautų kalendorius 
Budėk turi labai didelio pasisekimo. Įsi
gijusieji esą labai patenkinti. Per vieną 
savaitę išplatinta keli tūkstančiai egzem
pliorių.

KAIP DIRBDINTI ŠTAMPUS, ANT
SPAUDAS?...

— Vyriausias Skautų Štabas, norė
damas suvienodinti visų vienetų ir skau
tiškų įstaigų atitinkamas antspaudas, 
štampus, blankus ir pan., nutarė, kad to
kius dalykus reikia dirbdinti tik per 
skautiškų reikmenų tiekimo skyrių (Kau
nas, Nepriklausomybės a. nr. 2, b. 1).
- Šis skyrius, dirbdamas antspaudus, 
štampus, štampelius, blankus, kiekvięną 
kartą galės patikrinti, kad vienetas tu

rtėtų jam tinkamą daiktą ir apsaugos nuo 
nesąžiningo užsakančiųjų išnaudojimo.

Be to, šie visi dalykai bus registruo
jami ir jų nuospaudai bus paliekami tie
kimo skyriuje.

KAUNAS.
K. R. T. VI D. L. K, Gedimino sk. dr-vė.

Pr. m. XI.29 d. įvyko eilinė dr-vės su
eiga, į kurią buvo pakviesti skautų ir vil
kiukų tėveliai. Sueiga, kai visada prasi
dėjo skirtu laiku. Į sueigą deja (dėl neti
kėtų šalčių) atvyko tik 75%, pavėlavo 1. 
Per šią sueigą davė įžodį pirmoji Kauno 
„Aušros" bern. gimn. iš savų vilkiukų 
sudarytoji skautų skiltis. Įspūdinga. Su
eiga praėjo labai gyvai ir linksmoje nuo
taikoje, nejučiomis įtraukusi atvykusius 
tėvelius į žaidimus. Po sueigos įvyko tė
velių pasitarimas (dalyv. 14) bendrais 
skautų auklėjimo reikalais. Draugovės 
bendriems auklėjimo reikalams derinti ir 
vadovauti išrinkta draugovės Taryba, ku
rią sudaro: Dr. L. Zemgulienė, Dr. med. 
A. Garmus ir dr-vės draugininkas mok. 
J. Mašiotas, gimnazijos skautų globėjas.

Naujai susikūrusi Vaidoto draugovė 
visą laiką intensyviai dirba. Draugovės 
sueigos reguliariai daromos kas antra sa
vaitė. Draugininko stud; Vasiliausko dėka 
draugovių sueigos pravedamos įdomiai, 
todėl į jas skautai noriai lankosi. Sueigų 
metu visada daromi pašnekesiai, kaip tai 
temomis — „drausmė", „skautas gamtos 
draugas", „skautiškas pastabumas" ir p.

Draugovėje yra nemaža naujokų, kan
didatų, kurie uoliai rengiami į III paty
rimo laipsnį...

Vaidotiečiai su nekantrumu laukia 
pavasario, kad bus galima užsiimti van
dens sportu, bet dar ilgai teks laukti!...

Balys Gendvilas.
III kar. Juozapavičiaus dr-vė.
(Tėvų Jėzuitų gimnazija Kaune),

Pradžioje mokslo metų buvo paskir
tas naujas draugininkas mokyt, klier. A. 

Zemreibas. Ir dabar vadovybė ruošia 
daugybę planų. Kai kurie jau įvykinti bei 
vykinami.

Draugovės narių skaičius žymiai padi
dėjo, todėl įsteigta penktoji skiltis. Da
bar yra paskelbtas skilčių konkursas, nu
statyti skilčių eilei dr-vėje. Smarkiai 
sukrutome, visokiais būdais renkam taš
kus. Žiemą padarysime iškylų ir rungty
nių visose žiemos sporto srityse.

Beveik visi dr-vės skautai užsiprenu
meravo šiems 1932 metams „Skautų Ai
dą". Daug surinko metinių prenumeratų 
ir iš ne skautų. Kalendorių „BUDĖK" jau 
dabar daug (apie 50) išpaltinom ne 
skautams.

Kad tvarkingiau eitų skautiškos lite
ratūros platinimo darbas, yra paskirtas 
„švietimo. ministeris". Vienu žodžiu, to 
darbo pradžia gera. O galo tam darbui 
nebus. Kakariku ir gudrioji lapė.

Eglaitė ir t. t.
Kazlų-Rūdos skautų skiltis priklauso 

prie Kauno tunto. Lig šiol buvom gana 
apsnūdę, bet dabar pradėjom veikti. Iš- 
sirūpinom vietos mokykloj klasę, kurioj 
dabar darom sueigas. Susitarėm įtraukti 
rėmėjų. Visi jau esam trečiojo patyrimo 
laipsnio ir rengiamės i II p. laipsni. Už
sisakėm „Sk. Aidą“. Prie skilties yra ir 
vilkiukų būrelis.

Bendromis jėgomis 1931.XIL25 suruo- 
šėm neturtingiems vaikams dvi eglutes. 
Vaikai gavo nemaža dovanėlių (pyragai
čių, riešutų, obuolių, saldainių...), kurio
mis labai džiaugėsi. Dovanų gavo ir su
augę neturtingieji žmonės. Tą darbą do
vanomis parėmė ir vietos krautuvininkai.

<■ Mazgelis.
Biržai „Sk. Aidui“.

Esu truputį per jaunas „Skauto Aido“ 
prenumeratos rinkėjas. Man 5 metai. Jei 
išplatinsiu 20 metinių prenumeratų, tėve
lis žadėjo man pirkti skautišką uniformą, 
tik nežinau ar man bus leista ją dėvėti; 
kai kas sako, kad per -jaunas, — nors jau 
moku paaiškinti obalsį, moku įžodžio 
tekstą ir greit išmoksiu įstatus. Kasdieną 
kalbu skautišką maldelę ir Dievulis, ma
tyt, mane išklauso, nes mama man tafi- 
kiai pasako: ..Gerasis mano Aliuti!" Pre
numeratą rinkti man sekasi pusėtinai.

Kaip bus su konkursinėmis dovano
mis, jei jos man priklausys, siunčiant se
kančius 10 prenumeratorių pranešiu.

Gero pasisekimo „Skautų Aidui“.
Budėk!

Rozmanų Aliukas.
Kėdainiai.

Prieš trimečio pabaigą, nenorėdami 
nukentėti mokslo dalykuose, mes kėdai
niečiai skautai buvome laikinai veikimo 
tempą sulėtinę. Po toj kiek pasikeitė ir 
vadovybė. Vietoj atsisakiusio nuo draugi
ninko pareigų F. Maksimavičiaus, stojo 
energingas muzikos mokytojas K. Gudavi
čius, o vietoj draugininkės O. Maksima- 
vičienės — gimnastikos mokytoja K. Ase- 
vičiutė. Paskutiniu laiku labai susidomė
ta vilkiukų ir paukštyčių organizavimu 
pradžios mokyklose. Jiems vadovauja 
patys pr. mok. mokytojai.

— 1931.XII.20 buvo Birutės ir Lukšio 
draugovių suegos, kuriose pasktn. A. 
Vaškevičius laikė svarbų pašnekesį. Pas- 

Kauno Rajono Tunto VI D. L. K. 
Gedimino skautų draugovės skautui 
broliui Jonui Yčui 
liūdinčiam, mirus jo mylimam tėveliui 
gerb. prof. Jonui Yčui, 
reiškia brolišką užuojautą.

VI D. L. K. Gedimino sk. 
dr-vės draugininkas, šta
bas, skautai ir vilkiukai.

Broliui būrelio vadui
Mamaičiui Juozui, 
skausmo valandoj, dėl jo mylimos 
sesutės mirties, reiškiame širdingiausią 
skautišką užuojautą.

Marijampolės daukantiečiai.

Marijampolės r. tunto sk. vyčių S. 
Daukanto būrelio vadui sk. vyt. skiltn.
Namaičiui Juozui, 
jo mylimai sesutei mirus, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

I Karin. Juozapavičiaus dr-vė.

kutiniu laiku Birutės draugovės veikimas 
pralenkė Lukšio draugovę, — kas skati
na berniukus energingiau griebtis darbo.

Koresp. Alf. D-s.
Vakaras, skiltys, kursai.

Krakių skautabtės gr. m. 27 d. suren
gė savybės vakarėlį. Buvo suvaidinta 1 
veiks, komed. „Muzikantas". Skautai pa
rodė keletą piramydžių ir paukštytės pa
šoko baletą. Svečių buvo daug ir vai
dinimais buvo patenkinti. Pelno gauta 
80 lt., kurie skiriami įsigyti vėliavą. Kra
kių skautai-tės dirba gera nuotaika. Da
bar yra 4 berniukų skiltys, 2 mergaičių, 
2 lizdeliai paukštyčių ir 3 gaujos vilkiu
kų. Po naujų metų norima surengti skil- 
tininkų kursus ir įkurti skautams remti 
dr-jos skyrių. Žodžiu, dirbama ir atei
tyje manoma dar daugiau dirbti.

Tikra pagarba Senas lapinas.
GERI PAŽYMIAI.

Grinkiškis. „Lapinai“ skautų ideolo
giją pradeda naudoti ne tik teorijoje, bet 
ir praktikoje. Pav., nutarė vieną gražią 
dieną būti punktualiais. Ir nuo tos die
nos sueigas ar iškilas lanko visi, kaip 
vienas. Arb*a užsidėjo sau pareigą per 
savaitę įsigyti lazdas. Ir lygiai savaitei 
suėjus visa skiltis žygiuoja jau su lazdo
mis. Todėl nenuostabu, kad tėvai mielai 
sutinka leisti savo vaikus. į skautų eiles.

Be to, mokyt, p. Meškauskienė ren
giasi įkurti skaučių skiltį.

Bravo! Laimingai! Galime tikėtis, kad 
Grinkišky pasirodys ir sesučių skaučių.

Lapinų skilčiai vadovauja mokyt, p. 
Poderis.

Būkite patvarūs, kaip bitės, grinkiš- 
kiečiai! V. skilt. J. Švėgžda.

Ir Leipalingis.
Leipalingio vid. mokykloj veikia D. 

L. K. Mindaugo skautų dr-vė. Draugo
vei vadovauja draugininkas B. Sadeckas. 
Pamažu draugovė stiprėja. Tuntininkas p. 
J. Skučas rūpinasi tinkamu mūsų glo
bėju. A. U.

—MM—M»c—a—a»!rw 'f. ■ibmmmmm

„SKAUTŲ AIDAS“, iliustruota
Išeina kiekvieno mėnesio 1 d. ir 15 d.
Kaštuoja: metams 6 litai, pusei metų — 3 lit. 50 

centų ir paskiras numeris — 30 centų.

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

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

— Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir už skel
bimų turinį neatsako.

Red. ir adm. adresas: Kaunas, Nepriklausomy
bės a. 2, t e 1. 40-71.
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1 (82) nr. Kaunas, 1932 m. sausio men. 1 d. X metai

Pas J. E. Respublikos Prezidentą-musų Setą,
Pr. m. gruodž. m. 28 d. skautininkas Ant. Saulaitis buvo 

priimtas specialioje audiencijoje pas J. Eks. Respublikos Pre
zidentą — mūsų Šefą. P. Prezidentas yra labai susidomėjęs 
skautų organizacija. Dažnai skautų vadovybė pasitarta su 
savo Šefu, gauna nurodymų ir patarimų. Visi žinome kaip 
gyvena, kiek ir ką dirba, kuo rūpinas P. Prezidentas, tačiau 
gal ne visi žinome, kad mūsų Šefo asmenyje turime ne tik 
vyriausią vadą, bet ir širdingą skautų draugą, gilų rėmėją. 
„Skautų Aido“ redaktoriaus priėmimo proga pasitaria su 
f. E. įvairiais svarbesniais reikalais, ypač mūsų „Su. Aido“ 
reikalais. Skaitytojams, aišku, būtų labai įdomu išgirsti P. 
Prezidento žodis. Pasistengiam kai ką iš pasikalbėjimo su 
mūsų Šefu perduoti „Sk. A“ skaitytojams, skautams, vadams 
ir mūsų prieteliams.

Kurie yra dabar Lietuvos jaunimui patys 
svarbieji uždaviniai? —
— Pirmiausia jaunimas, lavindamasis ir ruošda

masis gyveniman, turėtų naudotis visomis sąlygomis, 
kurių duoda valdžia, visuomenė ir tėvai. Dabar jam 
daug geriau augti, nekaip buvo prieš karą rusų val
džioje. Mūsų jaunieji turėtų jaustis lietuviai esą, turė
tų mokėti vertinti savo krašto laisvę. Mūsų kraštas 
gražus, reikia pažinti ir atjausti jo grožis. Graži jo 
gamta su savo paukščiais, žvėreliais, augalais Visa 
tatai kartais nesigailint naikinama. Jaunuomenė, ypač 
skautai, galėtų juos apsaugoti, juos pamilti. Svarbu, 
kad mūsų jaunuomenė mokėtų gražiai elgtis. Neva
lyvas žodis, piktas darbas, piktas elgimasis žemina 
kiekvieną žmogų, ypatingai nepritinka jaunajai kartai. 
Kad ji atsikratytų ydų, paveldėtų iš prieškarinio meto, 
kada neturėjome laisvės. Jaunuomenei reikia saugo
tis girtavimo, kortojimo ir kilų nedorų įpročių. Ji turi 
stiebtis į grožį, į skaistį, turėtų sekti geru vyresniųjų 
pavyzdžiu.

Kas nūdien ypač turėtų rūpėti moksleiviams?—
— Moksleiviams reikia mokytis ir dorai auklėtis. 

Tai jiems svarbiausi!. Juk ir tėvai, duodą lėšų 
mokslui, nori, kad jų vaikai veltui negaišintų laiko. 
Kai moksleiviai gerai mokosi, tai iš to bus naudos 
jam pačiam ir visam kraštui. Moksleiviai privalo savo 
tautą susiprasti, dėl to privalo pažinti ir branginti kas 
sava—liaudies dainas, pasakas, priežodžius. Tai didis 
mūsų Tautos dvasinis turtas. Gimtosios kalbos turi
me gerai pramokti. Daug kas moka gražiai jausti, 
bet nemoka gražiai savo jausmo išreikšti. Tam geras 
kalbos mokėjimas yra didi priemonė. Čia daug pa
dės dainos, pasakos, priežodžiai ir turtinga kaimo 
žmonių kalba. Gražus elgimasis. Tenka matyti, kaip 
kartais vienas kitas mokinys nemoka tinkamai elgtis: 
sudribęs skersuodamas neapsidorojęs vaikšto, klausia
mas stačiokiškai atsako. Čia dažniausiai ne bloga 
valia, — neišmanymas. O mokykla ir skautų orga

nizacija turėtų išmokyti viso, ko negali duoti paskiras 
gyvenimas, paprastasai žmonių tarpas.

Ko gero, kultūringo, galėtų padaryti jaunuo
liai, dar moksleiviais būdami? —
— Mokyklos suole būdamas, jaunuolis tebėra ar

timas savo šeimai, bent neturėtų jos nutolti, neturėtų 
nutolti nei savo giminių nei artimųjų. Turėdamas 
atliekamo laiko, sakysime, per atostogas, jis gali 
saviesiems paskaityti kokį naudingą raštą, įdomią 
knygą. Nereikia gėdytis kasdieninio darbo, šerti gy
vulių, padėti namiškiams ūkyje. Kiekvienas doras 
darbas žmogų aukština. Aukštesniųjų klasių mokiniai 
gali rinkti tautosaką, eiti talkon kultūros sumany
mams: ruošiant lietuvių kalbos žodyną, rašant vietos 
vardus, tiriant gamtininkams mūsų krašto žvėris, 
paukščius, medžius ir t. t.

Ar skautų pagrindai, kokius yra padėję kū
rėjai, tinka Lietuvos jaunimui auklėti ar jie čia 
turėtų būti truputį kitoki? —
— Skautų principai tinka visur ir visoms tautoms, 

tačiau jie reikia savitai derinti. Juk kiekvienas kraštas 
turi kitokių sąlygų. Skautų idėja pasireiškė aukštos 
civilizacijos kraštuose, ji ten įsigalėjo plačiai įsišako- 
jusiame įvairiame luomų gyvenime. Mes esame dau
giausia ūkininkų kraštas, mes esame arčiau gamtos, 
dėl to ir mūsų jaunimas vienodesnis. Mūsų Tauta tik 
dar tebeatgimsta, tik tepradeda save jausti ir suprasti. 
Jaunimui reikia mums atskleisti praeities paveikslai, 
reikia jis dar patiems nupiešti. Kiti kraštai visa jau 
turi patiekę čia savo jaunimui. Savosios praeities 
klausimas yra svarbus mums visiems. Mūsų krašto 
socialinė struktūra savotiška. Nėra griežto susiskirsty
mo luomais. Mes esame vienodesni, negu prašalai
čiai. Iš ūkininkų darosi mūsų prekijai, pramonininkai 
ir mokslininkai. Mūsų visuomenės platesnis išsiša
kojimas yra ateities dalykas. Kitur auklėja jauni
mą įvairus ir kultūringas žmonių gyvenimo tarpas. 
Mes tokio tarpo maža teturime, dėl to mums skautiš
kas auklėjimas dar labiau pravartu, negu kitonims. 
Ten yra visuomenės gerai organizuota jaunimo globa 
ir už mokyklos sienų. Mūsų krašte vaikai iš kaimo 
ateina miestan, sau paleisti. Ne visi mūsų jaunuoliai 
gero elgesio išmoksta namie. Juos reikia išauklėti. 
Skautų organizacija turi išmokyti jaunuolius ir tauraus 
estetiško gyvenimo.

Mūsų krašte skautų darbas daugiausia įsi
gali mokyklose. Kas turėtų vadovauti? Ar vieni 
mokytojai, ar jiems turėtų eiti talkon tėvai, vi
suomenės veikėjai ir kam tik rūpi jaunimo auk
lėjimas? —
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— Skautų organizacijon turėtų dėtis visi, kurie 
tik pritaria šiokiam auklėjimo tikslui. Ir tai bendras 
auklėjimas turi būti vieningas, sutartinis, ta pačia 
linkme vedamas, bet atsižvelgiant į auklėtinių būdą, 
religijos ir tautybės tradiciją. Reikia žiūrėti, kad 
auklėjimas nebūtų sausas, nuobodus, bet kad būtų 
gyvas, tinkąs jaunuolių sielai.

Ealmlngų 1932 mefų!
„M autų Otelas“.

Mokyklose yra vaikų, kurių tėvai esti skirtin
gų pažiūrų, arba ir tie patys mokiniai skiriasi 
savo pažiūrose. Kokie turėtų būti jų santykiai ir 
kokia kryptimi turėtų eiti jų veikimas, kad būtų 
naudingas Lietuvai? —
— Vaikas, kad ir jaunuolis, dar neturi skirtingų 

„pažiūrų“ ta prasme, kaip kad turi tėvai, brendę ir 
suaugę žmonės. Vaiko pažiūra dar vos pradeda kur
tis. Jo siela formuojama toliau ant to pagrindo, ko
kį yra davusi šeima, jo tėvų religija. Reikia įtrintomis 
vėžomis tęsti auklėjimo darbas. Antra vertus, jam 
gairės yra nusagstytos mūsų įstatymų, kuriais vado
vaujasi švietimo ir auklėjimo vadovybė. Pagaliau, 
auklėtojų sąžinė ir jų taktas turi pasakyti, kaip kiek
vienu atsitikimu daryti.

O Tamstos nuomonė, mūsų Prezidente, apie 
Skautų Aidą?—
— Jis yra gerai redaguojamas, tik reiktų jam 

daugiau ir apstingesnės medžiagos, reikia, kad ir jo 
kalba būtų lietuviškesnė: lengvesni sakiniai, gausinges- 
nis ir paprastesnis jos žodynas, sintaksė savesnė. Jau
nieji skaitytojai mokosi juk iš Skautų Aido ir savo 
gimtosios kalbos.

Kokie Jūsų linkėjimai mūsų skautams Nau
jųjų Metų proga? —
— Šiokie: Kad jie, metus padirbėję ir žvilgterėję 

tada atgal, galėtų pasidžiaugti savo darbu, kad juo 
gėrėtųsi jų tėvai auklėtojai ir visa tauta, žinoma, ir aš, 
vyriausias jų globėjas. O dabar jiems, skautams, 
auklėtojams ir auklėjamiems, siunčiu savo: Sveiki 
sulaukęNaujųjųMetų!

Naujiems Metams.
Vėl baigėm pinti gražų vainiką, 

Iš jaunystėlės skintų žiedų, 
Kurį nusinešė praeities klonin 
Senieji metai laimės keliu.

Peržengėm slenkstį į naują laimę, 
Į naujus gražaus darbo metus; 
Pinsime vėl dar gražesnį vainiką, 
Kurio žiedai niekada nesudžius.

Juk mums tebešviečia ta pati saulė, 
Tos pat idėjos plaka krūtinėj, 
Tą patį darbą ir toliau tęsim, 
Ir paaukosim — Dievui, Tėvynei.

St. Jameijkis.

1932.
Tūkstantis devyni šimtai trisde

šimts antrąjį kartą pakilo laiko už
danga, atidengdama naujus 1932 m. 
Senieji 1931 metai pasinėrė praeities 
bedugnėn, iš kurios niekam nėra 
lemta daugiau vėl pasirodyti. Viskas 
baigta, senieji metai prabėgo meteoro 
greitumu ir visas likusias klaidas te
gali pataisyti ateitis, visos idėjos ir 
faktai lieka įgyvendinti ateičiai.. .

Mes esame nariais Tokios sąjun
gos, kuri metai iš metų žengia prie 
savo tikslo aiškiai nusakytais ©bal
siais, kurių niekas negali pakeisti, 
nes aukštesnio teisingumo ir kilnumo 
nežino mirtingųjų pasaulis. Taigi, 1932 
m. mūsų žingsniai bus tokie pat 
stiprūs, kaip ir praėjusiais 1931 m. 
Svyruoti mes nemokame!..

Jaunos krūtinės nemėgsta vyliaus, 
tai baisūs nuodai, kurie yra vartoja
mi negarbingų smurtininkų. Vyliaus 
padarytas skriaudas, mes stengsimės 
naujuose 1932 metuose panaikinti!...

Sentėvių sostinė — mūsų tautos širdis, 
turi ir būti mūsų!...

Mes esame mokiniai Didžiosios 
Mokyklos, mes žinome ką reiškia 
prabėgusi sekundė, mes mokame 
pajusti pasitenkinimą darbe! Todėl 
tolimesni mūsų žingsniai plačiuoju 
gyvenimo vieškeliu bus sujungti su 
laiko branginimo sąvoka vainikuojant 
kiekvieną sekundę naudingu darbu.

Vienybė yra nepakeičiamas pama
tas didiems darbams, vienybė rei
kalinga visur, ir tą reikalingumą, ypa
tingai dabar, jaučia pasaulis. Mes tu
rime būti vienybės pavyzdžiai, mūsų 
darbai ir siekimai turi turėti vienybės 
antspalvį. Naujais 1932 m. mūsų 
vienybės bare mes išstatome dar 
aiškesnes gaires,

Tokiomis mintimis sutinkami nau
ji metai didžioje ir vieningoje brolių 
seserų skautų Šeimoje. Ateities mi
ražai mums aiškiai ir nevylingai 
šviečia... Balys Gendvilas.
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Pirmyn gyvenimo vieškeliu!
Iš mano dienoraščio — 

■ „Atminimų vainiko".

Gruodžio iri, 31 diena.
Dar keletas valandų ir skambė

damas varpas palydės į negrįžtan- 
čią praeitį tiek daug vilčių žmogui 
teikusius senuosius metelius,,. Šir
dyje taip liūdna ir kažko gaila, 
gaila,,, gal tų gražių laimės valan
dėlių, kurių tiek maža teturėjau 
šiais meteliais, gal man gaila tų 
ilgų skausmo ir kančios dienų, ku
riomis apvainikuotas visas mano 
gyvenimas, o gal gaila tų svajonių 
ir minčių, kurios neišsipildė?,,.

Jaučiu, kad kiekviena diena ne
ša mane arčiau ir arčiau amžiny
bės uosto ir žinau, kad, anot dai
nos, nesulaikysiu bėgančio laiko... 
Man gaila tik tų valandų, kurios 
praėjo tuščiai, kurios jau šiandien 
negrąžinamos. Kiek daug aš galė
jau padaryti ir kiek maža pada
riau!,,. Ah, kad grįžtų man tos vel
tui praleistos valandos!,..

Palydžiu senuosius metus... Die
ve, padėk man nekartoti tų klai
dų, kurių tiek daug esu padaręs 
šiuose metuose! Naujiems mete
liams savo širdy įrašau naują skau
tišką devizą — būti geresniu, ne
gu iki šioliai buvau!.,.

Sausio m. 1 diena.
Ištiesiu sparnus ir skrisiu, kaip 

galingas aras, į tolimas, nežino
mas, žmogaus proto nepajudintas 
jūras, ieškosiu ten išsvajotos lai
mės!

Į tave, paslaptingoji jūra, aš 
skrendu, nepažįstu tavęs ir neži
nau, ką tu savo galingoje krūtinė
je slepi, ar tu alsuoji mirtimi, ar 
gyvybe, ar skausmu, ar laime — 
aš nieko nežinau, išskyrus tavo 
gaivinantį vardą, kurs žmonių kal
boje pavadintas — Ateitimi...

♦* *
Atsistojome Naujųjų Metų ango

je, prieš mus tamsi uždanga ir nie
kas, niekas nežino, ką neša mums 
rytojus... Keliauti žemės takais — 
toks žmogaus paskyrimas, o kas 
po kojų: ar aštrūs dygliai, ar kieti 
akmenys, ar baltos lelijos — ne
svarbu! Tas dar neduoda teisės 
sunkiose valandose nutraukti savo 
gyvybės siūlo.,.

Pirmyn! nors ir kruvini takai 
veda Tave prie amžino tikslo, pir
myn — nors juodi debesys virš 
Tavo galvos ir ašarų lietus, nors 
širdies audros ir žaibai baugina 
jauną keleivį — pirmyn gyvenimo 
vieškeliu! ; H e n .

I 
I

Kūčios šilo iškarpoje.
1.

Pūga, Kūčių vakaras. Vėjas verkia už 
lango, seno gluosnio šakos beldžiasi į sie
ną, langinės girgždauja. Kažin kur toli, 
už Taurių šilo sustaugė šuo.

Mėlynas Taurių šilas kupetomis virs
ta, senos pušys be šakų nusistiepę supa 
viršūnes, plačiai ošia.

Dagilienė priėjo prie lango, įbedė akis 
į šilą, į užneštą sniegų vieškelį, kurs vin
giuojąs! per šilą. Susisuko sniego debe
sys, užklojo šiią, sukaukė vėjas pastogė
je. Vėjo įkandin atsiduso Dagilienė, per
žegnojo šilą.

— Jis bus paklydęs, Ksevera, — sa
ko savo dukrai, — kuris metas, o jo vis 
nėra. Toks oras ir šuo dabar pastogėje 
ilsis.

Ksevera tyli. Laikrodis nuskaitė še
šias. Gūdžiai nuskambėjo jo balsas. Vė
jas nunešė,

— Gal neišėjo,
— Kur tau, jis visada ateidavo, o da

bar, — ji dar kartą pažvelgė į šilą, 0 tas 
juoduojąs šilas, debesiu suaugęs nakties 
tamsumoje, sutirpsta sniegui skrendant.

— Kad taip žiburį užsidegę paeitum 
į šilą. Gal nors pėdas surastum. Kaip 
manai?

— Motin, kur dabar, juk šilas, kaip 
marios, septyni kilometrai skersai, o jei 
pakrypsi, gal per porą dienų neišeisi. Gal 
jis Rokiškyje pasiliko.

Motina tyli. Jos veidas persisunkęs 
skausmingu susirūpinimu, ji paukščiu lėk
tų į šilą, medžius klausinėtų, kur jos sū
nus, jos Anicetas. Gal jis dabar šąla, gal 
paklydęs medį apkabinęs šaukia. Tik pū
ga, baisi ir nenugalima supa medžius, ša
kos verkia, cypauja.

Laikrodis taksi. Tak, tak, tak, kala, 
skubinasi.

Jos abi susėdo prie lango. Ant stalo 
šienas, balta staltiesė, plotkos, žirniai, 
šilto pyrago kepalas. Pažiūrėjus į stalą, 
jauti kilnios šventės dovanas ir brangaus 
svečio laukimą.

Už lango pūga dar gailiau verkia, ši
las ošia.

Kalėdų naktį.
Blaškos piktas, šaltas vėjas, 
Laužo medžių šakeles.
Snaudžia sodas, snaudžia miškas,
Sniegas dengia lūšneles. 

Ten baltoje sniego jūroj 
Žiburėlių aš matau, 
Tik tenai dar nieks nemiega, 
Tenai šviečia žiburiai.

Tai tyli naktis Kalėdų,
Žmonės džiaugiasi linksmi, 
Tik vargšų, našlaičių sielas 
Mintis lanko nerami.

Tiktai jiems naktis Kalėdų 
Aukso laimės neatneš, 
Nes ne motinos rankelė 
Šluostys ašaras karštas.

Tada atmena našlaičiai, 
Kad mamytė nuo senai 
Jiems sudėjusi rankeles 
Mokė melstis taip karštai!

Tyliai klaupias. Užsimiršta 
Valandėlei vargelius 
Ir su šypsena saulėta 
Kalba maldos žodelius,

O. Rumpytė.

2.
Dagilienės vienkiemis ilsis prie Tau

rių šilo. Jos 13 ha ūkis, dvi dukros ir 
vienas sūnus, Anicetas. Vasarą piauna 
pašilėj šieną, atostogų atvykęs aria lauką.

Jau dvylikos metų Anicetą nuvežė į 
Rokiškio gimnaziją, o dukros liko ūkyje.

Koks gyvenimas be mokslo, galvoja 
sau Dagilienė, tad ir išvežė sūnų į gim
naziją. Tegu baigs keturias klases, o pas
kiau ūkio mokyklą. Tada ateis pašilėn, 
mokslu apsišarvojęs nugalės lengviau 
vargą, žemę mokės purenti.

Prieš penketą metų mirė jos vyras. 
Nors našlė būdama, savo vienintelį sūnų 
nutarė į mokslus leisti. Trejetą metų sū
nus kopė iš klasės į klasę, štai, pasku
tinieji, ketvirti, sekasi, tuoj bus baigti.

Ji laukė Kalėdų, atvyks, pasikalbės, 
visi draugėje šventes praleis. Iš Rokiš
kio į jų vienkiemį 13 kilometrų, ji norėjo 
važiuoti atvežti, bet Anicetas parašė laiš
ką, girdi, norįs pasivaikščioti, dar užsuk
siąs pas dėdę.

Iki vakaro buvo ramus ir giedras oras. 
Vienu kartu, prieš saulės nusileidimą, su- 
biuro oras, vėjas sukėlė sniegą, pūga at- 
staugė.

Veltui žiūri į mišką, klausosi vėjo, o 
Aniceto nesimato.

Laukuose pilna sniego, šilas juoduoja.
3.

Anicetas išėjo iš Rokiškio pačiam vi
durdienyje, užsuko į dėdę, ten pailsėjęs 
įbrido į šilą. Platus Taurių šilas, einant 
vieškeliu reikia eiti 10 kilometrų, o jei 
šunkeliu, pro Bareišienės lūšną, 7 kilo
metrai.

Jis pasuko per šilą. Saulė leidosi, kai 
jis įbrido šilan. Vėjas lengvai supa pušis, 
eglės šakas puleidę. Lengva bristi, snie
go dar nedaug. Pradėjo temti, medžiai 
pajuodėjo, jis skubina.

Bareišienės lūšna, senos apleistos ei
gulio trobos stovi šilo iškarpoje, bent po
ra hektarų žemės apsupa jos sukrypusią 
pirkią, samanomis apaugusį tvartelį. Ji 
su dukra gyvena, vyras, ligotas, Didžiojo 
karo invalidas, mirė prieš porą metų.

Anicetas sustojo. Kažin kas sušlamėjo 
tarp šakų. Jis krūptelėjo. Mažą skauto 
peiliuką išsiima, pritūpęs pasižiūri. Ka
žin kas šmėkštelėjo, juoduoja ant snie
go. Jis užsiglaudė už medžio, žiūri:

Kažin kokia moteris neša žagarų pun
delį, sustojo.

Jis prieina. Užkalbina.
— Krūpterėjau, vaikeli, neprigirdžiu, 

ką sakei?
— Duok, motin, aš panešiu žagarus. 

Leiskit, aš panėšėsiu! — jis šaukia.
— Tai, kur, kaip čia dabar, vaikeli...
Senutė žiūri, stebisi. Jis paima žaga

rus, užsiverčia. Ji uždususi seka pas
kui jį. .

— Tai gal užteks, vaikeli, čia mano 
pirkia, čia, štai šakomis apklojau. Sakau, 
vis ne tiek prineš sniego, langelį visai 
užkišau, tik šaltis, daugiau nieko. Tik 
šaltis. Toji padauža, kai išėjo, dabar sun
ku vienai, ras kada nors sustingusią. Tai 
jau gal duosi man, gana, ačiū.

— Baigsiu nešti, man lengva.
— Tegu tau Dievas gėrybių negaili, 

kad toji mano neklaužada būtų, nors tų 
žabų, nors šį, nors tą padėtų. O dabar, 
išėjo, išėjo. Ak, tie miestai, miestai iš
paikino jaunimą, ką ir sakyti, — ji dū
saudama aimanuoja, atidarė prieangio, 
sukrypusias, duris. — Čia mesk. Gal su
šilai, užeik į vidų. Sutema, sutema, bet 
suspėsi. Sakai, vaikeli, esi Dagilienės sū
nus. Dieve duok dangų, tėvelis buvo auk
so žmogus. Mirė jaunas būdamas. Galėjo

I 
*
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gyventi, — maloniai kalba senutė, pada
vė sukrypusi, girgždantį suolelį atsisėsti.

Pirkia smėliu išbarstyta, prikarpyta 
eglių šakų, kvepia eglišakėmis. Uždegė 
žiburėlį, lyg vilko akis žiba ant krašto 
pečiaus.

— Likau, matai, vaikeli, viena, viena, 
kaip ta lauko liepa. Rankas laužiau, Die
vą prašiau, ją prašiau, ar ji klausė, ar pa
sikalbėsi. Išėjo, išėjo... Ji pakėlė parau
dusias blakstienas, ašara nuriedėjo per 
veidą. Sakytum duktė išeidama kažin ką 
labai brangų išnešė.

Už lango pakilo pūga, sulingavo pu
šys.

— Bus pūga, ar oro atmaina, kas nors 
bus, man kaulus gelia. Šventės atėjo, visi 
laukia, savų sulaukia, džiaugiasi, o mano 
Adelė, ta visa viltis, negrįžta, negrįžta... 
Kaip tu, vaikeli, pareisi, čia dar bus apie 
trejetą varstų, toks biaurus oras.

Anicetas pažiūrėjo į langą, sniegas su
kasi prieš žemę siekiantį langelį, šilas 
ošia.

— Tiek kelio, vieni juokai.
— Ar tau šventa, ar tau šiokia diena, 

jau pusė metų gyvenu, lyg kokia užkeik
toji, nei kam žodį pasakyti, nei pasi
guosti. Adelė susidėjo su tuo Dambraus- 
kioku, tas sako kažin kokią ten važiuo
jančią be arklio mašiną valdąs, jis išėjo į 
miestą, į Kauną, ir ji paskui nusidavė. 
Neklausė ji mano ašarų, neklausė manęs 
senos. Nors žinios sulaukčiau, o dabar...

Ji pašluostė akis su skarelės kraštu.
— Tai viena ir švenčių lauksi. Toki< 

baisi naktis, miške, ar nebijai?
Ji atsiduso, palingavo galvą:
— Tai ką gi, vaikeli, ir bijau, ir likau 

viena, kaip pamesta. Visi kūčioja, džiau
giasi švenčių sulaukę, o aš... Tokia jau, 
gal, Visagalio valia.

— Jei sutiksi, senute, aš iki ryt ryto 
būsiu tamstos svečias.

Ji žiūri, tarsi nenugirdusi.
— Kaip sakei, gal mane ausys ap

gauna?
Anicetas pakartojo.
— Vaikeli, tai tikrai! Dieve, kokia aš 

laiminga. Sakyk, tai tu, vaikeli, pasilik
si, tu ir aš, sena, visų užmiršta, visų ap
leista. Tu su manim.

Ji žiūri į jo veidą, sakytum, jis koks 
nors tolimojo pasaulio keleivis, iš kažin 
kur atklydo, laimę atnešė.

— Nusivilk. Aš tuojau...
Ji apklojo stalą. Už stalo, žemo, kan

džių suėsto, Nukryžiuotojas žiūri, toliau 
kažin kokia fotografija pageltusi, sena. 
Virš langelio mėlyno dangaus kampelis, 
su kalnais ir laivu. Matyt, prieš keletą 
metų pakabėtas paveikslas, jau gerokai 
apgeltęs.

Pušų ir eglių šakomis iškaišiota pa
lubė, aprūkę balkiai, geltonas smėlis gel
tonuoja nuo duobėto laito.

Nelaisvėje pas kryžiuočius.
Istorinė

Nors galutinai Lietuva nebuvo 
priėmusi krikščionybės, bet dau
gelyje vietų, ypač Vytauto tėviš
kėj Trakuose, jau ja daugelis buvo 
pasekę. Vokiečiai—kryžiuočiai ir 
kalavininkai, pasiskelbę krikščio
nybės skleidėjais, kaskart vis dau
giau ir daugiau skverbės gilyn į ša
lį. Užpuldinėdavo kaimus, naikin
dami javus laukuose, atiminėdami 
turtą ir gyvulius, išmušdami ir išva
rydami į nelaisvę žmones. Nebuvo 
išimties ir apsikrikštijusioms vieto
vėms. Pagaliau, kantrybės pritrū
ko. Lietuvos valdovas Vytautas su

Ji atneša duonos kepalėlį, žirnių, dvi 
silkes, vandens, tris gabalėlius cukraus, 
balto pyrago riekę.

— Čia, Dieve jai atlygink, Saugulienė 
davė. Suverpiau vilnų du svaru, tai ir 
manęs neužmiršo. Yra gerų žmonių svie
te, yra, ką ir sakyti. Kad jau tokie visi 
būtų, kaip toji mano Adelė, tai jau Die
ve neduok, sušaltum žmogus prie žmo
gaus besiglausdamas. Tegu Dievas neuž
miršta, aš tau, vaikeli, negaliu atsily
ginti.

Ji kalba, tarsi maldos žodžius, prašo 
valgyti,

Anicetas žiūri į senutės nušvitusį vei
dą, jos rūpestingumą. Jis pirmą kartą sa
vo metuose švenčia tokias kūčias. Ir ne
užmirš jų niekados. Jis norėtų daug kal
bėti, apie meilę, gerus žmones, kaip gera 
yra kuo nors žmogui padėti.

— Gera, ai gera toms motinoms, ku* 
rios gerus vaikus išaugina. Gal aš Die
vui nusidėjau, taip sau viena galvoju ir 
meldžiuosi, kam mano toks vaikas. Žinia, 
aš pati kalta, gal taip užauginau. Gal at
leis Aukščiausias. Ji, mat, sako, tu lindi 
krūmuose, tu sena, o ką aš su tavimi. 
Jaunystė praeis ir svieto nepamatysiu. Ir 
išėjo, o man kas. Apsiverkiu, ašaros ir 
vargas liko. Laukiu tos valandos, laukiu, 
greičiau, sakau, numirti. O kai sutinku 
gerą žmogų, žodelį išgirstu, tai vėl noriu 
dar, kad toji saulė taip neskubėtų už šilo, 
kad tos naktys taip greit neatslinktų. Ir 
nevalgai visai, imk cukraus, vandenėlis 
virintas, čia iš šaltinio, gardus.

Jos lūšnoje nemuša laikrodis. Pūga te- 
bekaukė šile. Senutė pasąkojo savo var
gus ir laimę, laikas greit slinko.

Ji sakė, esąs pusiaunaktis, ji paklojo 
jam ant suolo baltą paklodę, mažą pa
galvį, pati ant pečiaus ilgai kalbėjo po
terius.

4.
Rytą nutilo pūga. Saulė prapiovė dan-r 

gų, tyliu rytu kvėpavo šilas. Senutė il
gai stovėjo ant slenksčio, žiūrėdama į nu
einantį, stebuklingą, gerą vaiką. Jos 
skruostais nuriedėjo ašaros.

Dagilienė, pamačiusi sūnų, išbėgo pa
sitikti, apkabino, klausinėjo, kur buvęs.

Jis pasakė, kur buvęs.
Motina paglostė garbanotą galvą, pa

bučiavo į abu skruostu:
— Tu turi gerą širdį, vaikeli.
— Motin, be širdies ir vasarą šalta.
Snaigės krito. Supasi, iš lėto, krinta 

viena prie kitos. Laukai, baltos marios, 
atsiduria į šilą, kur nuskambėjo žvangūs 
skambalai.

■ - Vyt. Donaila.

apysaka.
lenkų karalium Jogaila pradėjo 
ruoštis žūtbūtiniam karui. Ir 1410 
m. liepos m. 15 d. tarp Grunvaldo 
ir Tannenbergo amžinam Lietuvos 
skriaudėjui — kryžiuočiams kirto 
mirtiną smūgį.

Tarp tamsių šimtmetinių girių, 
netoli vokiečių sienos, niūksojo ne
didelė, bet tvirta pilis. Ji buvo va
dinama Vilkalniu. Joj gyveno gar
sus lietuvių bajoras Kymantas, vo
kiečių pramintas „Baisiuoju Vii 
ku“. Daug kartų Kymantas atlygi
no klastingiems vokiečiams, daug 
kartų užklupo juos besislapstant 
ir plėšiant ramius pasienio gyven
tojus. Tik prie Vilkalnio visuomet 
viešpatavo ramybė, nes priešas 
bijojo „Baisaus Vilko“ nagų. Arti
nos 1410 m. Gyventojų tarpe skli
do įvairūs gandai, būk ruošiamasi 
į didelį karą su vokiečiais. Kyman
tas nesnaudė, slaptai ruošėsi į žy
gi- •

— Vokiečiai, amžinas musų prie
šas, — sakydavo saviesiems, — 
jeigu jų neišnaikinsime, pražus 
mūsų brangi Lietuva.

O kuomet atvyko valdovo Vy
tauto šaukliai, pranešdami, kad 
vokiečiai jau renka pulkus ir, kad 
Vytautas šaukia lietuvius ginti sa
vo tėvynės, Kymantas, surinkęs 
savo būrius, pirmas nuvyko pas 
valdovą Vytautą. Sužinoję vokie
čiai, pasiryžo už tą kruvinai atker
šyti. . .* *

Vieną gražų ir tylų pavasario 
vakarą, Teisutis, Kymanto sūnus, 
žaidė pilies kieme, šaudydamas iš 
lanko į taikinį. Tuo laiku pribėgo 
išsigandęs jo tarnas:

— Teisuti! Daugybė vokiečių 
slenka prie mūsų pilies!...

— Tau pasirodė, gal būt, pasi
rodė mano tėvas, grįžtąs nuo val
dovo Vytauto?

— Oi ne, tai vokiečiai! Mačiau 
jų baltus apsiaustus; pamiškėj, tuo
jau už pilies jie sustojo... -

Greit sumišimas apsiautė pilį. 
Menkutė įgula pradėjo ruoštis ap
sigynimui. Teisutis, šaltas ir ra
mus, sandėlyje davinėjo ginklus, 
ragindamas iš paskutiniųjų gintis. 
Paskui nubėgęs pas motiną, kuri 
išgąstingai žiūrėjo į besiartinantį 
priešą, ramino ją ir bučiavo jos 
rankas. .

Nors silpna įgula, bet narsiai gy
nėsi. Vokiečiai šturmu privalėjo 
paimti pilį. Kopėčių pagalba įlipo 
į vidų ir pradėjo keršyti bejėgiams 
lietuviams. Beveik visa įgula buvo
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išžudyta. Keli knechtai1) puolė 
Teisutį. Vaikinas vikriai ir narsiai 
gynėsi, bet buvo apgalėtas. Par
vertę ant grindų, keliais primygo 
krūtinę, virvėmis ir šikšnomis stip
riai surišo rankas ir kojas. Vaiki
nas ramiai gulėjo, bet buvo išba
lęs, lyg drobė.

Ant slenksčio pasirodė jo moti
na. Jos akyse spindėjo panieka, iš
didumas, drąsa ir jėga, kad nė vie
nas iš knechtų nedrįso jos pulti ir 
rišti. Tik perpykęs kryžiuočių ri
teris šoko prie jos ir kirto kumš- 
čia į galvą. Moteriškė krito ne
gyva.

Teisučiui iš skausmo ir gailesio 
net akys aptemo. Apalpo...* *

Auštant, vokiečiai greit išslinko 
iš pilies, veždamies grobį: turtus ir 
Teisutį.

— Pasius Baisusis Vilkas, — pa
tenkinti juokavo, — kai ras išplėš
tą pilį ir savo žmonos lavoną. Ge
rai jam!

Sunku aprašyti, kas tada buvo 
vargšo Teisučio širdyje. Akyse 
nuolat stovėjo kritusi nuo išdidaus 
kryžiuočio kumščio motina. Iš 
skausmo griežė dantimis, bet savo 
kančios jiems neparodė.

— Tėvas grįš ir atkeršys pik
tiems kryžiuočiams už mamos 
mirtį ir mane... Bet jai geriau 
karste, negu man... — nuliūdęs 
mąstė.

Pradėjo temti. Kryžiuočiai už
dainavo linksmą dainą.

— Ak! — pamanė Teisutis, — 
Kryžius ant apsiaustų nešioja ir 
taip daro... bet Dievo jų širdyse 
nėra! Užuot tarnavus Jam ir at
vertus mano brolius, lieja krikš
čionių kraują... Dieve, nubausk 
juos už mano motinos mirtį, už 
melavimą, apgaudinėjimą ir godu
mą!... Ir dovanok mano kaltes...

Nežinojo, kad jo valdovas Vy
tautas greit turės kirsti mirtiną 
smūgį išdidiems kryžiuočiams. 
Kaip nieks nelaukia Perkūno ir 
giedro dangaus, taip jie to smūgio 
nesitikėjo, kuris turėjo greit tarp 
Grunvaldo ir Tannenbergo įvykti,♦ *

Tik į trečią dieną atkeliavo kry
žiuočiai į kokią tai didelę pilį. At
rištas Teisutis krito ant žemės nu
vargęs, Jo rankos ir kojos buvo pa
tinusios nuo virvių; vietomis pra
trinta oda. Pusgyvis buvo įvestas į 
didelę salę. Prie jo priėjo aukšto 
ūgio, blizgančiais šarvais vyras. 
Jis buvo užsimetęs ilgą baltą ap
siaustą su juodu kryžiumi.

Seniau taip vadindavo paprastus — 
eilinius kryžiuočių kareivius.

Vertėjas,

— Tur būt, komtūras2), — pa
manė vaikinas.

— Atsakyk, lietuvių šunie, į vi
sus mano paklausimus, jei tylėsi— 
būsi nubaustas! — piktai kalbėjo 
vokietis. — Pasakyk man, ar daug 
tavo tėvas turi kariuomenės ir ar 
rengias į karą?

Bet Teisutis galvą pakėlęs išdi
džiai tylėjo. Jo akyse reiškėsi drą
sa ir atkaklumas.

— Matau, kad teka tavyj pra
keiktas girių žvėries — lietuvio 
kraujas! Vertas to sūnus įsiutusio 
Vilko, — šaukė perpykęs komtū
ras ir mostelėjo knechtams, liep
damas; — Nutyskit tą atkaklųjį 
žvėriuką į tamsų ir drėgną kalėji
mą!

Knechtai tuojau įvykdė įsaky
mą. Puolė ir nuvedė į šaltą rūsį. 
Ten slinko jam valanda po valan
dos, diena po dienos. Jėgos kas
kart vis daugiau ir daugiau pradė
jo silpnėti. Gulėdamas supuvusia- ‘ 
me guolyj, meldės Dievop, prašy
damas greitos mirties ar laisvės. 
Nes gyvenimas buvo sunkus: turė
jo valgyt supelėjusią duoną ir gert 
nešvarų vandenį. * *

Antros dienos vakare grįžo Ky
mantas iš valdovo Vytauto. Jo įnir
timui ir gailesiui nebuvo ribų.

— Žmona užmušta, sūnus, gal 
būt, vokiečių nelaisvėj! Oi mano 
dalia, mano sunki juoda dalia... — 
skaudžiai vaitojo senis.

Jo išdidi statula sulinko prie že
mės, juodi, it varno sparnai, plau
kai pražilo per vieną baisią naktį, 
praleistą prie mylimosios žmonos 
lavono. Širdyj sukilo keršto jaus
mai; norėjo viską mest ir vytis 
grobikų pėdomis,, bet prisiminęs, 
kad valdovas Vytautas šaukia vi
sus bajorus kovon, nurimo. ,pir
miau, negu apie sūnų, privalau 
apie tėvynę mąstyt!“, mąstė varg
šas bajoras. ,,Bet vietoj eiti pas tą, 
kuris mano Teisutį pagrobė, eisiu 
pas valdovą Vytautą ir kausiuos 
su vokiečiais iki paskutinio kraujo 
lašo už mano ir tėvynės skriau
das“.

Tuojau po žmonos laidotuvių jis 
iškeliavo į karą. Karas jau lieps
nojo, Kiekvienas lietuvis imdavo 
ginklą ir ėjo, mirt ar nugalėt. Ne
prabėgo nė mėnuo, kai abi kariuo
menės stojo akis į akį tarp Grun
valdo ir Tannenbergo kaimų ant 
Žaliojo Kalno.

Kryžiuočiams paigalbon atvyko 
skaitlingi saulėtekio šalies riteriai.

2) Komtūras, tai buvo vyresnysis. Ka
re vedė kariuomenės dalį, taikos laiku 
buvo tam tikros žemės valdytojas.

Vertėjas.

Ėjo jie kautis už šventąjį tikėjimą( 
nes juos kryžiuočiai prigavo ir su
vedžiojo, kad tik turėtų didesnę 
jėgą. Didysis mistras įtikino juos, 
kad lietuviai, nors priėmę naują ti
kėjimą, bet esą pagonys ir barba-1 
rai.

* *
Kryžiuočių stovykloj buvo ir 

Teisutis, kurį pusiau apkvaišusį iš
traukė iš rūsies ir atvežė su ka
riuomene. Prieš kovą didysis mis
tras liepė jį pašaukti pas save. Tei
sutis stojo prieš jį sublogęs ir su
menkėjęs,

— Ar labai bijaisi mirties? — 
paklausė mistras Urlychas fon 
Jungengen'as.

Vaikinas nieko neatsakė.
— Žiūrėkit, baimė jam žadą atė

mė!... — ironiškai sušuko.
Riteriai ir komtūrai pasityčio

dami nusikvatojo.
— Pasimatysi šiandien su savo 

tėvu, susižinojau su juo per savo 
žmones, — tęsė toliau šypsodama
sis, — davė žodį, kad šiandien pats 
bus Tannenberge!

Teisučiui iš džiaugsmo smarkiau 
suplakė širdis.

— Nuvažiuosi ten ir pasakysi 
jam, kad jei jis su savo žmonėmis 
prisijungs prie Vytauto ir eis ant 
mūsų, tai kris tavo galva. Supra
tai?

— Supratau.
— Duodi garbės žodį, kad greit 

grįši čionai su tėvo atsakymu?
— Duodu! — Teisučio akyse su

žibo keisti žiburėliai.
— Tai važiuok ir pasakyk!
Keli knechtai apsupo Teisutį ir 

išvedė iš mistro palapinės.
— Mažiausiai vieną dantį išrau

siu Vytautui, kuomet jam Pasiutu
sį Vilką atitrauksiu. To žmogaus 
jėga daug ko gali mums padaryti, 
tą aš žinau. Mano žmonės meta 
ginklą iš baimės vien į jį žvilgte
rėję! — sakė patenkintas didysis 
mistras į komtūrus.

— O sūnaus jam ir taip neati- 
duosim... — pridūrė vienas komtū
ras.

Vokiečiai šyptelėjo. Jie mokėjo 
laužyt pažadus ir net priesaikos 
nelaikyti.

Kelyj Teisutis mąstė, ar pakar
toti tėvui mistro žodžius, ar ne?

— Ne! Nieko jam nesakysiu. Jis 
turi eit prieš vokiečius, privalo 
gint savo tėvynę, tai jo pareiga!... 
Jam turi būt tėvynė brangesnė, ne
gu aš. Juk nesvarbu, jei aš žūsiu, 
bet tik Lietuva bus laisva. Ne! Ne! 
Aš nieko jam nesakysiu. Kam jis 
turi žinot, kad pirmoji jo auka man 
mirtį atneš... (B. d.).

Iš J. J. Kraševskio.
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Labai paplitusi yra nuomonė, kad, 
žiemą, atėjus šaltoms naktims ir ilgiems 
vakarams, skautų veikimas iki ateinan
čios vasaros įeina į ramumo periodą. Ta
čiau ši nuomonė yra labai klaidinga.

Aš nesakau, kad žiemą jūs galit taip 
pat patogiai stovyklauti, kaip kad tą da
rėt vasarą; tačiau yra kraštų, kur kaiku- 
rie žmonės, pavyzdžiui, šiaurės Kanados 
policija, per ištisas žiemas gyvena lauke 
ir, nežiūrėdami nei sniego, nei ledo, jie 
panašų gyvenimą laiko visai pakenčia- . 
mu, jie, aišku, įpranta.

Praeitą žiemą daug skautų tęsė savo 
lauko darbus bei žaidimus ir net daryda
vo naktinių iškylų.

Bet, net ir tada, kai perprastas oras 
neleidžia išeiti iš namų, naudokit ilgus 
žiemos vakarus įvairiems naudingiems 
dalykams daryti.

Šiaurė s rytų 
Amerikos me
džiotojai — tra
periai nekan
triai laukia ilgų 
žiemos vakarų, 
nes tik tuo lai
ku jie gali ra
miai ruošti rei
kalingų dalykų 
savo ateinančių

metų ekspedicijoms. Taip pat turėtų da
ryti ir skautai — žiemos vakarais pasi
ruoškit vasaros stovykloms.

Pirmiausia, jums, tur būt, reikalinga 
kiek pinigų ateinančios vasaros stovyk- 
lon vykti, kokios nors projektuojamos 
kelionės išlaidoms apmokėti, ar, gal būt, 
kokiam labdaringam tikslui aukų. Štai, 
kaip tik gera proga pradėti išpiaustinėti 
iš medžio įvairius dalykėlius, daryti pa
prastus baldus ir kitas panašias smulk
menas, kurias galėsite parduoti.

Aš pažinojau simpatišką mažą 11 me
tų amžiaus mergaitę, kuri per savaitę už
dirbdavo 36 litus, pati gamindama ii- par
duodama moterų skrybėlėms, kaip tada 
buvo mada, špilkas, kurių galvutės buvo 
padarytos lyg odinių dirželių guzikai.

Taip pat jūs galite susirūpinti savo 
uniforma: lopyti savo kelnes, savo koji
nes ir marškinių alkūnes, arba siūtis nau
ją, daryti drobės pantaplius, diržus, kup
rines, maišelius — įvairiems dalykams 
sudėti vykstant į stovyklą — ir kitus 
įvairiausius šios rūšies dalykus. Man at
rodo, kad daiktai, kurie yra mūsų pačių 
pagaminti, yra malonesni vartoti, negu 
pirkti daiktai ir jie kaštuoja nepalyginus 
pigiau.

Be to, yra taip daug dalykų, kurių 
reikėtų pasimokyti prieš einant į stovyk
lą. Kokią skautystės šaką nepaimsite, vi
sur rasite dalykų, kurių galite mokytis 
arba juos praktikuoti žiemą.

Skautas turi gerokai darbo ruoštis 
laipsniams bei specialybėms, tačiau žie
mą yra, visų pirmiausia, geriausias lai
kas įvairiems rankų darbeliams daryti.

Tie, kurie vasarą nori nuvykti į pa
jūrį, fabrikuodami įvairius rankų darbe
lius ir juos parduodami, užsidirbs pini
gų savo atostogoms maloniai praleisti; 
kiti gi gali dirbti skautų parodai, kad joje 
parodytų visuomenei, ką skautai gali pa
daryti.

Tat yra ne tik naudinga, bet ir ma
lonu — savo rankų darbas!

Taip daug yra įvairiausių dalykų, ku
riuos skautai patys galėtų pasigaminti, 
kad aš nežinau, kuo ir pradėti, nurodyti 
pavyzdžius. Viena draugovė jau gamina 
lazdas. Lengva gaminti ir nesunku par
duoti vaikų žaislus. Yra daug ir kitų da
lykų, kuriuos jūs galite įgyvendinti.

Skautams, kurie gyvena kaime, arba 
tiems skautams, kurie (kaip privalėtų da
ryti kiekvienas geras skautas) eina kas 
šeštadienį ar sekmadienį iškylon į už
miestį, — geriausias ir lengviausias daly
kas yra lazdų gaminimas. Atminkit, kad 
geriausias laikas nukirsti lazdą, ar, ap
skritai, medį, yra rudens pabaigoje, kai 

medžio sunka yra nustojusi veikti; taip 
pat lapams nukritus jums lengviau pasi
rinkti tinkamesnę šaką.

Taip nereikia vaikščioti su skautų 
vyčių lazda.

Piešė R. Baden-Powellis.

Be paprastų skautiškų lazdų pasku
tiniu laiku skautai vyčiai pradėjo vartoti 
speciales šakute užbaigtas lazdas. Ge
riausias joms medis yra lazdynas.

Jau pats tinkamos šakos ieškojimas 
riešutyne yra labai įdomus. Gal būt, jums 
teks gerokai pasivaikščioti, kol rasit ko 
jums reikia, bet gali atsilikti — jūs tu
rėsit laimės. Kaip kad man nesenai to
kia laimė pasitaikė, kada aš radau vie
noje ir toje pačioje vietoje šešias pui
kias šakas.

Jums reikalinga labai gera šaka: lygi 
ir ne per stora —- tai ji būtų perdaug 
sunki, tačiau ir ne per plona — ji ne
privalėtų lengvai lenktis. Ji turėtų maž
daug 2 cm. diametro, arba 61/’ — 7Vž cm, 
apskritimo. Tokios lazdos ilgis yra 1 m. 
30 cm. — 1 m. 40 cm. Viršutinėje da
lyje ji persiskiria dviem simetriškom ša
kom, tarp kurių patogu padėti nykštį 
(žiūrėk piešinius).
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Darbas.
Daugelis žmonių dirba tik tam, kad 

būtų skambia moneta atlyginti. Ten, kur 
ta prasme nieko negalima laukti, arba 
ten, kur žmonėms nereikia rūpintis už
darbiu, jie dažnai vengia bent kokio dar
bo, nes „tas neturi prasmės“. Tokia yra 
daugelio žmonių pažiūra. Tik neskaitlin
gas žmonių būrelis supranta, kad kiek
viename darbe glūdi taip pat ir svarbes
nė moralinė vertė, kurią nors dažniausiai 
ir neaukštai tevertiname, bet kuri, iš 
tikrųjų, yra žymiai didesnė, negu mate
riale nauda.

Pestalozzi pasakė: „Gamta visas savo 
jėgas lavina kartojimu; jų išsiplėtojimas 
yra jų vartojimo išdava“.

Darbu pirmiausia išūgdome savo fi
zines jėgas. Mūsų kūnas įgauna sveika
tos ir užsigrūdinimo. Tas gi ir sielai turi 
didelės svarbos.

Jau senovės žmonės laikė neginčija
ma tiesa, kad tik sveikame kūne gyvena 
sveika siela. Svarbiausia gi yra tas, kad 
kiekvienas darbas, taip pat ir fizinis dar
bas, didina mūsų valios jėgas ir lavina 
jos stiprumą. Tai ypač pasireiškia tada, 
kai turime atlikti ką nors tokio, kas yra 
surišta su dideliais sunkumais, kam rei
kia didelių pastangų. Savo keliu valiom 
stiprumas, kurio įgauname bedirbdami, 
mums labai reikalingas (ir tai nuolat!) 
mūsų moraliniam gyvenimui. Daugiausia 
gi tada, kai reikia stoti kovon ar tai 
prieš piktus žmones, ar tai prieš mūsų 
pačių širdies piktas galias. Lygiai kaip 
fizinė jėga, taip ir moralinė bei proto 
jėga auginama darbu.

Visų intelektualinio gyvenimo sričių 
pažanga nėra laisvą laiką mėgstančių, 
bet veiklių ir dirbančių žmonių padaras. 
Darbas — jėgų lavinimas; tinginystė — 
jų stagnacija, menkėjimas bei nupuoli
mas.

Tarp kūno ir sielos esama nuolatinių 
tarpusavios įtakos santykių. Liguistas 
kūnas lengvai patraukia ir sielą i gyve

Žievę palikit nepaliestą, nuplaukit tik 
šonines šakeles ir tą padarykit aštriu pei-
liu. (Atkreipęu jūsų dėmesį: vartokit ne 

nimo nenormalumus, ir atvirkščiai — sie
los nesveikata paveikia kūną. Gi nuola
tinis darbas apsaugoja, kaip tą vėliau 
aiškiau pamatysime, nuo sielos ligų, už
laiko sveiką sielą ir toji siela turi svei
kos įtakos mūsų kūnui ir jausmams.

Tai tada tarp kūno ir sielos užvieš
patauja gražioji harmonija, o nuolat no
rintieji iškilti ir mūsų aistra pasirodyti 
piktų jausmų pradai bus iš anksto nuslo
pinti.

Visai teisingai kažkas pasakė, kad 
mūsų jausmų nieks taip gerai nepajėgs 
sulaikyti pareigos rėmeliuose, kaip jų 
varginimas nuolatiniu darbu.

Nuolatinis darbas mums nepalieka 
laiko net pagalvoti apie tuos išsišokimus 
bei nusižengimus, kuriems duotų geros 
progos laisvas laikas.

Darbe glūdi dar didelė paguoda. Ka
da žmogus prarado patraukimą gyventi, 
nustojo tikėjęs idealams, kada jaučiasi 
vienas, apleistas pasaulyje, teieško tada 
išsigelbėjimo ir paguodos darbe!

Darbas bus juodąją gyvenimo valandą 
jo draugas ir nuramins jo sielos audrą. 
Nusivylimo pasaulis ir neapykantos juo
di šešėliai neras daugiau sau vietos šir
dyje tojo, kuris turi prieš save kokį dar
bą, kaipo rimtą gyvenimo tikslą.

Kiekvienam nelaimingųjų galima pa
tarti, kad imtųs nors ir nedidelio darbo. 
Darbas duoda paguodos; jis tikriausiai 
palengvina mūsų sielvartus. Nors mūsų 
gyvenimas ir neturėtų tikslo, jo turės da
bartinė valanda. Dažnai pagelbininkas 
mums ir reikalingas tik tam, kad padėtų 
pergyventi artimiausias gyvenimo valan
das; paprastai tik prastas ūpas ir mo
mento sielos nuotaika rodo mums gyve
nimą neskaidrioje šviesoje. Tačiau pras
tas ūpas dažnai dingsta lygiai staiga, kaip 
ir atsirado, panašiai, kaip kad balandžio 
mėnesio lietus, po kurio tuoj pasirodo 
linksmi saulutės spinduliai ir gyvenimą 
rodo šviesiose spalvose.

Kokios gi milžiniškos vertės įgauna 
mūsų darbas, jei jį jungiame į visos žmo-

peilį paprastai, bet peilį, kuris ge
ra i p i a u n a). ,

Jei lazda nėra visiškai tiesi — atiduo
kit ją drėgnos šilumos veikimui ir po to 
ištieskit reikalingose vietose.

Štai, kaip aš tą atlikdavau:
Imdavau seną vandentraukio vamzdį, 

apie porą mtr. ilgio. Vieną galą užkal
davau medžio gabalu ar cementu. Į 
vamzdį įkišdavau lazdą ir pildavau šla
pio smėlio. Paskui vamzdį padėdavau į 
griovelį (žiūr. pieš.) ir per visą ilgį kai
tindavau ugnimi.

’ nijos pastangas ir darbą! Kiek gėrybių 
visai žmonijai davė, pavyzdžiui, Guten- 
bergo, Edisono ir kitų didžiųjų darbinin
kų darbai!

Iš tiesų, nevisiems mums Dievas yra 
suteikęs tokios milžiniškos darbo jėgos, 
kaip didiesiems protams vedantiems žmo
niją, tačiau ir smulkus mūsų darbas žmo
nijai yra reikalingas.

Ne darbo didumas, bet sąžiningas 
mūsų pareigos atlikimas turi reikšmės 
įvertinant mūsų darbą. Ta prasme gali
ma pasakyti, kad ir skalbėja, sąžiningai 
atlikdama savo pareigas, atlieka didelį 
darbą, nežiūrint to, kad jos veikimas ne
peržengė motinos, šeimynos maitintojos, 
pareigos ribų.

Priešingai: koks menkas šalia nors ir 
žemiausio darbininko atrodo turtingas 
tinginys, kurio gyvenimas yra nuolatinis 
poilsis. Toks žmogus, galima pasakyti, 
neturi moralinės teisės gyventi, nes jis 
gyvena tuo, ką jam teikia kiti, pats ne
duodamas savo artimui mažiausio patar
navimo. Tokie žmonės — visuomenės pa
razitai — niekad neturės progos para
gauti saldžių savo paties darbo vaisių ir 
čia yra jų bausmė.

Žmonių dauguma negali dirbti taip, 
kad jų darbas pareitų vien nuo jų norų 
ir valios, nes jie privalo dirbti, kad ne
numirtų badu. Tokie žmonės dažnai į dar
bą žiūri, kaip į sunkų jungą, nuo kurio 
norėtų išsivaduoti.

Žmogui reikėtų nusikratyti šios klai
dingos pažiūros, būk darbas yra prakei
kimas, spaudžius žmoniją už josios pir
mąją nuodėmę. Visagalis Dievas davė 
žmogui darbą ne kaip bausmę, tik kaip 
paguodą gyvenimo kelionėje. Protingas, 
sumanus, savo tikslą žinąs veikimas mus 
skiria nuo gyvulių. Tai yra savo rūšies 
evangelija, kuri mums nurodo, kad mūsų 
pradžia yra Dievas, kad todėl privalome 
laiminti savyje tą, kas yra dieviška. Kiek
vienas darbas yra glūdančių mumyse die
viškų jėgų išdava. Bedirbdami ir belavin- 
dami šias dieviškas jėgas, artėjame į 
Dievą.

Argi darbas gali būti, kaip tai kaiku- 
rie mano, žmogaus gėda?! Ne, greičiau 
jis yra žmogaus papuošimas, kuriuo gali 
didžiuotis kiekvienas, kas tik jį turi. Dar
bas yra malonus ir laisvas gyvenimo 
draugas, kuris sudaro didelę mūsų laimės 
dalį. Teisingai pasakė giesmininkas: „Jei 
mūsų gvvenimas buvo saldus, buvo tai 
triūsas ir darbas“.

Taigi, nusikratykime neprotingos nuo
monės — būk darbas nuodija mūsų gy
venimą. Tikra darbo meile imkimės kas
dieninio gyvenimo pareigų vvkdvmo. 
Kiekvienoje ateinančioje savaitėje, kiek
vienoje ateinančioje dienoje, kartu su jų 
eiliniais darbais, įsižiūrėkime brangią 
Dievo dovaną, kuri turi tikslo mūsų gy
venimą padaryti saldesnį bei malonesnį. 
Tik tas turi gvvenimo rūpesčių, kas ne
pakenčia darbo.
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Kas daryti žiemą?
Pėdsakų sekimas žiemą.

Ar tu moki skaityti? Kiekvienas at
sakysite, žinoma, moku. Taip, tu gali ir 
moki skaityti kiekvieną spausdintą raštą. 
Tačiau spausdinimas buvo jau kur kas 
anksčiau už tą atradimą, kurį mes vadi
name „spausdinimu". Pati seniausia spau
sdinta knyga yra pati gamta, „pėdsakų 
knyga“. Šita knyga visada yra atversta 
prieš tavo akis, tik, kažin, ar tu ją moki 
skaityti? Kad ir kažin kaip senas yra 
šitas „spausdintas žodis", tačiau kartu ir 
visada naujas, visada užimantis ir nepa
prastai įdomus tam, kas jį moka išskai
tyti. Šitas paveikslinis raštas kartu yra 
taip pat paslaptingas, kaip kokia mįslė, 
ir tu turi išmokti jį išskaityti.

Ar tu gali iš kiek sutrypto sniego ar 
žemės ir iš kelių ten gulinčių pūkinių 
plunksnų, o gal ir kraujo lašelio, išskai
tyti, kokia tragedija miške prieš kiek lai
ko prie tavo kojų yra įvykusi? Indijonas 
tai gali. Taip pat ir skautas tai gali, ku
ris išeina į miškus stebėti, laukti ir visu 
kuo džiaugtis.

Gyvuliai kur kas geriau sugeba skai
tyti šį pėdsakų raštą, negu žmonės, ku
rie šitą meną yra visiškai apleidę. Tačiau 
šito rašto skaitymas yra ir žmogui nepa
prastai įdomus, o kas svarbiausia, labai 
naudingas ir gyvenime dažnai praverčiąs.

Geriausias popieris gamtoje yra snie
gas, o aiškiausias raštas — pėdsakai 
sniege. Todėl žiemą ir yra geriausiai pra
dėti to skaitymo meno. Kai žiema atėjo 
ir sniegas apdengė laukus ir miškus, iš
eik pats ir pasiimk savo skiltį į laukus ir 
miškus. Būtinai su savimi pasiimk škica- 
vimo (paišymo) knygutę ir pieštuką, ir 
plačiai atvėręs akis žiūrėk pėdsakų ir už- 
sipaišyk sau juos, taip pat užsirašyk ir 
gyvulių papročius. Prie šio darbo tu turi 
sukaupti visas savo žinias iš gamtos ir 
zoologijos, taip pat visą savo skautišką 
patyrimą, kad galėtum iš šito rašto da
ryti tinkamus sprendimus. Tu turi visa
da pats sau pasistatyti klausimus: kaip? 
kodėl? kada ir kokiu būdu? Nes neuž
tenka vien tik pėdsaką matyti, reikia mo
kėti ir tinkamą išvadą padaryti, suprasti 
to pėdsako reikšmę, ko galima pasiekti 
tik atidžiai lavinantis. Juk ir knygų ra
šytos raidės pačios savaime yra nereikš
mingi ženklai, įgauną reikšmę tik kartu 
skaitomos, kaip žodžiai.

Su savim tu turi pasiėmęs skautišką 
lazdą, ant kurios turi užsipiovęs centi
metrus, ar paišiuką, ant kurio būtų sužy
mėti ilgio matai. Išskaitydamas pėdsakus 
išmatuok ne tik juos pačius, bet ir nuo
tolį tarp jų: tas labai svarbu.

Kas iš jūsų jau yra sekęs „šviežiais“ 
pėdsakais, atsargiai mišku sėlindamas, 
stengdamasis išvengti triukšmo, kad ir 
šakos trakštelėjimo, ir staiga prieš save 
miško gyvulį išvydęs? Kam tada nepra
dėjo taip smarkiai plakti širdis ir nemu
šė kraujas į galvą iš džiaugsmo?

Skautas turi pažinti svarbiausių mūsų 
krašto paukščių ir gyvulių pėdsakus. Gal 
būt, geriausia to meno mokytis yra pra
dėti nuo savo lango palangės, lyginant 
čia paliktų paukščių pėdas. O jų skautų 
palangėse visada daug yra, nes skautai 
žiemą ten paprastai pribarsto paukšte
liams trupinių. Kačių ir šunų pėdsakai 
kieme ir sodne bus jums antroji pamoka. 
Tolimesni bandymai bus už sodno tvo

ros, kur jau prasideda kiškio „raštas". 
Ir taip jūs nueisite į laukus ir miškus, 
paprastai pėsčia arba su pašliūžomis.

Dažniausiai jūsų užeinamas pėdsakas 
bus kiškio arba kraliko (žiūr. brėž. a, b). 
Jųdviejų pėdsakai skiriasi tik savo di
dumu, tačiau kovo mėnesį labai lengva 
sumaišyti jauno kiškelio pėdas su kra
liko. Atvirame lauke daugiausiai būna 
kiškių, pamiškėse kralikų pėdos. Be to, 
zuikio šuolius daro ir kai kurie kiti gy
vuliai. Pabandykit dabar iš surasto pėd
sako pažinti, į kurią pusę gyvulys nubė
go, kurie pėdsakai yra pirmutinių, kurie 
užpakalinių kojų? Didesnieji pėdsakai yra 
užpakalinių, mažesnieji pirmutinių kojų, 
Jei kiškis nulėkė šuoliais, tai pirma pa
dėti buvo pirmutinių kojų, paskui tuoj 
už jų užpakalinių kojų pėdsakai.

Kai jau gerai būsit susipažinę su kiš
kio, pasistengkit išskaityti ir kitų gy
vulių pėdsakus, kurių ir apie trobą daug 
yra: arklio, karvės, avies, kuriuos, ma
nau, ir taip gerai pažįstate ir nėra reikalo 
jų nubraižyti. Įdomu yra išskaityti, ar 
arklys ėjo žingsniu, ar bėgo risčia, ar zo
vada. Paskui pereikit prie smulkesnių 
pėdsakų, kaip paukščių, žiurkių (brėž. 
f), vištų, varnų ir kit.

Kiek kitaip atrodo paukščių pėdsa
kai: kai kada jie abi kojas greta deda, 
kai kada viena po kitos. Iš to galima ma
tyti, koks buvo paukštis, ar medžių paukš
tis, kuris ant žemės tik šokinėja, ar že
me bėgiojantis paukštis (palygink brėž. 
g ir h).

Gyvulių pėdas taip pat reikia skirti, 
ar pėdsakai visi eina viena linija, ar 
dviem (brėž. c, e, k, 1). Pav., lapė bėg
dama palieka pėdsakus vienoje linijoje. 
Voverių pėdos pasižymi savo simetrin- 
gumu (brėž. d): visi keturi pėdsakai būna 

Ar pažįsti šiuos pėdsakus? a. bėgančio kiškio, b. šuoliais lekiančio kiškio, c. lapės, d. vo 
vėrės, e. ežiuko, f. žiurkės, g. medžiuose, h. ant žemės gyvenančių, k. einančios, 1. bėgan 

čios stirnos ar briedžio, m. katės, n. lapės, o. šunies, p. vilko.

kiek praskėsti. Dvinagių gyvulių pėdsa- 
taisyklingai kartu, tik pirmutinių kojų 
kus sunku išskirti, visi labai panašūs: 
stirnos, briedžių (brėž. k, 1.). Skirtumą 
tarp šunies ir lapės pėdsakų galima įsi
dėmėti tuo, kad lapės vidurinių dviejų 
pirštų atspauda yra labiau pirmyn išlin
dusi ir visam pėdsakui duoda kiek pa
ilgą vaizdą (brėž. m, n. o, p.). Dar pail- 
gesni vilko pėdsakai. Kačių pėdsakai vi
sai apvalūs ir jiems trūksta nagų at
spaudų, nes katės bėgdamos įtraukia na
gus.

Neužtenka vien išmokti pažinti pėd
sakus. Reikia mokėti juos ir išskaityti, 
t. y., suprasti, ką gyvulys tuo laiku darė: 
ar jis ramiai sau žingsniavo, paskui dai
ga sustojo, ar nubėgo, ar šuoliais nulėkė. 
Jei lapės pėdsakai nėra vienoj linijoj, o 
daugiau ar mažiau paralelūs, tai reiškia, 
plėšrioji kaip tik savo grobį sekė. Paban
dyk ištirti, kas tas grobis buvo, ar jis pa
bėgo, ar nebuvo kovos už būvį.

Tačiau įdomiausia yra sekti šviežiais 
pėdsakais, stebėti susektą gyvulį ir fo
tografuoti. Ypač lengva yra sekti stir
nas ir briedžius, jie yra dideli. Ar pėdsa
kas šviežias, ar ne, galima lengvai pa
žinti iš gyvulio mėšlų. Jei mėšlai yra švie
ži, nesidrovėkit pažiūrėti, ar jie dar šilti 
(žinoma, ne su termometru). Jei pėdsa
kas „karštas“, belieka tik nustatyti, iš 
kur pučia vėjas. Jei vėjas pučia ton nu 
sėn, kur pėdsakai veda, nebeverta sekti: 
gyvulys jau senai nurūko. Jei vėjas pu
čia priešais, leiskitės negaišdami sekti, 
kad ir per didžiausius tankumynus, tik 
kuo atsargiausiai; jūsų darbas bus vai
singas. Jei jau pastebėjot gyvulį, palikit 
ramiai stovėti, tik ramybė teleis dar ar
čiau prisėlinti. Jei gyvulys mato, tai tik 
absoliutus nejudėjimas bus gyvuliui ne
įtartinas.

Pripratusio sekti pėdsakus žvilgsnis 
visada yra nukreiptas į žemę ir jis apgal
voja visa tai, ką mato, o skaitydamas ši 
„raštą" jis daug ko sužino, kas papras
tam praeiviui visai nepastebima. Reikia 
stropiai stebėti, ar .užeiti pėdsakai seni, 
ar švieži; jei pėdsakas yra senas, jis yra 
nebeaiškus, nudilęs, kitų pėdsakų per-
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kryžiuotas. Jei rasi tokį pėdsaką, kuris 
yra sniego užsnigtas ar vasarą lietaus nu
plautas, tai pagalvok, kada paskutinį kar
tą lijo ar snigo, ir žinosi, nuo kada tas 
pėdsakas jau yra.

Išmok skirti ir išskaityti taip pat ir 
žmonių pėdsakus. Kiekvieno žmogaus pė
dos ir pirštų atspaudos skiriasi, kiekvie
nas žmogus palieka kitokį pėdsaką. Iš to
kių skirtingų pėdsakų galima išskaityti, 
kas ėjo. Čia reikia stebėti pėdos didumą, 
žingsnių ilgumą, batų formą, batų vine
les, guminius užkulnius, prakiurusias vie
tas bato pade, bato ir užkulnio smailė- 
jimą, ar vidurinė, ar išorinė bato pusė 
labiau įspausta, ar labiau pirštai, ar kul
nis įsispaudę. Iš žmonių pėdsakų galima 
spręsti ir apie jų būdą ir charakterį. La
bai skiriasi pėdsakai kaimiečių nuo mies
tiečių, ar ėjęs žmogus buvo mažas ar di
delis (žingsnių ilgumas), ar sunkus, ar 
lengvas (atspaudos gilumas), ar jis kariš
kis, ar ne (atspaudų taisyklingumas). Tu 
turi suprasti, ar žmogus ėjo žingsniu, ar 
tekinas bėgo. Pagaliau, tu gali išskai
tyti, kada žmogus buvo atgal atsigrįžęs 
ir per katrą petį atgal žiūrėjo (visų pėd
sakų pakrypimas į dešinę ar į kairę). Bė
gąs žmogus paprastai palieka tik giliau 
įspaustus pirštų atspaudus. Jei tu išma
tuosi nuotolį nuo kairiosios iki dešinės 
pėdos, galėsi spręsti apie žmogaus drū
tumą ir svorį.

Senelis daro trumpus žingsnius ir su 
kiekvienu žingsniu remiasi lazda, tuo tar
pu, kai jaunas, stiprus vyras, lazda re
miasi tik kairę koją dėdamas ant žemės. 
Kai kurie žmonės eidami suka lazdą — 
rasi ir tokių pėdsakų. Iš paliktos lazdos 
skylės didumo suprasi, ar tai lazda, ar 
skėtis buvo. Važiuojant pašliūžomis, laz
dų skylutės rodys, kurion pusėn važiuo
ta. Jeigu ėjęs rūkė, rasi pamestą deg
tuką ar papiroso galiuką. Jei rastum vie
noj krūvoj ant žemės numestus kelis deg
tukus, suprasi, kad buvo vėjuota. Jei da
bar nebėra vėjo, pagalvok, kada pasku
tinį kartą buvo vėjas. Jei, sakysim, vė
jas bus dvi valandas pūtęs, pav., nuo 10 
iki 12 vai., tu žinosi, kad žmogus šiuo 
laikotarpiu yra pro šalį praėjęs. Jei žmo
gus neša kokį sunkų daiktą, palieka gi
lesnes pirštų atspaudas. Jei žmogus nešė 
ką nors ant vieno peties, sakysim, ant 
kairio, — kairiosios kojos atspauda bus 
gilesnė. Jei greta žmogaus pėdsakų bus 
šunies pėdsakai, visą laiką einą greta, — 
spręsi, kad žmogus vedėsi šunį ant vir
velės.

Sakysim, tu rasi laužo likučius (vasa
rą), Tu pastebėsi, kad baltųjų pelenų ne
bėra, ir atsiminsi, kad jau porą savaičių 
nelijo. Baltieji pelenai vėjo išpustyti, tik 
juodoji anglis dar tebėra. Iš to suprasi, 
kad ugnis jau prieš porą savaičių yra už
gesusi. Šviežiai užgesus laužui visada 
randami baltieji pelenai. Senai užgesus 
laužui palieka tik juodosios anglys. Jei 
ugnis buvo labai didelė (aplinkui plačiai 
išdegusi žolė) ir aplinkui primėtyta rie
bių popiergalių, valgio atmatų, apelsinų 
žievių ir sudužusių alaus butelių, — gali 
būti ramus, kad čia neskauto būta. Skau
tas niekad nekuria didelės ugnies, susto
jimo vietą palieka tokioj tvarkoj, kaip 
radęs, nepalieka jokių valgio atmatų ir 
popiergalių, viską sudegina arba užkasa. 
Tą laužavietę ramiai gali priskirti ko
kiems miesčionims, šventą dieną išėju
siems pasilsėti: tai nėra valkatų ar pie
menų ugniavietė, nes šie negeria alaus 
ir nevalgo apelsinų.

Kiekvienas menkniekis gali labai daug 
pasakyti. Todėl mokykis sekti ir išskaity
ti pėdsakus: labai įdomus ir naudingas 
dalykas. Žinoma, iš knygų tu to neišmok
si, čia gali padėti tik stropus lavinima
sis. Geriausia pėdsakus yra sekti esant

Lietuvos Moterų Taut. Laiv. Remti Sąjunga padovanojo Lietuvos 
skautams jūrinj laivą. Tokia tauri dovana pas mus yra labai reta. 
Anksčiau mes girdėdavom, kad kitose šalyse, pav., Anglijoj, Ame
rikoj, Vengrijoje visuomeninės organizacijos ar paskiri geradariai 
savo dosnia širdimi gausiai paremia skautų organizaciją. Šis atsi
tikimas yra Lietuvos skautams labai malonus.

Liet. Moter. Taut. Laiv. Rem. Sąj vadovybė, skautų geradarės: vidury p. Vikt. Rač- 
kauskienė-Zubrickaitė pirm., iš kairės dešinėn: p. L. Dainauskienė sekr., p. B. Rė- 
klaitienė - vice pirmininkė, N. Šimkienė - kasininkė ir p. Z. Robašauskienė.

Štai dovanojimo aktas.

Lietuvos Moterų Tautiniam Laivynui Remti Sąjunga šių metų 
gegužės mėnesio 22 dienos nutarimu Nr. 78 dovanoja Lietuvos skautų 
Sąjungai būrinį—motorinį laivą „BUDYS“. Laivas yra 13 metrų ilgio 
ir 4 metrų pločio, 24 tonų talpumo (Netto), 1,70 metro sėdi vandenyje, 
turi 20 P. S. jėgų motorą. Laivas yra pirktas iš Klaipėdos muitinės 
1926 metais už dešimts tūkstančių (10.000) litų. Dabartiniu laiku laivas 
yra Klaipėdos uoste jūros skautų priežiūroje.

V. Račkauskienė, 
Lietuvos Moterų Tautiniam Laivynui 

Remti Sąjungos Pirmininkė.

| B. Rėklaitienė, 
Nariai: \ N. Šimkienė,

Į Z. Robašauskienė.

L. Dainauskienė, 
Sekretorė.

KAUNAS, 
1931 metų liepos mėn.

pirmajam sniegui, kol jo dar ne per daug, 
taip pat ir kovo mėn., kai sniegas jau 
baigiasi. Labai įdomu yra ir kitu laiku 
sekti, tik dėl sniego gilumo čia jau rei
kia turėti pašliūžas.

Žieminių iškylų metu darykite ir ki
tokius sekimus, pav., paleiskit vieną 
skautą kur nors sniegu, o patys, visa skil
tis, už valandos eikite sekti. Pirmojo už
davinys kiek galima daugiau supainioti 
pėdsakus ir pasilikti nesurastam, antrųjų 
uždavinys pirmąjį surasti ir iš pėdsakų 

viską išskaityti, kas šiam yra atsitikę. 
Jei visa skiltis turite pašliūžas ir apylin
kėje yra daug prišliūžinėta, tokį pat se
kimą darykite pašliūžomis.

Sekdami paukščius ar gyvulius, galit 
pasistatyti uždaviniu kiek galima geriau 
pažinti savo skilties „patrono“ (lapės, vo
verės, briedžių, kiškių) pėdsakus, sekti jo 
gyvenimą ir papročius. Visas smulkmenas 
ir įdomumus parodys pati praktika.

Sktn. K. Avižonis.
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Nuotykis 
čiužinėjant.

Heinas ir Jokymas buvo pusbro
liai — juodviejų motinos buvo tik
ros sesers.

Heinas buvo liesas, silpnas, bet 
labai judrus. Jokymas buvo visai 
nepanašus į savo pusbrolį: stam
bus, net drūtas, sunkiai vaikščio
jąs, ne toks sumanus žaidimuose 
ir kituose reikaluose. Dviem mė
nesiais už pusbrolį vyresnis, jis jo 
klausė neprieštaraudamas. Kai 
Heinas sakydavo: „Jokymai, pada- 
rysiva taip ir taip“, tai Jokymas 
atsakydavo: „Gerai, Heinai, tai pa- 
darysiva taip“.

Kai Heinas jau buvo penkerių 
metų amžiaus berniukas, žiemą 
tarp visokių senų daiktų ant aukš
to jis rado vyresniojo brolio išmes
tas pačiūžas. Pačiūžos buvo aprū
dijusios ir Heinui per didelės, bet 
jam buvo geros čiuožt mokytis. 
Tiesa, pirmą savaitę jis dažniau 
siekdavo ledą nosim, nekaip — 
kojoms. Bet ištvermė savo pada
rė — Heinas išmoko čiužinėt. O 
kai gavo paskui tikras pačiūžas, 
tai pasidarė vienas iš vikriausių 
čiužinėtojų.

Tuomet ir Jokymas jau buvo 
pramokęs čiužinėt, nors dažnai 
kur užkliūdavo, sukniubdavo

Buvo žiemos pradžia. Kai, upei 
užšalus, dar nebuvo nė karto pa
snigę, tai ledas buvo kaip nušluo
tas.

— Iš senelio pinigų gavau, — 
pasisakė vieną dieną Heinas savo 
pusbroliui, — tai varysivos šian
die į kitą pusę prie plausto ir šil
tų tešlainių paragausiva. Labai 
tenai gardūs.

Tokiam pasiūlymui ir Jokymas 
negalėjo pasipriešint, nors vyres
nysis Heino brolis perspėjo:

— Tik nenučiuožkita per toli į 
pievas. Tenai iš alaus daryklų šil
tą vandenį leidžia, tai tik vakar 
užšalę ir ledas netvirtas.

— Ne, ne, — atsiliepė Heinas, 
— mudu neįlūšiva, nebijok!

Priėję prie upės, pasirišę pačiū
žas, vaikai tiesiu keliu nučiuožė į 
kitą pusę prie plausto.

Tenai pasistiprinę tešlainiais, 
juodu nučiuožė toliau ir prisiarti
no prie tų vietų, kurios buvo pa

žymėtos šiaudinėmis šluotelėmis, 
kad pavojingos.

— Vaikai, nesukita perdaug į 
dešinę, tenai pavojinga, — perspė
jo juodu vienas čiuožikas. Bet vai
kai to perspėjimo negirdėjo. Hei
nas čiuožė nesidairydamas į šalis 
ir nepastebėjo, kaip pateko į plo
tą, kur ledas tik vakar buvo užša
lęs. Pajuto, kad plonas ledas po 
juo linksta, bet tuojau pateko ant 
tvirtesnio ledo. Tik tą patį akies 
mirksnį išgirdo, kain ^das sutraš
kėjo ir kas skardžiai suriko.

Tuojau sustojo ir apsidairė. Už
pakalyje pamatė tamsią eketę, ir 
tuojau iškilo iš vandens išblyškęs, 
išsigandęs vaiko veidas. Jokymas 
už Heiną buvo sunkesnis. Kur 
Heinas prabėgo, tenai jis įlūžo. 
Įkritęs į vandenį, iš visų jėgų įsi
kabino į ledą; bet ledas ėmė lūžt 
čia po viena ranka, čia po kita. 
Galėjo pasidaryt didelė nelaimė,

— Heinai, ištrauk mane!... Hei
nai, aš prigersiu... nemoku plaukt!

— Ištrauksiu, ištrauksiu, — at
sakė Heinas, — tik nesiblaškyk. 
Tuojau... tuojau...

Bematant nusivilko apsiaustą, 
pats išsitiesė ant ledo ir ėmė slinkt 
artyn prie Jokymo.

— Štai, kabinkis, — stumtelėjo 
pusbroliui apsiaustą. — Pirma vie
na ranka! Ne, dar nepasieksi... 
Tuojau, Jokymai, tuojau... Aš dar 
arčiau prišliaušiu... Na, ar gali ran
kovę pasiekt? Ar jau pagavai? 
Tai dabar imk ir kita ranka.

— Kad mano rankos sustingu
sios.

— Tik laikykis, aš tave ištrauk
siu.

Bet draugo ištraukt nepajėgė, 
tai, įsikabinęs į apsiaustą, ėmė 
šaukt, kiek galėdamas:

— Gelbėkit! Gelbėkit! Gelbėkit! 
Jokymai, ir tu rėk!

— Aš nebepajėgiu, man bloga 
darosi,

— Nepasiduok! Laikykis stip
riau. Juk tur mudu išgirst.

— Gelbėkit! Gelbėkit! Gelbėkit!
Tik ėmė kas ir atbėgo; sustojęs 

pašliaužė, sulojo ir palaižė Heinui 
veidą.

— Lok garsiau, kad visi girdėtų. 
— pažadino Heinas, pažinęs savo 
šunį.

Šuo pasidavė vaikų susijaudini
mui ir taip ėmė lot, kad visi, buvę 
arčiau ant ledo, susidėmėjo tokiu 
triukšmu ir ėmė bėgt pažiūrėt, kas 
darosi. Prisirinko daug žmonių; iš 
tų du sumanesni tuojau nuskubo 
prie tilto, kur visokiems netikė
tiems atsitikimams buvo laikomos 
ilgos kopėčios ir kelios kartys.

Susirinkusieji taip grūdosi prie 
nelaimingų vaikų, kad galėjo dar 
didesnė nelaimė atsitikt. Gerai, 
kad atsirado tokių, kurie sulaikė 
besiveržiančią minią.

Netrukus ir kopėčias atnešė. Jas 
patiesė prie eketės taip, kad du 
trečdaliai gulėjo ant tvirto ledo. 
Vienas vyriškis palaikė kopėčias, 
kitas nušliaužė jomis prie eketės 
ir ištraukė Jokymą iš vandens. 0 
Heinui padavė karties galą ir nu
vilko jį toliau nuo eketės, nes ten, 
kur gulėjo, negalėjo atsistot — le
das buvo per silpnas.

Heinas pats pajėgė namo pareit, 
o Jokymą suvyniojo į vieno vyriš
kio pasiūlytą apsiaustą ir, pasodi
nę į vieno vaiko rogutes, vežte nu
vežė.

Tas nuotykis pasibaigė laimin
gai: nei vieno, nei kito sveikatai 
nepakenkė. Jokymas vis dėlto pa
sižadėjo toliau nebeklausyt taip 
aklai savo pusbrolio.

Iš v. d. Mūhlė’s raštų atpasakojo 
P r. M š.
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tyriausias Skautų. Stabas 
širdingai dėkoja oisi^ms jį soei- 
kinusiems šo. Ožaičių ic oJlauįų 
oJlletų proga.

Joseph M. Velter.

Raudonieji vilkai.
(Iš medžioklės nuotykių Rytų Sibire).
Iš drėgnų Ulacho miškų nusi- 

danginom mes — mano draugas 
Imkvilis, rusas Semjonas Paulovi- 
čius ir aš — į rytinio Sichota Ali
no kalnus.

Imkvilis, dar vis po sunkaus dru
gio antkričio nesijausdamas visiš
kai sveikas, su rusu Semjonu nu
siyrė pažuvauti, kai aš į kalnus 
ėjau, tikėdamasis užtikti laukinių 
ožkų, kurių pėdsakus apačioj bu
vau pastebėjęs.

Oras buvo šiltas ir sausas. Sau 
lė kepino. Prieš mane pasirodė iš
džiūvusi aukštuma. Įstriža linija 
pradėjau kopti į ją. Pagaliau ją 
pasiekiau. Toliau matėsi krūmai 
ir miškas. Pasirinkau gerą vietą ir 
laukiau prieš vakarą pasirodant 
ožkų. Kokią valandą galėjau taip 
sėdėti, kai pamišky pasidarė gyva. 
Vieną momentą pasirodė tarp ju
dančių šakų raudona dėmė. Kas 
ten galėjo būti? Laukinės ožkos? 
0 gal stirnos?.. Aš negalėjau to 
išsiaiškinti. Tik tuo tarpu dar kar
tą pasirodė raudonojo gyvulio krū
tinė. Rūpestingai nusitaikęs, šo
viau. Žvėris krito, nuriedėjo pora 
žingsnių pirmyn ir pasiliko gulėti. 
Laukinis staugimas mane dabar 
pamokė: aš nušoviau vieną iš rau
donųjų vilkų gaujos.

Pamišky vėl pasirodė raudono
jo žvėries galva, kurie čia, Sicho
ta Alino miškuose, stirnas ir lauki
nes ožkas medžioja. Šoviau, bet 
laimė nenusišypsojo — nekliū- 
džiau. Dar baisesnis, kaip pirma 
staugimas buvo gaujos atsakymas 
į šūvį. Būklė nebuvo maloni. Kiek
vieną sekundę vilkai galėjo mane 
apspisti, — ir jei bėdoj būtų buvę 
nesunku su jų pustuziniu apsi
dirbti, tai nereiškia, kad toks pat 
reikalas bus ir tada, kai pasijusi 
kokio pusšimčio iš visų šonų puo
lamas.

Todėl aš nusistačiau, kiek gali
ma greičiau, nešintis atgal. Bebėg
damas atsisukau ir — nustebęs 
pamačiau man visai nemalonų da
lyką: vilkai mane vijosi nepapras
tu greitumu ir apie 20 jų buvo ne
įtikėtinai arti. Greitai paėmiau 
pirmąjį taikiniu ir sutriuškinau jam 
dešinę pryšakinę koją. Bet kas? 
Net ir trimis kojomis jis vis arti
nosi, o gauja kartu. Buvo bloga.

Skautes-us ir jų vadus sveikiname bežengiančius 
per slenksti i 1932 metų platųjį vieškelį.

Giedrios viltys, kilnūs norai ir vieningas darbas telydi 
jus į ateities tolius.

Kauno rajono tunto tuntininkas, 
skautės ir skautai.

Pradėjau smarkiai leistis žemyn, 
— bet ir vėl nelaimė! — užkliu
vęs už išsišokusios medžio šaknies, 
išsitiesiau; greit vėl atsistojau, — 
lėkiau toliau. Slėnyje buvo keletas 
berželių. Vieną jų turėdamas aky
se, nesidairydamas, šniokšdamas 
pagaliau jį ir pasiekiau ir užsiriog
linau aukštyn. Šautuvas iškrito. 
Plaučiai dirbo kaip pasiutę. Pa
žvelgiau žemyn, manydamas, kad 
raudonosios bestijos bus po me 
džiu ir nustebęs turėjau džiaugtis: 
nė vienos jų nebuvo matyti. Net 
ir ant kalno. Patenkintas, many
damas, kad tai yra paskutinio ma • 
no šūvio rezultatai, nusišypsojau, 
ir po 10 min. poilsio norėjau lipti 
žemyn ir, paėmęs šautuvą, grįžti 
į stovyklą. Kaip tik šiuo momentu 
akyse man pasirodė vienas judan
tis taškas, antras, trečias... — vil
kai jau, matyt, buvo susirinkę ir 
norėjo mane badu numarinti.

Nepavydėtinas stovis! Praėjo 
valanda. Tikėjausi dabar vis tik 
galėsiąs paimti šautuvą. Bet vos 
spėjau pasijudinti, kai šešėly susi
daręs judėjimas man davė suprasti. 

kad vilkai kaip tik to laukia.
Sutemo; tikėjausi, kad gauja, 

palikus mane ramybėje, eis į savo , 
naktinius žygius. Tačiau apsirikau 
Jie ne tik nepasišalino, bet kuo 
tamsiau darėsi tuo arčiau slinko 
prie medžio. Nebuvo man kas dau
giau daryti, kaip čia, medyje, nak
voti. Dėl visa ko pirmiausiai tvir
tai prisirišau.

Danguje mirgėjo žvaigždės; pa
kilo vėjas; buvo nepaprastai šal
ta. Arti ir toli dejuojančiai staugė 
vilkai. Be galo lėtai slinko valan—- 
dos. Užmigau.

Rytą pramerkęs akis, vilkų jau 
nemačiau. Suvargęs, skaudančiais 
sąnariais, išlipau iš savo tvirtovės, 
pasiėmiau šautuvą ir grįžau į sto
vyklą, kur manęs su baime laukė 
draugai.

Šią dieną prisiekėme mes rau
doniesiems vilkams kruviną kerš
tą. Bet iš to maža kas teišėjo, nes 
visoj tolimesnėj kelionėj mes tik 
dar vieną kartą pamatėme raudo
nus vilkus, ir tai neturėdami pro-, 
gos pasiųsti į juos keletą šūvių.

Išvertė psklt. J. V-k a s.
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Sesute, parodyk savo skonį.
Lietuviais esame ne vien kal

ba, papročiais ir būdu, bet taip 
pat ir sugebėjimu į kiekvieną iš 
savo rankų išleidžiamą daiktelį 
įdėti lietuvišką dvasią ir skonį.

n 
ilgia!

f lįs i L’OIM I
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1. Staltiesė.

I P JrW~l:
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Čia ypatingai galit pasireikšti 
jūs, sesutės — skautės. Jūsų ži
nioje yra namų sutvarkymas ir pa
puošimas. Tam tikslui nesinaudo
kite svetimų tautų rankdarbių pa
vyzdžiais. Turime labai daug ne 
tik ne menkesnių, bet daug gra
žesnių savų pavyzdžių.

Pažiūrėkite į mūsų sodžiaus au
dinius: staltieses, antklodes, rank
šluosčius, prijuostes, juostas. Jų 
raštų gražumu ir spalvų suderini
mu žavisi svetimtaučiai, ir ne 
reikalo! Tik tenka papeikti 
vuosius abejingai žiūrinčius j 
tautos turtą.

Kartą paklausiau mergaitę, 
siuvinėjančią staltiesę rišelje bū
du, kodėl ji nepanaudoja staltiesei 
mūsų pilkos naminės drobės ir 
audinių raštų. Audinių raštus daug 
lengviau ir greičiau išsiuvinėti, o 
gaunamas gražesnis lietuviškas 
darbelis. Į tą mano pastebėjimą

Rėmeliai.

12

margaitė patem
pus lūpytes atsa
kė: „Fy, tai kai 
miškai atrodys". 
Klysta ji taip 
manydama. Pa
puošimai ir butas 
gali būti moder- 
niškiausi, 
drauge 
viski.

bet 
ir lietu-

pilkoji drobė galMūsų 
nelabai 
jos galime padaryti daugelį gražių 
darbelių.

Jums reikalinga staltiesė. Paim
kit drobę, atlenkit aplink su me- 
reška ir pagal atlanką išsiūkit 
juostą (pieš. 1). Drobė yra gana 
siaura ir ją tenka susiūti. Kad gra
žiau atrodytų, sujunkit abi puses 
mereška, o 10 — 12 cm. toliau iš 
abiejų pusių išsiūkit juostelę. Per 
vidurį eis lyg takelis. Tokia stal
tiesė labai gražiai atrodo ir tikrai 
puoš jūsų kambariuką. Tinkamai 
suderinus spalvas, ypatingai gra
žiai atrodo raštas, nurodytas 
pieš. 2.

Iš tos pat pilkos naminės dro
bės galit padaryti langų ir durų 
užlaidas. Papuošti galima įvairiai: 
margu juostos raštu aplink, arba

naminė
graži pasižiūrėti, tačiau iš

2. Lietuviškas staltiesių rasta1.

Išsiuvinėjant raštus, labai svar
bu gražiai suderinti spalvas, todėl 
prieš pradėsiant reikia gerai ap-

iš-

be 
sa- 

šį

pat gražiai atrodo naudojant pri
juosčių raštą.

Šepetims sudėti tarbelė.
Neblogai atrodo priegalvėliai. 

Jiems dažniausiai naudojami pri
juosčių ir juostų raštai..

Kilimėliams galit naudoti audi
nių arba prijuosčių raštus, aplink 
papuošdamos juostų raštais.

Dar galima padaryti daug įvai
rių dalykėlių. Pav., žiurstą, šepe
čiams ir pirštinėms maišiukus, rė
melius ir kt. (žiūr. pieš.).

3. Langų užlaidos.

galvoti, arba pasinaudoti geru pa
vyzdžiu. Siūlus imkite tokius, ku
rie negestų plaunami. Storesnei 
drobei vartojami storesnį, plones
nei — plonesni siūlai.

Išsiuvinėjant naudojama kanva. 
Siuvama ne kryželiais, bet pailgais

Išsiuvinėdamos dabokit, kad jū
sų darbas kitoj (išvirkščioj) pusėj 
tvarkingai atrodytų. Mazgiukai ir 
stori siūlų užbaigimai presuojant 
atsispaudžia geroj pusėj ir tada 
biauriai atrodo. P. M.
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„Skautų Aido“ 1931 metų 
turinys.

Per metus „Skautų Aido" išėjo ne
mažas pluoštas sąsiuvinių. Be įvairiausių 
pasiskaitymų jame tilpo daug visokių nu
rodymų vadovavimo darbui, vilkiukų- 
paukštyčių organizavimo klausimais, įvai
rių darbų darbelių nurodymai, kūno kul
tūros skyrius. Daugel rašinių galima pa
vartoti kaip pašnekėsiu temos skautiško
se sueigose. Neabejojame, kad pasibaigu
sių 1931 m, „Skautų Aido" komplektą 
kiekvienam-ai skautui-ei dažnai teks pa
sklaidyti, vieno arba kito dalyko be
ieškant. Tat šis turinys nori toki ieškoji
mą palengvinti. Čia straipsniai sulig tu
rinio suskirstyti į skyrius, ties kiekvienu 
straipsniu pažymėtas tas „Sk. A." nume
ris — juoda skaitline — kuriame tas 
straipsnis yra tilpęs.

Redakcija.

I. IDEOLOGINIO TURINIO 
STRAIPSNIAI,

— Šefo žodis mūsų vadams. 1,
— Patrono dieną. A. Smetona. 6 — 7.
— Skauto pareiga Dievui. 5.
— Mūsų Patrono šventė. 4,
— Vasario 16 diena ir jaunimas. So

fija Čiurlionienė-Kymantaitė. 3.
— Pro tryliktus vartus. Matas Marti

naitis. 3.
— P. S. Čiurlionienės žodis skautų 

visuomenei. 8.
— Mūsų mamytė brangi! Mokyt. S. 

Dainora. 8.
—• Skautai, pagerbkime žuvusius. P. 

Babickas. 10.
— Į garbingą darbą (blaivybės sa

vaitė). 2.
— Skautiškasis kelias. 14 — 15.
— Mokslo metų pradžia. Sktn. Ant. 

Saulaitis. 16.
— Minios nuotaika ir skautai. Au

gustinas Žagaraitis. 20.

— Gana tinginiauti. Domutė. 1.
— Laisvųjų valandėlių vertė. Nixon 

Weterman. 16.
— Kaip reikia gyventi? 18, 19.
— Koks yra skautas. Roland Phi

lipps. 23 — 24-
II. RAŠO ROBERTAS BADEN-PO- 

WELLIS.
Sniego laikraštis. — laisv. vertė sk. 

K. Pakas. — 1; Pirmadienio nuotaika. 
Vertė V. Čečeta. — 2; Rizika. Vertė V. 
Čečeta. — 5; Savitvarda. — 6 — 7; Pi
liečio pareiga. Išvertė V. Čečeta. — 11; 
Ką aš darysiu paaugęs. Aviacija verta su
sirūpinti. — 17; Nebūkim per siaurų pa
žiūrų! Plėtokime mūsų judėjimą. — 18; 
Visi gaisrininkais. — 19; Ekonominė kri
zė ir skautai. — 20; Taupumas. — 21; 
Vienuoliktas skautų įstatas. — 22; Ras
kit kiekvieno dalyko gerąją pusę. — 
23 — 24.

III. OFICIALŪS PRANEŠIMAI, ĮSA
KYMAI, SUVAŽIAVIMAI, KURSAI IR 

ŽYMŪS ORG-CIJOS GYVENIMO 
ĮVYKIAI,

— L. S. S. Šefo įsakymai. 1, 2, 8.
— L. S. S. Vyriausio Skautininko 

įsakymai. 1, 8.
— Laikinosios taisyklės Lietuvos 

skautų Sąjungos vienetams steigti ir re
gistruoti. 10,

— Skautų veikėjų suvažiavimas (1931. 
1.3-5). 1.

— Įspūdžiai iš skaučių vadovių kursų 
Kaune. Rūtelė. 4.

— Skaučių vadovių kursai. L. 5,

— Vyriausias skautininkas apie sto
vyklas. 10.

— L. S. S. Šefo vardinės. 12 — 13.
— Sk. reikmenų tiekimo skyriaus kai

noraščiai ir pranešimai. 18, 20, 22.
— Naujai išrinktas Lietuvos Respub

likos Prezidentas. 23 — 24.
IV. SEZONINIAI DARBAI, MŪSŲ 

VEIKIMO PROBLEMOS.
— Pažink mūsų pasaulį. K. Avžns. 1,
— Tarnauti artimui! V. E-is. 3.
— Būkime uniformuoti. Pasktn. Gr, 

Venclauskaitė. 6 — 7.
— Čyr... čyru!.. fiui... fiūL Padėkite 

mums. (Inkilai). Kr. 5.
— Skautai kovoje su vandens auko

mis. Vyr. valt. Gedgaudas. 6 — 7.
— Štai jau atostogos! 11.
— Aviacija ir mes. 12 — 13.
— Išmokime iškilauti ir iškilaukime. 

Sktn. K. Avižonis. 6 — 7, 8, 9, 10, 11, 
12 — 13.

— O tu ar praleisi progą? (specialy
bės). 12 — 13.

— Laužas. J. Mš. 19.
— Apie ką mūsų skautai vyčiai daž

niausiai pamiršta. Swallow. 14 — 15,
— Skautai saugokime brangųjį tur

tą. E. Gutmanas. 19.
— Susirūpinkime ugniagesyba. Vyr. 

skilt, B. Kančys, 19,
— Geras darbas Vilniui. K. P, 18,
— Visi į Vilniaus Geležinį fondą. 21.
— Skautai ir tautotyra. A. Merkelis,

— Mūsų sanitariniai reikalai. Sktn, 
VI. Kviklys. 20.

— Skautų buklų ir namų reikalu. 
Vyr. sktn. kap. Žukaitis. 21.

— Lietuvos skautų namai. Sktn. V. 
Pozmanas. 21.

— Ką darysime žiemą. Sktn. K, Avi
žonis. 22, 23 — 24.

— Skautai žiemą. Swallow, 1.
— Lesinkime žiemą paukščius. S. 2.
— Padėkime žiemą mūsų sparnuo

tiems draugams. V. 23 — 24.
— Šalintini pasielgimai skautuose. L. 

Žemgulienė, 21.
— Kalėdų mintys. Augustinas Žaga

raitis. 23 — 24.
— 1933 metai. A. Šarūnas. 22-

V. APYSAKOS, ŠKICAI.
— Dėdė Pranys. Žiemos svečiai. 23

— 24.
— P. Babickas. Baltoji pelytė, (suliet.).

— 19; Algiuko eglutė. — 23 — 24.
— L. Dovydėnas. Ir nebeišskris tas 

gandras. 22.
— E. Thompson-Seton. Du maži lau

kinukai. Išvertė Vikt. Kamantauskas. 
Pradžia 1930 m. 7, 8, 9, 10 nr., tąsa 
1931 m. 1, 2, 3, 4, 5, 6 — 7, 8, 9, 11, 
12 — 13, 14 — 15, 16, 18.

— Mt. Ilgesys. Brangi dovana, — 1; 
Netilsianti daina. — 3; Vėliava. — 4; 
Paveikslas. — 5; Tėviškėj. — 14 — 15; 
Kapas (Vėlinių dienai). — 20.

— M. M-tė. Sudužus taurė. — 5; Mė
lynos akys. — 6 — 7.

— Vyt. Donaila. Taigi, ir mes, kaip 
skautai. — 12 — 13; Su meile išėjus. — 
14 — 15, 16; Ten gyvena karalaitė Va
lia. — 17; Arimo stiklams mirgant. — 19, 
20; Su krintančiais lapais. — 21.

— Paskui Kristų. 23 — 24.
— „Kaktus-Ket". M. Vilson. „J. Č.

— 1, 2; Skautininko apsiaustas. Išv. V. 
Kas. — 3; Mintys iš pageltusių lapų. Ba
lys Šidlauskas. — 3; Nuostabi knyga. J. 

J. — 4; Tinginys Numba. — 4; Karžy- 
giškumas. Išv. V. Kas. — 4; Mokyklos 
draugas. Išv. pstn. V. Kastanauskas. — 
5; Voltemadas. Išv. V, Kas. — 5; Tikra 
istorija. Išv. psktn. J, V-kas. — 6 — 7; 
Pirma balandžio. Išv. Kas. — 6 — 7; 
Nuotykis Arweby kalvoj. Išv. Pr. Druk- 
teinis. — 8, 9; Tyliau! karalius miega! 
Išv. V. Kastanauskas. — 8; Jaunatvės 
nuotaika. OI. Rumpytė. — 9; Jo žygdar
bis. Išv, Vskk. — 10; Įžodys. B. Gend- 
vilas. — 12 — 13; Miniatiūra. Arėjas 
Vitkauskas. — 14 — 15; Didvyris. Išv. 
Viktorius. — 14 — 15; Ką jūra dainavo. 
Mok. L. Žemgalių Jaunutis. — 16; Žy
mių skaitytojas. S. T, James. Išv. Pr. 
Drukteinis. — 17, 18; Iš mokinio dieno
raščio (spalių 9 d.). P. Žied. — 18; Kar- 
žygis. — 18; Kai daina ateina. B. Gend- 
vilas. — 19; Kada sesutė liepė skaityti. 
B. Gendvilas. — 20; Tai jo pareiga. Jur. 
Arnas. — 22; Simonetta. Išv. Viktorius.
— 22; Moritzo gatvės smuikininkas. J. 
A. Šaltenis. — 23 — 24.

VI. EILĖRAŠČIAI.
Mt. Ilgesys, — Iš „Negrįžtančių die

nų". — 6 — 7; Laužui degant. — 2; 
Lelijoms vystant. — 19; Mūsų keliais. — 
1; Prieš vaišes. — 12 — 13; Seklyčioj.
— 2; Stovyklą apleidus. — 16; Sutemus.
— 11; Šv. Kazimiero dienai. — 4.

A. Strikulytė — Svajonė. — Neliūsk, 
sesute! — 17.

Svajonių Karalaitė. — Į Vilnių! — 18; 
Kur dingo?.. — 20; Rudens vakaras.
— 19.

L Arėjas. — Idėjų keliais. 14 — 15; 
Liepsnojančiam laužui. — 11; Vasarą.
— ’16.

Skilt. VI, Kupris. — Stovykloj. — 14
— 15; Vasaris vėjas išvyko atostogų. — 
18; Užmigęs šilas. — 5.

L. Žitkevičius. — Patarimai sportinin
kams. — 22; Skautų iškila. — 20; Vil
nius mūsų! — 19.

Jonas Jakštas. — Mano luotas. — 19; 
Prie smilkstančio aukuro, — 4.

O. R. — Kalėdos. — 23 — 24; Žie
mos rytą. — 2.

O. Rumpytė. — Priglausk galvelę. — 
8; Snaigėms krintant. — 3.

A. B-tė. — Pavasario grožė. — 12
— 13; Pr. Genys. — Mes su rūtom, mes 
su saule. — 14 — 15; J. Juozaitis. — 
Vasarai praėjus. — 19; St, Karnius. — 
Kas Jinai? — 6 — 7; K. Pr. — Henriką 
prisiminus. — 10; Ilijada (iš II giesmės).
— 4; Arėjas Vitkauskas. — Knygos. — 
21; V, V-as. — Jaunystės raitelis. — 23
— 24; M. V-as. — Myliu, — 23 — 24.

VII. SKAUTŲ TEATRAS.
— Skautiški vakarai ir šventės. 20.
— Kalėdų eglutė. L. Liepsnelė. 23

— 24.
— Paskutinį kartą. V, Genytė. 21.
— Už Vilnijos laisvę. VL Kviklys. 3.
— Kokį naują „numerį“ statyti į 

skautiško vakaro programą? 20.
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VIII. ĮŽYMŪS ŽMONĖS. ŽYGDARBIAI.
— Mūsų tautos Odisėjas. Psktn. S. 

Dainora. 20.
— Didelio Lietuvos draugo gyvybei 

užgesus... A. a. Prof. Niemi. Psktn. Henr. 
Lukoševičius. 21.

— Muzikos pasaulyje... (A. a. Č. Sas
nauskas). Henr. 22.

— 33 metai Šiaurės leduose. Andrėe 
ekspedicija į Šiaurės polių. V. J. Pradžia 
1930 m. 9 ir 10 nr., galas 1931 m. 1.

— Tas, kuris įkūrė skautystę. Sw. 3.
— Kaip surasta Homero Troja. V. 

J. 4.
— Josef Trumfeldas. G. Valkaus

kas. 4.
— Povandeniniu laivu į. Šiaurės aši

galį, 6 — 7.
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— Generolas Karlis Goppers. 10,
— Pasiryžimas nugali kliūtis ir pada

ro stebuklus. (Kap. Lindbergo oro kelio
nė per Atlanto vandenyną). V. J, 10.

— Edisono įpėdinis. Arėjas Vitkaus
kas, 11.

— Vienui vienas per Atlanto vande
nyną. (Alain Gerbault). 12 — 13, 14 — 15.

— Dinamitas, turtas ir garbė (Nobe
lis). 17.

— Samuelis Morzė. 19.
— Mirė Edisonas. V. J. 20, 21, 22.

IX. KŪNO KULTŪRA. SVEIKATA.
Karolis Dineika. — Mano žodis 9; 

Tu negali bėgti, žaisti ir sportuoti! — 9; 
Ką mums patartų garsusis Miuleris? — 
9; Ei, vyruti, nesikuprink! — 9; Patikrink 
širdį! — 10; Normaliai išlavintas atletas.
— 10; Ei, skauteliai, būkim statūs, būkim 
grakštūs! — 10 ir 12 — 13; Kuri čia ta
vo koja? — 10; Atostogos, atostogos!
— 11; Suomių sportininkai apie absti
nenciją. — 11; Skautės — sesės! — 16 
ir 18; Ei, vyrai, eikim paspardyt futbolą!
— 17; Klausi — neklysi! — 9, 10, 17, 18; 
Praktiškos pastabos žaidimų vadovams.
— 20, 21, 22.

— Gimnastinė polka. St. Janušausko.
— 12 — 13; Pratimai bendrai mankštai. 
Buč. — 20; Komiški amerikoniški žai
dimai. — 11; Tautiški žaidimai. Psktn. 
L. L-čius. — 22; Žaidimai. — 1, 2, 3, 5,
8, 9, 12 — 13, 14 — 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23 — 24; Sviedyšokis. Skilt. Ant. 
Umbrasas. — 12 — 13.

— Kaip išmokti plaukti. — 11; Žaidi
mai vandeny. Vyr. valt. Gedgaudas. — 
12 — 13.

— Piramydės. — 5. Pasimokykim 
Jiu-Jitsu. — 2, 3.

— Švarinkimės ir švarinkim! (Švaros 
savaitė V.17 — V.24). Sktn. VI. Kviklys.
— 9; Sveiki dantys. — 8; Dabokime 
akis. A. Grušnys. — 19.
X. RANKDARBIAI, PRAKTIŠKI PA

TARIMAI IR K.
— Kaip pačiam pasidaryti dvivietę 

baidarką. (su briežiniais). J. sk. S. ir J. 
Baubliai. 5.

— Baidarka. J. sk. J. Baublys. 11.
— Kaip pasigaminti pašliūžas? S. vyt. 

A, Korženiauskas. 18.
— Vyrai palaidykim aitvarą! Sktn. 

K. Avižonis. 19, 20.
— Kaip pačiam pasidaryti lankas ir 

juo šaudyti. Sktn. K. Avižonis. 6 — 7
— Kaip pasidaryti stalo tenisą. P-p.

21.
— Patys darykit papuošalų Kalėdų 

eglaitei. 22.
— Padėkime žiemą mūsų sparnuo

tiems draugams (lesinimo punktų dary
mas). V. 23 — 24.

— Kaip patiems skautams pasistatyti 
sau būklą. V. Km. 23 — 24.

— Fotografijos menas. P. Babickas.
17.

— Gyvenimas pro foto objektyvą. 8,
9, 10, 11.

— Juk nori turėti uniformą! 9.
— Mazgai. 11.
— Morzės abėcėlė ir sut. švilpesiai. 

11.
— Dėmių pašalinimas. 11.
— Kaip turi užlaikyti knygą. Mokyt. 

J. Leščius. 21.
— Kaip pasidaryti pintas odines sa

gas. 18.
— Makštys kirviui iš seno bato. 19.
— Popierinė stiklinė. 21.
— Kaip pinti diržą. 17.
— Kai gaudžia trimitai (signalų gai

dos). Psktn. V. Pečiūra. 11.
— Puoškime stovyklas. 11.
— Pigus šapirografas. 3.
— Vaistinėlės. Sktn. gyd. J. Kazake

vičius. 12 — 13.

XI. MOKYTOJŲ KAMPELIS, VILKIU
KŲ - PAUKŠTYČIŲ ORGANIZAVIMAS.

— Pirmieji vilk.-paukš. egzaminai. 
Sktn. A. Goberienė. 2.

— Vilk.-paukš, įžodis. A. G. 3.
— Vilk.-paukš, specialybės. A. G. 

4, 5.
— Pavasario darbai. A. G. 6 — 7.
— Dienynas. A. G. 8.
— Ir jie nori būti uniformuoti! A. 

Goberienė. 10.
— Iškila. A. Goberienė. 11.
— Kaip vilk.-paukš, praleidžia atos

togas. A. G. 12 — 13,
— Organizuokime ir mažuosius savo 

mokinius. A. G. 19.
Psktn. P. Daukas. —
— Organizuokime vilk, ir paukš. Žo

dis mokytojams. (Pradžia 1930 m. 10 nr., 
galas — 1931 m. 1 nr.).

— Pradžios mokykla ir vilk.-paukš. 3.
— Populiarinkim skautiją kaime. 6

— 7.
— Ar nesuirs mokyklos vaikų tarpu- 

saviai santykiai, jei mokytojas įkurs ir 
globos vilkiukų-paukštyčių būrelį? K. 
P. 19.

— Žodis būsimiems mokytojams, Sk. 
mokyt. K. P. — 10.

Mok. sktn. K. Palčiauskas. —
— Kai du stos — visados daugiau 

padarys. 17.
— Mūsų darbo sąlygos. 20,
— Mūsų darbo kelias. 21, 22, 23

— 24.
— Mokytojų stovykloms — kursams 

praėjus. Mok. K. Pale. 16,
XII. SKILTININKAMS, VADAMS.
— Kaip vesti skiltį? John Lewis. — 

6 — 7, 8, 9, 10, 11.
— Jums, skiltininkai. Iš C. N. Guėrin- 

Desjardins. 2.
— Šis tas skilčių vadams. P. Markai- 

tis. 3.
— Skiltininkui. 18.
— Skiltininke! — atsakyk! 19.
— Idealus vadas. 19.
— Laužas. J. Mš. 19.
— Apie vyresniškumo laipsnius. Psk. 

V. Gruodžius. 19.
XIII. GAMTOS STEBĖJIMAS, TECH

NIKA, SVETIMI KRAŠTAI.
— Lesinkime paukščius žiemą. S. 2.
— Pašto karveliai. Pilkas Vilkas. 4.
— Čyr... čyru!.. fiui... fiū!.. Padėkite 

mums. (Inkilai). Kr. 5.
— Ornitologas. V-as. 6 — 7.
— Apie protingus gyvulius. Psklt. J; 

V-kas. 12 — 13.
— Skruzdžių daina. Arėjas Vitkaus

kas. 16.
— Kaip fotografuoti gyvulius ir paukš

čius. Alg. Končius. 17.
— Padėkime žiemą mūsų sparnuo

tiems draugams. V. 23 — 24.
— Tigrų medžioklė Indijoje. 23 — 24
— V. Kruopas. — Beždžionių tėviš

kėj. — 10, 11; Brilijantų ieškotojai. — 
12 — 13; Gyvatyne. — 16; Paslaptingas 
Kampos žiburėlis. — 18; Kaimanų kara 
lystėje. — 22.

— Tolimos šiaurės vaizdai. B. M. 5, 
6 — 7.

— Ranchmen ir cow-boys. 2.
— Neplasnoja, o skrenda. 12 — 13.
— Kelios aviacijos naujienos. 14 — 15.
— Kokiu būdu lėktuvas skraido? 16.
— Iš Kauno galėsim skristi į Marsą. 

A. S. 17.
— Vyr. valt. V. Gedgaudas. — Šis tas 

iš jūrininkystės (kompasas, lotas, logas).
— 1; Jūrininkystė senovėje. — 3; Iš jū
rininkystės tyrinėjimų. — 12 — 13; Jūros 
torpeda. — 16.

— Mirė naujo kompaso išradėjas. 
Arėjas Vitkauskas. 12 — 13.

XIV. KNYGOS, LAIKRAŠČIAI.
— Skautiškoji literatūra lietuvių kal

ba. 3, 4, 9, 10.
— Skautiškos literatūros lietuvių kal

ba trumpa apžvalga. Sktn. K. P-kas. 12
— 13.

— Skautiška literatūra vokiečių kal
ba 1, 6 — 7.

— Skautiškos literatūros reikalu pra
džios mokyklose. Mok. J. Sluoksnaitis.
18.

— Dėl „Skautų Aido" mokyklose. V. 
sk. J. N. 14 — 15.

— „Skautų Aidas“ vertinamas. 14
— 15.

— „Skautų Aidas“ kitų Europos skau
tų laikraščių tarpe. M. 14 — 15.

— Reikėtų leisti vadams laikraštį. 
Psktn. V. Gruodis. 18.

— „Skautų Vado“ charakteristika. 
23 — 24.

— Knygų lentynėlė. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 
14 — 15, 18, 20, 22.

— Knygų recenzijos: A. Vienuolio 
Raštai V knyga. 1; J, Kuprionis. — Kaip 
sodinami ir auginami medeliai. 8; E. J. 
Pelenskij — „Plastovij Turtok“ ir D. R. 
A. Ričinskij — „Do Častja, slavi i svo- 
bodi“ (ukrainiečių k.) — 14 — 15; „Les 
1001 activitės de 1‘ėclaireur“. Par Baden- 
Powell, ir „Mains habiles“. — 17; P. Šin
kūnas. Lietuvos geografija. — 18; A. 
Herlitas. Angliškai-lietuviškas žodynas.
— 18; V. Ruzgas. Ugniagesyba ir mokyk
la. — 18; Liūdo Giros red. Mūsų tėvynė.
— 18; „Lietuvos Gaisrininkas", — 20; 
Biržų gimnazija. — 20.

XV. LINKSMAS KAMPELIS.
J. Martinaičio karikatūros ir žodžiai.

— Žiemą — marš į kiemą! — 1931 metų 
raportas būsimiems vilkiukams ir paukš
tytėms. — Čyn-čyn — duok trupinėlį! — 
1; Mazgelio galia. — Tinginys, — 2; Va
žiuojam! — Kokios bus skautiškos užga
vėnes. — 3; Kas kam rūpi. — Koks 
skirtumas tarp 0 ir 5? — 4; Sportiški 
dzinguliukai. — Kar-kar! kar-kar! po 
dešimt!!! — 5; Su pavyzdžiais ir be. — 
6 — 7; Apie skautą Šliką ir tinginį sma
ką, — 8; Daina apie tarbą. — Mikė Švil
pa žuvauja. — 10; Į stovyklą (monologas).
— Palangos svajonės. — Apie gimnazis
tę Ziną ir klasės dienyną. — 11; Kaip 
Švilpelė, mūsų sėbras, pasidarė tartum 
negras. — Apie žiemos vargą ir stovyk
lą margą. — Apie šniūro slaptą galą ir 
skaučiuką Galką žvalų. — 12 — 13; Mi
kė Švilpa vasarą. — Kartojimai (vieno 
veiksmo operetė). — 16; Skautiška sriu
ba. — Repeticija. — Rudens paradas. — 
17; Fuksijada. — Mikė korespondentas
— Arklio slogos. — Algiukas Skruzdeliu- 
kas. — 19; Kaip praėjo tarptautinė tau
pymo diena. — 21; Kas neskaito „Skautų 
Aido“. — Prieš Kalėdas kas tik gyvas, 
eikit į koperatyvus. — 23 — 24.

Liūnės Janušytės feljetonai, J. Marti
naičio iliustruoti. — Skautas yra naudin
gas ir padeda artimiesiems. — 2; Skau
tas yra savo artimo draugas. — 3; Skau
tas yra mandagus ir riteriškas. — 4; Šau
tas yra gamtos ir gyvulių draugas. — 5-.

K. Steberūno feljetonai, J. Martinai
čio iliustruoti. — Kaip mes steigėm skau
tų draugovę. — 8; Stovykla kambary,
— 9; Iškila. — 10,

Henr. Ablauchas. — Kaip aš rašiau 
tragediją... — 18; Posėdis skautų namų 
reikalu. — 22.

Norai... (eilės). Gražulis. — 22.
XVI. UŽSIENIO SKAUTAI.

— Skautai-ės visame pasaulyje. 1, 2, 
3, 4, 6 — 7, 9, 12 — 13, 14 — 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23 — 24.

— Skautų vyčių stovykla (Šveicaiija, 
Kanderstegas). Sktn. K. Avižonis. 14
— 15.
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— Didžioji slavų skautų stovykla Pra
hoj. Psktn. B. Mantvila. 14 — 15.

— Svečiuose pas vengrų skautus. Sk. 
K. Av. 14 — 15.

— Broliai latvių skautai Kaune. 12
— 13.

— P. Warner apsilankymas Lietuvo
je. V. 14 — 15.

— Pasikalbėjimas su šefu R. Baden- 
Powelliu. 14 — 15.

— Svetimtaučio laiškas Lietuvos skau
tams. 14 — 15.

— Skautų paroda Prahoje. Psktn, B. 
Mantvila. 17.

— Skautai aviacijos manevruose. 17.
— Laiškas iš tolimos Italijos. 18,
— Kas nori pasaulio pamatyti? (su

sirašinėti su užsienio skautais-ėms). 5,
XVII. ĮVAIRŪS STRAIPSNIAI,

Skauto akys. Sktn, P. Jurgelevičius,
— 5; Vilniečių mokinių skerdynės. V. 
Gailutis. — 18; Kelios menkutės pasta
bos. Balys Šidlauskas. — 1; 2 valandas 
tarp debesų ir 2 dienas Biržuose. Sktn, 
Ant. Saulaitis. — 2; Ką veikia Klaipė
dos Jūrų Budžiai? Ū. — 2; Veskime die
noraščius, Balys Gendvilas. — 3; Atlie
kamo laiko sunaudijimas. Psklt, Ed, 
Treirfvs, — 5; Keli „patarimai“ skautams
— moksleiviams. Margis. — 9; Būsimiems 
jūrininkams. Vyr. valt. Gedgaudas. — 11; 
Brangiai skautystei. A. Valiukonis. — 
11; Žodis broliams abiturientams. V. 
skilt. J, N, — 11; Skautizmas kaime. J, 
Puskunigis, — 12 — 13; Ką duoda moks
las? — 16; „Sk. Aido" pasikalbėjimas su 
nrovincijos korespondentu. 14. — 15; 
Mano pirmieji žingsneliai. A. Kavaliukas,
— 14 — 15; Mes turime visur ir visada 
budėti. Balys Gendvilas, — 14 — 15; 
Filatelija. Iš „Ž. S.“ — 17; Ant puikių 
Neries pakrančių. V. Vėversėlis. — 14
— 15; Šeduvos stovykla. J. Sakalas. — 
14 — 15; Skautų stovykla. V. Vėversėlis.
— 14 — 15; Skautai prie Varėnos. V. 
Gegutis. — 14 — 15; Į jaunųjų šalį. V, 
J. — 17; Kas tie hitlierininkai? Henr. 
Lukoševičius — 19.
XVIII. KRONIKA, KORESPONDENCI

JOS.
Centre: 1, 3, 4, 5, 6—7, 8, 9, 10, 11, 

12—13, 14—15, 18, 19, 20, 21, 22, 23—24,
Akmenė: 5; Alytus: 1, 2, 3, 5, 8, 16; 

Aukštadvaris: 10, 14—15; Biržai: 10, 14— 
15, 21, 22, 23—24; Grinkiškis: 17, 21; Jo
nava: 10, 20; Kaišiadorys: 8, 10; Kaunas: 
2, 3, 4, 5, 6—7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 
23—24; Kėdainiai: 2, 4, 5, 6—7, 8, 10; 
Klaipėda: 1, 5, 9, 18, 22, 23—24; Krakės: 
6—7, 10, 14—15, 23—24; Kražiai:: 19; 
Kvetkai (Rokiš. t.): 18; Lazdijai: 9, 10; 
Linkuva: 3; Malėtai: 2, 8, 22; Marijam
polė: 18, 19, 20, 21; Mažeikiai: 4, 5, 11, 
12—13; Panevėžys: 2, 3, 4, 5, 6—7, 8, 9, 
10, 11, 12—13, 14—15, 18, 22, 23—24; 
Pasvalys: 23—24; Paystrys: 3; Pilviškiai: 
5; Plungė: 3; Radviliškis: 2, 3, 5, 6—7, 
12—13, 17, 18, 21; Rietavas: 21; Rokiškis: 
9, 10, 17; Seda: 2, 10, 14—15; Skuodas: 
5, 12—13, 18, 21; Šakiai; 4, 5, 9; Šiauliai: 
1, 2, 3, 5, 8, 10, 14—15, 22; Šiaulėnai: 21; 
Šeduva: 3, 6—-7, 9; Tauragė: 8, 10, 11, 19, 
20; Telšiai: 1, 5, 6—7, 8, 10, 14—15, 19, 
21; Tverai: 14—15; Veliuona: 6—7; Viekš
niai: 5; Vilkaviškis: 2, 9, 19, 21, 23—24; 
Ukmergė: 1, 2, 3, 6—7, 9, 10, 20, 21, 22, 
23—24; Utena: 5, 18, 19; Užpaliai: 18, 20, 
22; Zarasai: 3, 4, 6—7, 8, 10.

XIX. ŠACHMATAI: 16, 17, 19, 20, 21,
22 23_ 24. *

XX. SUK GALVĄ: skyrius kiekvie
nam numery.

XXI. REDAKCIJOS LAIŠKAI; 1, 2, 3, 
5, 9, 10, 18, 20, 22.

| Mokytojų kampelis.
= ■rfnnnThwflrii

Mūsų darbo keliais.
Sekančiuose užsiėmimuose el

giasi panašiai. Tik tas R. Kipling’o 
vilkas labai idealus, ne mūsiškas. 
Ten greta charakterizuojamieji Sir 
Hano, Tabaki ir beždžionių Ban- 
derlogų tipai neigiami. Iš viso 
Mauglis auklėjasi teigiamybių pa
simokydamas iš vilkų, o kitų žvė
rių neigiamybės jį auklėja atgrasy
damas to nedaryti, nesekti,

Kipling'o „Džunglės“ pagauna 
didmiesčių vaikus. Mūsų vaikų jos 
taip nesužavės. Dorybių pavyz
džių mes turime ir savoj literatū
roj, „Džunglėmis“ galime tik tiek 
naudotis, kiek tai padeda insceni
zuoti tas ceremonijas, pasisveiki
nimą ir t, t.

Arba kitoj vietoj štai kaip B. P. 
aiškina vilkiukams apie ištikimy
bę,

„Jeigu berniukas pasižada ką 
nors padaryti, aišku, to jis nieku- 
met neužmirš, nes tai būtų jam di
džiausia gėda, kitaip tariant — jei 
vilkiukas apsiims ką padaryti, jūs 
galit būti tikriausi, kad tą jis įvyk
dys,

1. Ištikimybė Dievui. — „Būsiu 
ištikimas Dievui“ — reiškia, kad 
Jo nereikia užmiršti niekada ir nie
kur, Jeigu Jo niekumet neužmir
šit, jūs visada būsit geri, nieku
met nepadarysit nieko bloga. Jei
gu jūs, ką nors bloga ėmę daryti, 
atsiminsite Dievą, jūs nustosit tai 
darę.

Jus moko pasimelsti Dievulį 
prieš valgį ir padėkoti po valgio 

Aš manau, tą patį jūs turite pada
ryti visvien kokį darbą dirbdami 
— Dievas yra jums davęs sveika
tos ir visą, ką tik turite, už tat pri
valote Jam būti dėkingi.

2. Ištikimybė karaliui. (Mat, 
Anglijoj ištikimybė prisiekiama ka
raliui). Aš jums jau pasakojau, kad 
visi gaujos vilkiukai klauso seno 
vilko. Tas pat yra ir su mūsų tau
ta, Anglijos piliečiai sudaro labai 
didelę gaują, kuri turi taip pat sa
vo vadą — Jo Didybę Karalių. Vi
siems bus gera gyventi tol, kol visi 
Jo klausys, taip lygiai, kaip gau
jos medžioklėje arba futbolo rung
tynėse, kame visi klauso koman
dos kapitono.

Taip pat ir jūs, berniukai, jei no
rite, kad sektųsi taip pat, kaip tik
riesiems vilkiukams, klausykite 
savo gaujos ir šešeto vadų,

3, Ištikimybė įstatams. Kiekvie
nas žaidimas turi savo taisykles. 
Norint žaidimą tinkamai žaisti, 
reikia laikytis nurodytų taisyklių. 
Vilkiukų įstatai yra tos taisyklės, 
kurios tvarko jų žaidimą. Už tat, 
jeigu norime, kad žaidimas mums 
patiktų ir sektųsi, pildykime savo 
įstatus“ ir t, t.

Ir taip kiekvieną dalyką išaiš
kindamas, B. Powell'is nustato 
vaikų sielos galias viena tikra link
me auklėjimosi darbui dirbti, O 
darbui medžiagos suranda pačia
me gyvenime. Tam tikslui naudoja 
šias priemones: ruošia šventes, da
ro iškilas, tvarko knygynėlį, kuria 
koperatyvėlį ar taupomąją kasą, 
ruošia konkursus, parodas ir kit.

Kad darbas būtų sėkmingesnis, 
susidaro kiekvienas vilkiukas savo 
asmenišką dienos darbų regulia- 
miną ir jo sąžiningai laikosi. Be to, 

vadovas, senas 
vilkas, tvarko 
kontrolės knyge
lę, kame pažymi 
vilkiukams ir 
paukštytėms už 
gerai ar blogai 
atliktus darbus 
pliusą arba mi

nusą.
K. P.

Visi turi „Skautų 
Aidą“. Visi Žiobiš- 
kio Rokiškio apskr. 
pradžios mokyklos 
mokiniai sk. gauna 
skaityti „Skautų Ai
dą“. Viduryje sėdi 
mokyklos vedėja p.

Kastanauskienė.
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Skautų kalbos kertelė.
P

Visame pasaulyje gimtoji kalba — motinos kal
ba — laikoma ypatingoje pagarboje. Ji rūpestingai 
puoselėjama, ugdoma, keliama. Ją stengiamasi iš pa
grindų pažinti, saugojamas! nedarkyti, nekraipyti, ne
teršti, — ja didžiuojamasi.

Mes taip pat mėgstame pasididžiuoti, pasigirti 
savo gimtąja kalba, ypač jos senumu, lankstumu, tur
tingumu. Bet, deja! Kaip dar menkai daugumas mūsų 
ją moka! Kiek daug dar mūsų nuolat nusikalsta jos 
dvasiai, dėsniams! Kiek dar daug lietuvių svetimo
mis kalbomis rašo ir kalba daug geriau, daug pado
riau, kaip savo gimtąja kalba, ir žiūri į tai, kaip į 
visai paprastą, normalų dalyką!

Mūsų skautai, kuriems gimtoji kalba turi būti 
ypatingai brangi, taip pat ne retai jai nusikalsta. Tie
sa, dažnai jie tai daro visai nesąmoningai, suklaidinti 
vyresniųjų arba spausdinto žodžio. Tačiau tuo kal
bos nemokėjimo negalima pateisinti. Tikras skautas, 
— gyvas, energingas, žvalus, — pajutęs, kad kiek 
reikiant ‘nenusimano apie kalbą, ją darko, turi iš 
kailio nertis, kol jos gražiai neišmoks. Juk tai ne 
toks jau sunkus, neįkabinamas dalykas.

Tokiems skautams padėti ir įvedamas šis kalbos 
skyrelis „Skautų Aide“. Jiems jame bus duodama 
įvairių nurodymų ir patarimų, bus keliami aikštėn 
paprasčiausi ir dažniausi kalbos trūkumai ir netai
syklingumai. Taip pat bus mielai atsakinėjama, — 
kiek leis skyrelio ribos, — į klausimus ir abejojimus, 
kurie galės kilti skyrelio skaitytojams ir kurių jie 
patys negalės išsispręsti.

O dabar prie darbo! Pradėsime nuo kelių skau
tiškų žodžių.

1. Paskautininkas, paskiltininkas.

Iš skautininko ir skiltininko tam tikram savo rei
kalui skautai pasidarė žodžius „paskautininkas“, „pa
skiltininkas“. Tačiau pasidarė juos netaisyklingai, ne
atsižvelgdami į tam tikrus mūsų kalbos žodžių su
darymo dėsnius. Abudu tie žodžiai yra sudurti — iš 
priešdėlio (pa—) ir daiktavardžio, o tokiuose sudur
tuose (arba sudurtiniuose) žodžiuose antras narys nie
kad neišlieka toks pat, koks yra, kada jis vartoja
mas nesudurtas: mažiausiai turi būti pakitęs galinis 
balsis.

Pav., sudūrę žodį „tėvas“ su priešdėliu pa—, jau 
sakome „patėvis“ (ne „patėvas“!). Negana to, su pa— 
sudurtuose žodžiuose kinta ne tik galinis balsis, bet 
labai dažnai ir giminė. Pav., kalnas, kelias, krantas, 
miškas, sudurti su priešdėliu pa—, pavirsta mote
riškos giminės daiktavardžiais: pakalnė, pakelė, pa
krantė, pamiškė. Būna ir atvirkščiai: pajūris yra vy
riškos giminės daiktavardis, nors jūra, iš kurios jis 
yra sudarytas su priešdėliu pa—, yra moteriškos gi
minės. Palygink dar šiuos žodžius: paliaukis (liau
kos), pagirys (giria), paupys (upė) ir t. t.

Bet tuo tarpu ne tai svarbu; svarbu įsikalti, kad 
galinis balsis kinta, ir tai kinta visuose sudurtiniuo
se žodžiuose — ne tik iš priešdėlių ir daiktavardžių, 
bet ir iš dviejų daiktavardžių arba būdvardžių ir 
daiktavardžių sudurtuose žodžiuose: grėblakotis (ko
tas!), brolavaikis (vaikas!), briedkriaunis (kriaunos!), 
juodvarnis (varnas!), baltveidis (veidas!), ir t. t. ir t. t. 
Išimčių šiam dėsniui yra labai maža.

Žodžiai „paskautininkas“, „paskiltininkas“ nieku 
nesiskiria nuo tokių žodžių, kaip patėvis. Ir juose 
negali išlikti sveikas pirmykštis galūnės a, bet turi 

pavirsti į i. Vadinas, tam tikru mūsų kalbos dėsniu 
gali būti vartojamos tik lytys:

paskautininkis, paskiltininkis.
2. „Iškila“.

„Iškyla“ nuolat rašoma su trumpu viduriniu i. 
Bet tokia rašyba yra netaisyklinga ir nepamatuota. 
Tas žodis priklauso prie tam tikrų žodžių eilės, kaip: 
sankrytos, perskyra, priesvylos, išvora, įvoda, pro- 
mūša, kur trumpas šaknies balsis, atsidūręs daikta
vardyje, pailgėja. Taigi, „iškilos“ vietoje, turi būti 
vartojama

iškyla.
Kirtis, žinoma, krinta ant pirmo i.

3. Antspauda, (pa)liuosuoti.
Oficialiuose „Skauto Aido“ skelbimuose ir įsa

kymuose keletą kartų teko matyti vartojant žodžius 
„antspauda“ ir „(pa)liuosuoti“. Abudu tie žodžiai 
vengtini. Vietoje „antspaudos“ turi būti vartojamas 

antspaudas,
nes tas žodis yra nukaltas ne kaip nuospauda, bet 
kaip antvožas.

Tokiame sakinyje, kaip „(pa)liuosuoti nuo pa
reigų“, vietoje „(pa)liuosuoti“ būtų geriau vartoti 
„atleisti“. Kitais atsitikimais to žodžio vietoje ga
lima vartoti žodžius „(iš)vaduoti“, „(iš)laisvinti“, „at
palaiduoti“. Tai priklauso nuo turinio.

Žodis „liuosas“ taip pat nevartotinas. Jį galima 
pasikeisti, — pagal reikalą, — žodžiais „laisvas“, 
„atlikęs“, „atspėjęs“. „Liuosas“ yra kilęs iš vokiško 
„los“, — todėl jo, kaipo nereikalingos svetimybės, 
rinktinėje kalboje ir vengiama.

4. Paišelis, sąsiuvinys, popietis.

Daugumas skautų dar tebesėdi mokyklos suole 
ir kartu su savo kitais mokslo draugais vartoja neti
kusius žodžius kai kurioms savo kasdieninėms reik- 
menėms vadinti. Aukščiau, antraštėlėje, yra pažy
mėti trys tokie netikę žodžiai, — kodėl netikę, tuoj 
paaiškinsiu.

Žodis „paišelis“ nereiškia piešimo, rašymo įran
kio, bet mažą paišą, suodžių dėmelę, sutepimą. Prie
saga —elis yra mažybinė priesaga (plg., vaikelis, ber
nelis, ėrelis, zuikelis, darbelis, galelis ir t. t.). Įrankio 
pavadinimams daryti ji nevartojama. Tam reikalui 
geriau tinka priesagos —yklė, —iklis, —tuvas, —tu- 
kas. Su paskutine priesaga ir esame pasidarę žodį 
„paišeliui“ vadinti — pieštukas. Tą žodį ir turime 
vartoti.

Mūsų kalboje yra labai daug žodžių, sudarytų 
su priesaga —inys: siuvinys, mezginys, adinys, skal- 
binys, nėrinys, uždavinys, kūrinys ir t. t. Tačiau žo
dis „sąsiuvinis“ nėra sudarytas su ta priesaga ir to
dėl negali būti rašomas ir tariamas su ilgu i galiniame 
skiemenyje. Tam žodžiui sudaryti buvo pavartota 
visai kita priesaga------ inis, ir, apskritai, visas žodis

•buvo nukaltas, atsižvelgiant į tokius gyvos kalbos 
žodžius, kaip sąmalinis, sąmėžinis ir t. t. Vadinas^ 
lyties „sąsiuvinys“ reikia vengti, o jos vietoje var
toti lytį „sąsiuvinis“ (su kirčiu ant pirmo skiemens).

Lytis „popieris“, kurią gana dažnai galima už
tikti, yra netikusi ir nevartotina todėl, kad gyvoje 
kalboje sakoma arba popierius (kaip popiežius!) arba 
popiera. Lytis „popierius“, tenka pažymėti, yra įpra
stesnė dabartinėje mūsų rašomojoje kalboje.

Vikt. Kamantauskas.
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„Sk. Aido“ skaitytojai tolimoje Italijoje.

Petro Babicko apysaka.

Iš musų 
gyvenimo.

Ir mūsų eilės didėja.
Marijampolė. Be jau esamų 3 skautų 

dr-vių, šį mėnesį V. R. J. gimnazijoj įsi
steigė atsk. jūrų skautų „Žuvėdrų“ valtis 
ir skautų vyčių Rygiškių Jono būrelis, o 
Ž. Ž. Ūkio mokykloj A. Kirsnoj — atsk. 
skautų Lapinų skiltis. Be to, greitu laiku 
manoma V. R. J, gimnazijoj suorganizuo
ti IV-ąją skautų draugovę. Šią draugovę 
sudarys 30 I karin. Juozapavičiaus dr- 
vės, savo eilėse turinčios apie 70 galvų, 
skautų. Taip pat iš esamųjų 2-jų skautų 
vyčių būrelių bus sudaryta skautų vyčių 
draugovė. Prisiminus, kad pernai Ma
rijampolės r. tunte buvo tik 1 skautų 
berniukų dr-vė (ir toji pati savo eilėse 
teturėjo tik 15 skautų), reikia pripažinti, 
kad dabar Marijampolės skautų skaičius 
padidėjo. Dalykai gerėja ne tik kiekiu, 
bet ir kokybe, V. Muntenas.

ŽIOBIŠKIS.
Žiobiškio pradžios mokykloje 1931 m. 

bal. m. mokytoja p. Z. Kastanauskienė 
suorganizavo vilkiukų — paukštyčių 
dr-vę. Draugovėje veikia dū vilkiukų bū
reliai: Pilkųjų vilkų ir Juodųjų ir vienas 
paukštyčių — kregždžių — lizdelis. Drau
govei vadovauja mokyklos vedėja, darbš
ti vadė, pati p. Z. Kastanauskienė,

Sadranetė.
Radviliškis ir kaimas.

XI.15 surengėm bendrą sueigą, kurio
je dalyvavo Vytauto, Kęstučio ir Birutės 
dr-vės ir paukštytės-vilkiukai. Kęstučio 
dr-vės globėjas mok. Karosas laikė pa
šnekesį. Vytauto draugovė suvaidino du 
veikaliuku. 1, Jonuko liga. 2. Lašinskas 
ir Kumpinskas, Kitos dr-vės parodė ke
letą piramydžių ir žaidėm. Pažymėtina, 
kad į skautų sueigas atsilanko ir svečių.

— XI.22 Vytauto dr-vė surengė Šniu
raičių kaime vakarą. Vakaru svečiai bu
vo patenkinti ir užprašė atsilankyti pas 
juos dažniau. Keliaudami turėjo įvairių 
įdomių nuotykių, kurių negalėtum apra
šyti net didžiausioj knygoj. Mes skautys- 
tę propaguojam ne tik miestely, bet kai
muose, kur anksčiau skautų ir matyti ne
buvo matę.

— XII.6 vienos dr-vės sueigoj mūsų 
gerasis globėjas kap. Muoras maloniai 
pasikalbėjo su skautais. Makalis.

Netoli miestelio, beveik su juo susijungdamas, ant aukšto upės 
kranto užsirioglinęs, išmėtė savo surūkusias lūšneles Plotų kaimas.

Mieguisti nameliai tingiai kas dieną rūko sukrypusiais kaminais 
ir kas vakarą sužibdavo nedideliuose langeliuose viliojančios gelsvos 
liepsnelės. Ramus buvo kaimo gyvenimas, jei tik šeštadieniais grįždami 
iš miestelio kiek įsilinksminę darbininkai užtraukdavo dainą, kuri skar
džiai nuskambėdavo paupiu net iki Gluosnių mokyklos.

Kaime buvo daug vaikų. Pavasarį ir vasarą jie būreliais braidė 
upės pakraščiais, su įniršimu gaudydami kelnaitėmis menkas, nespė
jusias dar užaugti, žuvytes, bet, deja, į jų pernelyg paprastą tinklą te- 
pakliūdavo tik neatsargūs kūjagalviai. Jauni žvejūkščiai nenusimindavo 
ir dar didesniu stropumu pradėdavo vartinėti akmenis, tikėdamies bent 
kokią užsimiegojusią vėgėlę rankomis sučiupti. Žiemą tie vaikai buvo 
pirmutiniai sportininkai. Dar vos tik upė apsitraukdavo pirmu trapiu 
ledu, žiūrėk — jau koks „pupa“, šiaip taip pritaisęs iš pliauškęs pasi
dirbtas pačiūžas, skeryčioja rankomis, supraskit, „rodo savo sporto 
gabumus“, kol. pagaliau, iš didelio stengimosi išsitiesia ant nugaros arba, 
blogiausiu atveju, įlūžta kur prie bėgančios srovės. Kartą Beišių Jo
nuką vos spėjo ištraukti, kad kiek būtų žuvims tekęs. Kai iškrisdavo 
daug sniego, kaimo vaikai taip džiaugdavos, lyg jiems su snaigėmis 
riestainiai iš dangaus būtų pradėję byrėti. Bematant ant aukščiausio 
Plotų kalno susirinkdavo būrys drąsuolių su rogutėmis, ir laimingas bū
davo tas, kas pirmas nuvažiuodavo žemyn. Pernai toji garbė ir laimė 
teko Jurgiukui — Murziukui, kuris nors ir skolintomis rogutėmis, bet 
nepaprastai gražiai ir išdidžiai nuvažiavo žemyn, net persimetė kiton 
upės pusėn, ir tuo atidarė Plotų kaimo sporto sezoną. Ir nors jo mama, 
tokių neapgalvotų juokų iš kantrybės išvesta, smarkiai barės ir žadėjo 
beržinės košės, bet mūsų Murziukas, kantriai išklausęs jos pamokymų, 
nieko neatsakė, tik pabučiavo su meile ir pagarba mamai į ranką ir 
laimingai šypsodamas atsisėdo srėbti menko viralo. O už lango draugai 
jam sukėlė tikras ovacijas. \

— Valio, Murziuk!
— Ar skani beržinė košė?
— Nesuvalgyk visos!
— Palik ir mums . . .
— Ar neisit iš čia ... — paėmė šluotą mama, ir visas vaikų bū

rys, lyg papiltos bulvės, išsislapstė patvoriais.
Jurgiuką draugai vadino Murziuku dėl to, kad jis dažnai buvo 

išsisuodinęs, apiplyšęs, apsidraskęs. Nors mama kiek suspėdama ir ga
lėdama steigės beveik kas vakarą lopyti jo drabužėlius, bet kitą dieną 
jie vėl būdavo panašūs į zuperio maišus: dulkėti, suodini, suplyšę ... 
O tai vis dėl to, kad Murziuko buvo ypatingas būdas: nė vienas šuo 
neprabėgdavo jo nepavaišintas lazda, ne viena katė gavo iš jo taiklų 
akmenėlį, o jau paukštytės tai ne viena mirė skaudžia mirtim jo tamsioj 
trobelėj . . . Kiek draudė mama, kiek mokė — nieko nepadėjo. Ir nors 
Murziukui ėjo jau devinti metai, jis nevaikščiojo į mokyklą, nes mama 
neturėjo pinigų knygoms pirkti, o Murziukas, atrodė, neturėjo noro mo
kytis. Bet vis dėlto skaityt jis išmoko iš laikraščių, kurių gaudavo mies
telio krautuvėse, o rašyt—ant upės kranto smėly. Tiesą pasakius, ra
šyti jį išmokė Beišiukas palyginti už labai menką atlyginimą — tik 
už keletą kurapkiukų, kuriuos Murziukas, kaip tikras medžiotojas, su
gaudė ir parsinešė užanty namo, nors vienam belaisviui (Murziukas to, 
žinoma, niekam nesakė, bet aš žinau) pakeliui pavyko ištrūkti iš savo
tiško kalėjimo ir kaip kulipka išnyko rugienose. Be to, Murziukas mėgo 
lankyti kino-teatrą ir ten išmoko daug tokių juokų, už kuriuos ne kar
tą mama jam žadėjo aukščiau minėtos beržo košės. Murziukas ne
buvo blogas vaikas, o ne, jūs to nemanykit, bet kodėl jo niekas geru 
nevadino, to ir aš nežinau.

— Et, tas vaikis sumurzins mūsų kaimą, — ne kartą kalbėjo 
kaimynams dievobaiminga Kerienė, ir gailestingai linguodavo galva.

— Na, ko jis kaltas našlaitėlis, — būdavo gina kiek galėdama 
Beišienė. — Nėra kas moko, nėra kas duonos uždirba, žodžiu, nėra 
tėvo rankos...

— Ne rankos — diržo jam reikia!... Kas išvogė Seibučių darželio 
gėles ir pardavė mieste?... Murziukas! Kas pernai vasarą pasmaugė Ke- 
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KAIMO SKAUTAI.
Šiaulėnuose skautai sudaro atskirą 

balandžių skiltį. Prie skilties yra vilkiu
kų — paukštyčių būreliai. Gruodžio mėn. 
27 d. buvo iškilminga sueiga, kurioje da
vė įžodį 2 nauji skautai, 4 vilkiukai ir 9 
paukštytės. Sueigą sveikino raštu Radvi
liškio skautai, Šiaulėnų žydų skautai ir 
vienas svečias skautas — mokytojas Kė
dainių tunto vardu.

Po oficialės dalies buvo pramoga, ku
rią sudarė vilkiukų — paukštyčių choras, 
gimnastika, baletėlis, vaidinimas, skautų 
vaidinimas, pr. mokyk, mokinių plastikos 
dalykėliai ir eglaitė. Programai baigian
tis, įspūdingai sužibo eglaitės žvakutės 
ir bengalinės ugnelės. Vilkiukai — paukš
tytės prie eglaitės dar pagiedojo dvi Ka
lėdų giesmes, o skautai atsinešę dėžes 
dovanėlių apdovanojo visus vaikus — pr. 
mokyklos mokinius, kurių sueigoje buvo 
apie 100. Be to, sueigoje buvo daug šiaip 
žmonių ir vietos šviesuomenė. Sueiga 
praėjo gyvai, įdomiai, visiems padarė ge
ro įspūdžio. Sueigos svečiai keletą ne
brangių daiktų iš varžytynių pirkdami da
vė skilčiai 19 lit. 90 cnt. pelno.

Pažymėtina, kad Šiaulėnai — mažas 
miestelis, kur nėra nė vidurinės mokyk
los, ir skautiškus vienetus sudaro mies
telio bei kaimų jaunimas ir pr. mokyklos 
mokiniai. —

GERAS DARBAS.
Šiauliai. Šiaulių skautai-ės, norėdami 

Kalėdų proga padaryti gerą darbelį varg
šams, apsidėjo kukliu mokesčiu, po 20 
centų, už sudėtus pinigus nupirko ska
nėstų, kuriuos supakavo į ryšelius, pri
dėjo dar ir po nosinę, ir Kūčių dieną bū
rys skautų-čių išnešiojo neturtingiesiems. 
Pažymėtina, kad organizuojant pašalpą ir 
dalinant, labai pavyzdingai prisidėjo ir 
pati tunto vadovybė, pav., tunt. p. Ubei- 
ka, p. S. Venclauskienė, psktn. Venclaus- 
kaitė, psktn. V. Kašauskaą-ir kt.

SALOS (žemyne, ne jūroje).
1931 m. saus. m. 25 d. susiorganizavo 

Salose skautų ir skaučių vienetai. Dabar 
Salose yra 4 skiltys: Mergaičių gegučių 
ir kregždžių, o berniukų elnių ir žirgų 
skiltys. Skilčių sueigos yra daromos ne- 
rečiau vieną kartą į savaitę ir ruošiamasi 
į II-jį ir III-jį patyrimo laipsnius.

Lapkr. m. 21 d. sueigoj buvo atvykęs 
Rokiškio raj. tuntininkas Simanavičius .ir 
keletas brolių skautų.

Gr. m. 12 d. padaryta iškyla. Nors 
oras buvo žiemiškas — snigo ir pustė, 
bet skautai su šypsena ėjo į mišką, ir 
iškylos nustatytas planas vyko gerai. Ei
dami kekėm pėdsakus. Žvalgas.

rienės gėriuką? Murziukas! „Norėjau pažiūrėt, kas ilgiau gali nekvėpuo
ti. Ar aš, ar gėriukas?“ Supranti? Tas varliūkštis taip teisinas, kai jį Ke- 
rys pradėjo lupti... Jau, rodos, reikėjo susitvarkyti, bet kur tau! Kas vos 
tik nepadegė Dainių klojimo, kas išdaužė magazino langą -r- Murziukas, 
vis Murziukas... Et, ką čia, Beišiene, pamatysi, jei tas vaikas nepaklius 
kam reikia.

Kartą Murziuko motina turėjo išlaikyti net keturių kaimynų puo
limą. Kiek jai vargšei akių žibino dėl to Murziuko, ir vis dėlto ji mylėjo 
savo vienintelį sūnų, nors tiek daug dėl jo teko girdėti priekaištų.

— Mama, kodėl tu nusiminus? — Murziukas žiūri į ją ir šypsos:
— Nenusimink. Aš tau parnešiau dovanų. Matai.

— Dieve! Vaikeli! Iš kur pas tave tie pinigai?
— Aš juos radau, mama...
Motinos veidas išbalo kaip drobė. Ji įbedė išplėstas akis į sūnų 

ir sunkiai kvėpuodama vos ištarė:
— Tu jų nepavogei, sūneli?
— Ne, mama, tikrai... Aš ėjau pro stotį. Pryšaky ėjo Gluosnių mo

kytojas. Jis išsiėmė piniginę, kažką joj žiūrinėjo, lyg rašė, paskum 
nuėjo toliau, o aš toj pačioj vietoj radau juos.

— Jis tavęs nematė?
— Ne. Jis labai skubėjo. Matyti, į traukinį...
— Tai visi pinigai, Jurgiuk?
— Taip, mama. Norėjau tau nupirkti pyrago, bet pagalvojau, kad 

tu geriau ką sugalvosi.
— Vaikeli, šitų pinigų pakaktų ne tik pyragui, bet ir tavo moks

lui, bet... mes jų neišleisim... Mes juos grąžinsim...
— Kam, mama? Juk jis — ponas. Pinigų kiek nori turi, o mums 

kartais trūksta duonos?
Motina ilgai aiškino sūnui, kas yra gėris ir blogis, ir vis dėlto 

Murziukas liko labai nepatenkintas jos sprendimu:
— Ryt sugrąžinsim pinigus.
Naktį Murziukas ilgai negalėjo užmigti. Užmigus vaidenosi keisti 

sapnai. Rodos, kad jis kopė į aukštą kalną. Stačios aštrios uolos, kurių 
viršūnės slėpėsi debesyse, kliudė jam kelią, bet jis atkakliai kopė vis 
aukštyn. Kalno viršūnėj spindėjo nuostabiai gražus rūmas. Kai Murziu
kas priėjo prie rūmų vartų, jį sulaikė du žiaurūs sargybiniai. Vienas 
paėmė didelę knygą ir stambų pieštuką ir paklausė:

— Kas tu?
— Murziukas... Palauk, ponui, dar nerašyk! — išsigandęs šūktelė

jo Murziukas, susipratęs, kad jis sako ne savo pavardę, bet pravardę:
— Aš esu Jurgiukas...

— Tai kaip gi pagaliau, — supyko sargybinis, —Murziukas ar 
Jurgiukas?

— Rašyk abu vardu, — patarė kitas sargybinis, matyti, pagai
lėjęs raustančio vaiko.

— Tai ko čia atėjai?
— Aš nežinau, — mikčiojo Murziukas.
— Kaip tai nežinai? — nusijuokė sargybiniai, ir jų juokas kaip 

šūviai nuaidėjo kalnais.
— Juokdarys, tai ko čia lipai?
-— Nežinau, — galutinai išsigando Murziukas. Jis niekumet ne

buvo kalbėjęs su tokiais įmantriais kariais. Jų kardai buvo tokie pla
tūs ir dideli, jog jų rankenos Murziukui atrodė kaip kryžius dėdės 
Starkaus kieme, o karių barzdos, kaip Užupių miškas.

— Skaityt, rašyt moki? — išgirdo jis vėl klausimą.
— M-m-moku...
— Tur būt, mažai, kad taip mikčioji atsakydamas. Kas čia eina, 

turi mokėti skaityt, rašyt ir gyvent.
Skaityt...

■ rašyt... ir gyvent.,., — pa
kartojo kalnų aidas.

Jurgiukas pabudo. Už lango brėško rytas. Mama triūsė aplink 
pečių, kažką kepdama. „Tur būt, blynai“, — pagalvojo Murziukas, pa
jutęs malonų kvapą ir staiga paklausė:

— Mama, ar aš moku skaityt ir rašyt?
— Na, žinoma, vaikeli, kas tau į galvą atėjo?
— O gyvent?
— Kas?
— Gyvent ar aš moku? (B. d.).
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1933 jamboree.

Jūrų skautai tarptautinėje skautų stovykloje Vengrijoje 
1933 metais turės, Dunojaus saloje, savo atskirą stovyklą. Du
nojus yra viena puikiausių bei didžiausių Europos upių, be to, 
ji yra svarbioji tarptautinės komunikacijos upė. Jūrų skautai 
čia turės progos pamatyti daug įdomaus ir naudingo.

Skautų namai Kandterstege.
Šveicarijoje, Kanderstege yra tarptautiniai skautų namai, 

kurie yra Skautiškojo Alpių Klubo Žinioje. Tas klubas turi 
182 narius. Aplink namus žemės sklypas priklauso irgi skau
tams. Tai yra graži vieta stovykloms.

Per 1929 metų vasarą Kanderstego skautų namuose buvo 
apsistoję 1276 skautai iš 16 įvairių tautų. Praleistų namuose 
naktų skaičius per tą vasarą yra 5815.

Per 1930 m. vasarą ten buvo apsistoję 1089 skautai, ku
rie praleido čia 3771 naktį.

Kanderstego skautų „chalet“ ir jo apylinkės yra kaip ir 
nuolatinė tarptautinė skautų stovykla. Visada ten yra įvairių 
tautų skautų, kurie atvyksta pasižiūrėti gražiosios Šveicarijos

AMERIKOS JUNGTINĖS VALSTYBĖS.
Geras Kalėdų darbelis.

Amerikos Jungtinių Valstybių skautų organizacijos vyriau
sias skautininkas p. James E. West prieš Kalėdų šventes iš
leido Amerikos skautams ypatingą atsišaukimą, kuriuo jis ra
gina Amerikos skautus per Šventes daryti kuo daugiausia gerų 
skautiškų darbelių. Jis ypač patarė rinkti senus vaikų žaislus, 
juos taisyti ir atnaujintus dalinti neturtingųjų vaikų eglaitėms. 
Skautų skaičius Am. Jungt, Valstybėse yra labai didelis (vien 
berniukų yra per 800 tūkstančių) ir ne vienas tūkstantis vaikų 
per šias Kalėdas Amerikoje džiaugiasi skautų dovanomis ir, 
kartu su savo tėvais, dėkoja jiems už gerą, tikrai skautišką, 
darbelį.

Skautas mokslo ekspedicijoje aplink pasaulį.
Amerikos kapitonas Harry Carpelan ruošia moks

lišką kelionę aplink pasaulį. Ekspedicija truks pusantrų metų. 
Ji aplankys dar netaip gerai žinomus kraštus ir rinks stebėti
nus ir retus dalykus didžiausiems Amerikos muziejams. Ekspe
dicija mano būti šiose vietose: Porto-Riko, Haiti, Panama, Ga- 
lapaga, Markizos salos, Samoa, Naujoji Kaledonija, Naujosios 
Hebrides, Sklomono salos, Kamodo, Australija, Java, Borneo, 
Sumatra, Singapūras, Siamas, Indo-Kinija ir daugelis kitų Indų 
vandenyno ir Viduržemių jūros vietų.

Kapitonas H. Carpelan nori su savim paimti ekspedicijoje 
dalyvauti vieną Amerikos Jungt. Valstybių skautą. Šis skau
tas bus parinktas konkurso keliu, panašiai, kaip buvo parinktas 
skautas, kuris dalyvavo Byrd‘o ekspedicijoje į pietų ašigalį, iš 
„Grelių skautų" — aukščiausias Amerikos skautų patyrimo laips
nis — tarpo. Jis privalės turėti nemažiau 20 metų ir nedaugiau 
60 metų amžiaus. Tikriausiai visi kiti pavydės laimingam išrink
tajam labai įdomios ir lavinančios kelionės.

Keturi admirolai — skautai 1931 m. skautų vadų konferencijoje 
Vienoje. Iš kairės Į dešinę japonas, danas, anglas ir holandas. Įsidė

mėkit, kad jie visaį nesivaržo dėvėti trumpas kelnaites.

„S. A.“ redakcijos laiškai.
Br. Sadeckas, Leipalingis. Skautiškus piešinius ir fotogra

fijas neriai dedame į „Sk. Aidą". Parink, kurios gražios ir įdo
mios. Siųsk,

P. Gudavičiūtė. Skautų ar jų vienetų užuojautų ir padėkų 
skelbimai nedidelio formato ir trumpi „Sk. Aidan“ įdėti kaš
tuoja po 5 litus. Jūsų tiek pat.

Rozmanų Aliukui. Mielas bičiuli! Esi puikus, kad ir jau
nas skautelis. Bravo! Ką surinkęs prenumeratą laimėsi — tik
rai bus Tavo. Juk Tu tiek pat padarai, kaip ir visai didelis ir 
geras skautas.

Sklt. J. Vilčinskas. ,,Sk. Aidą“, kaip senas ir stropus ben
dradarbis, gausi ir su priedais. „Allzeit Bereit“, šveicarų skau
tų mėnesinio laikraščio red. adresas toks; Basei, Chrischorta- 
str. 67, Schweiz; adm.: Seilergraben 1, Zurich 1, Pastsheck- 
Konto VIII 7594, Schweiz. Kitų tuo tarpu neturim.

Vilkas. Turi vilties surinkti daug prenumeratorių. Gerai. 
Kiek turi surinkęs — siųsk. Konkursui baigiantis, administra
cija sudės visus, kiek būsi atsiuntęs.

Senas Lapinas. Tavo korespondencijos geros. Tikim, kad 
ir toliau būsi stropus. Siųsim.

P. N. Večerkienė. Cam‘o „Auto be užpakalinės šviesos 
arba skautų nuotykiai stovykloje" spausdinsime.

Korespondentas. Juo daugiau, juo geriau. Mes norime 
kiekvienoje vietoje turėti nuolatinius „Sk. Aido" bendradar
bius — korespondentus. Rašyk teisingai ir įdomiai. Jei skaity
tojams patiks ir bus naudinga, dėsime daugiau.

L L., Tr., Uoselis ir Sk. Dėsime.
Klaip. Sekančiam (1.15) numeryje, sukaktuvių proga, dau

giau dėsime apie mūsų Klaipėdą.

DIDŽIOJI BRITANIJA.
Naujoji skautystės garbė.

Prieš mėnesį Kembridžio universitetas suteikė skautų įkū
rėjui ir viso pasaulio skautų vadui lordui R. Baden-PoweV'iui 
garbės daktoratą. Tuo savo žygiu garsusis Kembridžio univer
sitetas pabrėžė, kaip jis aukštai vertina skautų judėjimą ir kaip 
ypatingai pripažįsta R. Baden-Powell‘io nuopelnus mokslui.

Ragina pirkti savo pramonės gaminius.
Paskutiniu laiku anglų skautiškoji spauda (pav., „The 

Scout" ir „The Scouter") nuolat ragina skautus pirkti tik savo 
pramonės gaminius ir, kiek tai galima, vengti iš užsienių im
portuojamų prekių. Tuo, sako, Anglijos skautai gali padaryti 
savo tėvynei gerąjį skauto darbelį ir padėti jai jos sunkioje ko
voje su ekonomine krize. Anglų skautų pavyzdys gali mums 
būti naudingas, ir pas mus skautai turėtų būti pirmieji savo 
pramonės rėmėjai bei jos propagandos kėlėjai.

DANIJA.
Paskutiniai skaičiai rodo, kad Danijos skautų asociacijoje 

„Danske Speiderkops“ yra: 722 vilkiukai, 4630 skautų, 447 skau
tai vyčiai, 152 jūrų skautai, 539 skautų vadai. Viso — 6490. 
Prie šito skaičiaus reikėtų dar pridėti 4500 skautų J. M. C. A. 
(krikščionių jaunimo sąjungos) ir 3000 skaučių. Taigi Danijoje 
yra apie 14 tūkstančių skautų bei skaučių (gyventojų skaičius 
3,5 mil.).

Danų skautų vadovybė yra ypatingai susirūpinusi nuola
tiniu ruošimu gerų vadų. Tam dar 1926 m. įsteigti GilwelFio 
kursai, kurie duoda puikių rezultatų.

Danijos skautai daug stovyklauja. Skiltys stovyklauja be
veik kas savaitę, nuo šeštadienio po piet iki sekmadienio va
karo. Be to, jos stovyklauja kas vasarą apie 10—14 dienų. Pa
skutiniu laiku labai į madą įeina skautų kelionės, ekskursijos 
po kraštą. Toms kelionėms paskatinti įvairiose krašto vietose 
yra pastatyta specialių namelių — barakų skautams apsistoti 
ir pernakvoti. Dauguma šių barakų pačių skautų statyti. Dani
jos skautai turi dabar įvairiose savo krašto vietose apie 80 
panašių namelių. Juos statyti skautams dažnai padeda savival
dybės — duoda statybos medžiagos ir žemės sklypų.

VENGRIJA.
1933 m. Jamboree.

Bendrai apie šią Jamboree jau buvome rašę ankstyves
niuose „Sk. Aido" numeriuose. Dabar dar teko sužinoti šio
kių tokių naujienų. Būtent, per stovyklą bus organizuotas kaip 
ir „stovyklavimo muziejus“. Kiekvienos tautos delegacija steng
sis taip įrengti savo stovyklą, kad joje būtų kuo daugiausia 
stovyklinių prašmatnybių, patogumų bei originalių įtaisymų. 
Ši stovykla bus tokia, kurioj kiekvienas jos dalyvis turės pro
gos labai daug pamatyti įdomių ir pamokinančių dalykų stovyk
los srityje, nes, aišku, kiekviena tauta stovyklos įtaisymuose 
norės pralenkti kitas.
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Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzmskas. 

Uždaviniai' 
Užd. nr. 1.

Atsiuntė J. Antanas iš Mažeikių.
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Perskaityti stačiai: 1) jaustukas, 2) 
mot. vardas, 3) Europos upė, 4) namų sar
gas, 5) ūkininko mitimo šaltinis, 6) bat
siuvio įrankis (daugiskaitoje), 7) liepia
mosios nuosak. veiksmažodis, 8) gėlė, 9) 
medžio dalis, 10) dienos pažymėjimas.

Gulsčiai: 2) įvardis, 4) vandens vieta, 
11) suduž. puodo dalis, 12) gėrimas, 13) 
jaustukas, 14) veiksm. esam, laik., 15) 
švietimo preparatas.

Užd. vert. 2 tšk.
Užd. nr. 2.

Atsiuntė A. Eitmanas iš Šiaulių.

Iš šios figūros išpiaustyti didžiąsias 
raides ir sudėti gyvybės šaltinį.

Užd. vert. 2 tšk.

Užd, nr. 3.
Atsiuntė J. Antanas.

Šachmatų karalienės ėjimu perskaityti: 
„Ei pasauli, mes be Vilniaus nenurimsim! 

Užd. vert. 2 tšk.
Užd. nr. 4.

Atsiuntė Ste-Pilis iš Kaišiadorių.
Šarada.

Arabai per dykumą keliaudami, 
Ir kelionės galo laukdami, 
Didelio žemės įšilimo dėka — 
Ant dangaus pamato ir Meką, 
Bet jeigu pirmą raidę pakeisi tu, 
Gausi kas laikraščiams ir 
Akcinėms bendrovėms svarbu.

Užd, vert. 2 tšk.
Užd. nr. 5.

Atsiuntė J. Petronis iš Ramygalos.
Šarada.

Tepalui pakeisi raidę vieną 
Ir gausi vaisį dar šiandieną.

Užd. vert. 1 tšk
Užd. nr. 6.

Atsiuntė J. Vilčinskas iš Vilkaviškio.
Šarada.

Europietis be pradžios 
Yra vyrui ant barzdos.

Užd. vert. 1 tšk.

Uždavinių sprendiniai.
Užd. nr. 123.

A — B — Vasaris — Varis = Sa 
C — D = Uola — Ola = u 

E — F = Valanda — Vanda = la 
G + H—I — Kaitra + s — Karas = it 

M — N — Miestas — Metas = is.

X = „Skautų Aido“ Redaktorius sKtn.
A. Saulaitis.

Užd. nr. 124.
I — Vytautas.
II — Vandzytė.
III — Vatalina.
IV — Vincenta.

Užd. nr. 125.
Perskaitę gaunam: 1) Vanda, 2) skara: 

3) Andai, 4) Latas.
Užd. nr. 126.

Birūta, rūta.
Užd. nr. 127.

Tinklas, ginklas.
Užd. nr. 128.

Velėna, Anelė, panelė.

Pranešimai.
Visiems: už šio „Sk. A.“ teisingai iš

spręstas uždavinius burtų keliu skiriamos 
šios dovanos: skautiškas peiliukas — 
„finka“, knyga „Jaunuolio lavinimasis ir 
du Baden-Powell‘io paveikslai.

Kas sprendė užd. nr. nr. 123 — 128 ir 
kas skirtas dovanas laimėjo, bus pa
skelbta kitam „Sk. A.“ nr.

Šio nr. uždavinių sprendimus siųsti iki 
š. m. sausio mėn. 13 d.
,|l"l||,Ill'll,    'lull'  

Nori pažinti studentų gyvenimą?
Skaityk

„Lietuvos Studentą“
„Lietuvos Studentas“ yra 

įdomus,
vispusiškas, 

rimtas.
Atmink, kad „Lietuvos Studentas“ 

kaštuoja tik 4 lit. (metams).

Adresas: Kaunas, „Lietuvos
Studentas“ I U-to rūmai.
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ŽAIDIMAI.
TAUTIŠKI ŽAIDIMAI.

X (Tęsinys).
5. ŽIŪŽĖ.

Žaidėjai sustoja ratu, veidais į vidų. 
Rankas laiko už nugaros. Vienas paima 
rankšluostį, ar kitą panašų dalyką, ir ei
na aplink. Visi dainuoja;

Eina žiūžė aplinkos, 
Kam patinka, tam įduos; 
Kas nenori kupron gaut, 
Tasai turi greit keliaut.

Tas, kurs neša žiūžę (rankšluostį), turi 
kam nors nežymiai įduoti į rankas. Ga
vęs žiūžę dešinėj stovintį draugą pra
deda „tvoti“ (mušti) per pečius, o tas tu
ri apibėgti aplink ratą ir stoti į savo vie
tą. Jo tikslas taip greit bėgti, kad kuo 
mažiausia gautų mušti. O tas pirmasis, 
kurs pradžioj nešė žiūžę, stoja į vietą to 
žaidiko, kuriam padavė žiūžę. Pav.: žai- 
dikas A. eina su žiūže aplink ratą. Žiūžę 
gauna į rankas B. žaidikas ir vejasi de
šinėj stovėjusį žaidiką C. C. žaidikas sto
ja į savo vietą, A. žaid. stoja į B. vietą, 
o B. žaidikas daro tą patį, ką darė A. 
žaidikas. Ir t. t.

6. KEPURIŲ VOGIMAS.
Pirmiausia įkala kuolelį į žemę ir prie 

jo pririša vieną žaidiką už kojos. Virvu
tės ilgis 1—2 metrai. Netoli minėto kuo
lelio prideda kepurių. Pririštasis prie 
kuolelio žaidikas turi saugoti tas kepu
res, kad niekas nepavogtų. Jis vadinasi 
sargas. Kiti žaidikai vadinasi vagys. Jie 
stengiasi pavogti kepurę. Jei sargas su
griebia vagį, tada sargas eina vagimi, o 
vagį palieka sargu. Jei visas kepures iš
vagia, tada žaidėjai sustoja į dvi eili prieš 
vienas kitą ir sargą leidžia per šerengą. 
Vadinasi, baudžia sargą, kad jis neišsau
gojo kepurių. Galima nubausti ir kitaip.

7. ŠEŠKŲ KASIMAS.
Žaidžiamas pievoj. Žaidikai du. Rei

kalinga virvė.
Žaidikai stoja nugara į vienas kitą. 

Vienas paima vieną galą virvės, kitas ki
tą. Persiriša per vieną petį ir pažastį 
(kaip kariškiai kardą) ir atsiklaupia. 
Kiekvienas keliauja keliais į priešingą 
pusę. Kad tvirčiau būtų, rankomis kabi
nasi žolės. Žolei iš rankų išsprūdus, grie
biasi už žemės. Iš šalies atrodo lyg tai 
tyčia kastų žemę ir kaip šunelis ieškotų 
šeškų.

8. RAIDĖ.
Žaidikų gali būti daug. Visi susėda 

ant suolų priešais vieni kitus. Žaidžia, 
pav., raidės „A“. Vienas iš žaidikų pa

ima nosinę ir meta į kurį nors kitą žai
diką. Tas begriebdamas nosinę, turi pa
sakyti žodį raide „A“, pav.: Anykščiai, 
Alunta, Antanas, antis ir t. t.

Jei žais raide „U“, tai galės pasa- 
kytį: Utena, upė, ugnis ir t. t.

Gavęs nosinę ir sutarta raide pasa
kęs žodį, meta kitam, kurs turi taip pat 
pasielgti, kaip pirmasis.

Jei kuris, gavęs nosinę, nepasakytų 
žodžio sutarta raide, tas turi klaupti ant 
vieno kelio. Kai vėl kas nors klūpančiam 
meta ir pasako, eina sėsti, jei ne, klau
piasi abiem keliais. Jei tretį kartą nepa
sako, pasitraukia iš žaidimo.

Žaisti pakeičiant raidę.
9. DEGĖ ŠIMAS DEGUTĄ.

Sustoja dvi eili, viena prieš antrą (su
sikibę už parankių), ir, žengdami prieš 
vieni kitus ir vėl grįždami atgal, dai
nuoja:

„Degė Šimas degutą
ant žilvičio kelmo“ (2 s^.

Du syk padainavę, stoja atokiau ir šo
ka per vidurį polką. Šokdami visi dai
nuoja:

„Nuo to juodo deguto, 
Šimo vaikai įsiuto“.

Šiuos žodžius kartoja, kol visos poros 
nusisuka galan. Po to vėl iš pradžių.

Pasktn. V. L - č i u s.
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(Tęsinys iš „Sk. Aido“ nr. 23—24).
Šitų pavyzdžių pozicijos žemiau pa

duodamos:

Čia juodajam karaliui nėra pasiekia
mi laukai, kurie randasi Į kairę nuo dia
gonalės gi — a7 ir fl — a6 ir į dešinę 
nuo diagonalės dl — h5 ir ei — h4. Bal
tojo karaliaus pagalba yra lengva užda
ryti šį tinklą, t. y., nustumti juodą kara
lių į kampą ir ten jam duoti matą.

Duoti matas dviejų žirgų pagalba nėra 
galima. Jeigu net mes prileisim, kad ka
ralius yra nustumtas į šachmatų lentos 
kraštą, į lauką, kuris randasi prie pat 
šachmatų lentos kampo, tai mūsų toli
mesnės nustūmimo pastangos nepasieks 
savo tikslo (mato):
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7
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5

8

7

6
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Kad pa

karailų

d 
18

padėtį.
būtinai 

reikia atimti nuo

Tinklas laiko gerai, kadangi žirgas ir 
rikis pavojaus valandoje viens kitą pa
pildo, viens kitam padeda.

9.....................
10. Re3 — d4
11. Kd6 — e6
12. Rd4 — b6 +
Dabar žirgas turi 

kvadratui e8, kol rikis 
dratą (lauką) d8.

13. Že7 — f5
14. Žf5 — d6
15. Ke6 — f5
16. Rb6 — d8
17. Žd6 — e8
18. Rd8 — g5 +
Juodasis karalius negali eiti į h5, nes 

priešingu atveju jis tuoj
18.....................
19. Kf5 — f6
20. Kf6 — e7
21. Ke7 — f7
22. Rg5 — h6
23. Rh6 — f8
24. Rf8 — g7 +
25. Že8 — f6X.
Juodasis karalius

Kf6 — f7 
Kf7 — e8 
Ke8 — d8 
Kd8 — e8 

sudaryti pavojų 
b6 saugoja kva-

Ke8 — f8 
Kf8 — g7 
Kg7 — h6 
Kh6 — h5 
Kh5 — h6

gaus mata:
Kh6 — 
Kh7 — 
Kg8 - 
Kh7 —
Kh8 — 
Kh7 — 
Kh8 —

h7 
gs 
h7 
h8 
h7 
h8 
h7

h
Pasiekti virš nurodytų mato pozicijų 

iš sistematiškai išsiplėtojančio proceso, t. 
y., pritaikant kokį nors metodą, nėra ga
lima. Sistematiškai plėtojantysis proce
sas glūdi užtraukime vienu ar kitu būdu 
kokio nors logiško tinklo. Tokiu būdu 
atstumiant priešininko karalių galima pa
siekti sistematiškų pasisekimų kaskartą 
sumažinant karaliaus valdžioje esančių 
kvadratų skaičių. Todėl, virš nurodytų 
figūrų pagalba galima pasiekti kai kurių 
šachmatų lentos kampe mato pozicijų, 
nors ir ne visų. Bet mato pozicijos vi
duryje kraštutinės linijos lengvomis fi
gūromis nėra pasiekiamos. .

Dviem rikiais, kurie turi savo val
džioje baltus ir juodus kvadratus, kara
lių yra lengva pagauti į tinklą, kuris su
sideda iš dviejų diagonalių, gulinčių viena 
šalia kitos, ką ir matome iš pavyzdžio:

19.

8

7

6

5

4

3

2

hb c d e

Čia turime kritišką 
siektume mato, reikia 
įvaryti į kampą, o tam 
jo f8 lauką, per kurį jis gali pabėgti. Jei
gu mes, norėdami šį tikslą pasiekti, su- 
lošime Že5 — d7, tai juodieji loš Kg8 — 
h8. Pasirodo, jog ėjimas Že5 — d7 yra 
negalimas, nes juodieji gaus patą. Jeigu 
net prileisime, kad žirgas vietoje e5 stovi 
ant d7 ir ėjimas yra baltųjų, tai mes vis 
dėlto nieko negalime pasiekti, nes į ėji
mą Žd.5 — f6 + , juodasis karalius pasi
trauks į kampą ir žirgas d7, kurio tikslas 
buvo neleisti karalių į f8, dabar negali pa
daryti ėjimo, kuriuo būtų pasiektas ma
tas. Baltieji turi nustoti persekioję, nes 
kitaip jie gali gauti patą. Mūsų perse
kiojimai pasibaigė nepasisekimu.

Rikiu ir žirgu matas, kad ir gana su
dėtingu būdu, yra pasiekiamas. Karaliaus 
nustūmimo principas glūdi: karalius, ri
kis ir žirgas privalo, išpildydami savo už
davinį, kiek galima papildyti viens kitą, 
bet jokiu būdu nekonkuruoti savo tar
pe, t. y., vengti atimti tuos laukus, kurie 
yra sąjungininko įtakoje. Remiantis šiuo 
principu, visuomet galima nustumti prie
šininko karalių į šachmatų lentos kraštą, 
o vėliau ir į kampą. Matas gali būti pa
siektas tik rikio spalvos kampe, aišku, 
kad todėl priešininko karalius visuomet 
stengsis eiti į priešingą kampą, kuris nė
ra rikio pasiekiamas. Tokiu būdu mūsų 
uždavinys yra nustumti priešininko ka
ralių iš nepatogaus į mums patogi; kampą.

Šachmatų lentoje figūros randasi: 
Baltieji: Ka6, Rd4, Že7,
Juodieji: Ka8.
Žaidimas yra vedamas šitaip:

Baltieji:
1. Ka6 — b6
2. Kb6 — c6
3. Že7 — d5
4. Žd5 — c7 
Atimant nuo juodo

kvadratą a8.
4 ..................... .
5. Rd4 — a7
Šituo ėjimu yra 

b8, gretimas kampui a8 ir todėl žirgas c7 
išlaisvinamas naujiems 
mams).

5 .......................
6. Žc7 — d5
Bandymas prasiplėšti:
7. Kc6 — d6
Juodieji stengiasi pabėgti per g6 į 

arba i h5. Nervuojantis momentas:
8. Žd5 — e7 Kf7 — f6
9. Ra7 — e3 ..................

gavo matą.
VIRŠIJANT PRIEŠININKĄ PĖSTININ
KU, JEI NE VISUOMET, TAI DAUGE
LYJE ATVEJŲ UŽTENKA, KAD IŠ- 

LOŠUS.
Keliant šitą klausimą, reikia kiekvie

nu atveju dar stipriau, kaip anksčiau, pa
brėžti, kad mainant vienverčias figūras, 
pasiekta persvara lieka be jokios rizi
kos. Šitas prileidimas yra gan sunki pro
blema, kad ją galima būtų išspręsti ele
mentariniu būdu. Todėl mes prie jos ne
sustodami prileisim, kad uždavinys yra 
išspręstas.

1932 metais vaikai 
skaito savo dvisavaitinį 

žurnalų

99Vaikų Žodį“

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga.

Juodieji:
Ka8 — b8
Kb8 — a8
Ka8 — b8

karaliaus kampinį

Kb8 — c8

atimamas kvadratas

tikslams (veiks-

Kc8 — d8
Kd8 — e8

Ke8 — 11
£5

„Vaikų Žodis“ — įdomus pasi
skaityti, moko ir pratina vaikus dirbti, 
myiėti savo kraštą. Jame vaikai ras 
įdomių apysakų, visokių rankdarbių, 
daug galvosūkių, naudingų patarimų, 
juokų ir t. t. Be to, daug vietos pa
skirta pačių skaitytojų kūrybai, jų fo
tografijoms.

„Vaikų Žodis“ — geriausia ir 
naudingiausia dovana. Jis keliomis 
spalvomis, gausiai iliustruotas.

Prenumerata: metams 8 lit., 
pusm. — 4 lit. Pradžios mokyklų mo
kiniams nuolaida — 6 lit., pusm. — 
3 lit. Jei mokykla užsisako penkias 
ar daugiau prenumeratas, tai moka 
tik po 5 lit.

Norint turėti išėjusius komplektus 
primokama — už Vytauto Didžiojo 
metų — 2 lit., už 1931 m. — 4 lit.

Kaunas, Kalnų g-vė 15

Neatsiimti laiškai.
„Skautų Aido“ redakcijoje randasi 

neatsiimti laiškai mokytojams Antanui 
Demindavičiui ir Antanui Kaminskui 
adresuoti. Prašome pranešti savo ad
resą — išsiųsime.

Redaktorius Ant. Saulaitis.
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Geriausia dovana
1932 metams Laikraštis (J 

—žurnalas A

„TRIMITAS
/ Kas mėgsta šviesą, myli Lietuvą ir brangina Vii- V 
\ niaus vadavimo idėją, tas skaito savaitinį spalvuotą A 
/ Liet. Šaulių Sąjungos leidžiamą laikraštį — žurnalą „Tri- y 
j mitą“, nes „Trimitas“ visų lietuvių laikraštis. Jis tinka A 
/ ūkininkui, tarnautojui, kariui, šauliui, kaimiečiui ir mies- V 
£ tiečiui ir visiems skaitantiems žmonėms.
j į,Trimitas1* eina jau 12 metus ir skaitomas visų A 
/ lietuvių, visose pasaulio šalyse. Jis ne tik malonus skai- y 
) tyti, bet gražus ir pažiūrėti, nes eina kas numeris su A 
/ nauju paveikslu viršely ir su daugeliu paveikslėlių tekste, y 
\ Išsirašęs 1932 metams „Trimitą“ ne tik žinosi, kas A 
/ dedasi Lietuvoje ir visame pasauly, bet galėsi laimėti ir y 
\ brangią dovaną. Visi metiniai „Trimito“ prenumerato- A 
/ riai dalyvaus laimėjime paskirtų 1030 su viršum dovanų, y 
J Dovanas gauti sąrašan bus įtraukti vis* metiniai A 
/ prenumeratoriai, užsimokėjusieji už „Trimitą“ ligi vasa- y 
} rio mėn. 15 d. A
f „Trimito“ kaina 8 litai metams. Užsieny — 18 lit., y 
\ Latvijoj, Estijoj, Vokietijoj — 10 litų metams. A
l Susipažinti 1 egzempliorius siunčiamas dovanai, V
J Adresas: ()
\ „T r i m i t a s“, Kaunas, Laisvės alėja 20. A

Lietuvos jaunimą kviečiame užsisakyti 1932 m. 

„KULTŪROS“ žurnalą
Kitiems metams yra numatoma duoti visa eilė 

straipsnių apie religiją (jos kilmė, plėtojimasis, visuo
meninė reikšmė), apie lytinių santykių problemą, šeimą 
ir visuomenę, apie šių dienų technikos ateitį, be to, 
str. iš gamtos, ūkio, visuomenės ir kt. sričių. Literatūros 
skyriuje numatoma duoti straipsnių apie Žemaitę, apie 
Goethę, apie kitų tautų (vokiečių, amerikiečių, japonų 
ir kt.) šių dienų litera ūrą.

„KULTŪROS“ per metus susidaro didelio formato 
720 psl. knyga.

Šio žurnalo kaina, palyginti su tuo, ką jis duoda, 
yra nedidelė: metams — 20 lt., pusei metu — 10 lt., 
ketvirčiui — 5 lt. Galima išsimokėti dalimis pinigais 
ar pašto ženklais; Moksle viams duodama nuolaidos 
20%. Atsiuntusiems 50 c. pašto ženklą vieną numerį 
siunčiam susipažinti.
Adresas: „KULTŪROS“ ž. adm., Šiauliai.

NEATSILIK IR TAMSTA!
nes „KARĮ“, Lietuvos kariuomenės savaitinį pigų, 

įdomų ir gausiai iliustruotą laikraštį, skaito ne lik 
kariuomenė, šauliai, skautai, mokyklų jaunimas, bet ir 
visa visuomenė.

„KARI O“ straipsniai ir vaizdai negąsdina karo 
siaubu, bet ragina savąją nepriklausomybę ginti ir pa
grobto Vilniaus niekad nepamiršti.

„KARI O“ straipsniuose atspindi savn krašto 
meilė, pasiaukojimas ir didvyriški darbai.

„KARIU I“ rūpi ne tik grynai kariuomenės rei
kalai, bet ir piliečio sąmoninimas, jo, kaip doro visuo
menės nario, pareigos ir garbė.

„KARY S“ savo Kuprinės pabiromis 
suteikia daug linksmo ir gražaus juoko.

Išsirašę „Karį“ visiems metams gauna priedo 
gražų sieninį kalendorių.

„KARIO“ KAINA: — 12 mėn. — 8 lit.; — 
6 mėn. — 4 lt.; 3 mėn. — 2 lt; 1 mėn. 1 lt. Užsieny 
(be Latvijos, Estijos ir Vokietiios) dvigubai.
Adresas: Kaunas, Nepriklausomybės aikštė. „Karys“.

„SKAUTŲ AIDAS** yra: 
įdomus, naudingas, didelis, iliustruotas, gražus, geras ir 
pigus: metams 6 litai, pusmečiui 3 litai 50 centų.

„Skautų Aidas“ taps tavo geriausias drau
gas, jei jį užsiprenumeruosi.

Be to—užsiprenumeravęs metams dalyvausi „Skautų 
Aido“ premijų paskirstyme. „Skautų Aidas“ skiria: 
mergaitėms — siuvamąją mašiną, berniukams — 
a) gerą foto aparatą, b) ping-pongo įrankius, 
c) lanką ir strėles, d) bumerangą; visiems — 
šimtą knygų.

Paskirstyme dalyvauja visi metiniai prenumeratoriai 
— vis vien, skautai-ės, ar ne — premijos paskirstomos 
burtais, skyrium mergaitėms ir berniukams.

PLATINTOJAMS PREMIJOS.
„Skautų Aidas“ kviečia visus skautų-čių vienetus 

skautus-es ir kitus į prenumeratorių rinkimo talką 
Pasižymėjusiems talkininkams „Skautų Aidas“ skiria 
didelių dovanų.

L Platintojas (vienetas ar paskiras asmuo), surin
kęs daugiausia metinių prenumeratorių, bet nemažiau, 
kaip 50, gauna brangią gatavą dvivietę gražią baidarę. 
(Pastaba: tame konkurse dalyvaujantieji negali dalyvauti 
kituose konkursuose).

H. Kiekvienas platintojas, surinkus 25 metines 
prenumeratas, gauna (6X9 cm.) filminį foto aparatą.

III. Skautų vienetas, surinkęs 25 metines prenu
meratas, gali laimėti, burtų keliu — patogų, tvirtą skil
ties vežimėlį.

IV. Kiekviena skiltis (nemažiau 7 skautų-čių), 
kurios visi skautai-ės prenumeruoja „Skautų Aidą“ — 
gauna premiją — skilties vaistinėlę.

V. Surinkęs 5 metines prenumeratas, jei tos pre
numeratos neįskaitytos į kitus konkursus — gali gauti 
nemokamai „Skautų Aidą“ visiems metams.

Visu šių konkursų’ terminas baigiasi 1932 m. kovo 
mėn. Konkurso reikalui (platintojams) dvi pusmetinės 
prenumeratos skaitomos kaip viena metinė.
’,SKAUTŲ AIDO“ REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA. 
Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 2 nr. Telef. 40-71.

S lt a u f ai gali susitaupyti po 75 lt.!
Šitą retą progą turės 1932 metais tik metiniai 

Z| n | M | n«« — literatūros, mokslo, visuo-
■ ■ ■■ ■ AJ menės ir akademiškojo gy

venimo mėnesinio iliustruoto žurnalo — apsimokėję 
prenumeratoriai, kurie 1932 m. galės, gauti „Sakalo“ 
b-vės 26 knygas (jos bus paskelbtos „Židiny“) su 50% 
nuolaidos, o visus kitus, net ir naujausius leidinius ir 
vadovėlius, — su mažesne nuolaida bendrovės nuožiūra. 
O kas iš skautų nenori skaityti įdomių knygų, kurių 
„Sakalo“ b-vė turi apsčiai išleidusi?

„Židinį“ mūsų plačioji inteligentiškoji visuomenė 
per septyneris leidimo metus jau gerai pažino ir 
pamėgo. Jisai skaitytinas kiekvienam prasilavinusiam, 
galvojančiam žmogui. O ypač skautams, kurie, šalia 
fizinio grūdinimosi, turi didelio dėmesio kreipti ir į 
sielos turtinimą, turi sekti Lietuvos ir pasaulio kultūros 
gyvenimą, plėsti savo akiratį, padėti nusistoti savo pa
saulėžiūrai. „Židinį“ redaguoja prof. V. Mykolaitis- 
Putinas.
Nevėluokit užsisakyti „Židinį** 1932 metams!

Prenumeratos kaina: met. 35 lt., pusm. 
20 lt.; pradž. mokyklų mokyt.: met. 30 lt., pusm. 15 lt., 
moksleiviams ir studentams: met. 25 lt., pusm., 15 lt. 
(atsiimant iš ad-jos — met. 20 lt, pusm. 10 lt.).

Adresas:
„Židinys“, Kaunas, Laisvės Al. 3.

„VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausom, aikštė 2. Telef. 776. Karo cenzūros leista.
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