
1



Redakcija ir administracija:
KAUNAS, Nepriklausomybės 

a. 4. Telef. 4071.

Kaštuoja: metams — 6 lit. 
mėn. 1 d. nr. — 40 cnt. 
mėn. 15 d. nr. — 20 cnt.

Iliustruotas Lietuvos skautų ir skaučių laikraštis
Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d

Redakcija rankraščių nesaugo ir už skelbimų turini neatsako.

—• Su šiuo Sk. Aido numeriu prenu
meratoriams siunčiame J. E. Respublikos 
Prezidento A. Smetonos 1933.XII. 15. 
kalbą: TAUTOS VADO ANTANO SME
TONOS KALBA.

— Sk. Aido 1933 m. prenumeratoriai, 
kaip buvo pranešta, gaus lordo Baden- 
PowelEo knygą SKAUTYBĖ BERNIU
KAMS, kuri dėl techniškų kliūčių (visai 
nepareinančių nuo Sk. Aido redakcijos) 
tebus atspausdinta šiemet. Knyga atitin
kamose vietose papildoma ypatingai mū
sų jaunimui aktualiais dalykais.

— O 1934 m. Sk. Aido prenumerato- 
liai gaus'mūsų Šefo, J. E. Respublikos 
Prezidento A. Smetonos raštų, parinktų 
skautams ir jaunimui, KNYGĄ, kuri jau 
spaudai ruošiama.

—• Sekančiam Sk. A. nr. skaitysite 
KAIP GYVENA IR DIRBA MŪSŲ ŠEFAS.

— Skautų Aidas šiemet paskirais nr. 
nr. kaštuos: mėn. 1 d. nr. — 40 centų, 
ir mėn. t~ J, — 20 centu.

ANGLAI VIS RAŠO.
Skautų centre gaunama labai daug 

laiškų, sveikinimų ir kt., kuriuos siunčia 
anglai, šią vasarą apsilankę mūsų sąskry
dyje. Čia įdedamas vienas pulk. Holdich 
Leicester laiškas Lietuvos skautams:

Brangūs broliai skautai,
Aš esu Jums labai ir labai dėkingas už 

labai įdomų „Skautų Aidą“, kurį Jūs ma
lonėjote man atsiųsti. Tai bus atmintis, 
įgauta per trumpą, bet labai malonų lai
ką, kurį aš turėjau progos praleisti Jūsų 
tarpe, ir nepaprastą svetingumą ir drau
giškumą, kurį jūs mums taip maloniai 
pareiškėt.

Linkiu jums visiems linksmų Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų Metų.

Skautiškai Jūsų
J. C. Holdich Leicester.

LIETUVIAI DANŲ LAIKRAŠTYJE.
Danų skautų laikraštis Vaebneren 

rugsėjo mėn. numeryje straipsniui apie 
Jamboree pailiustruoti įdėjo fotografiją 
i-' Jamboree, kur lietuviai skautai pučia 
daudytes Gddbllb stovykloje. Jamboree 
mūcų skautai buvo danų kaimvnai.

LATVIAI RAŠO APIE MUS.
Pr. m. lapkričio m. latvių skautų laik

raštyje Ugunskurs yra plačiai paminėta 
mūsų organizacijos 15 m. sukaktys, taip 
pat aprašoma Latvijos skautų delegacijos 
priėmimas Kaune. Yra ir klišė: J. E. Res
publikos Prezidentas —- mūsų Šefas kalba 
karininkų ramovėje. Straipsnio autorius, 
sktn. Al. O s i s, apie mus labai gražiai 
atsiliepia.

VĖL MŪSŲ FOTO.

Anglų skaučių laikraštyje The Guide 
iš eilės keliuose numeriuose buvo įdėt’’ 
straipsniukai, žinutės ir fotografijos, lie
čiančios Lietuvą ir mūsų skautes-tus, są
ryšyje su ,,Calgaric‘o‘‘ ekskursija ir Pa
langos sąskrydžiu. Dabar, rugsėjo mėn.

y

Siame numeryje:
Linkėjimai.................................................... 1
Į Naujus Metus.............................. 2
Žiūrėkit, — Nauji Metai......................... 3
Iš Kalėdinių švenčių papročių . 4—5
Skautės padeda neturtingiems. Skautės Suomi
joje. ......... 5
Lietuviams ovacijos Jamborre. Ba
den - Powellis — lietuvis....................... 6
Idėjos ir darbai ...... 6
Savo jėgomis, kalniečio jaunuolio gyve
nimas. ................................................... ........ 8—10
Skautų Aidas mūsų jauniesiems (vai
kų skyrius)...................................................  . 11 —14
Prityręs skautas. Laikrodis ir apdūmo
jimai apie saulę. ..... 16—17
Skaitytojų Tribūna. Darbą pradėjus. . . 17
žiemos pramogos {kūno kultūra] pašliū
žos, rogutės. ....... 18
Skautų teatras šistasnaujo. . . 19
Mūsų šeimos naujienos (rašomvisi
iš visur). ...... .x . 20—22
Skautas gamtos draugas; įvairenybės. . 23
Naujos knygos ir laikraščiai: Kaip platinti
Skautų Aidą?.......................................... 24
Ką gaus Sk. Aido skaitytojai. Apie
mus rašo...............................................................virš. II
Skaitykite ir kitiems pasakykite. . . . „ III
Suk galvą............................................... „ IV

30 dienos numeryje vėl įdėta fotografija, 
vaizduojanti mūsų skaučių-tų gražiai pa
darytą per Palangos sąskrydį stalą su su
sėdusiais prie jo anglų ekskursantą:’::.

SLOVAKAI APIE „BUDĮ“.
Slovakų skautų laikraštis „Bud Pri- 

praveny" su liūdesiu paminėjo Klaipėdos 
skautų laivo „Budys“ katastrofą ir 3 
skautų tragingą mirtį.

LATVIŲ SKAUTŲ „UGUNSKURS“.
Latvių skautų laikraštis „Ugunskurs“ 

rašo apie Lietuvos skautų iš Zarasų atsi
lankymą Daugapilyje.

RAŠO APIE MŪSŲ „SKAUTŲ VADĄ“.
Čekoslovakų skautų-čių iliustruotas 

laikraštis Skaut-Junak šių metų septin
tame numeryje įdėjo žinutę ir gražų atsi
liepimą apie mūsų vadų laikraštį Skautų 
Vadas.

ESPERANTININKAMS.
Paskutiniame (gruodžio mėn.) tarptau

tinio skautų — esperantininkų laikraščio 

Skolta-Bulteno numeryje yra straipsniu
kas apie Latvijos skautus ir parašyta, jog 
kitame numeryje bus panašus straipsniu
kas apie Lietuvos skautus.

Tame pat numeryje yra ištrauka iš 
Dr. J. Aleknos kalbos, atspausdintos 
anglų kalba 1933 m. Skautų Aido 8 nr.

Būtų naudinga, kad mūsų skautai 
esperantininkai susipažintų su Skolta- 
Bulteno laikraštėliu, jis dažnai apie mus 
rašo.

NESKAITYKIT ŠIO SKELBIMO, 
nes turėsite išleisti krizio laikais 6 litus, 
juos išsiunčiant „Skautų Aido“ admi
nistracijai (Nepriklausomybės a. 4, Kau
nas), kadangi jūs neiškentėsite 1934 me
tams neužsiprenumeravus šio laikraščio, 
be kurio jūsų gyvenimas nebus įdomus.

„Skautų Aidas“ didžiausias Lietuvos 
jaunimo dvisavaitinis turtingai iliustruo
tas žurnalas visiems įdomaus ir naudingo 
turinio.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga. Redaktorius Ant. Saulaitis.

Su šiuo nr. siunčiama SKAUTŲ AIDO 1933 m. turinio rodyklė.
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£ SAUJAS
Kaunas, 1934 m. sausio mėn. 1 d. XII metai

Širdingai sveikinu, visus brolius sesules skautus, laimingai sulaukusius Naujų— ft 
193% — Melų ir linkiu, kad šiais melais Jūs taip pat su didele meile dirblumėl mūsų | 
brangiosios Tėvynės gerovei.

Būdėk 1 Vyr. skin. <8 ar aus k as
Vyriausias Skautininkas.193U1.

oei£i afo^lzQ QJIaujiejx—1934” oJilefai!
Dan dan... 12! ir palydėjom 1933 metus 

negrįžtančion praeitin.
Laikas atnešė naujus—1934.
Senieji nebegrįš; jie nebegrįš, nors jie bū

tų man buvę tik laimės ar sunkių vargų metai...
Naujų metų laukiau gal su viltim. Juk tu

riu daug troškimų, daug norų, kurie, rodos, 
jau turėtų 1934 m. išsipildyti. Tad jausdamas 
krūtinėj skautišką širdį išklausau paskutinį se
nųjų metų laikrodžio mušimą—12.

Kaip skautas, senuosius metus gal galėčiau 
ramia sąžine užbaigti. Juk visa mūsų organiza
cija per tuos metus labai daug padarė. Padarė 
'net daug daugiau, kaip galėjo numatyti padary
sianti. O visų darbų vertė yra labai didelė. Žiūrėkim, 
kiek stovyklų, kiek kelionių, didysis sąskrydis Pa
langoje, anglų skautų vadovų priė
mimas, pasirodymai viso pasaulio 
Jamboree, naujos knygos, vadų 
paruošimo kursai ir stovyklos, įvai
rios šventės, pramogos irt. tirt. t.

Tokie dideli, beveik nesuskai
čiuojami, darbo plotai praeitaisme- 
tais metais nudirbti. Tai visų mūsų 
organizacijos narių sutartinio vei
kimo, sąžiningo ir su meile dirbto 
darbo vaisiai.

Juk ateinantieji metai mums 
yra dar didesnio darbo metai.

Pirmiausia daugelis mūsų moks
leiviai. Man rodos, kad gražios pa-

reigos ir kilnūs tikslai: mokytis,šviestis ir būt visų 
(tėvelių, senelių) viltim, ruoštis suaugus juos pa
vaduot, jų pėdomis eit. Todėl turime stropiai 
mokytis. Šios pareigos turi būt papuoštos mūsų 
stropumu ir sąžiningumu. Jeitaip stengėmės se
naisiais metais, tai naujaisiais dar geriau pasi
stengsime.

Man kažko liūdna, kiek viduje, ten širdyje ne
gera. Aš, skautukas, negaliu krykštaujančiu balsu 
pasakyti, kad dabar esu toks, koks anų metų pra
džioje norėjau būti. Augu, esu stipresnis, o mano 
darbeyratiek daug netobulumų. Rodos, stengiuos 
bet vis mano veikimas kažkaip lyg skylėtas, širdis 
man lyg išmetinėja.

Jaučiu, kad turėčiau kiek geriau savo pareigas
atlikti. Jaučiu, kad yra skirtumas 
tarp to, ko aš troškau ir ką padariau

Bet tas tebus man pamoka, tegul 
dar labiau man atvers akis, kad dar 
labiau norėčiau stengtis tobulėti. 
Juk tik dideli troškimai siekti kil
naus tikslo veda j laimėjimą.

Sutikdamas naujus metus, pakel
ta širdim prašau Dievo, kad Jis 
mums padėtų ir šiais 1934 m. ge- 
raivisassavo pareigas atlikti, kad 
mes visi, ligi vieno, nesukluptumėm 
savo kelionėn į kilnųjį tikslą, kad

Kelk širdį, broli, aukštyn!
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oJTlefus
Nors būtŲ sunkūs ir Jiūdrii laikai, 

vistik Naujųjų Metų slenkstyje mes 
mielai persiimame linksmomis viltimis. 
Mes džiaugiamės saulėtomis žiemos 
sniego dienomis, ilgimės pavasario, ku
ris sužadins mumyse ir aplink mus 
naują gyvenimą, mes žinome, kad va

sara rengia mums atostogų dienas, su stovyklomis ir kelio
nėmis. Paskiau ateis ruduo, pradžioje margaspalvis, vėliau 
rūko šydais apsigaubęs—ir tas ruduo pamažu nuves mus vėl 
j ilgąsias žiemos naktis, kuriose bus vėl didis ramus Kalėdų 
laukimas.

Nepamirškime, kad šitame laikotarpyje yra trys su vir
šum šimtai dienų, tų kasdieniškų paprastų dienų, kurių kiek
viena deda mums darbo ir rūpesčių muitą, tiek vilkiukui, 
tiek skautininkui. Tos dienos, kurios kiekvienam siūlo progų 
pagal savo jėgas vykdyti skautišką kasdienio gero darbelio 

įstatą, nes iš tikrųjų retai kada būdavo tiek vargo aplinkui, kaip dabar.
Ką ateinantieji Naujieji Metai atneša kiekvienam mūsų? Mes to nežino

me. Bet kas bebūtų, ar didelis džiaugsmas ar gilus skausmas, ar karščiausių 
troškimų išsipildymas, ar kartus nusivylimas—mes viena turime žinoti: svarbu 
ne tai, kaip mes pergyvename, bet tai, ką pergyvename. Todėl kiekviena 
Naujų—1934 —Metų valanda, visvien kokį likimą su savim atnešanti, tesuran- 
die mus skautiškai budinčius.

Tikrai daug gero nusiteikimo taip budėti linki visiems ir sau pačiam.

Dan-dan-dan suskambėjo laikrodis dvylika kartų. Pasibaigė senieji metai. 
Nauji prasidėjo. Nauji metai gimė, kad, augtų, kaip mažytis vaikas, ir pasenę 
nueitų praeitin, kaip miršta senoliai. Kaip gaila tų senųjų 
met jau nebegrįš .. Su savimi jie nusinešė visus mūsų 
atsiminimus, kurių tie patys metai nebepakartos, 
turn juos ir ir stvėręs dar kiek sulaikytum. Bet i 
mų sugalvojo. Jie pasidarė tokių priemonių, kad 
kioti vandenyse ir už paukščius greičiau skraidyti 
vojo tokių priemonių, kuriomis galėtų laiką pavyti 
galvos. Laiko 

metų... Jie niekuo- 
pergyvenimus, visus 
kad galėtum, pavy- 
Žmonės daug išradi- 
žuvis greičiau plau- 
Bet žmonės nesugal-

Rodos, 
negali, 
gali už 
ore.

Ir niekuomet jie to nesu- 
Laikas nueina praeitin ir 

Vieno dalyko jis negali pakelti,
nei pavyti nei sugrąžinti negalima

viską nusineša su savimi.
tai gerų, gražių, didžių žmogaus darbų. Geri žmogaus 
darbai neužmirštami ir metams ir šimtui metų praėjus. 
Žmonės juos kartoja. Geri darbai įrašomi ne tik knygos 

lapuose, bet ir žmonių širdyse.
Kartu su gerais darbais, žmonės kartoja ir tų 

žmonių vardus, kurie tuos gerus ir didžius darbus 
nudirbo. Vadinas, laikas taip pat dar negali nusi
nešti

j.i.nhiiuuiniūiJiflifliiiiinmurmiPnuttw«»wMiM—mmmmmI

praeitin ir didžius darbus nudirbusių žmonių 
vardus. Bet dideli darbai susideda iš mažų 
taip, kaip didelis kalnas iš smulkučių smėlio 
ir žemių grūdelių. Kaip kalnas galima supilti 
nešiojant kad ir po mažą krepšelį smėlio, 
taip pat didelis darbas galima nuveikti, kad 
ir po mažą gerą darbelį darant. O didelių 
darbų nei metai nei dešimtys metų su savimi 

nenusineš. Todėl, seselės broliukai, pra
dėję naujus metus, darykite kuo daugiau 
gerų darbelių, kad iš jų susidarytų didelis 
darbas, kaip iš mažų smėlio grūdelių—di
delis kalnas. Didelis kalnas—visų mato
mas, dideli darbai — visiems žinomi. 
Nė jokie metai nenusineš jų užmir
šimam
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Žiūrėkit, - Nauji Metai!
— Kaip gražu, mama! Rodos, 

kad laukus kas sidabru užpylė.
— Taip, taip, Petreli, Dievo pa

saulis gražus.
— O ypač šįvakar. Puiku bus, 

kai ugninės rakietos ims tirpti mė
nulio šviesoj!.. Mama, dabar aš no
rėčiau būti šio traukinio mašinis
tas. Ar neįdomu vest sniegynų lau
kais tą žiburiuojantį žaltį, pilną 
žmonių, skubančių Naujų Metų su
tikti?

Motina šypteli.
— Žinoma, vaikuti. Pridėk prie 

savo norų dar ir penkiolika metų 
amžiaus, ir, štai, tu visas lakūnas.

Petras pažvelgia į motiną rim
čiau, negu reikia.

— Lakūnas gal ir ne, bet maši
nistas tai ir šią minutę galėčiau 
būti.

— Hm... Nuo kada, Petreli, tu 
girtis išmokai?

— Ach, mamyte, bet aš visai ne
sigiriu. — Atsako jis paraudęs. — 
Žinai, kad mokslo metu gyvenu 
mieste, ir visai prie geležinkelio 
stoties. Dažnai į ją nueidamas, su
sipažinau su vienu maloniu maši
nistu, kuris manievravimo metu 
paima mane į garvežį, kada tik no
riu. Jį įsižiūrėdamas ir šio to pa
klausdamas, ir ėmiau suvokti gar
vežio vadovavimą.

— Bet kaip mes lekiam! — stai
ga jis pridūiė, — netoli jau ir mū
sų stotis. Renkimės, mama.

Pažvelgęs pro vagono langą, 
Petras mato stoties žiburius.

— Tėvelis mūsų, žinoma, laukia. 
Jau be penkiolikos dvylika, ir kaip 
tik laiku spėsim Naujų Metų su
tikt. Bet... keista! — stotis čia pat, 
o traukinys eina pilnu greičiu.

Sumirga perone žmonės. Trau
kinys praneria.

Petras klausiamai nuduria akis į 
motiną.

— Kas čia per šposas?
Tačiau ir motina tiek težino. 

Stoties žiburiai nyksta. Traukinys 
'lekia...

— Mama! — sušunka Petras, — 
kažkas yra! — ir jis siekia pavo
jaus stabdžio.

— Petruk, ką darai?
— Bet mes turim teisę dabar 

juo pasinaudot. Niekad traukinys 
nepraeis pro tokią didelę stotį!

Jis patraukia. Traukinys lekia...
Petras nustemba. Staiga, dasi- 

proti. Dieve, garvežys nevaldo
mas!

— Tiek gyvybių!.. Tiek gyvy
bių!.. — šnabžda jis.

— Ką tu sakai? — išsigąsta mo
tina.

— Mes į pražūtį lekiam! — at
sako jis. Staiga priduria: — lik ma
myte! Aš pamėginsiu dasigaut į 
garvežį.

— Petreli!
— Šiaip ar taip... mama!.. O čia 

tiek gyvybių... Ne, nepamėgint ne
turiu teisės!

— Tai... tepadeda tau Dievas, 
mano sūneli! Eik! — ji pabučiuoja 
jo kaktą. Akyse išdygsta ašaros.

Jis nyksta šaltų garų kamuoly. 
Vagonų pakojai apledėję. Petras 
slidinėdamas skuba. Smarki oro 
srovė nuplėšia jam kepurę. Štai ir 
anglių vagonas. Ach, bet jis netu
ri pakojų! Petras ištiesia į jį ranką 
— koja paslysta, jis kniumba... Ta
čiau, ranka nustveria vagono že
mos sienos viršų. Jis užsirepečki
na. Griuvinėdamas per anglių 
grumstus, puola į garvežį. Štai: ant 
grindų sudribęs tyso mašinistas. 
Priešais žybčioja artėjančios sto
ties žiburiai...

— Alio! Alio!..
— Klausau! — atsiliepia stoties 

budėtojas,
— Pro mūs stotį prašvilpė nesu

stojęs traukinys 32 nr. Spėju, kad 
garvežy įvyko nelaimė. Palikit jam 
laisvą ruožą...

Budėtojas, išmeta trūbelę. Pali
kit laisvą ruožą!.. Taip, bet jau dvi 
minutės priešinga kryptim švilpia 
ekspresas!.. Jis praneša viršinin
kui.'

— Kchi, kchi... — užsikosti kres
nas viršininkas, ir pirštais sulam- 
do ką tik uždegtą papirosą, — kas 
daryt, kas daryt?.. Kchi, kchi... 
Palaukit! Jei jau turi nukentėt, te- 
nukenčia geriau vienas, o ne du. 
Nuleist traukinį 32 nr. nuo bėgių!

Iš miško išneria dvi tviskančios 
garvežio akys, ir lanku išsiriečia

v NAUJI METAI.
Nužvango padangė gaudimais varpų, 
Užliejo mus džiaugsmo- jūružė.
Ei broli sesute, vėl metai nauji, 
Vėl metai naujieji atūžia.
Sakai — gaila tau to prabėgusio laiko. 
Neliūski — daug vasarų bus dar žalių, 
Dar laimę pavysim, tą jaunąją laimę— 
Bus lankos vėl pilnos žiedų.
Sulinkę senieji lai metai numiršta, 
Naujieji gražesnę mums dainą dainuos, 
Naujieji jauni, o jaunatvė — mūs sesė, 
Lai ilsis senieji kapuos.
Dar daugel barų lankoje išvarysim. 
Jaunatvės pražydusios lankos 
Į darbą mus kviečia, vilioja šypsniu, 
Kūrėjo jas laimina rankos.
Naujieji vėl metai, naujieji pas mus, 
Ir neša jie didžią mums viltį, 
Seineji kapuos ir negrįš niekada — 
Senuosius jau užbėrė smiltys.

Kazys Bradūnas.

visas žiburiuojąs žaltys. Stoties 
tarnautojų kojos neramiai trypia 
peroną. Katastrofa artėja,..

Garvežys atkosti, garvežys at
prunkščia. Tik... kas? — vagonų 
ratai vis rečiau tekartoja savo 
įprastinį tik-tak-tak! Garvežys 
(čiuožia į perono šviesą, atsidūsta 
ir... traukinys sustoja.

Stoties viršininkas įsmeigia klau
siančias akis į iš garvežio iššoku
sį suodiną vyruką,

Petras skubiai aiškina ir pridu
ria: — Greičiau, daktarą! Mašinis
tą, spėju, paralyžius ištiko.

Į stotį įrieda ekspresas.
Iš vagonų pasipila žmonės. Dide

li, seni ir maži. Jų lūpose smalsūs 
klausimai: kas? kaip? kodėl? Kas 
jau žino — atsakinėja. Dabar mi
nia apkursta. Bet greit sujuda. Ši
taip! Vadinas, mes buvom arti bai
saus pavojaus!.. Vienu akimirks
niu, lyg kažkieno pastūmėti, jie 
puola Petrą, pasilenkusį ties į pe
roną išneštu mašinistu.

Daug rankų jį glosto, daug lūpų 
bučiuoja. Daug daug tariama gra
žių ir giriamų žodžių. Pagaliau vi
si nori žinoti jo vardą ir jo pa
vardę.

Petras sumišęs rankove brauko 
suodinu veidu varvantį prakaitą ir 
šnabžda: — Kad čia nėr už ką... 
Kad čia tik niekai... — O vardas?.. 
Na, kaip čia dabar! Bet pasako:

— Aš — skautas.
Petras pakelia galvą aukštyn, 

nuleidžia žemyn. Pasuka į dešinę 
ir pasuka į kairę. Ir šypteli. Jis nu
duria pirštą į didžiulį stoties laik
rodį ir sako:

— Žiūrėkit, — Nauji Metai!
Žmonės pakreipia žvilgsnius. 

Teisybė, laikrodžio rodyklės viena 
kitą dengia ir šauja tiesiog į žvaigž
dėtą dangų. Jie šaukia „valio“. Jie 
puola sveikintis, linkėti...

Ekspresas atsikosti ir ima slinkti.
Minia vėl greit prisimena Petrą. 

Tačiau . . .
Suodinas vyrukas yra dingęs.

V. M r s.
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Iš kalėdinių švenčių
papročių-

Yra žinių, jog senovės lietuviai naujuosius metus 
pradėdavę kovo mėnesio viduryje. Tai buvusi Me
dinio arba O k o šventė, kurios šiokias tokias lie
kanas galima pastebėti ir šių dienų Kalėdų švenčių 
papročiuose ir liaudies prietaruose.

Krikščionybei išsiplatinus, naujieji metai buvo 
perkelti į sausio mėnesį. Tuomet ir visi stabmeldiš
kieji papročiai, burtai ir prietarai pradėta naikinti, 
todėl senovės naujų metų švenčių apeigų beveik nie
ko niekur neužsiliko.

Visas savo šventes senovės lietuviai pra
dėdavo didelėmis vaišėmis, kuriose valgydavo visokių 
valgių patiekalų ir gėrė įvairius gėrimus. Ypatingai 
didelės švenčių vaišės buvusios, tai senųjų metų už
baigimo ir naujųjų metų pradėjimo. Tuo metu buvę 
linksminamasi visomis išgalėmis. Tai darę dėkodami 
savo dievams už gerą derlių ir visą labą, taipogi pra
šė dievų viso gero kitiems metams. Būrė ir prana
šavo ateitį, ką ir dabar dar neretai kur galime paste
bėti pas prietaringus žmones.

Šventėse daug ir įvairių valgių būdavo valgoma 
todėl, kad tikėta kuris nešykšti daug valgių pasitiekti 
ir gerai svečius vaišinti, tai tam dievai duosią dar 
daugiau visokių gėrybių. Prietaringesniųjų žmonių ir 
dabar dedama visos pastangos kuo geresnių valgių 
šventėms pasitiekti, kad kitąmet tiems namams ne
trūktų viso gero. Joniškėlio apylinkėse buvo užsili
kęs gražus senovės paprotys Kūčiose nešti neturtin
giems kaimynams gėrimų, alaus, giros ar kito gėrimo. 
Tai darė tikėdami, jog bitės daug medaus neš. Ra
mygalos apylinkėje Kūčiose bitininkai pasidalindavo 
medumi, kad bitės daugiau medaus neštų. Vabalnin
ko apylinkėje Kūčiose bitininkai dainuodavo dainelę, 
prašydami medaus šiais žodžiais:

„Nebūk skūpus, bitninkėli, 
Atnešk Kūčių vakarienei 
Saldaus medaus dubinėlį“.

Pagirio apylinkėje Kūčių vakarienės metu ant 
stalo dedama kiaulės galva, kad kiaulės geriau ran- 
botųsi. Pastebėtina, kad kiaulės galvos Kūčiose ne
valgoma, nes sausas pasninkas. Rokiškėnai Kalėdų 
rytą valgo po šmotelį visokios mėsos, kad gyvuliai 
būtų sveiki ir riebūs. Dar seniau gerdavo tam tikrą 
gėrimą, vadinamą šermukšnyną, kad sodai derėtų. 
Šimonių apylinkėje Kalėdose vaikai vaikšto kaime

Lietuvos žiema, Fot, B. Buračas.

9Jamy.tė Jemel.
Ramybė, o žeme, šiandieną pas tave — 
Gaudimas varpų ten už girių aidėja. 
KlausykiteX Gloria skamba su saule. 
Nutilo. Vėl plaukia ir žvanga pavėjui,

Vis gaudžia, vis bokštuos, vis varis dainuoja.
Ir sklaidosi gandas po klonius, po girią,
Ir perkopia kalnus, ir jūrose skęsta, 
Bet žvanga, vis žvanga naujai lyg atgimęs.

Ir klausosi minios giesmės stebuklingos.
Ir klauso ir taria: Gyvenimo, Saule!
Tu Betlėjaus Žvaigždei Tu Kelrodi mūsų\ 
Ramybė tau šiandien, ramybė, pasauli.

Ramybė tau, žeme, sulaukei tu ryto
Snieguoto ir švento, giesmėmis dabinto- 
Varpai ten už girių dar gausti neliauja, 
Ir meilės liepsnomis pasaulis sušvinta.

Ir klaupiasi girios, ir klaupiasi kloniai, 
Ir lenkia kalnynai snieguotas viršūnes.^
Ir klaupiame mes prieš Ta Betlėjaus Šviesą ... 
Ramybę ir džiaugsmą Jis žemei sukūrė.

v Kazys B r a d ūnas.

trobų palangėse bliaudami avinėlio balsu, o už tai 
gauna dovanų pyrago arba saldumynų. Kieno palan
gėse vaikai Kalėdose subliovė, tam būsią laimingi ir 
geri metai. Rokiškio apylinkėse seniau Kalėdose ei
davo per kaimą susikibę viens kitam už juostos vai
kai, piemens ir bandininkai žaisdami, dainuodami ir 
įvairiais monais juokindami. Toks vaikščiojimas va
dinosi „Varmasas“. Užeidami į kiemus jie prašydavo 
dovanų. Kas duoda varmasininkams dovanų, tam bū
sią geri metai.

Kalėdų vaišėse vaišinami ne tik žmonės, bet ir 
gyvuliai. Daugely Lietuvos vietų yra senas paprotys 
Kūčių stalą pakloti šienu. Kiek netelpa šieno ant 
stalo, sudedama jis pastalėje, o ant šieno pastalėje 
padedama dar siekelis avižų. Visą tai rytmetį sušeria 
visiems gyvuliams po truputį. Gyvuliams duodama ir 
visų valgių, likusių nuo Kūčių vakarienės. Sako, tai 
daroma, kad gyvuliai būtų sveiki ir gerai augtų. Mer
kiniečiai, pirm valgant Kūčių vakarienę, paima ir ati
deda po vieną šaukštą visų valgių į bliūdelį. Paskui 
tą mišinį tris kartus apneša aplink visas trobas ir 
juomi pavaišina visus savo gyvulius. Tai esą daroma, 
kad gyvuliai būtų sveiki ir neitų iš namų. Nors dzūko 
šuo niekados pyrago negauna, bet Kūčių vakarą ne 
tik gauna, bet ir poniškai — ant lėkštės. Kūčių 
naktį ir šiaip Kalėdų švenčių metu visur pas mus 
ūkininkai gerai šeria gyvulius, kad jie išprašytų Die
vo javams gerą derlių. Pagirio apylinkėse Kalėdų 
rytą, o kitur Kūčiose, duoda bitėms Dievo pyrago — 
plotkelių, virtų kviečių su medumi. Tai daro, kad bi
tės daug medaus neštų ir geras derlius būtų.

Stabmeldybės laikais Naujų Metų naktį lietuviai 
pavaišindavę ir miško žvėris, tam tikslui su ypatin
gomis apeigomis buvusi išvedama sena ožka ant kelio 
vilkams sudraskyti. Dar neseniai Panevėžio apskr. 
buvo paprotys Naujų Metų naktį nešti katę ant vieš
kelio vilkams, bet katė, žinoma, parbėga sveika 
namo.

Kalėdų vaišėmis vaišingi senovės lietuviai neuž
miršdavo savo dievų ir mirusiųjų vėlių, kuriems gau
siai buvę aukojama valgių ir gėrimų. Pradėdami vai
šintis visados pirmus valgių kąsnelius ir gėrimų tau
res aukodavę dievams ir vėlėms. Valgius aukodavę 
numetant pirmus kąsnelius žemėn ir gėrimų pirmas 
taures išpildami trobos kampan. Kai gyvieji visi so-
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Ir musų žemėje vaikšto karaliai, (Iš Tr. 
Karalių papročių).

čiai prisivalgydavo, tai likusius valgius nunešdavo į 
kapines padėti ant mirusiųjų kapo arba užkasdavo 
kapinėse į žemę. Lyg koks mirusiems valgių aukavi- 
mas kai kur pas mus užsilikęs ir iki šių dienų.

Panevėžio apskr., Ančiškio apylinkėje neseniai 
dar buvo paprotys Kūčių vakarinės metu statyti ant 
stalo mirusiojo sėdimoje vietoje alaus stiklinę, kuri 
buvo laikoma per visą naktį, kad naktį atsilankiusi 
mirusiojo vėlė turėtų kuo vaišintis. Daugely Lietu
vos apylinkių po Kūčių vakarienės nenuima nuo sta
lo likusių valgių, kad atsilankiusios mirusiųjų vėlės 
turėtų ko valgyti. Šimonių apylinkėje seniau buvo 
paprotys pavalgius Kūčių vakarienę vėl stalą apdėti 
valgiais, ypač mėsiškais, kad naktį dvasios ateitų į 
svečius. Ar dvasios naktį tą valgį valgė ar ne, bet 
gyvieji visą tai suvalgydavo Kalėdose. Salotiečiai 
dvasioms maisto nors ir dėdavo Kūčių naktį, bet la
bai menką — tik duonos su druska ir tai labai pras
toje vietoje — pastalėje. O biržėnai vėles mėgo vai
šinti labai stipriu valgiu, garstyčninku, ir dėdavo ypa
tingoje vietoje — krosnies priekaktyje. Tą valgį dė
davo ne katinui, klystų, jei kas taip manytų, nes ka
tinas garstyčninko neėda. Mirusiųjų minėjimas ir jų 
apgailėjimas prie Kūčių stalo ir spėjimas, kuris iš val- 
gančiųjų nesulauks kitų metų Kūčių, veik visur dar 
ir dabar galima kaime pastebėti įvairiai, kad ir juo
kais buriant.

Visą kalėdinių švenčių laikotarpį, nuo Kūčių iki 
Trijų Karalių, praleidžiama pasivaišinimui vaikščio
jant pas kaimynus ir pažįstamus, pasilinksminimams, 
šokiams, žaidimams ir dainavimams. Tuo laikotarpiu 
nedirbama kai kurių darbų, ypač sunkesniųjų. Ne
dirbama ir tokių darbų, dėl kurių galį būti gyvenime 
koki nors nesisekimai.

Šimonių valse, apylinkės seni žmonės sako, jog 
Kalėdų vaišių laikotarpyje esą negalima verpti, nes 
kandys siūlus sukaposiančios. Negalima esą rūbų lo
pyti, nes avys būsiančios margos. Ramygalos apy
linkėje, senovės žmonės nemaldavę girnomis, kad va
sarą avys kvaituliu nesirgtų. Panevėžio apylinkėje 
sakoma, kad tarpšvenčio metu esą negalima plunks
nų plėšyti, kad žąsys kiaušinių nelestų, Dzūkijoj yra 
sakoma, jei Kūčiose ar Kalėdose bulves skusi, tai 
avių vilna neželsianti. Jei galvą šukuosis, tai vasarą 
bulvės kirmysiančios. Jei Kalėdose grūdus sijosi, tai 
■vasarą žirniai kirmys. Jei Naujuose Metuose virsi ko
pūstus, tai vasarą juos kirminai nuės. Panevėžio apyl. 
vyrai švenčių laikotarpy neveja virvių, kad avys ne
sirgtų. Yra ir daugiau nedirbamų darbų, kurių nė ne
suminėsi, Tačiau visi toki prietarai jau atgyveno savo 
laikus ir retai kur begalima juos pastebėti.

B. B u r a č a s.

SKAUTĖS PADEDA NETURTINGIEMS.
Krizė visame pasaulyje palietė daug šeimynų, taip pat ir 

Prahoje. Tai matydamos Prahos skautės, norėdamos parodyt;, 
kad jos iš tikrųjų yra artimųjų draugai, nutarė padėti neturtin
gųjų inteligentų šeimų mergaitėms. Skautės paima neturtingas 
mergaites į savo šeimynas pietauti, bet tai ne tik vien sekma
dienio pietums, bet kiekvieną dieną. Be to, skautės pakvie
čia į savo sueigas neturtingas mergaites, žaidžia su jomis, pa
ima veltui į stovyklas ir iškylas, stengiasi joms sunkiomis die
nomis duoti nieko nekaštuojančios ir geros, sveikos pramogos.

L i SKAUTĖS RUMUNIJOJE,
Skaučių organizacija Rumunijoje įsikūrė 1930 m. Dabar 

jų skaičius pasiekė 2.000. Tai beveik išimtinai, kaip ir pas mus, 
Lietuvoje, įvairių mokyklų mergaitės. Rumunijos skautes pra
džioje organizavo princesė Elena ir jai rūpinantis rumunų skau
čių organizacija sustiprėjo. Mūsų Rumunijos sesutės nėra nie
kad stovyklavusios palapinėse. Tik praeitą vasarą buvo mė
ginta išnuomotoje vieno moterų vienuolyno daržinėje stovyk
lauti. Sako, kad šis pirmas mėginimas stovyklauti buvo visai 
pasisekęs ir, manoma, kad kitą vasarą stovyklautojų skaičius 
žymiai padidės. Rumunijos skautės neturi savo laikraščio, bet 
skautų laikraštyje Cerietasul jos turi savo skyrių.

Skautės Suomijoje.
Skautės organizacijos Suomijoje egzistuoja nuo 1919 m. 

Čia yra net 3 skaučių organizacijos, bet jos nesiskiria įstata-s 
ar pakraipa, bet tik kalbomis, nes Suomijoje žmonės kalba ne 
tik suomiškai, bet ir švediškai. Pirmoji suomių skaučių asocia
cija SUOMALAINEN PARTIOTYTTOLIITTO yra suomiškai 
kalbančių mergaičių organizacija, kita FINLANDS SVENSKA 
FLICKSIOUTFORBUND yra organizacija švediškai kalbančių 
skautų ir skaučių, bet yra dar ir trečioji organizacija, kurioje 
lygiai vartojamos abi kalbos — tai SUOMEN VAPAA PAR- 
TIORYHMA — FINLANDS FRIA SCOUTBRIGAD.

Skautės yra organizuojamos kaip ir pas mus skiltimis :š 
8 — 10 mergaičių. Kelios skiltys sudaro draugovę. Jei drau
govėje yra daugiau 4 skilčių, tai ji yra dar dalinama dviem 
(ar daugiau) būriais. Prie skaučių draugovės gali būti ir paukš
tyčių lizdas bei vyresniųjų skaučių skyrius. Taigi Suomijoje 
draugovės gali būti daug didesnės, kaip Lietuvoje. Paprasta; 
draugovės skaučių skaičius ten yra 40 — 60, bet kartais jis 
siekia 200.

Prie kiekvienos draugovės yra tėvų taryba. Paprastai 
draugovė stengiasi turėti savo būklą, knygyną, vėliavą ir laik
raštuką. Dažniausiai draugovė susideda iš vienos mokyklos 
mergaičių, joms kartais vadovauja kas nors iš mokytojų (daž
niausiai gimnastikos mokytojas), bet nevisų mokyklų mokytojai 
pritaria skautėms.

Draugovę veda draugininke, kurią paprastai norima turėti 
rimtesnį asmenį. Draugininke turi pagelbininkę — adjutantę. 
Ši tvarko draugovės raštinę. Draugininke negali nutarti nieko 
svarbesnio be dr-vės štabo posėdžio. Šiame posėdyje dalyvauja 
dr-kė, adjutante, būrininkės ir jų pagelbininkės. Skiltininkės 
į štabą įeina tik mažose draugovėse, didesnėse gi draugovėse 
štabo posėdžiuose jos nedalyvauja, bet joms yra daromos 
specialės skiltininkių sueigos, kurias veda draugininke ir kurios 
turi tikslo daugiau lavinti skiltininkės, negu spręsti dr-vės 
reikalus.

Visos dr-vės sueigos daromos kas vieną — du mėnesius. 
Jų programose be oficialės dalies yra žaidimai, skilčių kon
kursai ir pramoginiai skilčių pasirodymai. Vieną kartą būna 
ypatinga metinė sueiga.

Aišku, kad esant didelėms draugovėms, visas svarbesnis 
skautiškas darbas yra varomas atskirose skiltyse. Skiltys daro 
sueigas kas savaitę. Sueiga tęsiasi 1 — 2 valandas. Taip pat 
daroma gan daug iškylų.

Pasiruošimui į patyr. laipsnius skautės, be skilties sueigų, 
dar renkasi grupėmis ir atskirai. Paprastai ruoštis į III pat. 
laipsnį pradedama mokslo metų pradžioje ir darbas varomas 
per visą žiemą, kad anksti pavasarį kandidatės galėtų išlaikyti 
egzaminus ir iškilmingą Šv. Jurgio dienos sueigą duoti įžodį.

Stovyklauja suomės neperdaugiausia, nes tinkamas sto
vyklauti laikas jų krašte yra gana trumpas, tik nuo birželio 
mėn. 20 d. iki rugp. m. 15 d.
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Lietuviai pasaulinėj skautų Jamboree

Musų triumfališki pasirodymai
prie Jamboree laužo.

Litvania pasirodo. Griausmingi aplodis
mentai Lietuvai. Vengrijos regentas pa
norėjęs pamatyti „litvanų“ pasirodymo. 
Visas B.-Powellio paradas lietuvių pas

tangom. Juokas iki ašarų.
Dievas iš prigimties apdovanojo mane 

kiek jorkširiško stiliaus snukučiu, taip ’r 
visą figūrą man suteikė ne tokią, kokią 
numato spprūtos programa, taigi kai su
žinojau, kad teks man su visais tais stam
biais minusais vykti į pačią Vengriją ;r 
ten visam pasauliui pasirodyti, kaip Lie
tuvos reprezentantu, tai iš to susijaudini
mo vos nepradėjau vartoti pudros. Taigi, 
pradžiai nusipirkęs tik bonką odekolono 
išvažiavau su kitais mielais broliais į už
sienį Lietuvos garbę ginti. Ir ot aš čia ir 
papasakosiu, kaip mums ten vyko su tais 
pasirodymais. Pasirodo, kad į mūsų fizio
nomiją nieks nei dėmesio nekreipė (jei 
neskaityti tų, kurios dabar sieksninius 
laiškus rašo), o pasirodymams kitkas bu
vo svarbu. Ir štai vos tik spėjome atvykti 
į Gbdbllb, kai prie mūsų prisistatė stam
bus senyvas skautininkas su plačiausia 
šiaudine skrybėle ir labai trumpom kel
nėm (kai vėliau paaiškėjo, tai dvasinės 
kunigų akad. profesorius, kunigas, teolo
gijos daktaras) ir pareiškė, kad jis yra 
mūsų kvartalo laužo vedėjas ir pakvietė 
mus laužų programoje dalyvauti. Nežiū
rint didelio nuovargio po kelionės, mie
lai sutikome išnaudoti progą. Ir taip rug
pjūčio m. 3 d, suskambėjo Jamboree pir
mą kartą lietuviško meno žodis.

Čia aš dar noriu pridėti, kad laužai 
ten gerokai skyrėsi nuo mūsų lietuviškų 
laužų. Ten viskas grandioziniai: didžiulė 
aikštė, viename jos kampe puiki scena, 
aplinkui išvedžioti ruporai, apšviesta pro
žektoriais — tai laužavietė. Ugnies čia 
kaip ir nebuvo, taigi didžiulis ,,laužas" su 
mažyte liepsnele (šalia scenos) ir bent 
kiek dūmų. Visi pasirodymai scenoje. 
Taip ir mes rugp. 3 d. vakare visi subė
gome į tą sceną. Tūkstantinei miniai pa

ir su kupranugariu randam bendrą kalbą. 

skelbė, kad štai Litvania pasirodo! Ir 'š 
scenos griaudžiai pravirko smuikas lietu
viškąjį „Plaukia sau laivelis", jam mor- 
morando pritarė visa draugovė, o paskui 
gražioj mėnesienoj iš viso pasaulio marga 
publika išgirdo lietuviškos dainos roman
išką melodiją, išpintą jiems dar negir
dėtais lietuviškais žodžiais. Kaip pabaigė
me visa minia gausiais aplodismentais pa
sisakė, kad... patiko. Antroji dainelė bu
vo jau gyva ir skautiška, tai — „kas 
stovyklas rengia". Tai tą dieną tiek. Apie 
tą pasirodymą net Budapešto laikraščiai 
specialiai rašė.

Kai tame pačiame kvartale buvo ant
rasis laužas, mes jau išėjom su įdomes
niais dalykais. Sukombinavom padaryti 
radio. Iš prekių dėžės padirbom „apara
tą", prie kurio pritaisėm bliūdą, kuris tu
rėjo vaizduoti kondensatorių ar kažką 
panašaus (aš apie radio techniką silpnai 
nusimanau). Iš skautiškų lazdų padarėm 
anteną ir kai tik milžiniškai publikai 
paskelbė, kad pasirodo „litvanai", tai su 
visais tais „techniškais pabūklais" visa 
draugovė atsidūrė scenoje. Ir prasidėjo 
transliacija. Kai „radio direktorius" sė
dėjo prie aparato ir sukinėjo bliūdą, tai 
radio truputį pacypė, o pagaliau radio 
bangos brolio Rauteno lūpomis (kuris sė
dėjo pačiame aparate) ėmė angliškai, vo
kiškai ir k. šnekėt: Alio, alio radio — 
Kaunas... ir taip čia buvo pasakyta kiek 
Lietuva turi kvadratinių kilometrų, kiek 
joje yra gyventojų, kol pagaliau po 1 mi
nutės informacijų prasidėjo „koncertas".

Pirmiausiai publika išgirdo labai seną 
lietuvišką sutartinę, kurią Paliulis mus 
.šmokė, — tai buvo atvaizduota seniau
sios lietuviškos dainos periodas, toliau 
jau subliovė ragai (tokie, kur padorūs 
piemenys Lietuvoj triūbuoja). Ir, broliuk, 
tu mano! Koks publikoj entuziazmas! Plo
jimai, kaip griaustinis palydėjo šį origi
nališką numerį. Po to dar vienu etapu 
„pažengėm" lietuviškoj dainoj ir muzikoj. 
Čia buvo sudainuota viena liaudies dai
nelė (berods, „kas subatos vakarėlį") ir 
po to skudučiai. Publika be galo triukš
mingai ir karštai sutiko ir šitą „etapą". 
Ir pagaliau — nauji laikai. Suskamba ga
lingai ir energiškai kovos daina „Juodbė
riai, galvas aukštyn". Tai naujų laikų Lie
tuvos dvasios ir nuotaikos simbolas. Stai
ga radio nutrūksta. Ponas „direktorius" 
pasuka bliūdą ir pasigirsta iš aparato — 
„alio, alio radio Budapest—Godollb ir čia 
visa draugovė padarė didžiausį siurprizą 
vengrams: uždainavo vengrišką linksmą 
dainelę! Vos spėjome pusę posmo dava- 
ryt, kai entuziastinga minia griausmingais 
plojimais, šauksmais ir neišpasakytom 
ovacijom nustelbė mūsų dainą!.,. Aš ne
sugebu rasti tinkamų žodžių atvaizduoti 
tam didžiam entuziazmui! Iš visų kampų 
šaukė „elian Litvania!" (valio Lietuva!). 
Ir kai mes bėgome nuo scenos vengrai

Budėk!

čiupo mus už rankų, sveikino ir kelioliką 
minučių be perstojimo šaukė „elian“ Lie
tuvai. Mane, žinot, vos nulipus nuo sce
nos, kažkoks senis, žilas vengras, griebė 
į glėbį, apkabino, pabučiavo ir pridėjo: 
„nuo šios valandos aš geriausias Lietuvos 
draugas!“ (Iš svetimtaučių skautų dar nie
kas nebuvo Jamboree su vengrų dainomis 
pasirodęs).

Dabar lietuviams prasidėjo aukso am
žius. Pasidarėm stovykloj ir vengrų vi
suomenėj garsenybės. Stovyklą lankan
čioji publika (o tokios buvo kasdien ne
mažiau 10.000) ieškojo stovyklos plane, 
kur toji Litvania ir kiekvienas norėjo pa
matyt, kaip atrodo tie „litvanai“, kurie 
iš 44 tautų vieninteli, kurie per porą die
nų išmoko vengriškai! Savo geros markės 
taip ir nepagadinom.

Mūsiškiai Berlyne: kupranugariai (ne 
mūsiškiai), psk. G. Venclauskaitė, 
sklt. A. Masiulis ir psk. J. Tarbūnas.

i ............... .........

Tiesa, danų skautai iš Jamboree per- 
davinėjo įdomesnių numerių per radio į 
Kopenhagą. Taip ir mus pakvietė su sku
dučiais koncertuoti. Paliulis ir Co šitą 
malonią progą sėkmingai išnaudojo. Ova
cijos didžiulės.

Atsirado pašėlęs kūrybinis nusiteiki
mas. Pirmai progai pasitaikius, mes vėl 
„gastroliuojam". Šį kartą jau iš aktualo- 
gijos. Stovykloj, mat, labai buvo madoj 
žodis „change", reiškia angliškai — mai
nyk. Stovyklautojai kiekviename žings
ny girdėjo tą change, na, ir taip nusičen- 
žavo, kad kito net pažint nebuvo galima, 
kokios tautos jis yra. Vieną vakarą mes 
pastatėm tokį vaidinimą. Eina du skau
tai ir susitinka. Mėgina įvairiom kalbom 
susikalbėti ir niekaip nesuranda tokios 
kalbos, kurią abu mokėtų. Pagaliau vie
nas iš jų sušunka „change!" ir, ot, jau su
sišnekėjo. Tuoj pradeda čenžuotis. Pirma
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Vengrijos skautės sveikina lietuvius.

pasikeičia ženkliukais, paskui kaklaraiš
čiais, kepurėm ir galų gale... bliūzėm. 
Publika sprogsta juoku. Pagaliau kai visą 
sučenžavo, tada vienas jau rodo kitam į 
kelnes ir klausia change? O tuo tarpu 
scenon užlipa aukštas vengrų skautų po
licininkas ir sustabdo, šaukdamas, kad 
change daryti yra uždrausta. (Mat, tą die
ną buvo išėjęs ir toks įsakymas, kad 
draudžiama daryti change). O policininką 
mes padarėm iš dviejų: buvo stovykloj 
toks ilgas, ilgas brolis Alg. Perekšlis, tai 
mes jam ant pečių užsodinom dar vieną 
netrumpą tipą ir apdengėm vengrišku 
ploščiu — tai išėjo puikus policininkas! 
Tą numerį teko net kituose kvartaluose 
pakartoti, tiek visiems patiko.

Pats Vengrijos regentas gerb. H o r- 
t h y panorėjęs pamatyti, kaip mes vaidi
name ir štai vieną vakarą teko būti 
„gastrolieriais" prieš patį Horthy, kuris 
entuziastiškai mums, lietuviams, plojo 
prie to paties laužo.

Tarp daugelio kitų dar baigiantis sto
vyklai vėl vieną triuką sugalvojom. Ke
liolikos tūkstančių akivaizdoj suvaidi- 
nom B.-Powellio išleistuvių paradą. Pats 
B.-P. buvo jau išvykęs. Buvo taip. Ant 
scenos dirbtiniu arkliu užjoja B.-Powellis. 
Nulipa nuo arklio ir štai publika mato 
BiPi. Tas „BiPi“ buvo mūsų brolis Eug. 
Švedas. Publika leipsta iš juoko. Mūsų 
BiPi (labai panašus į tikrąjį) užlipa ant 
„tribūnos" (tam tikra dėžė su atitinkamu 
užrašu). Čia prasideda paradas. Vi

sus savo brolius pavertėm vi
sokių tautų atstovais. Ir visą tai, kas bu
vo vaizduojamoj tautoj ar jos uniformoj 
charakteringa čia pat parodėm. Visa 
publika triukšmingu juoku ir garsiais plo
jimais lydėjo žygiuojantį išdidų „ameri
kietį", simpatingą „daną", sijonuotą „ško
tą", o „syrietis" net kupranugariu prajo
jo. (Mat, syriečiai turėjo stovykloj kupra
nugarį). Mes gi jį padirbom iš poros skau
tų, dviejų marškų ir vieno bato (vietoj 
galvos). 0 kad visi juokėsi iki ašarų, tai 
nėra abejonės, kad atitinkamai iškėlė ir 
ovacijas.

Kadangi šiaip ar taip redaktorius vis 
tiek su raudonu rašalu šį mano straipsnelį 
apipešios, tai aš čia jau nutrauksiu savo 
iškalbingumą, o pridėti būtų oi daug ko, 
ypač kad savo pasirodymais kuklieji lie
tuviai iš kart toli pralenkė kitas tautas.

Psktn. Henr. Lukaševičius.

CEILONO DOVANA 
JAMBOREE SKAUTAMS.

Ceilono sala yra žinoma savo arbatos 
produkcija. Kada Ceilono skautai šią va
sarą važiavo į tarptautinę skautų sto
vyklą į Jamboree, Ceilono arbatžolių 
plantatoriai įteikė jiems 1.700 svarų ar
batžolių, kad perduotų kitų kraštų skau
tams nors po mažą pakietuką. Kažin, ar 
kas lietuvių skautų Jamboree gavo Cei- 

"loniškos arbatos?

Iš stovyklautojo užrašų
(Jamboree smulkmenos).

NEPAŽINO BADEN-POWELLIO.
Lordas Baden-Powellis, nenorėdamas 

kad įvairūs oficialūs sutikimai su orkes
trais ir žurnalistais bei prakalbomis jį 
kelionėje vargintų, nutarė važiuoti ; 
Jamboree „inkognito" ir pasivadinęs 
Donald White ligi Vienos jis važia
vo traukiniu, gi nuo Vienos ligi Buda
pešto garlaiviu. Tuo pat garlaiviu važia
vo į Jamboree ir amerikiečiai skautai, 
kurių tarpe maišėsi B.-P., bet nieks jų 
civiliai apsirengusiame žmoguje nepažino 
pasaulio skautų šefo.
SKAUTĖS JAMBOREE.

Pasirodo, buvo ir skaučių, stovykla
vusių Godollo Jamboree. Tai buvo uk
rainietės, kurios stovyklavo šalia skautų 
ukrainiečių ir pakarpatų Rusijos Čeko
slovakijos stovykloje. Čekoslovakijoje 
skautės ir skautai sudaro vieną organi
zaciją.
1OOO LITŲ STOVYKLOS VARTAMS.

Prancūzų skautų vadovybė paskelbu
si konkursą padaryti projektą vartų į 
prancūzų skautų stovyklos skyrių. Var
tai padaryti iš vietoje pirktos medžia
gos. Šiam reikalui paskirta 2500 frankų. 
(1.000 litų).
PIRMOJI PAGALBA JAMBOREE.

30.000 stovyklaujančių skautų Jambo
ree buvo viena ligoninė ir 10 pirmosios 
pagalbos punktų. Keliose vietose stovėjo 
greitosios pagalbos automobiliai, kurie 
per 5 min. po nelaimingojo atsitikimo jau 
atsirasdavo įvykio vietoje.
SKAUTAI, DIRBĄ SKAU- 
TYBĖJE PER 20 METŲ

Godollo Jamboree turėjo savo atskirą 
susirinkimą. Tokių skautų šioje Jamboree 
atsirado 70.
LANKYTOJAI.

Kasdien Jamboree būdavo minios lan
kytojų. Vieną sekmadienį buvo užregis
truota 110 tūkstančių atsilankiusių sve
čių, vadinas, jų buvo daugiau, negu Kau
ne yra gyventojų.
VESTUVĖS JAMBOREE.

Ankstyvesnėse Jamboree tokių įvy
kių nebuvo. Skautiškos sutuoktuvės įvy
ko pirmą sykį šioje Godollo Jamboree 
rugpiūčio m. 14 dieną. Apsivedė viena 
Škotijos skaučių vadė su vienu Anglijos 
skautininku. Buvo įdomios iškilmės. 
KATASTROFA SU LENKAIS 
JAMBOREE.

Lenkai į Jamboree buvo atvykę net 
su savo automobiliu, kuriuo labai mėg
davo lakstyti Godollo miesčiuke ir Bu
dapešte. Bet su šiuo automobiliu neap
siėjo be nelaimės. Vieną dieną Godollo 
gatvių kampe jis susidūrė su vengrų 
skautų motociklistu. Pasėkos baisios. 
Motociklistas užmuštas vietoje, o ponia, 
kuri važiavo motociklo priekaboje, nu
stojo abiejų kojų. Lenkai liko gyvi

Idėjos ir darbai.
X Arkivyskupas J. Skvireckas būsiąs 

pakeltas į kardinolus. J. E. Ark. Metro
politas J. Skvireckas išvažiavo į 
Romą padaryti Šv. Tėvui penkmetinio 
vizito ir ta proga, manoma, būsiąs pa
keltas į kardinolus už ypatingus nuo
pelnus katalikybei ir už šv. Rašto išver
timą lietuviškai.

X J. E. Ministerio J. Aleksos 10 m. 
ministeriavimo sukaktys, praėjo labai iš
kilmingai. Ministerį sveikino mūsų visuo
menės ir politikos veikėjai, Dotnuvos 
žemės ūkio akademija 10 metų sukakties 
proga p. ministeriui J. Aleksai suteikė 
garbės daktaro laipsnį.

X Vytauto D. kaulus norima parga
benti Lietuvon. Prieš keletą mėnesių bu
vo norėta Vytauto D. kaulus sutvarkyti 
ir tam reikalui D. Malinausko rūpesčiu 
buvo paruoštas puikus sarkofagas, bet 
lenkai tvarkyti neleido, nes, jų nuomone, 
nežinia, kurie kaulai yra Vytauto D. Pas
kutiniuoju laiku vėl sudaryta komisija 
baigti pradėtiesiems tvarkymo darbams ir 
kaulus pargabenti į Lietuvą. Tačiau ma
noma, kad lenkai vėl darys įvairių truk
dymų.

X Vaikų literatūros tėvui — ordinas. 
Mūsų gausingiausiam vaikų literatūros 
rašytojui Pranui Mašiotui sukako 70 
metų. Vyriausybė už nuopelnus jį apdo- 
v anojo ordinu.

X Mykolui Šlepavičiui — 70 metų. 
Žinomam verslininkui ir verslininkų laik
raščio įsteigėjui šiomis dienomis sukako 
70 m. amžiaus.

X Poetas O. Milašius pasaulinėje li
teratūros antologijoje. Žinomo Argentinos 
rašytojo Manuel Galvez žmona, kuii 
dabar ruošia pasaulinės literatūros anto
logiją, paskyrė vieną puslapį lietuvių li
teratūrai, kur bus įdėta O. Milašiaus 
— „Kvailys“, kurį Galvez išvertė iš pra?i- 
cūzų kalbos.

X Knyga apie Tumą-Vaižgantą. A. 
Merkelio knyga apie Tumą-Vaiž
gantą jau yra spausdinama ir knygų 
rinkoje pasirodys sausio mėn. Knyga tu
rės 500 pusi. Leidžia Pažangos b-vė. Pa
puošimai dail. Steponavičiaus,

X Latvių meno paroda Kaune. Vy
tauto Didžiojo U-te atidaryta didelė lat
vių meno paroda. Joje dalyvauja pen
kiolika žymiausių latvių dailininkų. Tai 
pirma tokio maštabo mūsų kaimynų me
no paroda. Parodą organizavo Naujosios 
Romuvos Bičiulių S-ga.

X Priešalkoholinis kongresas įvyko 
gr. mėn. 30 ir 31 d. Kaune, Liaudies Na
muose. Visa eilė paskaitų ir referatų 
aktualiomis blaivybės temomis.

X Aeronautikos institutas Lietuvoje, 
Mūsų universiteto technikos fakultetas 
pradėjo rūpintis, kad Lietuvoje būtų 
įsteigtas aeronantikos institutas. Institu
tas būtų pavadintas Dariaus ir Girėno 
vardu.

TIKRAS SKAUTIŠKUMAS.
Reiškiu padėkos žodį skautui Kaziui 

Gliožeriui, keletą metų saugiai ir tvarkin
gai išlaikiusiam buvusią Kretingos vidu
rinės mokyklos skautų kasą ir dabar, nie
kam neprašant (niekieno net nežinota, 
kad būtų kas likę), man ją (80 lt. 35 c.) 
įteikusiam.

Skautas J. Kirlys, 
vid. m-los skautų vadovas.
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□Cuo Guti ?

Smarkiai krisdama iš kalnų, A a r o s upė B o d e 1 i o 
slėnyje teka jau lėčiau ir neša savo mėlynose bangose medžių 
kamienus, kaip jaunas darbininkas. Bet ji ramumo turi ne dau
giau, kaip tikras kalnietis. Ji turi mintį Tūno ežere dar kartą 
nusikratyti tomis ledynų šiukšlėmis.

Prie medinio tilto su užtvanka, krante tebestūkso lieka
nos seno mūro, kuris praeityje gynė Untersee miestelį nuo 
priešų. Senasis mūras niekados nesapnavo, kad jame bus šen 
ir ten išmuštos angos, kad įleistų šviesą ir orą į mažas vargingų 
žmonių lūšneles, prisiglaudusias prie jo. Išilgai kranto rikiavosi 
arti vienas prie antro miestelio namai, su smailiais raudonai:; 
stogais ir gėlių darželiais palangėse. Kaip piemuo, viršum 
miestelio kilo senas bažnyčios bokštas. Tolumoje stūksojo 
Alpių kalnai, kurių šlaitais kopė į viršų pulkai eglių.

Mažoje trobelėje prie senojo miesto mūro gyveno A p la
pai p ų šeima. Tėvas sirgo ir nesikėlė iš lovos. Šiandien 
jam ypač sunku gulėti. Jis taip norėtų šiandien nueiti į baž
nyčią.

— Jau metas dengti stalą, Vrenele! — pasakė tėvas še- 
šerių metų šviesiaplaukei dukrelei. Vaikas atsigrįžo į jį :i 
rimtai pažiūrėjo šviesiom mėlynom akutėm.

— Žinai, tėveli, šiandien užtruks ilgiau, nes reikės už
tiesti staltiesę. Aš noriu jau pradėti, kad mamai nebereikėtų 
rūpintis, kai ateis iš bažnyčios.

Ji pradėjo darbą — padėjo ant stalo staltiesę, išklojo ją, 
užlipusi ant suolo pasienyje ištiestomis rankutėmis išlygino 
staltiesę. Nušoko, ir pribėgusi ištaisė raukšles kampuose. 
Paskui pribėgo prie indaujos ir užlipė ant kėdės.

— Vaikuti, tu nukrisi nuo kėdės su lėkštėm!
— Ne, ne, aš nenukrisiu, tėveli, aš pripratus, — ir vikriai 

nušoko nuo kėdės.
— Kodėl tu užsimerkei? — paklausė tėvas, pastebėjęs, 

kad Vrenelė šaukštus dėlioja užsimerkusi.
— Žinai, mūsų šaukštai nevienodi, o aš tėvelį ir ma

mytę lygiai myliu. Todėl aš užsimerkusi skirstau šaukštus, kad 
nematyčiau, kam teks blogesnis. Arba kad Kristui padedu di
desnį šaukštą!

* •

— Buvo puikios iškilmės, — pasakė motina, atėjusi iš baž
nyčios. — Aš truputį bijojau, nes Kristas buvo blogiau išmokęs 
katekizmą. Bet, Kasperai, kodėl atidarytas langas,

—• Aš norėjau girdėti, kaip skamba varpai, nes pats ne
galėjau būti su jumis.

Kol motina uždarė langą, varpai nuskambėjo paskutinį kar
tą. — Jau ateina Kristas, — pasakė motina.

Pro duris įėjo gražus, aukšto ūgio berniukas, apsivilkęs 
tamsiai mėlynu, aiškiai perdideliu, kostiumu.

— Tuoj nusivilk švarką, — pasakė motina.
-— Ar tuojau?
— Taip, nes tuoj pietausim.
Labai rūpestingai ji paėmė švarką ir pakabino ant kėdės. 

„Tai gera medžiaga, stipri!“
Berniukas su nauja sniego baltumo liemene atsisėdo 

prie stalo.
— Na, — paklausė tėvas, — ką gi tau parašė?
Kristas padavė konfirmacijos pažymėjimą, ir tėvas per

skaitė: „Kristupas Aplanalpas, gimęs 1892 m. kovo mėn. 15 
dieną, sūnus Kasparo Alpanalpo iš Untersee, policininko, ir jo 
žmono- Barboros. Sutvirtintas Didįjį Penktadienį, 1907 m. 
kovo mėn. 29 d..."

— Vaike, kiek daug mes turėjome dėl tavęs rūpesčių, — 
pasakė tėvas. — Būk visada geras. Aš esu nesveikas, kas 
žino, gai tau teks rūpintis motina ir sesutėmis.

— Aš negaliu suprasti, kaip krikšto tėvas nepridėjo prie 
kostiumo laiško, — pasakė motina, atsinešusi iš virtuvės sriu
bą. — Jis parašo tokių gražių laiškų, o šiandien kaip tyčia 
laiško nėra. Aš dar kartą apžiūrėjau dėžutę — ten tėra me
džiagos atkarpos, ir nieko daugiau.

— Papasakokit man pamokslą, — paprašė tėvas.

— Kad sunku pakartoti, — atsakė sūnus. O motina pri
dūrė: — Aš gerai supratau, ką jis kalbėjo apie vardus. Kaip 
Kristus visus pašaukė vardais: Simonas, Jonas, Marija, ir po i o 
pasakė — aš pavadinau tave vardu, tu esi mano. Tai buvo 
gražu. Ir žinai ką aš tada pagalvojau?

— Ką? — paklausė tėvas.
— Kad ir tau reikėjo pasiklausyti, būtų ir tau patikę.
— Kodėl?
— Nes yra gražu, kai žmonės vienas antrą vardu va

dina. Man daugiau patiktų, jei tu visada vadintum mane vardu.
— Argi aš kitaip vadinu?
— Žinoma, tu visada šauki: ei tu! o mano vardas juk 

Barbora ...
Tuo tarpu atbėgo dvi mergaitės, viena vienuolikos, antroji 

devynerių metų. Vyresnioji turėjo verbų šakelę. Ji norėjo 
įsegti ją broliui, bet kadangi jis pakabino švarką ant kėdės, 
tai ji atsargiai įdėjo šakelę į atlapo kilpelę.

— Kristai, tu jau didelis! Sveikinam,
Po pietų Kristas perbraukė su ranka per liemenę, ir kaž

kas sugirgždėjo, kaip popieris.
— Žiūrėkit, čia dar viena kišenė, viduje, užsegta su 

sagute!
Jis išėmė iš kišenės laišką. Reiškia, krikšto tėvas vistik 

parašė! Motina atvokavo, nors aiškiai buvo parašyta: mano 
krikšto sūnui Kristupui Aplanalpui.

— Čia dar kažin kas! — ir motina išėmė iš voko naują 
sidabrinį penkių frankų pinigą. — Koks geras tavo krikšto 
tėvas, negana, kad padovanojo kostiumą — dar ir pinigų siun
čia. — Ir ji balsiai perskaitė laišką:

Mielas, vaike!
Tu išaugai didelis, ir išėjo daugiau medžiagos! Tokie pla

tūs pečiai, ir tokios ilgos rankos! Aš tyčia prisiuvau petnešoms 
.sagas žemiau, kad mamytė galėtų jas perkelti aukščiau, kai 
išaugsi. Vaike, aš labai norėčiau tau į rankas įduoti tavo laimę, 
bet mes žmonės to negalime, mūsų likimas Dievo rankoje. Aš 
duodu tau daugiau, negu tik kostiumas, tu gali pas mane mo
kytis siuvėjo amato, atvažiuok tuojau po Velykų. Aš įdedu pi
nigų kelionei. Sveikink tėvelius.

Tavo krikšto tėvas Kristupas Rindlisbakeri s“.
Jaunuolio veidas apsiniaukė. Jis suraukė antakius, bet 

neištarė nė žodžio.
— Kur eini? — paklausė motina, kai jis atsikėlė.
— Dabar dar eisiu pas Harderį drauge su kitais.
Pradžioje berniukai ėjo šlaitu tylėdami. Buvo graži pava

sario diena, žydėjo anemonai ir zvimbė pirmosios pabudusios 
bitės. Danguje karojo išdraikyti debesys,

— Kuo tu nori būti? Ką veiksi toliau? — klausinėjo 
berniukai vienas antrą. Visi turėjo atsakymą, tiktai Kristas, 
jų vadovas, nežinojo, ką pasakyti.

— Inžinierium?... — atsakė jis abejodamas.
— Įstosi į technikumą mokytis? — pajuokavo vienas,
— Ne, pradėsiu iš karto nuo praktikos.

• *

Lietus ir smarkus pietų vėjas. Naktį pasikeitė oras. Juk 
pavasaris nėra tik žalios pievos ir vieversėlio giedojimas, pa
vasaris yra dar kova dėl būvio.

Motina dėliojo Kristo daiktus. Viskas jau buvo sudėta į 
skrynelę, naujas kostiumas ant viršaus.

— Ei, tu! — pasakė tėvas. — Jis nenori važiuoti, mū
sų Kristas, Aš jį išsiunčiau kažin ką atnešti, tai galime pa
sikalbėti.

— Ką, nenori pas krikšto tėvą?
Kristas sugrįžo virtuvėn.
— Ką, tu nenori eiti? — kreipėsi į jį motina. — Juk mes 

neturime pinigų leisti tave į mokslą. Krikšto tėvo pasiūlymas 
tau yra kaip dovana iš dangaus!

— Bet aš neisiu!
— Tu nedėkingas! Ar tik to tave mokino mokykloje?
— Geriau būti mūrininku, kaip tupėti ant stalo ir traukti 

adatą!
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— Juk siuvėjo amatas yra geras ir pelningas, supranti.
— Taip, bet tinka tik moterims.
— Tu eisi! — suriko tėvas supykęs.
— Taip, aš eisiu, bet ne pas krikšto tėvą.
— Tai eik, ir būk niekas!
— Tai aš einu, — atsakė jaunuolis,
— Bet neimk dovanoto kostiumo! — tarė motina.
Kostiumą išdėjo ant kėdės. Kristas paėmė porą darbinių 

marškinių, kojinių ir keletą nosinių, ir viską surišo į ryšulėlį.
— Aš jums, parašysiu, bet tiktai tada, kai man gerai 

seksis, — pasakė jis atsisveikindamas, ir išėjo.
Motina paėmė kostiumą, vėl jį gražiai sudėjo ir perbraukė 

tanka. Kad ji galėtų savo sūnelį taip glostyti!
— Ak, Viešpatie, nejaugi jis tikrai išėjo? Jis tur būt nu

ėjo pas pažįstamus į Interlaken ą. Nakčiai jis vėl sugrįš!

Ošėjąs.
— Aplanalpų Kristas pabėgo, — pasakojo advokato žmo

na ,ponia Amreinienė, savo vyrui. — Vaikai nenumaldomi, jie 
taip jį mėgdavo nuo to laiko, kai įrengė jiems sodne fontaną.

— Kur jis išėjo?
— Taigi, kad niekas nežino. Jis turėjo vykti pas savo 

krikšto tėvą į Berną ir tapti siuvėju.
— Jis? Mane juokas ima! Kad Aplanalpų Kristas būtų 

siuvėjas! Kad jis sėdėtų su adata visą dieną — juk jis nie
kados nesėdi vietoje! Vasarą aš mačiau, kaip jis žemyn gal zą 
nušoko į Aaros srovę. Jo jaunas, stiprus kūnas lengvai stūmėsi 
į priekį. Jis plaukė vis arčiau prie pavojingosios užtvankos. 
Man širdis apmirė iš baimės: jis perplaukė užtvanką. Aną sa
vaitę mačiau jį važiuojantį statinių vežime. Jis stačias kaire 
ranka laikė visų keturių arklių vadeles, o botagu užsimojo taip, 
kad net švilpė. Ir iš jo nori padaryti siuvėją! Kaip žmonės ne
supranta, kad šitam jaunuoliui skirtas visai kitas pašaukimas!

R)
Pas Aplanalpus atėjo Kristo mokytojas.
— Aš girdėjau, kad jūsų Kristas išėjo. Kuo jis nori būti?
— Nieku, — atsakė tėvas.
— Kaip tai?
— Jis atmetė gerą pasiūlymą, ir dabar turės pats išmė

ginti, kaip sunku eiti per gyvenimą. Mes nieko nebegalime 
jam duoti.

— Jūs turit rūpesčių, — pasakė mokytojas užjausdamas, 
— ir tur būt norėtumėt, kad jis pats jau imtų uždarbiauti?

— Ne, mes dar nelaukiame iš jo paramos, kad tik patys 
neturėtume jam pridėti. Aš turiu namų, kur gaunu skalbti, — 
atsakė motina, kalbėdama daugiau su savim, negu su svečiu. — 
Advokato Amreino šeima, banko tarnautojas Moos, notaras 
Krebas, kalvis Blazeris-ir kiti.

— Tai Kristas išėjo. Aš labai nustebau išgirdęs, — tęsė 
mokytojas. — Bet ir jūs negerai pasielgėt su berniuku.

— Kalbėk tamsta garsiau, mano žmona neprigirdi.
Ir mokytojas pakartojo garsiau: — Jokiu būdu nereikėjo 

versti jį prie tokio amato, kuris jam netinka.
— Tiesa, sėdėti jis nemėgsta.
— 0 jūs juk norėjote padaryti iš jo siuvėją.
— Taigi, tikrai, — pritarė motina.
— Tokį puikų bernioką, kuriam energija veržte veržiasi.
— Tiesa, jis judrus vaikas.
— Ir geras ir nuoširdus vaikas, nors nebuvo geras mo- 

e kinys. Kai jis buvo dar visai mažas, aš jam kartą pasakiau: 
klausyk, Kristeli, jei tu nesimokysi pamokų, iš tavęs nieko 
neišeis. — O jis man atsakė: to dar negalima dabar pasakyti! 
Nuo to laiko aš jį pamėgau, nors jam nelabai patikdavo mo
kytis. Užtat jis pasižymėdavo kituose dalykuose. Kartą mo
kyklos iškyloje visi vaikai išlakstė, pamatę žolėje gyvatę. 0 
jis nutvėrė ją už uodegos, kad neįgeltų, greitai užsimojo ir 
smogė į uolą. Tai buvo taiklus smūgis, o tokie gyviai reikia 
naikinti. Jis visados mėgdavo būti ten, kur yra kas nors 
nepaprasta. Tas rodo jį esant sveikos, tvirtos prigimties.

— Tiesa, siausti jam visados patikdavo.
— Šitas nuotykių troškimas tamstą, tur būt, kartais bau

gindavo, ponia. Bet tikėkite man, jei šitą jo troškimą pažabos 
tvirta ranka ir nukreips į tikrąjį kelią, iš jo gali išeiti kas nors 
geresnio.

— Jam būtų tas geriausia, kad kas nors jį suvaldytų, — 
atsiliepė tėvas.

Mokytojas išėjo, jis matė, kad nieko nebegali padėti. „Kur 
jis dabar galėtų būti, vargšas berniukas?" galvojo jis eidamas.

CKuc OGhsEuh?
Taip, kur jis dingo? Ilgai nebuvo žinių. Reiškia, jau blo

gai sekėsi.
Skalbėja skalbė pas advokato žmoną.
— Ar sužinojot ką nors apie Kristą? — paklausė ponia 

Amreinienė,

Ji išėmė iš žiursto kišenės atviruką. — Prašau perskaityti, 
parašė visai nedaug.

Ponia Amreinienė perskaitė:
„Mylimas tėve, aš įstojau į valstybės tarnybą. Apie mane 

nesirūpinkit. Man sekasi gerai. Širdingai jus sveikina
Jūsų sūnus Kristupą s“.

— Valstybės tarnyba? — paklausė ponia Amreinienė, ir 
palingavo galvą.

Trečią skalbimo dieną skalbėja vėl atnešė Kristo laišką.
— Dabar mes žinome, kur jis: kalėjime, Švico kantone.
— Jėzus, Marija! — suriko išsigandusi ponia Amreinie

nė, — kalėjime!
— Bet ne nusikaltėlis, — atsakė motina. — Jis ten pri

žiūrėtojas, taip čia parašyta.
Ponia Amreinienė paėmė laišką ir perskaitė:
„Čia saugoju keturius plėšikus. Stiprūs latrai daug ėda, 

juos sunku saugoti. Už tai, ką jie išvagia, valstybė atlyginta 
nuostolius. Iki šiol 150 frankų. Su geriausiais linkėjimais

Jūsų Kristas".
— Perskaityk tu, ką jis parašė, — pasakė ponia Amrei

nienė savo vyrui. — Išdykėlis erzina savo tėvus, man skaudu, 
kad jis pasidarė toks nemandagus, aš šito iš jo nesitikėjau.

— Pasakyk Aplanalpienei, kad jos vyras parašytų Švico 
bendruomenės valdybai ir paklaustų, ar jie ką nors žino apie 
Kristą.

— Ak, Viešpatie! — dūsavo skalbėja. — Dabar reikės 
turėti reikalų su valdžios įstaigomis.

Tėvas turėjo pakankamai laiko sukti galvą dėl sūnaus 
laiško.

— Jis eina mano pėdomis! — pasakė jis motinai. — Pašto 
antspaudas Švico, jis tur būt prižiūri kantono kalėjime porą 
nusikaltėlių. Niekaip negaliu suprasti, kaip jie priėmė tokiam 
darbui tokį neramų vaiką. Keturi plėšikai!

— Sakyti „ėda" negražu, kad ir apie plėšikus kalbant, — 
pritarė motina.

— Taip pat nesuprantu, kokius nuostolius atlygina kan
tonas. Čia kažin kas neaišku. Būtinai reikės parašyti laišką.

Po dviejų dienų gavo atsakymą: laišką be pašto ženklo. 
Žemai kairėje stovėjo antspaudas „Valdiškas“, su numeriu.

„Jūsų sūnus Kristupas Aplanalpas saugoja keturius kalnų 
arus Muoto slėnyje. Kalnų sargas gegužės ir birželio mėne
siams buvo reikalingas pagelbininko, todėl priėmė jūsų sūnų. 
Kantonas nenori, kad puikūs paukščiai būtų nušauti', ir moka 
atlyginimą už visas avis ir vištas, kurias arai pagauna. Iki 
šiol sumokėjo 113 frankų, už 14 ėriukų, 4 ožkas ir vieną katę. 
N. N. Bendruomenės sekretorius".

— Kažin, ką jie moka jam už darbą? — paklausė motina.
» *

Tik po kelių dienų atėjo iš Kristo, visas suglamžytas, 
laiškas, kuris pagal pašto antspaudą turėjo jau seniai ateiti, 
dar anksčiau už valdišką.

„Noriu jums paaiškinti, ką aš vadinu plėšikais. Tai ke
turi didžiuliai kalnų arai?. Kad jų neišnaikintų, valstybė sau
goja juos ir jų lizdus, kad prie jų niekas negalėtų prieiti. Nes 
yra žmonių, kurie norėtų tokius retus paukščius nušauti. Nėra 
nieko gražesnio už arą, skriejantį padangėje.

Sargas pasamdė mane gegužės mėnesiui, nes tą mėnesį 
daugiausia darbo. Arai tada peri jauniklius, šie kaišioja sna
pus pro lizdo kraštą. Sargas manim patenkintas. Jis tur būt 
laikys mane ilgiau. Čia, kalnuose, yra linksmiau ir įdomiau, 
negu slėnyje. Aš dėviu tik trumpas kelnaites ir marškinius, o 
šventadienių kostiumas man čia visai nereikalingas.

Jus sveikina Kristupą s".

*

Kristas buvo atleistas pabaigoje birželio. Jam patiko 
būti ten aukštai pas sargą, bet uždarbis buvo menkas. Santau
pos sutilpo į mazgelį nosinės kampe.

Jis stovėjo gatvėje Švico mieetelyje ir nežinojo, kur eiti. 
Dairydamasis aplinkui, pastebėjo vežimą su laurų medelių va 
zonais. Sodininkas sunkiai kėlė į vežimą dar vieną didelį 
vazoną.

— Gal galima padėti? — pasisiūlė Kristas.
— O taip, aš labai skubinu.
Kristas prišoko, ir vienu pakilėjimu vazonas atsidūrė 

vežime.
— Oho, koks tu stiprus vyras! Lipk į vežimą, padėsi man 

gėles iškelti ir sunešti.
Kristas atsisėdo. Pirštai jam niežte niežtėjo paimti vadei®. 

Sodininko žmona pastatė į vežimą dar vieną didelį krepšį baltų 
nupiautų rožių. Sodininkas apsivilko šventadienio švarką.

— Ir važiuoti moki?
— Žinoma.
— Tai važiuok — tiesiai, paskui į kairę pakalnėn. Kaip 

netikėtai aš gavau pagelbininką, — sušuko jis žmonai, rody-
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damas tvirtą, saulės nudegintą berniuką. — Stabdyk, stabdyk! 
Čia staigi pakalnė.

Kristas įtempė vadeles, net arkliai pašoko. Jo veidas 
spindėjo jauna drąsa.

— Tai gėlės vestuvėms, — pasakė sodininkas, rodydamas 
į vazonus.

* * *
Maža gotiško stiliaus Brunno bažnytėlė buvo visa apstota 

žmonių. Dvyliktą valandą turėjo būti iškilmingos vestuvės. 
Zakristijonas, su pilna galva rūpesčių, tvarkėsi viduje. Sodi
ninkas su Kristų sunešė laurų medelius į bažnytėlę ir sustatė 
po du prie tako, tarp suolų: jaunųjų pora turėjo prie altoriaus 
eiti pro laurus. Baltosios rožės padarė iš bažnytėlės gėlių dar
želį. Jaunoji buvo iš Italijos. Baltosios rožės buvo jos mėgia
miausios gėlės.

Viešbučio tarnautojai atnešė brangų persišką kilimą ir 
paklojo ties altorium. Raudonas takelis buvo patiestas nuo 
altoriaus iki pat bažnyčios durų ir dar toliau iki vežimų su
stojamos vietos. Sugaudė varpai. Prie bažnyčios vienas po 
antro privažiavo keli automobiliai. Kristas stovėjo šventoriuje 
ir viską stebėjo.

Prie jo kojų prabilo plonas balselis: „Paimk mane ant 
rankų". Kristas pakėlė vaiką ir pasisodino ant peties.

— Ar dabar geriau matai? — paklausė draugiškai.
— Taip, gerai! — ir mažytis apsikabino viena ranka jo 

kaklą, o antrąja nusitvėrė tvoros. Pirmą kartą Kristas pasijuto 
pasiilgęs namų ir savo mažųjų sesučių.

— Jaunoji! — sujudo patvorio žiūrovai. — Kokia ji graži! 
sušuko viena mergina.

Jaunojo lydima, jaunoji ramiai ir iškilmingai ėjo į bažny
čią. Ją gaubė sniego baltumo šydas.

Kristas stovėjo su vaiku, kol pasibaigė apeigos bažnyčio
je. Paskui pasijudino eiti.

— Ačiū tau, eik su manim namo pietų, — pakvietė vai
kas. Ir nusivedė Kristą į mažą valgyklą. Kristas niekados ne
buvo gardžiau valgęs, o kai norėjo užsimokėti, šeimininkė ne
paėmė pinigų ir tik nusišypsojo.

Po pietų Kristas vėl stovėjo gatvėje. Kur eiti toliau?

^Pasienyje.
Kristai, tu prieini liepto galą! Tavo santaupos tirpsta die

na iš dienos. Altdorfe aš rasiu kokio nors darbo! — galvojo jis.
Toli nuo vieškelio stovi dideli mūrai. Aplinkui nemaloni 

tyla. Prie kelio Kristas pamatė lentą su užrašu: „Priimami dar
bininkai“.

Jis pasuko į siaurą kelelį. Mažame namelyje prie vartų 
atsidarė langelis. Vienas vyras paklausė, ko jis nori?

— Darbo, — atsakė Kristas.
— Puiku, bet ar esi prisirengęs tam, kas gali čia įvykti? 

Ar gali visą dieną dirbti neištardamas nė žodžio?
— Aš darbo nebijau, bet kartais mėgsta pajuokauti.
— Dėl Dievo, tada įvyktų sprogimas! — Ir langelis pasku

bomis užsidarė.
Kristas apsidairė, ir keleliu nuėjo atgal į vieškelį. Čia 

jis sutiko ūkininką, kurį paklausė: — Koks tenai fabrikas?
— Tai yra, — atsakė ūkininkas pašnabždomis, — dina

mito fabrikas, tenai niekam nevalia nė žodžio ištarti, kitaip 
viskas gali išlėkti į padanges.

— Kaip gerai, kad aš ten nepatekau! — sušuko Kristas.
— Psst! — atsiliepė ūkininkas, padėjęs pirštą ant lūpų.

♦ *«
Rugsėjo mėnuo Tessine. Mažų viešbučių šeimininkų žo

džiai, kuriuos jie sako pavasarį išvykstantiems svečiams, turi 
daug tiesos: Lugano gražiausias rugsėjo mėnesį. Kalnų ir ežero 
nebegaubia mėlyni vasaros šydai, margesnės spalvos puošia 
apylinkę, medžius išaudžia kvapus rudenio auksas.

Dulkinas keleivis, nešinąs mažu ryšulėliu ėjo Melidos grin
diniu ir nežinojo į kurią pusę žiūrėti, taip buvo gražu aplinkui. 
Visą kelią per Gotardą jis atėjo pėsčias. Šiandien jis atėjo nuo 
Vellinzonos, pro Monte Ceneri, Kaitri saulė svilino jam nu
garą. Už Bisono, mažoje užuolankoje ežero krante, jis buvo 
sustojęs, išėmė duonos ir dešros ir suvalgė su nepaprastu ape
titu viską iki paskutinės plutelės. Pro šalį prašvilpė traukinys. 
Ant vagonų jis perskaitė užrašą: „Chiasso — Milano". — „Jei 
aš galėčiau įšokti, aš greit būčiau tenai. Pėsčias aš nueisiu 
šiandien tik iki Chiasso. Ir kojos man kaista".

Ežero bangos ramiai daužėsi į krantą ir skalavo akmenė
lius, mažesniuosius ritinėdamos su savim.

— Ei, į vandenį! Čia juk daugiau vietos, negu Aaros 
upėje, kur visą laiką reikia sukiotis. Vandenyje aš niekados 
nepavargsiu.

Jis greitai nusirėdė, susidėjo rūbus ir pririšo ryšulėlį ant 
pečių. Kaip jis taškėsi vandenyje, kaip vikriai plaukė! Vie
nas po antro ištiestų stiprių rankų trikampiai skyrė gryną 

mėlyną ramų ežero paviršių. Jis greitai plaukė į priekį. Po 
valandos pasiekė Kapolago. Jį priglaudė maža apleista įlan
kėlė. Jis išsitiesė ant akmenų, ir kaitri saulė greitai apdžio
vino jį ir jo rūbus. Apsivilkęs švariais marškiniais ir jausdama
sis visai pasilsėjęs, nužygiavo į geležinkelio stotį.

Kaip tik pasijudino eiti traukinys „Milano — Chiasso — 
Basilea“. — Šitas traukinys grįžta į mano tėviškę, — pagalvojo 
Kristas. Jo akys užkliuvo už bagažo vagono. Pro vagono 
mažą grotų langelį jis pamatė žmogaus veidą. — Kas ten va
žiuoja? — paklausė jis geležinkeliečio.

— Elgetos, kurie policijos siunčiami į kilimo vietą, n?s 
neturėjo pinigų ir buvo sulaikyti prašant išmaldos.

Kristą šiurpas nukratė. „Viešpatie! Taip sugrįžti į na
mus!" Jis pats beturėjo vos keletą centų. Jis dirbo darbą, bet 
niekur ilgai nepasitikdavo, ir jam mokėjo labai mažai, dažniau
siai už savo darbą gaudavo tik pavalgyti ir nakvynę. Tada jam 
atėjo mintis važiuoti į Italiją. Juk tame krašte, iš kurio 
ateina taip daug mūrininkų ir darbininkų, turėtų būti statoma 
daug naujų trobesių, ir ten galėtų pasimokyti statybos darbų, 
— Jis pats jautė, kad šitoks galvojimas yra gana nesklandus.

Po pietų Kristas pasiekė Chiassą. Jį traukė į geležinkelio 
stotį. Kodėl? Jis pats to nežinojo. Koks didelis mieste judėji
mas, kiek triukšmo. Štai siauroje gatvelėje smuklė prie smuklės, 
iš jų į gatvę veržiasi girtos muzikos garsai ir girdėti šokančias 
poras. Šokiai dieną! Oras pritvinkęs vyno ir alaus kvapo. 
Girtas vyras išėjo pro duris, kad atsikvėptų. Šalin, šalin iš 
čia! Kristui pasidarė baisu. Jį pagavo įgimtas pasibaisėjimas 
blogu, toji galinga apsauga sveikoms prigimtims.

Priešais geležinkelio stotį Kristas pamatė namus, prie ku
rių ant laiptų laukdami sėdėjo italai. Kiti įeidavo ir išeidavo. 
Smalsumo vedamas, bet ir prisibijodamas, Kristas irgi įėjo vi
dun paskui vieną italą, fazano plunksna kepurėje. Jis atsidūrė 
salėje, pilnoje žmonių. Vieni sėdėjo suoluose pasieniais, kili 
gulėjo ant stalų ir miegojo. Viename kampe prisiglaudė kelios 
moterys su vaikais, vienas vaikas rėkė visa gerkle. Laiptuose 
pasirodė baltais rūbais vienuolė, vienintelė gryna vieta šioje 
aplinkumoje. Ji atnešė iš virtuvės puodynę pieno vaikams.

Nuošaliai nuo kitų stovėjo berniukas, maždaug Kristo me
tų. Jis buvo su fantazija užsimetęs švarką per petį, šalia stovėjo 
jo daiktų skrynelė. Jis atrodė taip pasitikįs savimi, kad r 
Kristui bežiūrint padidėjo drąsos. Jis priėjo prie jaunuolio ir 
paklausė: „Kur jūs vykstat?"

— Prie Jungfrau geležinkelio statybos, mes visi einam 
ten, — ir jis parodė ranka į laukiančius.

Jungfrau! Nuostabusis Alpių kalnas! Jis stūkso netoli tė
viškės, ir Kristas iš mažens kasdien matė to kalno viršūnę tolu
moje. Jis valandėlei užsimerkė. Jį pagavo tėviškės pasiilgimas. 
Širdį sugėlė. Kaip žaibas atskrido mintis: ir aš turiu ten eiti. 
Pasiryžęs, jis įėjo į antrą kambarį. Ten pamatė kitą berniuką, 
kuris jam nusišypsojo. Kristas priėjo prie jo ir paklausė: „Kas 
reikia padaryti, kad galėčiau vykti su jumis?" Berniukas vėl 
nusišypsojo, parodydamas dvi eiles baltų dantų, patraukė pe
čiais, paėmė Kristą po ranka ir nusivedė prie vieno vyriškio, 
kurį pamatęs Kristas tuoj pajuto jam pasitikėjimo. Jis atrodė 
tarp kitų kaip karalius, už visus gražiausias, iš rimto veido 
dvelkė ramumas ir išmintis.

— Gal gali tamsta man pasakyti, ką turiu daryti, kad 
būčiau kartu su jumis pasamdytas Jungfrau geležinkelio staty
bos darbams?

— Non capisco dūtsch. — Precioso! — pašauktas atėjo 
linksmas šviesiaplaukis jaunuolis.

— Ko nori?
— Ar galėčiau vykti su jumis prie Jungfrau geležinkelio? 

Bet aš visai neturiu pinigų.
— Gaila, kad neatėjai pirmiau. Bendras bilietas jau pa

imtas, sąrašai surašyti, ir dabar nieko nebegaliu tau padėti.
Ir Kristas vėl atsidūrė gatvėje, dar daugiau nusiminęs.
— Juk tai Kristas? — sušuko staiga moteriškas balsas, ir 

prie jo priėjo panelė, mergaičių bičiulių draugijos stoties bu
dėtoja, nes turėjo raudonai baltą ženklelį su sidabro žvaigždute.

— Bet Kristai, kaip tu čia atsidūrei? Ką čia veiki?
Kristo motina skalbdavo pas jos seserį, ir aną vasarą ji 

matė Kristą Untersee miestelio kalvėje, padedantį jos švogeriui 
kalviui Blazeriui.

— Aš norėjau važiuoti Italijon, per rubežių, — atsakė 
Kristas, — bet dabar šitas noras praėjo, o ten darbininkai 
vyksta į Jungfrau! Aš norėčiau vykti su jais. Tas darbas 
prie geležinkelio man patiktų. Tai bent statyba! Su jais yra 
visai mažų berniukų, ir aš ten būčiau naudingas. Bet aš pavė
lavau. Jie išvažiuoja dar šį vakarą ir ... ir .. . — jis paraudo.

— Eikš su manim, — pasakė panelė draugiškai. — Mes 
namie pažiūrėsime, kuo galima tau padėti.

Juodu nuėjo. Namie šeimininkė sudėjo ant stalo duonos, 
sviesto, ir išvirė kavos. — „Visų pirma turi pavalgyti“.

Kristas valgė tylėdamas. Kai pavalgė, panelė pasakė: —- 
Dabar papasakok apie save. (Žiūr. 15 pslp.J,
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Savo jėgomis. (is 10 PsiP.j.

Kristas PaPasakojo, nieko neslėPdamas, kaiP jam viskas 
išėjo.

__ Ką, Pabėgęs! Tu neturėjai daryti tavo motinai tokio 
nemalonumo.

__ TaiP, dabar esi sotus, — Pasakė ji, sutvarkydama sta
lą, — dar reikia PasirūPinti sielai Peno.

Ji nuėjo Prie lentynos, Paėmė mažą juodais aPdarais kny
gutę ir Padėjo ans stalo Prieš jį,

— Tu ką tik man Pasakojai, kad esi neturtingas, toks 
neturtingas, kad galėjai su visa savo manta Plaukti ežere. Pa
siimk šią knygutę, ir būsi turtingas. Aš nenoriu jos tau varu 
siūlyti. Tai mūsų draugijos Testamentas, jis uždeda prievolę: 
visi, kurie Paima tą knygutę, Pasižada ją visada Prie savęs 
turėti, todėl ir PoPieris toks plonas, kaiP šilkas. — Ji Palietė 
vieną laPą Pirštais. — Tai Indijos popieris. Vyrai gali knygutę 
nešioti švarko kišenėje. Jei Pakeičia švarką, turi ir knygutę 
išimti. KaiP tu manai, kodėl ją reikia visada turėti su savim?

Kristas nieko neatsakė.
— Tam, — tęsė ji, — kad kasdien galėtum Pasiskaityti ir 

turėtum Prie savęs sunkiomis valandomis. Kiekvienas Pasižada 
kasdien Perskaityti vieną skyrių.

Ji rimtai Pažiūrėjo į tą didelį berniuką. Tas tebetylėjo.
— Dabar aš vėl turiu grįžti į stotį. Pasilik ramiai čia. 

Aš Pažiūrėsiu, kas galima Padaryti dėl tavo bilieto. Gali Pa- 
silsėti, Prigulk.

Kristas užsnūdo sėdėdamas. Kai Paėmusi Paltą Panelė 
rengėsi eiti, ji Pirštų galais turėjo vaikščioti, kad nePrikeltų 
Kristo.

— Bilietą į Interlakeną, trečios, — Pasakė ji stotyje į ka
sos langelį.

— Ką, Panele Curtanaite, tamsta non išvažiuoti atostogų?
— Ne, aš niekur nevažiuoju.
— Tai tamsta vėl aPmoki iš savo kišenės bilietą jaunai 

merginai, kuri PaPasakojo tamstai savo istoriją? Tamsta, fla
nele, esi Perdaug gera.

— Man tuos Pinigus dažnai sugrąžina. Šį kartą bilietas 
vienam jaunuoliui, mūsų skalbėjos sūnui iš Untersee. Tai geras 
vaikinas, tikras kalnietis. Aš esu mačiusi, kaiP greitai nueina 
niekais žmonės šioje kaitrioje Italijoje, užtat noriu kuo grei
čiausiai išsiųsti jį atgal į amžiną kalnų sniegą. Tik Pamanykit, 
jis nori dirbti Jungfrau geležinkelio statyboje. — Ir ji Pažiūrėjo 
į viršų, lyg į kalno viršūnę. — Vienuoliktą valandą išvyksta vi 
sas darbininkų būrys. — Jau ateina mano PoPietinis traukinys, 
sudie. — Ir ji nubėgo nuo kasos langelio

TaiP Pat tyliai, kaiP buvo išėjusi, ji sugrįžo į savo namus 
ir atsisėdo siuvinėti, kad nePrikeltų Kristo. Aštuntą valandą 
ji turėjo Praleisti dar vieną traukinį ir Padėti važiuojančioms 
jaunoms mergaitėmis atlikti formalumus muitinėje. Kristą ji 
Paliko miegantį .,,Aš Pastačiau jam laikrodį, kad Pažadintų“, 
murmėjo ji Pati sau išeidama.

Punkt dešimtą laikrodis Pradėjo skambinti. Kristas Pa- 
šoko. Kur jis? Ant stalo degė lemPa. Jaukus kambarėlis. Sie
noje mirtinai sužeisto Liucernos liūto Paveikslas, Pavyzdys iš
tikimybės iki mirties. Paveikslas krito jam į akis, kaiP tik 
įėjo į kambarį. Dabar jis suPrato, kodėl saPnavo raudonas vė- 
’iavėles karių durtuvuose: mokytojas mokykloje Pasakojo jiems 
aPie šveicarų gvardiją, kuri garbės žodžiu buvo Pasižadėjusi 
tarnauti Prancūzijos karaliui, ir visi iki Paskutinio buvo išžu
dyti, begindami nuo revoliucionierių kelią į karaliaus Pilį. „Mes 
esame šveicarai“, šaukė jie, „ir jūs įeisite į Pilį tik Per mūsų 
lavonus". Iš viso, ką Pasakodavo mokytojas, KristuPui šitas

Sveiks, Sk, Aido administratoriau!

Snaigės krinta, 
snaigės dūksta... 
Sukas vėsulų ratu! 
Tai iškyla, 
tai atslūgsta...
Leidžias žemėn pamažu!
Žemėj balta — 
akį veria...
Eė. Tai snaigių sūkurys... 
Baltam lauke,

NA n KBINTA
kilimuotam —
Krykštauja skautų būrys...

Ėė! Jūs snaigės 
baltalūpės...
Koks jūs apdaras gražus!
Širdį ima, 
akį veria... 
Ilgai būkite pas mus.
Snaigės krinta, 
snaigės dūksta... 
Sukas viesulų ratu! 
Tai iškyla, 
tai atslūgsta...
Leidžias žemėn pamažu.

Vikt. Miliūnas.

aPsakymas buvo daugiausia Patikęs. Jis dar kartą Pasižiūrėjo 
į Paveikslą.

Kitoje sienoje kabojo Gerojo Ganytojo Paveikslas, kuris 
irgi jam Patiko: žmogus Prie stačios uolos. Jo veido nesima
tė, tik galvą siautė šviesos vainikas. Kaire ranka jis laikėsi 
uolos, o dešinę ištiesė Pasiekti vieną avelę, kuri įsiPainioio 
erškiečių krūme. Tolumoje Padangėje suko ratą arai.

„Tai gražus Paveikslas" Pagalvojo Kristas.
Ant stalo tebegulėjo knygutė, kurios Pirmiau nenorėjo 

Paimti. Jis čiuPo ją ir įsidėjo kišenėn. Skubėdama atėjo Panelė. 
Pirmu žvilgsniu ji Pastebėjo, kad knygutės nebėra. Jos veidas 
nušvito džiaugsmu.

— Puiku! Štai tavo bilietas. Traukinys išeina 10 vai. 
50 min. Stotyje jau Pilna italų, ir vis dar jų ateina su skrynu
tėmis. Bet jie visada susirenka visą valandą Peranksti, kad 
užimtų vietą. Dabar aš PasirūPinsiu tau Prieš kelionę šiltos 
vakarienės.

— Aš Puikiai nusnūdau, — Pasakė Kristas, žiovaudamas.
— Matai, mano laikrodis tave laiku Prikėlė. Koks yPa- 

tingas dalykas yra tas laikrodis: jį nustatydamas vakare jau 
iiUSPrendi, kurią valandą atsikelsi. Rytą, kai laikrodis subirbia, 
jau nebe metas galvoti, ar yra reikalo š i ą valandą keltis. 
APie tai galvota iš vakaro. Ir gyvenime dažnai Panašiai būna: 
vieną kartą nusistatai, o kai reikia vykdyti, nebesvarstai visko 
iš nauja.

Ji Palydėjo Kristą ir Prasistūmė su juo Pro darbininkų 
minią, susigrūdusią Prie dar uždarytų stiklinių stoties durų. 
Prie durų budėjo simPatingos išvaidos senukas šveicaras, kuris 
stotyje dažnai Pagelbėdavo Panelei Curtanaitei. Ir dabar ji 
akimis Parodė jam nedidelį berniuką, kuris minioje vienoj ran
koj laikė iškėlęs surištą į juodą skarelę kažin kokį daiktą, 
u antra ranka laikė daiktų skrynelę, o Perdidelio aPsiausto 
tankovės siekė jam žemiau riešų.

Pagaliau atėjo traukinys. Geležinkelietis atidarė duris. 
„Bellinzona — Lucerna — Basilea“ suriko Perone budėjantis. 
Italai PasiPylė, kaiP uPė. Berniukas vos bePavilko savo skrynią. 
Jam į talką atėjo Kristas, ir įsodino jį į vagoną.

— KaiP tavo vardas? — Paklausė jis berniuko.
— Santino, — atsakė šis.
ŠvilPukas. Kristas nuo laiPtelių ištiesė savo geradarei 

ranką ir Pasakė: „Aš jį globosiu!" Praėjęs stotį, traukinys Išra
dėjo sParčiau važiuoti.

Italai užtraukė dainą, lyg norėtų su daina išsivežti savo 
tėvynę drauge. Perone tebestovėjo Kristą Palydėjusi mergaitė. 
Ji girdėjo tik dainos Pasikartojimą: „Pellegrina, Rondinella“. Ji 
galvojo aPie vieną kartą girdėtus žodžius, Pasakytus vieno dar
bininko italo, toskaniečio: „Italija yra graži, bet tik turtin
giems svetimšaliams, ne mums vargšams. Mes visada keliau
jame ieškodami darbo".

Mažasis Santino sėdėjo su Kristų, vis tebelaikydamas ran
koje surištą juodoje skarelėje daiktą. Kristas norėjo Padėti 
ryšulėlį į daiktų lentyną, kur gulėjo suversti vienas Per kitą 
ryšuliai, skrynios ir darbo įrankiai.

— Ne, ne! — atsakė Santino tvirtai. — Tai yra, ■— 
jo akys sublizgo, — mano mandolina.

Traukinys ėjo Lugano ežero krantu. Vandenyje maudėsi 
mėnulis.

— Dabar aš nebegalėčiau Plaukti su visu, ką turiu, — 
galvojo Kristas, — Dievo žodis sušlaPtų. (B. d.j.
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Prityręs skautas.

LAIKRODŽIO ISTORIJA.

Naujųjų metų proga daug kas skaity
tojų pagalvojo apie tai, kaip bėga laikas.

Laikas — dienos, valandos mums nuo
lat rūpi ir dažnai žiūrime į savo laikrodi. 
Sako, jog žmonijos kultūros pradžia rei
kia laikyti tą momentą, kada žmogus pra
dėjo mėginti matuoti laiką. Priešistori
niais laikais žmogus laikrodžio neturėjo.

Dabartinis laikrodis yra gan kompli
kuotas mechanizmas, tuo tarpu pirmieji 
laikrodžiai buvo labai paprasti. Tai buvo 
„skautiški" laikrodžiai. Žinot — jremiat 
skautišką lazdą aikštėje ir iš šešėlio 
sprendžiat apie dienos laiką. Taigi, tok
sai saulės laikrodis ir buvo pirmasis žmo
gaus laikrodis. Senovės graikai jį vadin
davo gnomonas. Tai buvo paprasčiau
sias laikrodis.

„Gnomonas" pirmą sykį pasirodė Grai
kijoje 547 m. iki Kristaus gim. Tai buvo 
filosofo Anaksimandro konstrukcijos laik- 
iodis Spartoje. Tai buvo irgi pirmasis 
miesto laikrodis. Vertikalaus virbalo še
šėlis nuo saulės per dieną aprašo kam
pą, kurio dydis keičiasi ir nuo vietos Ir 
nuo mėtų laiko (vasarą jis didesnis, žie
mą — mažesnis). Kiekvienam mėnesiui 
(net ir dienai, jei norite matuoti tiksliai), 
kiekvienam miestui reikalingas vis naujas 
ciferblatas. Ir saulės laikrodis, geras vie
nam miestui, kitame laiką rodys netiks
liai. Kiek vėliau saulės laikrodį patobu
lino, būtent, virbalas buvo statomas ne 
vertikaliai, bet pagal „pasaulio ašį", t. v., 
šiaurės žvaigždės kryptimi; be to, cifer
blatas buvo judomas. Senovės viešasis 
laikrodis nebuvo taip paprastas, kaip jūs 
jį vaizduojate. Ypač jis buvo didelis. Jūs 
manot didelis kaip stalas ar kaip visas 
kambarys? Ne, dar didesnis! Svarbiausia 
tokio laikrodžio dalis buvo vertikalė sie
na su laiptais. Jos kriptis buvo tiesiog į 
pietus, taigi vidurdienyje nuo jos nebū
davo jokio šešėlio į kitą sieną, pastaty
tą pirmajai stačiu (90°) kampu; šios sienos 
viršūnės paviršius — lankas. Iki vidurdie
nio pirmos sienos šešėlis krenta į vaka
rų, po vidurdienio į rytų antros sienos 
lanko dalį. Lanko ilgis būdavo apie 6 
metrus, o viso įtaisymo aukštis 18 metrų. 
Tokio laikrodžio į kišenę neįdėsi. Bet 
toks įspūdingas laikrodžio dydis leisda
vo jau per minutę pastebėti šešėlio vie
tos pasikeitimą. Bet buvo daromi ir „ki
šeniniai" saulės laikrodžiai. Juos galima 
matyti muzėjuose. Jie buvo žiedo pavy-

Saulės laikrodis Indijoje.

dalo ir juos nešiodavo ant piršto. Svar
biausia tokio laikrodžio dalis — skylutė, 
per kurią vidaus žiedo dalyje gaunasi 
saulės spindulio šviesus taškelis, čia irgi 
pažymėti valandų padalinimai. Laikrodį 
pritaikinti įvairiems metų laikams cifer
blatą darė judamuoju, slenkančios juoste
lės pavidalu, ir laikrodį reikėjo nustatyti 
taip, kad skylutė būtų ties atitinkamo 
mėnesio padalinimu.

Didžiausias saulės laikrodžio trūku
mas buvo tas, kad juo negalima naudotis 
nesant saulės. Todėl jau pačioje kultū
ros pradžioje žmogus galvojo laikui ma
tuoti rasti kokį kitą būdą. Iš tokių mėgi
nimų žinome laikrodį — degančią žvakę, 
degantį knatą, padalintą lygiomis dah- 
mis, ir pagaliau labiausiai įsigyvenusį 
laikrodį vandeninį, kur laikas matuojamas 
iš indo išbėgusio vandens kiekiais.

Vandens laikrodį randame beveik pas 
visas senos kultūros tautas: pas kiniečius, 
indus, babiloniečius, egyptiečius, graikus, 
romėnus ir kitus. Graikai vandens laikro
dį vadino K 1 e i p s i d r a. Ypatingai isto
rijoje žinomas graiko Ktezibijaus vandens 
laikrodis, kur vanduo bėgdamas iš indo 
judino ratą, savo keliu sujungtą su visa 
kitų ratų — krumpliaračių _ sistema. Šis 
laikrodis veikė visą parą. Vandens laik
rodžiai irgi turi savo trūkumų — vanduo 
garuoja ir po kiek laiko laikrodis j'au ro
do neteisingai. Šiuo atžvilgiu patogesnis 
smėlio laikrodis. Iš Pompėjos miesto iš
kasenose rasto tokio laikrodžio moksli
ninkai nustatė, kad žemės drebėjimas 
pražudęs miestą prasidėjo 2 valandą nak
ties. Mūsų laikais smėlio laikrodžiai yra 
dar vartojami verdant kiaušinius.

Pamažu, kai tobulėjo vandeninis laik
rodis, jo mechanizmas tapdavo vis sudė
tingesnis. Į laikrodį įeidavo krumpliara
čiai, ciferblatas ir kit. Iš čia kildavo 
krumpliaračių — ratelių laikrodžio min
tis, t. y., mintis tokio laikrodžio, kuris 
judinamas be vandens — svoriu. Kada 
pasirodė pirmasis krumpliaračių laikro
dis ir kas jį išrado nėra nustatyta. Vieni 
sako, jog arkivyskupas Pasifikas (IX 
šimtmetis), kiti — kardinolas Herbertas 
(vėliau popiežius Silvestras II). Sako, būk 
šis paskutinis 996 m. Magdeburge (Vokie
tijoj) pastatė krumpliaračių laikrodį, bet 
nežinia ar iš tikrųjų šis laikrodis buvo 
svorio judinamas. Pirmos tikros žinios 
apie krumpliaračių laikrodį pareina iš 
XIII šimtmečio. Vokietijos kronikose kal
bama, kad karalius Fridrichas II nuo sul
tono gavo dovanų tokį laikrodį ir Dantės 
Dieviškoje Komedijoje (1318 m.) kalbama 
apie „laikrodį su mušimu“. XIII šimtme
čio gale bokštų krumpliaračių laikrodžiai 
yra j'au gerai paplitę. Tokie laikrodžiai 
kaip ir saulės bei vandens laiką rodė 
ne visai tiksliai.

XVI šimtmečio pradžioje buvo išgal
votas kišeninis laikrodis. Jo išradėjas 
Petras Henlein iš Niurenbergo. Pirmieji 
jo laikrodžiai gavo vardą „Niurenbergo 
kiaušinių", nors jų forma buvo lyg ba- 
rabano. Toks laikrodis turėjo vieną ro
dyklę ir rodė tik valandas. Tačiau Hen- 
leino nuopelnas nėra tai mažo laikrodžio 
pagaminimas. Svarbu tai, jog jis į laikrodį 
įvedė spyruoklę.

Vaikystė.
Žaislus palikau ant kelio, 
Tartum žadėdama sugrįžti, 
Gimtuoju vieškeliu nubėgo 
Kažkur klegėdama vaikystė .

Nusinešė ant lūpų saulę, 
O akyse — pasaulį skaisty. 
Tyra, be nuodėmės nubėgo— 
Angelai dangun įleistų.

Ant vieškelio žaislus paliko —- 
Nusinešė pasaulį skaisty, 
Gimtajam kaime susirinko 
Kiti vaikai ant kelio žaisti.

A. D. Velička.

Kišeninio laikrodžio išradėjui Petrui 
Henleinui paminklas Niurenberge.

XVI šimtmetyje irgi didelės pažangos 
pasiekė ir bokštų laikrodžiai. Iš šio lai
kotarpio yra ir garsusis „Strasburgo laik
rodis“, kuris yra Strasburgo katedroje ir 
ilgą laiką buvo laikomas mechanikos ste
buklu. Ir dabar kasdien 12 valandą ka
tedroje prisirenka didėlis žmonių, svetim
taučių, būrys pasižiūrėti šio laikrodžio. 
Man jį teko matyti būnant Strasburge su 
skautais. Šio laikrodžio konstruktorius 
Isaakas Habrecht jį darė per 1572—74 
metus. Vėliau jis buvo dar patobulintas. 
Strasburgo laikrodžio viduryje atvaizduo
ti dangaus skliautai, kurie rodo žvaigž
džių laiką, t. y., parodo kasdieninį žvaigž
džių persikėlimą. Čia atvaizduota daugiau 
5000 žvaigždžių ir visada galima matyti 
kokios žvaigždės šiuo momentu yra dan
guje virš Strasburgo. Toliau yra kalen
dorius. Apolono statula strėle parodo 
dieną. Patsai kalendorius yra apskriti
mas, darąs pilną apsisukimą per 365 ar 
366 dienas. Kalendorius parodo ir šven
tes. Gruodžio mėn. 31 dienos vidurnak
tyje staiga į savo vietas naujuose metuo
se iššoksią kilnojamos šventės (Velykos, 
Trys Karaliai ir kit.). Laikrodis irgi rodo 
saulės ir mėnulio tekėjimo ir nusileidimo 
valandas. Mechanizmas apskaičiuotas 
10.000 metų. Vėliau į laikrodį buvo įvesti
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kai kurie XVII šimtmečio patobulinimai, 
pavyz,, švytuoklė — „laikrodžio ėjimo re
guliatorius“.

Švytuoklės svyravimų dėsnius nustatė 
Galilėjus, jis taip pat sugalvojo tai pri
taikinti laikrodžiui. Bet praktiškai tai 
įvykdė (nepriklausomai nuo Galilėjaus) 
garsus holandų fizikas Hugens, Jis taip 
pat įvedė į laikrodį kitą svarbų dalyką, 
būtent elastišką spiralę, kuri reguliuoja 
balansiro svyravimus kišeniniame laikro
dyje. Savo išradimą mokslininkas atida
vė vienam laikrodininkui, kuris 1657 m. 
išėmė patentą.

XVII šimtmetyje pastebėjo, kad laik
rodžiai su švytuokle vasarą eina lėčiau, 
kadangi švytuoklė nuo šilumos išsisklei
džia, ir atvirkščiai žiemą jie eina grei
čiau. Tai pirmas pastebėjo prancūzas 
Pikaras 1670 m. Kilo klausimas kaip tai 
pašalinti. Pagaliau anglų laikrodininkas 
Harisonas išrado „kompensacinę švy
tuoklę“, kurios principe yra nevienodas 
dviejų metalų iš kurių ji padaryta išsi
plėtimas nuo šilumos.

1761 m. tam pačiam Harisonui pasise
kė pagaminti chronometrą — instru
mentą svarbų jūrininkystėje. Šis Hariso- 
no laikrodis po pusmetinio plaukiojimo 
parodė tik P/2 minutės skirtumą. Išra
dėjas už tai iš Anglijos parlamento gavo 
10.000 svarų sterlingų premiją.

XIX šimtmetyje laikrodžių srityje, be 
tikslumo padidinimo, buvo iškeltas ir ki
tas dalykas — vienodai rodančių laiką 
laikrodžių sistema. Be to neįmanomas di
delio miesto gyvenimas ir, pav., geležin
kelių darbas. Jau praeito šimtmečio pra
džioje Paryžiuje buvo paprotys 12 valan
dą skelbti laiką patrankos šūviu. Bet 
toks laikrodžių tikrinimas buvo toli gra
žu netikslus, nes garsui reikia laiko, kad 
pereitų iš vienos vietos į kitą. Tiesa.

DARBĄ PRADĖJUS.
Skautas sąžiningai atlieka visas 
savo pareigas.

Laikas bėga neatsigręždamas, neatsi
klausydamas. Štai vėl amžių laikrodis iš
mušė naujus metus. Jie šypsosi mums ir 
vilioja, Šv. Kalėdų atostogose pailsėjus 
stoti į darbą brangioj „alma mater" ir 
plėšti gilesnę mokslo vagą, įsidedant dar 
pluoštelį tos amžinos šviesos mokslo. Mū
sų uždavinys yra tobulėti! Taigi, mes pri
valome sparčiai žengti pirmyn. Atsimin
dami, kad kūdikystė ir jaunystė — dar
bo laikas. Per ją mes privalome darbu, 
nuoširdžiu pareigų atlikimu, nutiesti gra
žų kelią į sidabrinę senatvę, kad netektų, 
anot Ibseno, jaunystės skylių žilam plau
kui lopyti.

žinant patrankos tolumą, galima įnešti 
reikalingą pataisą, bet tai perdaug kom
plikuota. Tik atsiradus elektriniams laik
rodžiams ir tikrinant laikrodžius radio 
pagalba, galima kalbėti apie vienodą lai
ką mieste, visame krašte ir visame pa
saulyje. Ir nuo to laiko, kai žemėje įves
tas „juostinis laikas“ galima nustatyti 24 
laiko sistemas, kurių skirtumai yra po 
vieną valandą.

Įdomu pažymėti kokio tikslumo pasie
kė mūsų dienų laikrodis. Vienas tiksliau
sių chronometrų — Riflerio chronometras 
per ėjimo dieną padaro klaidą tik 0,0008 
sekundės. O tavo laikrodis? kiek jis pa
sivėluoja per dieną?

Mokslo metai mums, skautai, laikas, 
kada mes galime pasirodyti tikrais skau
tais esą. Kiekvieną valandą privalo mums 
akyse spinduliuoti ugininėmis raidėmis 
slkatinintis mūsų geležinis įstatas. Privalo
me būti pavyzdys draugams, džiaugsmas 
mokytojams ir tėvams, papuošalas moky
klai, garbė skautijai, viltis Tėvynei. To 
atsieksim, jei mūsų tiesioginės pareigos — 
mokslas bus pilnoj aukštumoj, bus gerai 
suprastas. Jokios aplinkybės ar išimtys 
neturi kelio užstoti jas atliekant. Per 
triūsą, darbą, pasiryžimą, ištvermę tu
rėsim pasisekimą moksle. Visada būdami 
linksmi, pareigingi, tvarkingi, darbštūs, 
draugiški, mes ugdysim save. „Nes darbas 
ir atsidavimas savo pareigoms, yra vienas 
iš svarbiausių gyvenimo dalykų". Tik 
mokslas, savęs tobulinimas ir charakterio 
ugdymas, įsigilinimas į skautiją ir jos nu
statytų dėsnių laikymąsis, mus išugdys 
tikrais visuomenininkais, darbo žmonėmis. 
Bet nebūkime perdaug pareigūnai skau- 
tijoj, jei dienyne šypsosi keli „riestano- 
siai“. Pirmiausia pamokos, o paskui va
dovavimas. Dirbkime mes viską nuosek
liai, nieko nepamiršdami. Kartais beta
pydamas vieną skylę, kad nepamirštum 
kitų.

Taigi, į darbą, broliai, vyrs į vyrą! 
Nes darb,as — doros sargas. (Napoleonas 
I). Į darbą, kurį mėgstame, kelkimės 
anksti ir imkimės jo noromis. Tik visada 
ir visur budėkime!

Ramutis Medelis.

Apdūmojimai apie dangtį.
SAULĖ.

(Žiur. „Sk, A." 1933 m. 11 nr.).
II.

Kadangi saulės masė yra didesnė už 
žemės masę, tai ir saulės traukiamoji jė
ga, veikianti kūnus, saulėje yra stipresnė, 
kaip žemėje, kitais žodžiais, kūnai sau
lėje turi būti sunkesni negu žemėje. 
Paprastas apskaičiavimas rodo, kad bet 
kurio kūno svoris saulėje yra maždaug 
28 kartus didesnis negu žemėje.

Mes žinome, kad kūno tankumas 
yra lygus tūrio vieneto svoriui. Kadangi 
saulės tūris ir masė mums yra žinoma, tai 
atlikę paprastą dalybos veiksmą mes 
apskaitysime saulės tankumą esant lygų 
maždaug 1,4, arba apie ‘A-dalį žemės vi
dutiniško tankumo, kuris yra lygus 5,5. 
Jeigu mes dabar prisiminisme, kad kietų 
kūnų tankumas paprastai yra daug dides
nis už vienetą, o skysti kūnai turi tan
kumą, kuris vidutiniškai yra arti viene
to, tai saulės tankumas 1,4 verčia mus pa
daryti įdomią išvadą. Būtent — saulės 
sudėtyje šalia kietų ir skystų substanci
jų turi dar būti daug dujų, ypač lengvų
jų dujų.

Fiziniai — optiški ir spektriniai tyri
nėjimai rodo, kad taip yra ir tikrumoje, ir 
kad saulėje šalia kietų ir skystų medžia
gų tikrai yra daug dujų, ypač milžiniški 
kiekiai vandenilio ir helijaus. Tie patys 
tyrinėjimai padėjo sužinoti, kad saulė su
sideda iš penkių svarbesnių dalių.

1. Saulės branduolys.
2. Fotosfera. Tai yra spindintis 

saulės kamuolio paviršius, kurį mes ma
tome paprasta akimi arba žiūronu.

Fotosferoje su paprastu žiūronu gali

ma pamatyti vadinamąsias granulia- 
c i j a s, kurios atrodo kaip sniegulės švie
siai pilkame fone.

Toje pat saulės dalyje pasirodo ir vad. 
saulės dėmės, kurios atrodo kaip tam
sios, į saulės branduolį nukreiptos, pra
rajų angos. Šitos angos tikrumoje turi 
šimtus ir tūkstančius kilometrų skersmens. 
Viena didžiausių pastebėtųjų saulės dė
mių turėjo 230.000 klm. skermenį, taigi, 
buvo apie 18 kartų didesnė už žemę.

3. Aplink fotosferą yra absorbuojan
tis sluogsnis, kuris sudarytas iš dujų.

4. Saulės pakraščiais yra c h ro
mo s f e r a, iš kurios išsiveržia p r o tu
be r a n a i. Patys protuberanai susideda 
iš įkaitintų masių ir būna arba vietiniai 
chromosferos iškilimai, arba sprogimo, 
eksplozijos pobūdžio reiškiniai, kurie iš
trykšta į pasaulio erdvę nuo 150.000 klm. 
net iki 10 ir 15 milijonų klm., įsiverždami 
giliai į penktąją saulės kamuolio dalį, ku
ri vadinama saulės vainiku.

5. Saulės vainikas yra išori
nė saulės dalis. Jis nėra matomas pa
prasta akimi, ir gali būti iki 7 kartų di
desnis už saulės skersmenį, t. y., gali pa
siekti 7X1.389.000 klm. aukštį.

Saulė jau seniai nusileido už miško. 
Susikaupęs sėdi skautukas prie palapi
nės ir galvoja apie visa tai, ką dabar su
žinojo apie saulę — mūsų saulės siste

mos centrą. Tamsūs vakaro šešėliai apklo
ja slėnį, ir ima darytis vėsiau, nes saulė, 
kaip gamtiškos šilumos skleidėja, kaip 
svarbiausias žemės šilumos šaltinis, ne
beveikia dabar tiesioginiai į tą žemės 
vietą. O kokios gi yra saulės šilumos 
sąlygos? Ir šitas klausimas jau yra moks
lo atsakytas.

Fiziniai matavimai, atlikti įvairiais 
metodais, rodo, kad saulės temperatūra 
yra apie 6.000 laipsnių Celsijaus. Žmo
nės tik kaip išimtį dirbtiniu būdu pasie
kė vad. didesnę kaip saulės 7.200° C tem
peratūrą. Kad turėtume nors apytikrę 
nuovoką apie saulės temperatūrą, prisi
minkime, kad vad. aukštųjų krosnių, ku
riose tirpinamos geležies rūdys, tempera
tūra siekia nuo 1000 iki 2000 laipsnių.

Vienerių metų bėgyje žemei tenkantis 
šilumos kiekis būtų pakankamas ištirpyti 
40 metrų storio ledo plutą, jeigu šita ši
lima būtų lygiai išskirstyta po visą žemės 
paviršių. Šitas kiekis yra lygus 250 bili
jonams arklių jėgų mechaninės energijos. 
O žemė gauna tik mažą dalį tos šilimos, 
kurią skleidžia saulė, ir kuri visumoje 
prilygtų 380.000 trilijonų arklių jėgų vei
kimui. Nežiūrint į tokį milžinišką energi
jos kiekį, saulės siunčiamą į erdves, ne
pavyksta nustatyti kokio nors žymesnio 
saulės temperatūros mažėjimo. Priešin
gai, visi matavimai daugiau leidžia tvir
tinti, kad saulės temperatūra pasiliko ne
pakitėjusi. Saulės temperatūros pasto
vumui aiškinti modernus mokslas turi su
daręs teorijų ir hypotezių, bet jų dėsty
mas išeina iš šito elementarinio aprašy
mo ribų. Pagal prof, J. Koppes.

Kada nežinai kuriuo keliu eiti — pa
sižiūrėk į savo širdį.
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nustoti, Get sunkiau 

Jų pataisyti

Žiemos pramogos
I. Sniego boba.

1. Kuri skiltis suris didesnį snie
go kamuolį per 10 minučių? Ne visada 
sniegas šitam reikalui tinka, tai prieš pa
skiriant šitokias rungtynes reikia patik
rinti ar sniegas limpa.

2. Konkursas sniego bobai. Skil
timis paskiriamas apribotas laikas (pav., 
1 — IV2 vai.) per kurį kiekviena skiltis 
lipdo bobą. Speciali komisija įvertins, ku
rios skilties boba gražiausia, didžiausia 
arba originališkiausia.

3. Gniūžtėmis į bobą. Skautai 
paeiliui taiko gniūžtėmis iš 10—15 žingsnių 
ar didesnio atstumo, o skiltininkas su
žymi taiklius sviedinius. Šitą pramogą ga
lima pravesti ir skilčių rungtynių formoje.

4. Numušti kepurę. Bobos gal
vą papuošia „skrybėlė" (puodinė, krep- 
šis, dėžutė) taip, kad nebūtų užmauta, bet 
padėta ant galvos. Skautai iš 20 — 30 
žingsnių atstumo taiko sniego gniūžtėmis 
numušti „skrybėlę“. Kiekvienas skautas 
turi teisę tris kartus mėginti. Šitą žaidi
mą galima kartoti. Kuri skiltis daugiau 
kartų bus numušusi skrybėlę?

Šio skyrelio žaidimai tinka ypač vil
kiukams.

II. Kautynės.

5. Apkasų kova. Skautai pasida
lija į du būriu. Kiekvienas būrys statosi 
apkasus iš sniego — pylimą apie met
ro aukščio. Atstumas tarp apkasų 15 — 
25 žingsniai. Būriai, prirengę atitinkamą 
kiekį gniūžčių, pasislepia apkasuose .'r, 
draugininkui sušvilpus, pradeda iš apkasų 
bombarduoti priešą gniūžtėmis. Nereikia 
sviesti be taikinio — tik, kai neatsargus 
priešas išsikiš iš apkaso, reikia į jį pa
taikyti. Išbėgti iš apkasų uždrausta.

Kautynių metu draugininkas stovi šo
ne tarp apkasų ir pasižymi abiejų partijų 
taiklius šūvius. Po 15 minučių daroma 
pertrauka ir paskelbiama, kuris būrys dau
giau priešų išmušė. Kautynes galima pa
kartoti.

6. Tvirtovės gynimas. Visa 
draugovė statosi didelę tvirtovę, kuri gins 
savo įgulą iš trijų pusių. Labai tinka tvir
tovės statybai pasirinkti kokią nors esa
mą dangą (pav. tvorą). Pastatę tvirtovę, 
skautai pasidalija į du būriu ir vienas bū
rys burtais, sudaro tvirtovės įgulą, antras 
būrys pasitraukia 30 — 50 žingsnių nuo 
Tvirtovės, kad prisirengtų puolimui. Abu 
būriu prirengia gniūžčių. Draugininkui su
švilpus (draugininkas su adjutantu stovi 
šone pakylioje vietoje, žiūrėdamas kau
tynių tvarkos ir ritieriškumo), prasideda 
puolimas. Puolėjai stengiasi, apibėgę gy
nėjus gniūžtėmis, įsiveržti į tvirtovę, O gy
nėjai — aktingu gynimu ir gniūžčių lietumi 
stengiasi puolėjus atremti. Draugininkas 
žiūri, kad abu būriu nesusipeštų, ir kaip 
tik puolėjai susimaišo su gynėjais — nu
traukia žaidimą ir paskelbia laimėtojus.

Šalinti iš žaidimo tuos, į kuriuos pa
taikė gniūžtės, nėra tikslinga, nes sukeis 
daug nusiskundimų, protestų, pavydo ir 
tik sugadins nuotaiką. Taip pat nereikia 
bijoti berniukų įsikarščiavimo ir savotiš
ko kautynių žiaurumo. Net jei kuriam vie
nam sukuls nosį — netokia didelė bėda. 
Juk skautai turi išaugti vyrai, veiklūs 
žmonės! Bet reikia griežtai žiūrėti, kad ne-
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būtų mėtoma ledo gabalais, ir už tokius 
nusižengimus reikia griežtai bausti. Taip 
oat kai sniegas būna labai šlapias kauty
nės gniūžtėmis draustinos.

7. Pro medžiotojų šūvius. 
Vienas skautų būrys, prirengęs gniūžčių, 
užima tam tikrą aikštės plotą. Reikia pa
žymėti sniege liniją, per kurią nė vienas 
iš to būrio (medžiotojų būrys) negali per
žengti. Per 10 — 20 žingsnių nuo šitos li
nijos užbrėžiama antra linija, kuria pažy
mimas „žvėrių“ bėgimo takas. Skautai iš 
„žvėrių“ būrio bėga po vieną, su 10 se
kundžių pertraukomis, pažymėtu taku, o 
medžiotojai, taiko į bėgančius gniūžtėmis. 
Draugininkas suskaito užmuštųjų skaičius. 
Paskui būriai apsimaino vietomis. Laimi 
Tas būrys, kuris būdamas medžiotojais iš
muša didesnius „žvėrių" skaičius.

8. Vėliavos gynimas. Vėliavą 
atstoja skilties gairelė arba kokia nors 
lazda. Vėliava įsmeigiama į sniegą. Drau
govė pasidalija į du lygiu būriu: puolėjus 
ir gynėjus. Gynėjai ratu apsupa vėliavą 
(gali sustoti prie pat vėliavos arba gali pa
daryti palaidesnį ginamąjį žiedą). Puolėjai 
vikriai šokinėja aplinkui, kiekvienas sky
rium. Abu būriu prirengia gniūžčių ir po 
švilpuko prasideda kautynės, kurių tiks
las: kuo daugiausia priešų išmušti. Patai
kytas išeina iš žaidimo, šitai prižiūri drau
gininkas. Puolėjai laimi, jei išmuštų gy
nėjų bus dukart daugiau, negu puolimo 
aukų. Minimalinis kautynių laikas 15 mi
nučių. Jei per šitą laiką nė vienas nebus 
laimėjęs — draugininkas paskelbia gy
nėjus buvus nenugalimus arba puolimą ne
pavykusį .

III. Pašliūžos.

Daug naudingų nurodymų apie gražų 
pašliūžių sportą surasite Skautų Aido iš
leistoje sktn. dr. K. Avižonio knygoje Kaip 
išmokti pašliūžomis šliužinėti.

9. Šuolis. Peršokti su pašliūžomis 
per kokį nors žemą ir siaurą daiktą, pav., 
diržą.

10. Šliužinėjimas statupstom.
11. Pašliūžininkų lenktynės. 

Nuo starto iki finišo 30 — 40 žingsnių. 
Startuoti skiltimis.

12. Žaltys. Skautai su pašliūžomis, 
sustoja į eilę ir susiima už diržų. Po lo 
pradeda šliaužti, atmindami tačiau, kad 
nešliaužtų pergreit. Jokiu būdu tokio šliu- 
žinėjimo metu negali daryti staigių posū
kių.

13. Pasivažinėjimas. Trys skau
tai susiima rankomis grandinėle — tai 
arkliai. Ketvirtas — vežėjas šliaužia iš 
paskos, laikydamasis viduriniam arkliui už 
pečių. Visi turi atlikti lygius ir ritmingus 
judesius.

14. Koldūnas su pašliūžomis. 
Vienas gaudo, kiti bėga. Gaudytojo pa
liestas pats ima gaudyti. Gaudytojas ne
gali vytis to, kuris jį pagavo. Prieš šį žai
dimą reikia pažymėti žaidimo aikštės ri
bas.

15. Pašliūžininkų estafete. 
Pašliūžininkai pasidalija į dvi partijas. 
Partijos išsirikiuoja nugarom, vadovai 
priekyje starto linijoje. Finišas už 20 žings
nių. Finišo linijoje ties kiekviena partija 
padėta tiek gniūžčių, kiek partijoje pa
šliūžininkų. Švilpukas. Vadovai šliaužia į 

finišą ir pačiupę vieną gniūžtę grįžta prie 
savo partijos, kur lengvu gniūžtės smū
giu leidžia bėgti antram iš eilės ir t. t. 
Jeigu grįžtantis, mesdamas gniūžtę, nepa
taikys, — turi paliesti eilinį bėgiką ranka. 
Laimi partija, kuri pirmoji atliks visus 
bėgimus be klaidos. Tvarkos žiūri teisė
jas.

IV. Rogutės.
16. N u o kalno. Kieno rogutės 

nu važiuos toliausia?
17. Rogučių lenktynės. Trys 

skautai — arkliai — laiko rogučių virvę. 
Vienas (arba du) sėdi rogutėse. Lenkty
niuoti neturi perdaug didelis skaičius, pa
kanka 2 — 3. Finišas už 20 — 30 žings
nių. Aikštė turi būti lygi. Grįžtant arkliai 
pasimaino vietomis su važiavusiais. Šitas 
lenktynes galima pravesti tarp skilčių, 
Skiltis paskiria geriausius kandidatus ark
liams ir geriausius važiuotojus.

18. Pataikyk iš rogučių. Patai
kyti gniūžte į taikinį per 10 žingsnių, va
žiuojant rogutėmis nuo kalno ar traukiant.

19. Pačiupk iš rogučių. Pačiupti 
kokį daiktą, pro kurį pravažiuojama (pav., 
pirštinę).

20. Mirties kilpa. Vienas skau
tas sėdi rogutėse, du — traukia. Parinkę 
momentą, arkliai padaro staigų pasukimą 
didesniu kaip 90° kampu. Arklių tikslas 
— išversti važiuojantį. Važiuojančio tiks
las — išsilaikyti rogutėse.

21. Rogučių estafetė. Lenkty
nės dviem lygiom partijom, lygioje aikš
tėje. Abi partijos lygiais tarpais sustato 
po du skautu. Pirmoji pora turi rogutes, 
kuriose sėdi lengviausias tos partijos skau
tas. Po švilpuko pirmoji pora su rogutė
mis bėga iki antrosios poros, kuri pasiima 
tempti rogutes toliau, o pirmoji pora tuo 
tarpu grįžta į savo vietą ir t, t. Laimi ta 
partija, kuri pirmoji nubėgs visą kelią. Re
vanšas — estafetė atgal.

22. Lenktynės nuo kalno. Dvi 
lygios partijos išsirikiuoja kalno viršūnė
je. Pirmieji turi rogutes. Pakalnėje aiš
kiai pažymėta finišo linija, nubrėžta vi
dutiniame atstume, kokį gali nuvažiuojan
čios rogutės pasiekti. Prie finišo stovi tei
sėjas. Sušvilpus — kiekvienos partijos pir
mieji važiuoja nuo kalno ir kaip tik per
važiuoja finišo liniją — turi nušokti nuo 
rogučių, ir kuo greičiausiai tempti rogu
tes į kalną. Jeigu važiuojantis nepasieks 
linijos, arba nuvažiuos į šoną ar išvirs — 
turi pėsčias nutempti rogutes iki linijos 
ir tik po to grįžta prie savo partijos. Grį
žęs prie partijos, įduoda rogutes sekan
čiam iš eilės, ir t. t. Laimi ta partija, ku
rios dalyviai pirmieji visi bus suvažinėję 
pakalnėn ir grįžę į viršūnę.
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Skautų
ŠIS TAS NAUJO.

Ypač šiais sunkiais krizės lai
kais kiekvienai skautų-čių drau
govei yra sunku su pinigais, kurie 
yra reikalingi įsigyti draugovei 
šiek tiek stovyklinio bei iškyloms 
inventoriaus, palapinių ir p. daly
kams, be kurių draugovių veiki
mas yra sunkus ir nepakankamai 
skautiškas. Kas gi daroma pini
gams gauti? Vakarai, vaidinimai, 
skautiški laužai. Taip.

Noriu pabrėžti, kad per savo 
vakarus ir vaidinimus publikai vi
sada turite duoti ko nors ypatin
go, įdomaus ir skautiško ir ko jo
kios kitos organizacijos rengiamas 
vakaras jai neduoda.

Dabar noriu pasiūlyti vieną, 
naują pramogą skautų vakaruos, 
būtent: skautiškos rungtynės pub
likai su dovanom.

Kiekvienas ateinantis į vakarą, 
aišku, perka nustatytos kainos bi
lietą ar aukoja ne mažiau, kaip 
tiek ir tiek litų, bet, be to, kiekvie
nas svetys privalo nupirkti už tam 
tikrą kainą (pev., 50 centų) spe
cialią rungtynėse dalyvauti kor
telę. Korteles vakaro rengėjai tu
ri paruošę ar spaustuvėje atspaus
dinti (toj pačioj spaustuvėj, kur 
buvo užsakyti pakvietimai).

Rungtynių kortelės pavyzdys:

Rungtynių kortelė.
Nugalėsi ar nespėsi — vis vien laimėsi!

teatras.
vakaro pabaigą iš svečių tam paskirtas 
skautas surenka korteles ir tam tikra 
teisėjų komisija jas suskirsto, suskaičiuo
ja, laimėjusiems paskiria premijas ir jas 
čia pat per vakarą įteikia.

Kokią nors premiją (jūsų dalykas pa
galvoti — kokią) turėtų gauti kiekvienas, 
kuris šį ar kitą bandymą atliko ganėtinai 
ir taip pat ir tas, kuris šį bandymą atliko 
blogiausiai. Antroji premija turi būti ma
žesnė, bet juk reikia, kad pasiekęs ir 
blogiausių rezultatų neliūdėtų.

Dabar pažiūrėkim iš kokių bandymų 
prie staliukų susideda visos rungtynės.

1) Žvakių degimas. Keliolika ar ke
lias dešimt žvakių išrikiuota ant stalo. 
Kiek uždegs žvakių vienu degtuku.

2) (Prie to pat stalo). Žvakių degi
mas ir gesinimas. Kiek žvakių uždegs ir 
užgesins, vartodamas vis tą patį degtu
ką. Aišku, kad degti ir gesinti reikia 
pakaitom: uždega vieną žvakę, ją užge
sina, uždega kitą, ją užgesina ir t. t.

3) Meškeriojimas. Sulenkus špilkutę 
padaryti kabliuką ir pakabinti ant siūlo. 
Kiek per 1 ar 2 (jums tai reikia nusta
tyti) min, išmeškerios guzikų (su ausytė
mis, kaip kariškių uniformų, bet ne su 
skulutėm) iš vienos lėkštės ir perkels į 
kitą šalia stovinčią lėkštę. Aišku, tik su 
meškere, be pirštų pagalbos.

4) Lietuvos pažinimas. Iš 20 Lietuvos 
vaizdų ar rūmų atviručių kiek pažins. 
(Panašiai galima padaryti Lietuvos did
vyrių ar visuomenės veikėjų pažinimo 
baidymą).

5) Adata ir siūlas. Kiek sykių per f 
minutę siūlų įdės į adatą, išims ir vėl 
idės?

6) Guzikų rikiavimas poromis. Duo-

dama lėkštė pilna įvairiausių guzikų. 
Kiek iš jų surikiuos poromis per vieną mi
nutę?

7) Aklas šaulys. Ant kartono nupieš 
tas žvėris. Rungtynių dalyvis, užrištom 
akim, pasiėmęs adatą, taiko į žvėrio šir
dį. Kur pataikė?

8) Lietimo kimas. Daikteliai, kuriuos 
reikia pažinti juos ranka palietus, sudėti
tamsiai uždarytoje dėžutėje, kur rungty- 
niautojas įkiša kairę ranką ir ja čiupinė
ja daiktus, daiktą pažinęs, savo dešine 
ranka parašo jo vardą ant popieriuko. 
Kiek daiktų pažins ir surašys per 2 min.?

Prie šių bandymų jūs galite pridėti 
dar ką ir pritaikinti ką nors savo vietos 
publikai. Reikia pabrėžti, kad tokie ban
dymai sudomina ne tik tuos, kas juose 
dalyvauja, bet ir kitus. Juk šalia savo 
jėgas bandančio svečio susirenka visas 
būrys kitų, būna daug juokų — linksmas 
ir įdomus užsiėmimas.

Apie vakaro sceninę programą čia ne
kalbama, tik prašoma, kaip tai jau buvo 
aukščiau pabrėžta, daryti ją labiau skau
tišką — įneškit jon stovyklos, skautiško 
laužo nuotaikos. Nepamirškit svečiams 
pardavinėti (tai paprastai duoda neblogo 
pelno) paišytas programas, jose irgi nau
doki! daugiau skautiškų motyvų, o ant 
viršelių vidujinių pusių galit gražiai su
rašyti skautų-čių įstatų ir įžodžio teks
tus, ar kokias nors informacijas apie Lie
tuvos skautus ar savo vienetą.

Dar vienas dalykas: per savo vaka
rą, turėkit savo bufetą, čia galėtų pa
dėti skautės ir jų bei skautų mamytės. 
Būtų originalu, jei kiekvienam svečiui 
galėtumėte duoti po puoduką kavos vel
tui su sąlyga, kad prie kavos ką nors 
pirks bufete.

Nepamirškit uniformos. Visi skautai, 
tie, kurie pardavinėja programas, stovi 
bufete ar prie bandymų staliukų, bei per 
vakarą turi kokių kitų oficialių pareigų, 
privalo būti uniformuoti, tai tvarkingai 
uniformuoti ir širdingai mandagūs.

Tuntai ir vienetai, kurie mėgins savo 
vakaruos pasinaudoti čia mūsų pataria
momis rungtynėmis, prašomi apie šių mė
ginimų praktiškas išdavas pranešti „Skau
tų Aido“ redakcijai. Ji jums jau iš anks
to dėkavoja. Sktn. B. M.

1. Vardas, pavardė .............................
2. Adresas ............................................

(1 ir 2 užpildo perkantysis).
1 Žvakių degimas ..............................
2 Degimas ir gesini

mas ..............................
3 Žuvų meškerioji

mas ..............................
4 ir t. t. .................... .

Taigi, svečiai, atėję kiek anksčiau, tu
ri dar palaukti jūsų vakaro programos; 
per pertraukų metų, ar programai pasi
baigus ir šokiams prasidėjus (juk ne visi 
šoka) jūsų vakaro svečiai eina dalyvauti 
rungtynėse.

Rungtynės taip sutvarkytos: kiekvie
nas bandymas turi atskirą numeruotą 
staliuką, pastatytą ar vaidinimo ar šokių 
salės pakraštyje ar kokiose šalutinėse 
patalpose (pav., kokioje atskiroje klasė
je, ar koridoriuje...). Prie kiekvieno sta
liuko stovi po du uniformuotu skautu ar 
skautės. Tai tikrintojai. Norįs prie šio 
ar kito staliuko atlikti bandymą, svetys 
jiems duoda savo kortelę, kur jie užrašo 
jo pasiektą remetatą ir pasirašo. Prieš

NUGALĖSI AR NESPĖSI —
O SK. AIDO NORĖSI!

Tad tuoj jį užsiprenumeruok 1934 metams.
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MŪSŲ SEIMOS NAUJIENOS
Skautijos centre.
CENTRO VADOVŲ IR TUN- 

TININKŲ PASITARIMAS. 
1934 m. sausio mėn. 5, 6 ir

7 d. d. Kaune.
Darbų tvarka.

Sausio m. 5 d.:
15.30 v. — atidarymas,
16 vai. — veikimo plano 

metmens 1934 m.,
16,45 v. — tuntininkų pra

nešimai ir pageidavimai.
Sausio m. 6 d.:

8 vai. — vilkiukų-paukšty- 
čių veikimo reikalai.

Pamaldos.
Pietūs.

15 vai. — vadų parengimas 
1934 met.

14 vai. — paskirų skautų 
tvarkymas ir mažumų sk. org. 
reikalai.

16 vai. — jūrų-vandens skau
tai.

16.30 v. — kiti reikalai.
Sausio m, 7 d.:

8 vai. — L. S. S. statuto pro
jekto nagrinėjimas.

VISIEMS SVARBU!
Kas dar nėra užsiprenumeravęs SKAUTŲ AIDĄ, gali tai 

padaryti kiekvienoje pašto įstaigoje be perlaidų rašymo, 
SKAUTŲ AIDĄ galite užsisakyti ir per savo laiškanešį.

SKAUTŲ AIDAS įdomus, naudingas, didelis, pigus dvisa
vaitinis žurnalas. Metams kaštuoja tik 6 lit.

Adresas: Nepriklausomybės a. 4. Kaunas.

MINĖJOM 15-os METŲ SKAU
TŲ GYVENIMO SUKAKTIS.

Biržai. XI.11. minėjom skau
tų gyvenimo 15 metų sukaktis. 
Gimnazijos salėje įvyko tunto 
sueiga, kurioj švietimo ir pro- 
pogandos dalies vedėjas gimna
zijos direktorius, dr. A. Juška, 
ir tunto adjutantas papasakojo 
Lietuvos skautų įsikūrimo ir 
gyvavimo istoriją. Po draugo
vių pasirodymų skautai ir sve

Šv. Kalėdų gerieji darbeliai. Šiaulių skautai-ės sudėjo bene po 20 cnt., švenčių proga už tuos 
pinigus nupirko dovanėlių ir su jomis aplankė per 80 neturtingų šeimynų. Paveikslėly matom 

dovanėles nešiojančius skautukus, su tunt. K. Ubeika priešakyje, ir apdovanotuosius.

SESĖS, BROLIAI!

Šiais metais „Skautų Aidas“ 
pasiryžo jus dažniau lankyti. 
Be to, jis pažada dar įdomesnis 
būti. Įvedama naujas skyrius, 
būtent paukštyčių-vilkiukų sky
rius. Vienas — du „Sk. A.“ la
pas visai kitaip sutvarkytas, 
specialiai skiriamas paukšty- 
tėms-vilkiukams. Tas lapas ga
lima išplauti ir perlenkus pu
siau gausis 4-8-ių puslapių lan
kas. Surinkę visų metų tuos 
lapus ir įrišę, turėsite įdomią 
knygelę. Taigi ši naujiena džiu
ginanti. Tačiau tas lapas bus 
tuomet įdomus, kai jūs, vadės 
ir vadai, jame bendradarbiau
site. Pasisekimas priklauso nuo 
jūsų. Todėl kviečiu visus, ka
liems tik rūpi mūsų jaunieji 
sesytės - broliukai, rašyti pa
tiems ir taip pat paraginti 
paukšt.-vilk. rašinėti.

Tame lape bus tokie skyre
liai: ideologinis, gamtos paži
nimo, įvairūs apsakymai, links
mas kampelis, kronika ir rank
darbių skyrelis.

čiai, kurių buvo gana daug, pa
šoko ir pažaidė.

XI.12. mes biržiečiai aplan
kėm savo brolius pasvaliečius, 
kurie taip pat minėjo skautų 
gyvavimo 15 m. sukaktis. Pas
valio skautų ir skautų rėmėjų 
būrelis nuo pernai metų žymiai 
padidėjęs. Kaip Biržuos taip ir 
Pasvaly darbas eina pilnu 
tempu. A. M-s.

Tikėdamasis gausios jūsų pa
ramos, šio lapo redaktorius iš 
anksto dėkoja visiems bendra
darbiams.

MŪSŲ ŠEIMOS NAUJIENOS. 
AKMENĖS SKAUTAI DIRBA.

Akmenė, nedidelis Žemaitijos 
miestelis. Jau treji metai kaip 
čia įsikūrė skautų draugovė. 
Daugumas skautų dalyvavo 
sąskridy Palangoje ir Liet. sk. 
15 m. ir Mažeikių skautų 10 m. 
sukaktuvėse Mažeikiuose.

Vasarą padarė kelias iškylas, 
kuriose įsigijo daugiau patyri
mo. Šiais metais mano daugiau 
padaryti iškylų ir ekskursijų. 
Stovyklauti mano gražiose Vir
vytės pakrantėse. Kazys.

IŠ KAUNO R. TUNTO.
— Kauno r. tuntas savo šei

moje turi 46 vienetus su 1700 
narių. Taip išsiplėtusiam tunte, 
dabartinėje jo santvarkoje veik
ti labai sunku. Todėl tunto šta
bas, šį klausimą nuodugniai ap
svarstęs, rado reikalo prašyti 
Vyriausi Skautininką artimiau
siu laiku Kaune įsteigti tris tun
tus ir taip pat paskirti atitinka
mus tuntininkus.

— XI.23 d. Kauno r. tuntas 
gražiai pasirodė per Lietuvos 
kariuomenės 15 metų sukakčių 
Iškilmes. 15 vai. draugovių vė
liavos, susirinkusios prie Vyr. 
sk. štabo, lydimos draugovių 
štabo narių, nužygiavo į karo 
muzėjų. Ten, pagerbdami tas di
džiąsias mūsų tautos aukas, 
Kauno r, t. skautai uždėjo vai
niką ant paminklo kariams, žu- 
vusiems už Lietuvos nepriklau
somybę.

— Organizuojami miesto skau
tai. Jų organizatorium yra vyr. 
skilt. aviac. Įeit. Drunga. Dabar 
jau yra viena skiltis iš 9 narių.

— Prekybos mokykloje susi
kūrė viena skautų skiltis.

—Aukšt. sodininkystės ir dar
žininkystės mokykloje (A. Frė-

Rašykite apie savo darbus ir 
sumanymus.

Siųskite fotografijų.
Skautu Aidas išeis mėn. 1 r

15 d. d. ‘
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doje) susiorganizavo skautų vy
čių būrelis, kurio vadu paskir
tas skilt. Skeivys. Iš šio būre
lio daug tikimasi nes jie vėliau 
padės skautiškai idėjai plėstis 
kaime.

— XII.3 d. trečioji vilkiukų- 
paukšt. šeima skilo į dvi drau
goves: III-ją paukštyčių dr-vę ir 
XVIII-ją vilkiukų dr-vę:

— Pas juozapavičiečius, III-ji 
Kar. Juozapavičiaus draugovė, 
vadovaujama sktn. Įeit. Naviko, 
prieš metus išleidusi du spie
čius, dabar vėl gali pasigirti ne 
tik savo kiekybe, bet ir koky
be.

Draugovėje yra 6 skiltys su 54 
skautais. Viena skiltis yra Gar
liavoje, kurią daugiausia suda
ro stiprūs ir energingi ūkinin
kaičiai.

Prie draugovės yra vilkiukų 
gauja, susidedanti iš 22 vilkiu
kų.

Prie dr-vės dar yra skautų 
vyčių būrelis. Šį būrelį sudaro 
9 vyresnieji dr-vės skautai, ku
rių beveik visi dr-vėje eina ko
kias nors pareigas. Todėl jų di
džiausias tikslas yra gerai išna
grinėti skautystės ideologiją ir 
prisirengti būt gerais vadais.

Vilkiukų gaujos ir sk, vyčių 
būrelio vadu yra vyr. skilt. St. 
Jameikis.

Dr-vėje viso yra 78 nariai.
Ne mažesnis ruošimasis egza

minams į p. laipsnius. Be kitų 
programos punktų turi žinoti 
skautų įsakymus ir dr-vės pa
ti ono biografiją. Alūnas.

Karmėlava. XI.19 d. buvo 
Karmėlavos skautų vakaras, ku
ris labai gražiai praėjo. Į šį va
karą buvo atvykę svečių :š 
Kauno tunto adjutantas sktn. 
VI. Kviklys ir sktn. V. Kizlaitis.

Ši draugovė įdomi savo sudė
timi. Ji yra vienintelė Kauno 
tunte mišri (skautų, skaučių ir 
vilkiukų-paukštyčių) draugovė.

Dr-vė yra labai veikli, nes va
dovauja energinga mokytoja 
vyr. skit. V. Lukošaitė.
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Oficialinė dalis.
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO ĮSAKYMAS Nr. 14.

§ L
Vyriausiam skautininkui tarpininkaujant, vyresnįjį skau

tininką pulkininką leitenantą Aloizą V a 1 u š į, jam pačiam 
prašant, dėl tarnybinių aplinkybių, atleidžiu nuo vyriausio 
skautų štabo užsienių dalies vedėjo pareigų.

Už gerą šios dalies vedimą ir gražų santykių palaikymą 
su užsienių skautų organizacijomis, vyr. sktn. pulk. Itn. A. 
Valušiui reiškiu padėką.

§ 2.
Vyriausiam skautininkui tarpininkaujant vyriausio skautų 

štabo užsienių dalies vedėju paskiriu svastikos ordino kavalierių 
Viktorą Kamantauską.

§3.
Vyriausiam skautininkui tarpininkaujant, 1. e. Jūrų skautų 

skyriaus vado pareigas aviacijos kapitonas Feliksas Tyšku., 
kaipo išvykęs iš Kauno naujon tarnybos vieton, jam pačiam 
prašant, atleistas iš šių pareigų.

§ 4.
Vyriausiam skautininkui tarpininkaujant Jūrų skautų sky

riaus vado pareigoms eiti paskiriamas j. leiten. paskautininkis 
Bronius Michelevičius. (

Kaunas, 1933 m. gruodžio mėn. 9 d.
Dr. vyr. sktn. J. Alekna, 

Liet. Skautams Remti dr-jos Pirmininkas 
ir L. S. S-gos Šefo Pavaduotojas.

Pulk. vyr. sktn. J. Š a r a u s k a s, 
Vyriausias Skautininkas.

SKAUTIŠKA PADĖKA.
Šių metų vasarą mūsų skautų skaučių sąskrydžio metu Pa

langoje priimant R. ir L. Baden-Powell‘ius ir anglų svečius daug 
pasidarbavo:

P. Budrevičienė (Kaunas) — pirmininkė, — ypatingai atsi
žymėjo, p. Sasnauskienė (Biržai), p. Milukienė (Kaunas), p. Sta
nulienė (Šiauliai), Rozmanienė (Rokiškis), p. Grigonienė, p. 
Rabašauskienė, p. Kerpienė, p. Kaupienė (Kaunas), p. Oželienė 
(Kaunas), p. Dainauskienė (Kaunas), p. Lipštienė (Pasvalys), p. 
Klungevičutė (Pasvalys), p. Masiulienė, p. Baltrušauskieuė 
(Radviliškis), p. Orintaitė, p. Venclauskienė (Šiauliai), p. Kazi- 
lionienė (Pasvalys), p. Račiūnienė, p. Šemėtienė, p. Šliepėtienė, 
p. Jackevičiūtė, p. Žukauskaitė Vanda (Pasvalys — gimnazija), 
p. Giršaitė (Viekšniai).

Be to, buvo ir kitų bičiulių, talkininkių, kurios daugiau 
ar mažiau ar darbu ar patarimais prisidėjo. Visoms ir visiems 
talkininkėms ir talkininkams širdingai dėkojame.

Vyriausias skautininkas ir skaučių vadė.

Linksma su burėmis ant ledo.
Fot. J. Dovydaitis.

PALAIKOMI GRAŽŪS RYŠIAI.
Giedraičiai. Antrąją Kalėdų 

dieną vidurinės mokyklos mo
kytojų pastangomis buvo su
rengtas I Geležinio Vilko dr-vės 
vakaras. Vietos skautų, p. M. 
Sabienei vadovaujant, buvo *u- 
lošta Didieji darbai ir maži dar
beliai.

Laužą, dainelėmis, deklamaci
jomis ir skambinimu paįvairin
tą, vedė mok. M. Valeikienė. 0 
mokyklos direktorius, p. Matu
sevičius, pasakė skautams pri
taikintą prakalbą.

Be skautų rėmėjų į minimą 
vakarą gausiai susirinko vietos, 
apylinkės ir šventėms atvyku
sių inteligentų, dauguma buvu
sių tos mokyklos auklėtinių. Da
lyviai labai jaukioj nuotaikoj, 
šaulių orkestrui grojant, pralei
do vakaru.

Čia reikia pažymėti tą malo
nų faktą, kad buvusieji tos mo
kyklos auklėtiniai, aukštesnius 
mokslus einantieji, arba jau 
įvairių profesijų žmonės, nenu- 
tiaukia ryšių su savo rūšies „al
ma mater" bei savo auklėtojais 
ii, progai pasitaikius, akvačiai 
juos atlanko. Skautų rėmėjas.

IŠLAIKĖM EGZAMINUS.
Jonava. Mes susitvarkę pra

dėjom daugiau veikti. Bet iš 56 
skautų-čių išsiskyrė tik 15 tik
rų skautų-čių, o kiti 41 — kan- 
didatai-tės. Dalykas ne visai 
geras. Todėl gr. m. 16 d. V Gra
žinos draugovės 15 skaučių-kan- 
didačių ir V dr. V. Kudirkos 
draugovės 20 skautų-kandidatų 
laikė į III patyrimo laipsnį eg
zaminus ir juos išlaikė. Egza
minuoti atvažiavo iš Kauno vyr. 
skilt. O. Palubinskaitė ir vyr. 
skilt. St. Jameikis. Su šypseno
mis lūpose išsiskirstė skautai ir 
pasiryžo greitu laiku laikyti eg
zaminus į II-jį pat. laipsnį. Sa- 
\o egzaminuotojus palydėjom į 
autobusą, kuriuo jie nudūmė į 
Kauną. Skilt. B. Mačiulis.

GRAŽIOS DVEJŲ METŲ SU
KAKTUVĖS.

S. Kalvarija. Gr. 10 d. Dr. V. 
Kudirkos skautų vyčių būrelis 
šventė savo, gyvavimo dviejų 
metų sukaktis.

15 vai. gražiai išpuoštame 
skautų būkle susirinko skautai 
vyčiai, skautai, skautės ir sve
čiai. Skautas vytis Dr. Kaunas 

laikė gražų pašnekesį ir apibu
dino „Kas yra tas skautas vy
tis“. Po gražaus pašnekesio at
sistojimu pagerbiam pirmąją 
skautų kregždę Kalvarijoje, a. a. 
paskaut. mok. Juozą Balkų.

Toliau seka sveikinimai. Svei
kina: Kalvarijos savivaldybės 
vardu Burmistras, p. Pajaujis, 
Šaulių Sąjungos vardu II šaulių 
kuopos vadas, p. Prekšaitis, Vil
niui vaduoti sąjungos vardu, 
skaut. vyt. Skačkauskas.

Po sveikinimų būrelio vadas 
vyr. skilt. A. Valaitis padarė 
dviejų metų veikimo apžvalgą, 
papasakodamas, kokiose sąly
gose S. Kalvarijoje gimė skau
tai vyčiai. Šventė baigta Tautos 
himnu.

MARIJAMPOLĖJE JAUNIEJI 
DIRBA.

Iš praeitų metų yra suorgani
zuota 7 jaunųjų skautų (vilkiu
kų ir paukštyčių) draugovės. Vi
sam tunto skyriui vadovauja 
psktn. M. Pempaitė.

Jau ir šiais mokslo metais, 
nors dar tik mėnuo laiko pras
linko, suspėta padaryti iškyla į 
Ąžuolų Būdos mišką (24 km.). I 
iškylą važiavo vienu autobusu, 
bet 70 galvų! Iškyloj linksmi
nomės, rinkom įvairių rūšių la
pus ir grybus, virėme pietus, 
atsisveikinom su gelstančia ru
dens gamta ir pargrįžom į Ma
rijampolę. Meldo Lapas.

PALANGA IR ŽIEMĄ GYVA.
Ir Palangos skautai-tės mi

nėjo L. s. 15 metų sukaktį. Į 
minėjimą atsilankė psktn. Zam- 
toritė iš Klaipėdos. Suruošta 
arbatėlė, į ją atsilankė svečių, 
jų tarpe buvo Palangos skautų 
draugovės globėjas mokytojas 
p. Austinas, skautų globėjas p. 
Vizbaras. Po arbatėlės mokyk
los salėj vaidinom „Baubą", 
dviejų veiksmų komediją. Iš 
vakarėlio gavome 100 lt. pelno.

J. T.

JUDRŪS KRETINGOS SKAU
TAI.

Skautai Kretingos vidurinėje 
mokykloje, nors dar neseniai 
įsisteigė, bet jau rodo savo gy
vumą. Kas savaitė reguliariškai 
daro skilčių sueigas ir dr-vių 
štabų posėdžius, sprendžia, gal
ioja, ieško naujų veiklos kelių.

Įsitaisėme biblioteką — skai
tyklą, kuri per savaitę du kar
tu tam tikromis valandomis bū

na atidaryta. Turime beveik vi
są lietuvių kalba išleistą skau
tišką literatūrą. Skaitome, gili- 
namės į skautybės ideologiią, 
plečiame savo akiratį.

Be savo propagandinio vaka
ro, kuris buvo XI.11, šiomis die
nomis surengėme antrą: skaitė
me referatus, vaidinome (visos 
skiltys gavo progos pasirodyti), 
dainavome, deklamavome, 
skambinome. Pažymėtina, kad 
mes per šį vakarą drįsome (vi
sos septynios „Mildos" dr-vės 
referentės) savo kad ir trumpu
čius referatėlius atlikti gyvu žo
džiu, ne iš rašto. Darėm pir
mąjį tos rūšies mėginimą. Pa
vyko.

Iš viso mokykloje yra dvi 
dr-vės: Mildos (4 skiltys) ir 
Šarūno (2 skiltys) — 43 skau- 
tai-ės. Įžodį esame davę tik 5 
„mildietės". Visi kiti rengia
mės, skautėjame. Nuotaika en
tuziastiška.

Ypačiai mums džiugu turint 
tokį gerą, nuoširdų vadą.

Dieve, padėk!
Adj. J. Selenytė.

„PEŠTUKAI“ NESNAUDŽIA.
Lukiškis (Panemunėlio valse.). 

Čia 1933 m. gr. m. 26 d. Dr. J. 
Basanavičiaus dr-vės buvo su
rengtas vakaras. Vaidinta Mirta 
Činčiberaitė, 3-jų veiksmų ko
medija. Vakaras, dėl geros tvar
kos, praėjo gerai. Tik keletas 
įsigėrusių peštukų, norėjo įsi
brauti į salę be bilietų, bet, de
ja, tas nepavyko. Todėl š. m. 
sausio mėn. 1 d., veiklesnie
siems nariams norėta atkeršyti; 
sudraskyta drabužiai ir kitokių 
nešvarių darbų padarė.

Štai ką daro degtinė! Kai tuo 
tarpu jaunuomenė gražiai dar-

X

Keliam paukščiams lesyklą.
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Musų šeimos naujienos.
MAŽEIKIAI — NAUJASIS 

TUNTAS.
— Gr. 2 d. vietos sk. remti 

dr-jos suruoštas šeimyninis va
karas. Svečių atsilankė nema
ža. Programą atliko vietos skau- 
tės-tai. Pastatyta veikalas Bui
ties Sonata. Svečiai, pirmukart 
matydami skautišką veikalą, bu
vo nepaprastai patenkinti. Pa
vyko. Ne veltui buvo ir reng
tasi. Veikalą režisavo ir daug 
artistams padėjo tuntininko pa
vad. mok. J. Žižys. Toliau sekė 
trio ir skaučių-tų choro dainos. 
Chorui vadovauja mok. J. Nar
sutis. Panašų vakarą manoma 
surengti ir šiemet.

— XII.3. įvyko pirmoji Mažei
kių r. tunto sueiga. Vilkiukų- 
paukštyčių, skaučių-tų veiduose 
žėrėjo džiugi šypsena. Mažei
kiuose tuntas! Mes galime di
džiuotis. Bet užtat daug dirb
sime... Po tuntininko, gimn. dir. 
p. J. Rainio, sutikimo ir įsaky
mų sekė tunt. pavad. J. Žižio 
kalba. Savo kalboje nušvietė 
Mažeikių skautų darbą prieš ke
lerius metus, kada dar priklausė 
Šiaulių r. tuntui, vėliau — įstei
gus vietininkiją; paminėjo visus 
jų džiaugsmus, klaidas ir laimė- 
j mus. Pabaigoje palinkėjo iš
tvermės tolimesniame darbe. 
Naujajam tuntininkui valio, va
lio, valio...

Nuaidėjus griausmingam valio, 
kalbėjo pats tuntininkas. Gra
žioje kalboje gerb, tuntininkas 
palietė visa, kas skautams itin 
gerai visada reikia žinoti, prisi
minti ir neužmiršti. Su ramia 
šypsena lūpose priminė skautų 
įstatus — tikrąjį kelią ir tą gi
liai prasmingą skautų obalsį — 
Dievui, Tėvynei, Artimui. Švel
niai įsakė visa tai vykdyti, nes 
kas nevykdo, tas nėra skautas. 
Pasveikinom Mylimą Šefą ir Vy
riausią Skautininką.

— Mažeikių r. tunte dabarti
niu laiku veikia 18 vienetų. Vin
geles dr-vės dr-ko pastangomis 
organizuojama atskiras miesto 
berniukų skautų vienetas.

Skilt. Petriokas.

MINĖJOM DARIŲ IR GIRĖNĄ.
Utenos Dr. Basanavičiaus ir 

Mildos dr-vės XI.26 minėjo Da
rių ir Girėną.

Apie Juos ir Jų garbingą žy
gį skaitė paskaitą, buvo pa
deklamuotas mūsų dėdės Ragi
nio sukurtas gražus eilėraštis 
ir t. t.

Į paminėjimą atsilankė daug 
ir gimnazijos mokinių, keletas 
mokytojų ir sk. vadai.

J. Drazdauskas.

Konkursas. S. N. S. Fondas skelbia atviručių projeK- 
tams nupiešti konkursą. Temos turi būti 
imamos iš skaučių-tų gyvenimo. Pageidau
jama karikatūrinio pobūdžio. Projektai turi 
būti piešti štrichais juodu tušu.

Iš geriausių projektų bus išleistos atviru
tės. Projektus siųsti adresu: Skaučių Sky
rius, Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 4, iki 
1934 metų vasario 10 dienos.

S. N. S. Fondo Komisija*

ŽODŽIU, DARBAS VERDA!
Klaipėda. Kaip ir bendrai lie

tuviškam judėjimui, skautiškam 
veikimui Klaipėdoje taip pat 
sunki dirva. Tačiau, neatsižvel 
giant į sutinkamas kliūtis, Klai
pėdos skautai dirba, kruta, stu
miasi pirmyn. Praėjusiais moks
lo metais užbaigę gimnaziją, ap
leido Klaipėdą keli prityrę 
skautai vadai, bet šįmet susi
laukėm naujų.

Iškilmingai paminėtas skauti- 
jos penkiolikmetis. Paskaitą 
skaitė vienas iš pirmų Vilniaus 
skautų, sktn. kap. Rukutis (tun
tininkas). Įsisteigė nauja Da
riaus-Girėno draugovė. Draugo
vės dr-kas psktn. Namajūnas. 
Susiorganizavo atskira vilkiukų- 
paukštyčių gauja. Organizuojasi 
atskira miesto skaučių skiltis. 
Organizuojamas ir naujas tunto 
štabas. Tuo tarpu stropiai eina
ma patyrimo laipsniai. Žodžiu, 
darbas verda. Psktn. N,

O KRAKĖSE VIS KAS NORS 
NAUJA.

— XII.8 įvyko Kęstučio dr-vės 
iškilminga sueiga. Programa įdo
miausia ir įvairiausia. Smulkiai 
jos visgi neaprašysiu, juk tas re
daktoriaus neišsibaigiantis rau
donas rašalas vis vien „sustam
bins".

— Sktn. Papečkio iniciatyva 
įsteigta skautų skaitykla, joje 
yra daug laikraščių, žurnalų ;r 
kt. Šis tas galvai sukti (šach
matai, šaškės ir p.). Atdara kas
dien 16—20 vai.

— XII.26 — antrą Kalėdų 
dieną mus aplankė Kėdainių t. 
tuntininko pavad. sktn. Vaške
vičius. Įvyko sueiga ir t. t. Bu
vo visokių gėrybių.

KUPINI DŽIAUGSMO.
Malėtai. Gr. 3 d. Utenoje įvy

ko skautų org. 15 m. sukakčių 
paminėjimas! Į iškilmes atsilan
kėme ir mes, malėtiškiai. Be
važiuojant autobusu keli skau- 
tai-ės važiavo tiesiai į „Rygą!" 
Nuvykę jau radome atvykusius 
iš Daugpilio latvių skautus ir 
vyr. skaut. pulk. Šarauską. Ta
da ėjome į bažnyčią, o iš ten į 
karių kapus, kur buvo uždėti 
vainikai. Iš kapų, orkestrui grie
žiant — į šaulių namus, kur bu
vo bendri iškilmingi pietūs. Po 
pietų — į gimnazijos salę, kur 
buvo skaitomas iškilmių aktas 
ir pasakyta kalbos. Po to ėjo 
linksmoji dalis. Apie 8 vai. bu
vo skautų rėmėjų surengta ar
batėlė. Kupini džiaugsmo grį
žom namo! G. Šileikytė.

KALBA ŠIAURĖS RYTAI!
(Greičiausia Rokiškis).

— Jau rudenį, naujasis tunti
ninkas vyr. sktn. V. Rozmanns, 
perėmęs tuntą su adjutantu ir 
skaučių skyriaus vadu aplankė 
beveik visas tunto skaučių ir 
skautų dr-ves. Susipažino su jų 
veikimu, draugininkais, skilti- 
ninkais, globėjais ir dr-vių šta
bų posėdžiuose paaiškino skil
ties knygutės vedimą.

— Prutenio dr-vė (Rokiškio 
g-joj) iki šiol saldžiai snaudė. 
Paskutiniuoju laiku gavo naują 
draugininką, gimnazijos mok. J. 
Šmulkštį, ir mano energingai 
pradėti dirbti.

— Živilės dr-vė (Rokiškio 
g-joj) tyli, nesigiria, bet veikia 
labai gerai.

— Vytenio dr-vė (Rokiškio 
stoty) jau nuo rudens džiaugia
si savo buklu. Gr. m. 16 d. su- 
sikvietė į savo būklą prutenie- 
čius ir surengė skauto teismą. 
Daug buvo kalbų. Kalbėjo ir va
dai ir skautai. Vieni kaltino, ki
ti gynė ir vos spėjo išnagrinėti 
skauto nusižengimus pirmie
siems penkiems įstatams. Teis
mas praėjo labai gyvai, įdomiai. 
Skautai labai dėkingi Vytenio 
dr-vės globėjui, stoties virši
ninkui p. Štangenbergui, pirmi
ninkavusiam teisme už taip nuo
širdų darbą su jais.

— Gr. m. 8 d. g-joj įvyko vi
suotinis sk. remti dr-jos Rokiš
kio skyriaus narių susirinkimas. 
Pradžioje p. tuntininkas darė 
pranešimą. Pasirodo, dabar tun
te veikia šešios skautų ir trvs 
skaučių dr-vės, vyčių būrelis, 
atskira skautų skiltis ir aštuo- 
nios vilkiukų ir paukštyčių 
dr-vės. Viso tunte yra iki 450 
narių! Po to Rokiškio g-jos, 
miesto, ir stoties skaučių, skau
tų ir vilkiukų dr-vės turėjo pro
gos pasirodyti. Labai gražiai pa
sirodė Živilės dr-vės skiltys r 
Rokiškio miesto vilkiukai. Po to 
buvo posėdis.

— Šarūno dr-vė (Salų žem. 
žemės ūkio mokykloj) liūdi. Mat, 
atsiskyrė skautės. Jos mano sek-

Pareiga, tai geriausias žodis 
kiekviena kalba. 

mingiau veikti vienos. Ar jos liū
di, ar džiaugias, kol kas, ne
žinia...

— Tunte ypatingai susirūpin
ta Sk. Aido platinimu. Tam 
reikalui išleista net specialūs 
aplinkraščiai. Viso tikimasi vi
sam tunte išplatinti bent 100 
prenumeratų! Kaip tas pavyks 
— parodys netolima ateitis.

Ptr.

Atmink, kad Lietuvai reikia 
gerų sūnų!

VILKAVIŠKY IŠKILMINGAI 
PAMINĖTAS 15-METIS.

XI.12 d. Vilkaviškio skautai-čs 
minėjo Lietuvos skautų įsikūri
mo sukaktis. Jas mihėti pradėjo 
pakėlimu vėliavų. 9 vai. buvo 
iškilmingos pamaldos, per ku
rias visi skautai-ės priėmė Šv. 
Sakramentą.

16 vai. 4-to artilerijos pulko 
kino salėj įvyko tunto sueiga, 
kurion atsilankė labai daug vi
suomenės. Sueigą atidarė tunti
ninkas, pulk. Įeit. Matulionis, 
primindamas, kad šiandien skau
tams didelė šventė, nes šven
čia savo gyvavimo 15 m.

Po gražios tuntininko kalbos 
buvo perskaityti tunto įsaky
mai: pakelta daug skautų-čių į 
vyresniškumo laipsnius.

Po įsakymų, šventės proga, 
V ilkaviškio skautai sulaukė daug 
linkėjimų.

Iškilmingoji dalis tuo ir buvo 
baigta. Linksmąją dalį pradėjo 
skautiškomis dainomis ir įvai
riausiais šūkiais. Scenoje ber- 
riukų dr-vė suvaidino Šarūno 
prologą ir skautišką vaizdelį 
Ožkelė. Po to, mok. Petruš
kevičiaus vedamas, vilkiukų- 
paukštyčių choras sudainavo 
i-etvertą gražių dainelių. Skau
tės inscenizavo pasaką ir pašo
ko baletą. Vilkiukai-paukštytės 
suvaidino labai gražią iš savo 
gyvenimo komedijėlę.

Programa tuo ir baigėsi. Po 
programos gimnazijos salėje bu
vo pasilinksminimas. V. M.
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Skautas gamtos ir gyvulių draugas.
ŠEŠKAS.

Iškritus pirmajam sniegui, sodžiaus 
piemenys anksti rytą slankioja paupiais, 
patrobesiais ir kitomis vietomis, ieško
dami šeško pėdsakų, o juos atradę taiso 
visokias žabangas užtiktam žvėreliui su
gauti. Kiek nesantaikų būna, kuomet vie
no ūkininko samdinys savo kankinančiais 
siųstais nukerta kito ūkininko katei ar 
šuniui koją. Tie vargšeliai, vargais nega
lais išsilaisvinę iš to geležies kalėjimo, 
parkiūtina namo, dažniausiai su nukirs
ta ar nukirstomis kojomis. Tokio gyvulė
lio likimas, apskritai, būna nepavydėti
nas: po ilgų kančių nusibaigia, arba ge
riausiu atveju, namiškiai jį nudobia. To
kio pat likimo susilaukia ir šeškas. Pa
kliuvęs į stemplyčias (taip vadinasi žiau
riausio gaudymo būdo įrankis), prakiša 
savo kailinius, bet jei pajėgia, nusikan- 
dęs vieną ir, kartais net dvi galūnes, 
sprunka iš kur atėjęs, o luošam grobuo
niui gyvenimas neįmanomas — kiek pa
kentėjęs nudvesia. Tuo būdu gaudytojas 
padaro dvigubą blogybę: netenka kailiu
ko ir mažina žvėrelių giminę. Prieš tokį 
„medžiojimą“ susipratę piliečiai turi stip
riai kovoti. Vienas iš geriausių gaudymo 
būdų, tai gyviniai, iš abiejų galų atida
romi siųstai. Į tuos, pakliuvus kam nerei
kia, paprastai, grįžta koki ir atėję. Ne
manykite, kad rašydamas tokius dalykus, 
jums patariu kokiais būdais gaudyti. — 
Ne. Vistik kartais pasitaiko šeškų ne
klaužadų, kurie be jokios atodairos len
da į paukštides, o ten jų gyventojams pa
sidaro riestai. Mamytės tokiais atvejais 
prašo sūnelio ar kito vyriškio nekviestą 
svečią sudrausti.

Šeško asmenyje turime reikalą su vi
dutinio ūgio gvvulėliu, kurio ilgumas sie
kia iki 50 cm., iš kurių apie 8 cm. tenka 
galvai ir 15 — 20 cm. uodegai. Kailelis 
išlaukėje tamsiai juodas, apatinė plaukit 
dalis gelsvokos spalvos. Smulkesnio ap
rašymo nė neduosiu — visi jį tinkamai 
pažįsta. Veda 4 — 6 jauniklius.

Šeškas didelis akiplėša ir reikale ne
sidrovi žmogui ar šuniui šokti akysna. 
Štai girdėtas pasakojimas Vilkaviškio 
apylinkėje: Bevartydami šieną, pastebė
jome po viena iš daugelio kupetų lan- 
džiojant žvėrelius. Susišaukę talkon dar
bininkus, apsiginklavę grėbliais, šakėmis 
ruošėmės iškelti puotą drąsuoliams. Vie
nam pajudinus javus, žvėreliai išlindę pa
sileido bėgti. (Jų, be jauniklių, kurių ne
žinau kiek, buvo ir du seniai). Pastarieji 
šoko ant žmonių draskyti. Kilo triukš
mas. Aplinkui buvę žmonės subėgo ginti 
užpultųjų. Po trumpokos kovos, vieną iš 
akiplėšų užmušėme. Tik tuomet supra
tom jų gudrybę: seniai, norėdami išgeL 
bėti jauniklius, šoko ant žmonių, o tie 
su vienu seniu paspruko. Gudresni iš 
žmonių pažino esant šešką.

Medžioti šeškas, paprastai, eina nak
čia, bet retkarčiais ir dieną išsikrausto. 
Maistą sudaro gyvūnų mažuomenė; žiur
kės, pelės, smulkesni paukšteliai, varlės 
ir kt.

Paskutiniu metu, nykstant žvėreliams 
ir didėjant ių pareikalavimui, tarp kitų, 
i- šeškai pradėta auginti nelaisvėje, kas 
duoda neblogą pelną.

Al g. Gustaitis.

GLOBOKIME PAUKŠČIUS.

Visur yra daug sniego. Vanduo sušalo. 
Šaltas vėjas pučia. Didelė pūga.

Tu, skaute, sėdi šiltame kambaryje ir, 
gal būt, nepagalvoji, kokia tavo tuo lai
ku yra pareiga. Juk mes žinome, kad 
skautas gamtos, gyvulių bei paukščių 
draugas. Tavo pareiga, žiemą kiek galint

Į v a i r e
KAS GREITESNIS?

Štai kai kurios skaitlinės, rodančios 
įvairius greičius, metrais į sekundę:
Žmogus, einąs papr. žingsniu,... 1,11
Žmogus, einąs greit ..................... 1,66
Geras plaukikas ......................... 1,12
Bėgikas (rekordistas) ................. 9,34
Greita upė .................................... 4
Kupranugaris ............................  4,95
Paprastas vėjas ......................... 6
Musė ..............................   ?<65
Banginys .................................... H
Čiuožėjas ............. . .................... 12
Transatlantinis garlaivis ............. 12,83
Greitasis traukinys ..................... 16,67
Lenktynių arklys ......................... 17
Dviratis (rekordas) ..................... 21
Vandenyno bangos audroje .... 21,85
Pašto karvelis ............................ 27
Aras ............................................ 31
Žmogaus nervų pajautimai .... 33
Audros vėjas .......................... 40
Kregždė .................................... 67
Garsas (ore) ................................ 330
Telegrafas ........................... . 30
Lėktuvas (paprastas) ................. 50 

lesinti vasaros metu stovykloj buvusius 
linksmintojus — paukštelius. Ypač jiems 
reikalinga mūsų pagalba žiemos metu. 
Medžių šakos, žiemos metu, yra padeng
tos ledo ir sniego sluoksniu, paukšteliams, 
kurie maitinasi vabalėliais, esančiais me
džio žievėse, tenka badauti ir mirti. Ne- 
užmiškime, kad paukštis žiemą yra ne- 
bylis elgeta, kuris prašo tavęs jį sušelpti.

Kuomet paukštis turi sau maisto, jis 
yra linksmas, judrus, laksto, čirškia. Kuo
met yra alkanas, jis bėga prie kelio, bet 
kelias yra užpustytas; bėga prie gyvena
mų namų ir jeigu nesi dar padaręs lenti- 
nėlės ir nepadėjęs ten jam maisto — jis 
turi mirti iš bado.

Todėl skauto yra pareiga ateiti į pa
galbą savo draugams — paukščiams. Tad 
padarykim lentynėlę ir ant jos paberkim 
lesalo. Lentynėlę galima pritaisyti, kad 
ir prie lango. Galėsite, tada sėdėdami 
šiltoje troboje žiūrėti — stebėti paukščių 
gyvenimą. Ant lentynėlės galima paberti 
duonos trupinių, grūdų, sėmenų, spaustų 
kanapių, džiovintų šermukšnių uogų ir 
k.(Jau kelis kartus ir „Sk, Aide“ apie 
tai skaitėme).

Jeigu jūs kiekvieną kartą toje pačioje 
vietoje lesinsit paukštelius, tai jie įpras 
ir pasidarys jūsų nuolatiniai ir malonūs 
svečiai.

Skaute pats globok paukščius ir kitus 
ragink! Bijūnas.

n y b ė s.
Lėktuvas (rekordas) ................. 180
Garsas (vandenyje) .................  1435

SENAS LIAUDIES UŽDAVINYS.
Išėjo kažin kaip kartą jaunas žąsiu

kas pasivaikščioti lauke ir susitiko būrį 
žąsų.

Sutvojo žąsiukas sparnais iš džiaugs
mo.

— Sveikos, p. p. žąsys! — šaukia.
— Sveikas, — atsako.
— Tai kur jūsų tokią daugybę varo?
— Į miestą. O kaip manai, kiek mūsų? 
Žąsiukas nepagalvojęs sušuko:
— Šimtas!
Nusijuokė žąsys.
— Mažai, — sako, — betrūksta: tai 

būtų gera, jeigu mūsų būtų tiek, bet tuo
met reikia pridėti dar tiek, kiek mūsų 
yra; paskui pusę to, kiek mūsų, ir dar 
ketvirtą dalį to, kiek mūsų, ir dar tave, 
keistuoli, paimti priedo. Tai kiek mūsų?

Nuėjo žąsys savo keliu, o mūsų žąsiu
kas stovi ir galvoja:

— Tai kiek jų? Tik stebėtina!..
(Ar. V.).
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Knygų lentynėlė.
SUVYTĘ LAPAI. Paul Keller. Išver

tė J. Žagrakalys. 103 pusi. Kaina 1,25 cnt. 
Išleista Zarasuos. 1934 m. (?)

Prieš metus Žagra'kalienė buvo išver
tusi to paties rašytojo apysakų rinkinėlį 
Čigonėlė. Dabar jau susilaukėme ir apy
sakas. Paul Keller yra buvęs mokytojas, 
todėl jo kūryba yra artima mokytojui ir 
auklėjimo problemoms. Iš tokių rašytojų 
daug greičiau ir lengviau išmokstam, kaip 
pažinti gyvenimą, save, kaip pagilinti 
specialius — profesinius mokslus, mylėti 
savo artimą ir kt. Apysakų turinys tinka 
ne tik tėvams bei auklėtojams, bet ir 
moksleiviams, jaunuomenei. Ypatingai 
knygoje keliamos kilnumo idėjos bus 
artimos Lietuvos skautams.

Tuojau siųsk 6 litus!
Skautų Aiduiy

Kaunas.

Didelė naujiena skautams! Kalėdų 
Šventėms išleista J. Jablonskio ver
timas MURZIUKO DIENORAŠTIS.

Apsakymas — pasaka apie MAŽŲ 
GIRIOS ŽMOGELIŲ keliones, klaidžioji
mus, šposus ir juokus. Taip gausiai 
iliustruotos vaikams knygos dar neturė
jome. Iš viso yra 148 iliustracijos. Kaina 
tik Lt. 2,50.

Be to, SAKALO b-vė yra išleidusi dar 
šias ŠVENČIŲ DOVANOMS tinkamas 
knygas:

1. V. Pietario LAPĖS GYVENI
MAS IR MIRTIS. Graži pasaka iš gyvu
lių gyvenimo. Gausiai iliustruota. Kaina 
Lt. 2,—

2. A. Vaičiulaičio VAKARAS 
SARGO NAMELY. Vieno gabiausio mūsų 
jaunųjų rašytojų apysakos. Iliustruot. 
L t. 2,50.

3. Lembu ŠEKSPYRO RAŠTAI 
JAUNIMUI. Garsaus anglų rašytojo raš
tai pritaikyti vaikams ir jaunimui. Labai 
gausiai iliustruota. Lt. 5,—.

4. Vyskupo Valančiaus VAIKŲ 
KNYGELĖ. Su spalvotomis dailininko K. 
Šimonio iliustracijomis. Naują leidimą pa
ruošė L. Kuodys. Lt, 4,—.

Visos knygos yra ŠVIETIMO MINIS
TERIJOS pripažintos tinkamos visų mo
kyklų bibliotekoms, gaunamos visuose 
knygynuose ir SAKALO b-vėje KAUNE, 
Putvinskio g. 14.

Duokit kelią — renku „Skautų Aidui" prenumeratas 1934 m.!

Du nauji laikraščiai.
1933 m. gale pasirodė du nauji laik

raščiai:
1. Žvilgsniai — lietuviškas magazi

nas, redaguoja Petr. Gintalas, eina kas 
mėnesį, vieno numerio kaina 1 litas, psl. 
48. Šis laikraštukas aukštos vertės neturi 
ir jis drąsiai galėjo ir visai nesirodyti. Pa
mėgdžioja vokiškus magazinus ir nustoju
sias eiti „Aistras". Jo likimas, tur būt, 
bus panašus į „Aistros": neilgai rodysis.

2. Tėvų Žemė — išeina dukart per 
mėnesį. Ats. redaktorius — generolas Jo
nas Bulota. Leidžia Liet. Atgimimo drau
gijai Atskiro nr. kaina 30 cnt. Prenume
rata metams — 4 lt. 50 c.

Laikraštis atrodo labai rimtas. Šį rim
tumą laiduoja redaktoriaus pavardė ir 
leidėjas, Įdomus, pas mus dar naujas, 
įaikraščio formatas. Kaina maloniai pigi. 
Laikraštis žada rūpintis pavergtųjų Lie
tuvos sričių ir mūsų išeivybės reikalais, 
Klaipėdos problema, ėkonomine nepri
klausomybe, teisingumo ir tautinės mora
lės jausmų kėlimu. Daug dėmesio laikraš
tis skirsiąs ir jaunimui, kurį vadina „tau
tos rytdiena". Reikia tikėtis, kad Tėvų 
Žemė ras didelio visuomenės pritarimo. 
Reikėtų, kad šis laikraštis savo skiltyse 
duotų vietos ir paprastiesiems, bendres- 
niems visiems įdomiems dalykams, bei 
gražiajai literatūrai ir jumorui, tada, gal 
būt, jis galėtų būti visos mūsų inteligen
tijos nepartiniu, įdomiu, lietuvišku laik
raščiu, pigiu ir visų skaitomu. Tuo tarpu 
su Tėvų Žeme susipažinti nuoširdžiai pa
tariame visiems vyresniems skautams ir 
vadams.

Lapinas, Nr. 1, 2 ir 3, Panevėžio skau
tų mėnesinis laikraštukas. Leidžia I D. L. 
K, Kęstučio dr-vės vysk. Valančiaus sk. 
vyčių būrelis. Vyr. redaktorius — sk. 
vytis skilt. Jonas Pauliukas. Atskiro nu
merio kaina 10 centų. Tuntininko per
žiūrėta ir leista spausdinti.

Neblogas litografuotas 10—14 puslapių 
laikraštėlis. Tiesa, draugovių laikraštė
liai paprastai jų redaktoriams ir leidėjams 
atima labai daug laiko, bet vis dėl to jie 
turi ir kiek naudos, būtent, jie lavina ir 
redaktorius ir bendradarbius ir juose 
ugdo laikraščio darbo pamėgimą. Labai 
gerai, kad laikraštėlis yra tuntininko pri
žiūrimas. Reikia tikėtis, kad ir tolimesni 
laikraštėlio numeriai išeis reguliariai.

Turinyje yra ir rimtesnių straipsnelių 
ir gražiosios literatūros (monologas Majos 
dalykėlis — Neklauskit manęs, kuris gra
žiausias metų laikas). Yra gimnazijos bei 
skautiškos veiklos kronikos. Ypač skau
tiškos kronikos skyrių reikėtų sustiprinti. 
Juk draugovės leidžiamas laikraštėlis tu
rėtų pirmiausiai būti jos pačios gyvenimo 
veidrodis.

Negerai kad išėjusių trijų numerių for
matas nėra vienodas — pirmasis numeris 
mažesnis. Reikėjo laikytis vienodo for
mato.

Visiems „Skanių 
Aido“ platintojams

„Skautų Aido" administracija dėkoja 
visiems „Skautų Aido" platintojams už 
geras pastangas, kurias jie rodo platinda
mi mūsų laikraštį. Norime priminti, kad:
1) „Skautų Vadas" tiems, kurie prenume
ruoja „Skautų Aidą“ 1934 m. kaštuoja 
tik 1 litą metams; kitiems — 2 litai; „Va
dovė" kaštuoja 2 litai metams, bet „Sk. 
Aido" prenumeratoriams — 1 lit.

Tiems, kurie per jus prenumeruojąs 
„Skautų Vadą" ar „Vadovę", reikia iš
rašyti kiekvienam laikraščiui atskirus 
kvitus, esančiose pas jus kvitų knygutėse, 
ir ant kvitų pažymėti už kokį laikraštį 
imama prenumerata, (tai pažymėti galite 
prie savo parašo, ar užbraukiant žodžius 
„Skautų Aido",

2) „Skautų Aidas" neturi pusmetinių 
prenumeratų. Platinimo sąlygose, pa
skelbtose „Sk, Aido" 1933 m, nr, 12, kal
bama tik apie metines prenumeratas. Vi
siems, kas atsiųs čia tik 3 litus pinigų, 
„Sk. Aidas" bus siunčiamas ligi birželio 
mėn. 1 d., jei iki to laiko nebus atsiųsti 
likusieji 3 litai, kad ,/Sk. Aidas“ eitų ligi 
metų galo. Taip pat platinimo konkurse 
pusmetinių prenumeratų neskaitome,

3) „Skautų Aido" platintojai surinktų 
prenumeratų pinigų persiuntimą apmoka 
iš savo pinigų, bet neišskaito iš siunčia
mų administracijai. Juk už tai platintojai 
gauna kas vienuoliktą prenumeratą vel
tui ir 2O°/o nuo pajamų už „Sk. Aidą“ pa
skirais numeriais.

4) Siųsdami pinigus aiškiai žymėkit 
ant perlaidų atkarpų už ką pinigus siun
čiat.

5) Aiškiai žymėkit savo pilną adresą 
ir aiškiai rašykit savo pavardę, bet ne
pasitenkinki! tik neišskaitomu parašu.

6) Siųsdami adresą, kam siuntinėti 
„Sk. Aidą“ veltui už jūsų surinktas 10 
prenumeratų, parašykit jį ant atskiro ne
didelio lapelio, bet jokiu būdu ne ant 
kvito. Ant lapelio su adresu parašykit: 
„siųsti „Sk. Aidą" veltui už 10 apmo
kėtų prenumeratų kvitais nr. nr,“ išvar- 
dinkit nr. nr. ir pasirašykit.

Linkim energingo ir sėkmingo pasi
sekimo „Skautų Aidą" platinant.

Budėk!
„Skautų Aido“ Administracija.

VISI MOKOSI pašliūžom šliužinėti! 
Nejaugi tu atsiliksi nuo kitų? Pirk 
knygą! „Kaip iš mokti pašliūžom 
šliužinėti“ su 100 iliustracijų, parengė 
Dr. K, Avižonis, išleido „Sk. 
Aidas". Pardavinėjama visuose kny

gynuose, Kaina 2,50 lt.

Zarasiečiai ir mūsų bičiuliai, nepa
mirškite 1934 metams užsiprenumeruoti 
vienintelio Lietuvos Šveicarijos savait-
f“ o Cp 1 H

' ZARASŲ KRAŠTO, 
kuris už keturis litus Tamstas lankys išti
sus metus ir teiks naujausias žinias iš 
visos Šiaurės Rytų Lietuyos krašto.

Kaina metams 4 lt,, pusei metų — 
2 lt. 50 cnt.

Adresas: Zarasai, „Zarasų Krašto“ 
A dministracij ai.
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„TRIMITAS“ 1934 METAMS 
PAPIGINTAS.

Seniausias ir didžiausias Nepriklauso
moje Lietuvoje savaitinis paveiksluotas 
laikraštis — žurnalas „Trimitą s“, kas
met tobulėdamas, susilaukė keliasdešimt 
tūkstančių skaitytojų ir įsigijo dideli vi
suomenės palankumą.

„Trimitą“ labai pamėgo ir įvertino 
ne tik visi Lietuvos žmonės, bet ir užsie
nio lietuviai.

„Trimitas" eidamas nuo 1920 m. 
taip išsiplatino, kad ateinantiems metams 
dar papigintas ligi 6 litų. Vadinasi, 1934 
metams „Trimitas“ tik 6 litai. Užsie
ny 15 litų, Latvijoj, Estijoj, Vokietijoj 10 
litų metams.

„T r i m i t o“ metiniai prenumerato
riai, sumokėję ligi sausio 15 d. gaus prie
dą 1934 metams L. Š. S-gos išleistą 
Mūsų Kalendorių, turintį per 
300 pusi., kuriuose sudėta Lietuvos isto
rija, Dariaus ir Girėno žygis, ūkininkams 
reikalingų dalykų apie sodus ir bites, 
visos šaulių sąjungos ir šaulių žinios, 
taisyklės, uniformos pavyzdžiai, Valsty
bės įstatymų ir teismų sutvarkymo san
traukos, turgai — jomarkai ir t. t. Ypa
tingai daug lietuviškų vardų!

„T r i m i t e” rašo geriausieji Lietuvos 
publicistai ir rašytojai, duodama daugiau
sia žinių iš Lietuvos ir užsienio, įdomiau
sių dalykų apie Vilniaus krašto lietuvius 
ir visus tautiečius gyvenančius tolimose 

y šalyse.
„Trimitas" — visų lietuvių 

laikraštis! Čia ras sau reikalingų ži
nių vyrai ir moterys, jauni ir seni, šau
liai, kariai, savanoriai, policin., valdinin
kai, tarnautojai, ūkininkai, amatininkai, 
menininkai, pirkliai, sportininkai ir kit.

„Trimitas" deda daug vaizdų iš 
Lietuvos ir užsienio. Išeina ketvirtadie
niais 20 pusi, su kaskart nauju viršelio 
paveikslu.

„T r i m i t ą" galima išsirašyti ir trum
pesniam laikui (po Vs lito mėn.).

„Trimito“ Administracija. Kaunas, 
Laisvės Al. 20, telef. 26-63.

Ar užprenumeravai 1934 metams
„SKAUTŲ VADA**?

Jau išėjo jo įdomus šių metų pirmas 
numeris, jei būtum užsiprenumeravęs, ga
lėtum jį jau turėti.

„Skautų Vado" prenumeratos kaina 
2 litai. Gi tiems, kas prenumeruoja „Skau- 

v tų Aidą“ tik 1 litas.
Prenumeruok „Skautų Aidą“ kartu su 

„Skautų Vadu".
„Skautų Vadą" ypač svarbu turėti vi

siems skautų vadams, skautininkams, mo
kytojams ir vyresniojo amžiaus skau
tams.

Red. ir Administracija, Nepriklauso
mybės a. 4, Kaunas, telef. 40-71.

Visi turi skaityti „SROVĘ“!
„Srovė“ yra vienintelis Lietuvos evan

gelikų liuterionių laikraštis.
„Srovė" iš pagrindų apžvelgia visą 

mūsų evangeliškąjį gyvenimą, keldama 
aikštėn ir giliai nagrinėdama tautinius, 
dvasinius, kultūrinius, politinius ir kit. 
dalykus.

„Srovė" nemokamai duoda savo me
tiniams skaitytojams įdomų 1934 metų 
kalendorių,

„Srovės" prenumerata: metams 3 li
tai, pusei metų 1,50 lit.

„Srovės" Redakcijos ir administraci
jos adresas: Kaunas, Kareivių pi. 14, b. 3.

Soaci ic foackinga unifocma 
dcausm.mg.umo pa^imgs ic sėkmės (aidas.

Q)caugininkai ic skitUninkai
dėmesio!

Ar žinote, kad skudučių komplektą 
(11 skud.) jau galima gauit už 11 lt. (be 
persiuntimo).

Rašyk — Tiekimo Skyriui.

Skautiškų Reikmenių Tiekimo Sky
rius praneša visiems tuntininkams, vieto
vių vadams ir paskiriems skautams bei 
suinteresuotiems, kad nuo Naujų Metų 
įvedama „Sk. A.“ Tiekimo Skyriaus 
kampelis, kuirame bus skelbiama visos 
skyriaus naujienos ir kainos.

Prašau sekti!

Įdomiausias ir pigiausias savaitinis 
jaunuomenės žurnalas

„JAUNOJI KARTA“.
„Jaunoji Karta“ yra jaunuomenei ski

riamas žurnalas: didelio formato, gražiai 
iliustruotas ir svaraus turinio. Metiniai 
skaitytojai gauna priedų knygomis ir, be 
to, skiriamos dovanos burtais.

Kaina: metams: 5 lt., pusei met. 3 H. 
Užsienyje: met. 12 lt. pusei met. 7 lt. 
Skolon žurnalas nesiunčiamas. Susi

pažinti vienas numeris siunčiamas do
vanai.

Administracijos adresas: Kaunas, Mai
ronio g. 14, bt. 9.

AKADEMIKĄ.

„Akademikas“ vienintelis gausiai 
iliustruotas akademinis žurnalas.

„Akademikas" drąsus tautinės stu
dentijos valios reiškėjas ir aktyvus karys 
už lietuvių tautos kultūrinius idealus.

„Akademike" rasi daug straipsnių me
no, mokslo, literatūros, akademinio, vals
tybinio bei tautinio gyvenimo klausimais.

„Akademikas“ nagrinėja aktualiausias 
lietuvių tautos kultūrines problemas, su
pažindina su mūsų ir viso pasaulio stu
dentijos ir universitetų gyvenimu.

„Akademikas" eina du kartu per mė
nesį, gausiai iliustruotas, didelio formato, 
24 puslapių.

Kas kartą su „Akademiku" susipaži
no, tas niekad nenorės su juo persiskirti. 
Norintiems susipažinti vienas numeris 
siunčiamas nemokamai.

Prenumerata: studentams ir mokslei
viams: metams tik 4 lt., pusm. 2,50 lt. 
Kitiems: metams 6 lt., pusm. 3,50 lt.

Redakcijos ir administracijos adr.: 
Kaunas, Parodos 22. Tel. 18-24.

„JAUNŲJŲ PASAULIS“ vėl eina.
Po dviejų metų pertraukos, nepartinis 

jaunuomenės žurnalas „Jaunųjų Pasaulis" 
vėl pradedamas leisti kiekvieno mene no 
15 ir paskutinę dieną, per metus išeis 
24 numeriai. Prenumerata metams kaštuo
ja 5 litai, pusmečiui 2,50 lt. Trumpesniam 
laikui kai pusei metų prenumerata nepri
imama. Pinigus ir rankraščius siųsti: Jau
nųjų Pasaulis, Kaunas, pašto dėžė 301.

Kiekvienas inteligentas, studentas, moks
leivis skaito

Kainaraštis*):
Ženklai.

1. Lelijėlė papr. — 90 et.
2. Lelijėlė paauks. tunt. — 2,50 et.
3. Rūtelės baltos — 60 et.
4. Rūtelės žalios (emal.) — 2 lt.
5. Jūrų sk. — 1 lt.
6. Sk. vyčių — 3 lt.
7. Vilkiukų — 40 et.
8. Sąskridžio alpag. — 50 et.
9. Sąskridžio paauks. (rėmėj). — 3 lt.

10. Žvaigždutė vienmetinė — 15 et.
11. Žvaigžd. penkmetinė — 50 et.
12. Sagtis prie fetros sktn. — 9 lt.

*) Prašydami prisiųsti paštu, nepa
mirškite pridėti persiuntimui.

Žurnalas „MuSŲ VILNIUS“ 1934 me
tams duoda tai, ko ligi šiol dar nei vie
nas laikraštis nėra davęs, ko visa Lietuva 
senai laukia.

Kiekvienas metinis „MŪSŲ VIL
NIAUS“ prenumeratorius, sumokėjęs 5 
litus, gaus ne tik žurnalą per visus metus, 
bet ir gražų didelį Vilniaus miesto ir 
krašto vaizdų albumą, kuris atskirai per
kant kaštuos 10 litų.

Vadinas „MŪSŲ VILNIUS“ nemoka
mai ir dar sutaupys 5 litus visi tie, kurie 
pirks vėliau albumą rinkoje.

„MŪSŲ VILNIUS“ skelbdamas Vil
niaus laisvę ir nešdamas plačiausių žinių 
iš Okupuotų Kraštų eina VII metus. Tai 
vienintelis tos rūšies žurnalas, gausiai 
iliustruotas, buriąs visus Lietuvos pilie
čius ir užsieniuos gyvenančius lietuvius 
po bendra Vilniaus vėliava.

Nelaukite, rašykite ir pinigus siųskite 
šiuo adresu: Kaunas, Duonelaičio gt. 9a, 
„MŪSŲ VILNIUS“. Telefonas 10-88.

„MOKYKLA IR GYVENIMAS", Lie
tuvos Mokytojų Profesinės Sąjungos mė
nesinis laikraštis, leidžiamas pedagogijos, 
mokslo ir mokytojų profesijos reikalams, 
1934 metais bus didesnis ir pigesnis.

Prenumerata — tik 12 lt. metams.
Tie, kurie žurnalą užsisakys visiems 

metams, gaus 1934/35 mokslo metų Mo
kytojų Kalendorių aptaisytą.

Žurnalo turinys bus dar įvairesnis, nes, 
šalia senų, ims bendradarbiauti daug nau
jų pajėgų.

Adr.: „Mokyklos ir Gyvenimo" redak
cijai ir administracijai, Kaunas, Laisvės 
ai. 62.

Ar skaitai
KARĮ?

Kurie pasiskubins išsirašyti 
„Karį“ visiems 1934 metams, gaus 
nemokamą priedą—gražų sieninį 
karių kalendorių 1934 m.

„Kario“ kaina metams—8 lt., 
6 mėn.—4 lt., 3 mėn. 2 lt.
Redakcijos ir administracijos adresas: 
Kaune, Nepriklausomybės aikštė 

„Karys".
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Šio numerio kaina 49 centų

Suk galvą
Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.
Uždav. nr. 1. 

H. S. iš Likšelio
Rebusas.

Šachmatų karaliaus ėjimu perskaitykit 
▼ieną įstatą.

Užd. vert. ‘2 tašk.
Užd. nr. 5.

S

T Sx A K N
A U L I K

L ■ I ■ S

D A V s S S m|
O R ■ u A

N I ■ T I

U E L I E

N S ■ V S

° T A

J

sakalas, 17) Venta, 20) Daratos, 23) ša- 
malas, 24) monai, 25) Palanga, 26) mane, 
27) viesulą, 29) paša, 31) Niaša, 32) ratai.

Gulsčiai: 1) Moka, 3) Parana, 6) va
sara, 8) rūta, 9) adata, 11) Vytis, 13) da
binas, 14) padas, 15) rasa, 17) vengras, 
18) Garona, 19) Kanada, 21) tarė, 22) ma
ma, 24) molas, 25) parama, 28) Nepalas, 
30) vėsu, 31) Niagara, 33) lašina, 34) taiga.

Užd. nr. 111.
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Užd. vert. 3 tašk.
Užd. nr. 2.

V. Šatinsko iš Kauno.

Paskaitykit stačiai: 1) daržovė, 2) Ara
bijos miestas, 3) artimo draugas, 4) Eu
ropos gyventojas, 5) Finikijos miestas, 6) 
medis, 7) paukštis, 8) kūno dalis, 9) gai
da.

Gulsčiai: —■ Italijos upė, 10) žiemos 
vežimas, 11) veiksmažodis, 12) Europos 
gyventojai, 13) kunigo prijuostės, 14) van
dens gyvulys, 15) kainoraštis, 16) Afri
kos musė, 17) tvarko.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 3.

P. Drevinsko iš Kauno.

Šią figūrą supiaustykit į aštuonias 
lygias dalis.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 4.

V. Statkevičiaus iš Kauno.

K. Damijonaičio iš Kauno,
Šachmatų valdovės ėjimu paskaitykit 

vieną skautu įsakymą, o morzės abėcė
lė gerai žinomą patarlę.

Užd, vert. 3 tašk.
Užd. nr. 6.

V. Paliušio iš Kauno.
Šarada.

Vyro vardui raidę dėk — į virtuvę 
įėjęs regėk.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 7.

V. Paliušio iš Kauno.
Šarada.

Muzikos instrumentui dvi raides pridėsi, 
Tada mineralą tu tikrai regėsi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 8.

V. Rustučio iš Kauno.
Šarada,

Siluetui dvi raides mainysi — 
Naminį gyvuliuką matysi.
Jei dar raidę mainyt norėsi —
Stovykloj būdamas matyt galėsi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 9.

St. Maskaliūno iš Šančių.
Šarada.

Mineralui raidę pamainysi — 
Kūno „dalį" tuoj matysi.

Užd. vert. 1 tašku.
UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.

Užd. nr. 108.
15 + 36 + 47 = 98+2 = 100.

Užd. nr. 109.
Stačiai: 1) krata, 2) tinkas, 3) apsurdas,

4) sąskaita, 6) iki 9) asa, 10) kirpti, 13) 
ienos;

Gulsčiai: 3) atamanas, 5) rąstai, 7) au
sis, 8) kas, 11) padai, 12) Airija, 14) su
pranta.

Užd. nr. 10.
Stačiai: 2) kava, 3) para, 4) Narutis

5) Aida, 7) Salonas, 9) ašara, 10) tada, 
11) vylinga, 12) Tadas, 14) Panama, 16)

Paskaitę gaunam: Skaute, kiekviename 
savo gyvenimo žingsnyje neužmiršk, kad 
esi skautas.

Užd. nr. 112.
I—II, sausis — ausis = s;
III — IV, šilkas — šilas = k;
V — VI, aukuras — kuras = au;
VII — VIII, mestų — mes = tų;
IX — X, Laima — Lima = a;
XI — XII, viena — vena = i;
XIII — XIV, pelėda — pelė = da;
XV — XVI, kubas — kūba = s;
X = Skautų Aidas. »

Užd. nr. 113.
Kėdė, dėdė.

Užd. nr. 114.
Elniukas, velniukas.

Užd. nr. 115.
Chloras, choras.

Užd. nr. 116.
Parkas, arka, šarka, šaka.
Uždavinių autoriai už atspausdintus 

uždavinius „Suk galvą“ skyriuje gauna 
šias knygas:

V. Paliušis iš Kauno — Kari. May'o 
„Per dykumą" I, II ir III tomas kartu ir 
„Lapės gyvenimas ir mirtis" V. Pietario. 
J. Pupkevičius iš Šančių — „V. Krėvės 
Raštai VIII tomas" su V. Bičiūno priedu.

V. Rustutis — J. Žulavskio „Ijolė".
V. Slavinskas — K. Inčiūros „Mylin

čios moterys“. V. Šatinskas ir Any-Vas po 
knygą B. Shaw‘o „Amerikos karalius". J. 
Antanas — J. Urbšio „Medžiaga Vilniaus 
ginčo diplomatinei istorijai". A. Limontas 
ir H. S. iš Likšelio — S. Angliekio „Žings
niai prie sfingso". G. Orentas, M. čep- 
kauskas — po S. I. Urbano „Gyvenimo 
eilėraštis". St. Maskaliūnas ir Erelio gal
va gauna po O. V. L. Milošiaus „Poemos". 
Vyr. — Lūšis ir A-ras K. Žirgulio „Jau
natvės varpai".

Sprendėjai gyveną Kaune prašomi už
eiti į „Sk. A." redakciją sausio 10 d. ar 
17 d. dovanas atsiimti. Kitiems dovanos 
sausio m. bus išsiųstos.

PRANEŠIMAI.
Visiems. Nuo kito „Sk. A." nr. pradė

sim naują uždavinių sprendimų konkur
są. Konkursas baigsis birželio mėn. Už 
uždavinių sprendimus skiriamos vertin
gos dovanos, kurios bus paskelbtos ki
tam „Sk. A.“ nr.

Rebusų autoriams už geriausį rebusą 
buvo skirta kuprinė, (žiūr. 1933 m. „Sk. 
A." nr. nr. 7 ir 10). Ją laimėjo H. S. ’š 
Likšelio.

B

..VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Tel. 776.

28


	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0001
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0002
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0003
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0004
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0005
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0006
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0007
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0008
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0009
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0010
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0011
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0012
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0013
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0014
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0015
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0016
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0017
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0018
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0019
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0020
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0021
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0022
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0023
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0024
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0025
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0026
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0027
	1934-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0028

