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Malda.
Senąjį kryžių prie didžio kelio - 
Aš apkabinęs karštai meldžiaus: 
„Dieve, palaimink kelius manuosius 
Pasiekti tikslo brangaus 
AŠ esu menkas šios žemės dulkė, 
Nevertas minėti Tavo vardo, 
Bet turiu viltį, esi toks geras, 
Ir neatmesi mano maldos.
Aš jau daug kartų Tave apvyliau, 
Daug kartų Tau nusidėjau.
Bet atsimindamas mario silpnybes, 
Gal atleisi man, Sutvėrėjau!“ 
Ilgai dar kryžių karštai bučiavau, 
Ilgai dar karštą maldą liejau. 
Tvirtai prie širdies senąjį kryžių 
Spaudžiau, jo galia tikėjau.

Domas Kukenys-Berželis.

Įvairumai.
IR AMERIKIETĖS APIE MUS RAŠO.

Didelio Amerikos skaučių laikraščio 
The American Giri š. m. kovo mėn. nu
meryje įdėta pr. vasaros lordo Baden-Po- 
wellio kelionės į Pabaltės valstybes ap
rašymas. Čia daugiausia kalbama apie jo 
atsilankymą Lietuvoje, mat iš visos ke
lionės dalyvius Lietuva suįdomino ir už
imponavo daugiausia. Tame pat laikraš
tyje yra ir viena mūsų fotografija.

IR ČIA NEAPSIĖJO BE SKAUTŲ.
Visi skaitėte laikraščiuose apie baisią 

geležinkelių katastrofą, įvykusią per Ka
lėdas Lagny stotyje prie Paryžiaus. Toje 

katastrofoje žuvo apie 200 žmonių. Ka
tastrofa įvyko naktį. Jos vietoje su po
licija vieni pirmųjų buvo keturi skautai, 
kurie pripuolamai ėjo netoli neturtingai 
šeimynai nunešti Kalėdų dovanų. Šie 
skautai iki 2 vai. nakties katastrofos vie
toje padėjo policijai. 2 skautai buvo nu
siųsti į miestelį ieškoti didesnės pagal
bos, vienas skautas buvo pastatytas ant 
plento stabdyti kiekvieną važiuojantį au
tą ir jį imti sužeistiems transportuoti, dar 
vienas skautas padėjo pirmiesiems gelbė
tojams iš po sudužusių vagonų traukti su
žeistuosius ir lavonus.

MORZO SIGNALIZACIJOS NAUDA.
Anglijoje vieną vėlų vakarą 3 skautai 

laipiojo po štatų uolų jūros krantą ties 
Plymouth. Staiga vienas jų paslydo ir nu
krito iš 30 m. aukščio uolos į jūros pa
kraščio smėlį. Jis išsisuko ranką ir tu
rėjo daugiau smulkesnių žaizdų. Likę 
draugai norėjo jam padėti, bet tos vie
tos, kur jis gulėjo, negalėjo pasiekti nei 
nuo uolos, nei iš šonų, ji buvo prieina
ma tik iš jūros pusės. Tuo tarpu laikas 
ėjo ir vanduo jūroje kilo. Arti ant kranto 
nebuvo jokių gyvenamųjų vietų, tik toli 
jūroje skautai pastebėjo karo laivo ugnis. 
Skautai turėjo elektros lemputę, taigi už
lipę ant uolos pradėjo Morzės abėcėle 
signalizuoti S. O, S. ir paskui: „Sužeis
tas skautas guli po uola. Išgelbėti nega
lime. Išsiųskite valtį".

Tuoj iš laivo trys stiprūs prožekto
riai apšvietė krantą ir nelaimės vietoje 
sustojo. Po to pasirodė valtis, kuri pa
ėmė sužeistąjį ir ji nuvežė į Plymouth'o 
uostą. Gelbėjimo valtis priklausė karo 
laivui „Rodney", kuris yra vienas moder
niškiausių ir galingiausių laivų anglų ka
ro laivyne.

BP SU MOŠŲ ORDINU DANŲ 
LAIKRAŠTYJE.

Danijos skautų laikraštis Speidernes 
Magasin š. m. vasario mėnesio numeryje 
įdėjo didelę lordo Baden-Powellio foto
grafiją. Ši fotografija buvo padaryta per 
skautų šefo atsilankymą Lietuvoje ir joje 
jis yra su mūsų D. L. K. Gedimino ordino 
žvaigžde ant savo skautiškojo frenčio 
krūtinės.

VYRESNĖS SKAUTĖS JAUNIMO 
ORGANIZACIJA.

Tarptautinė skaučių vadovybė nutarė, 
kad įvairių tautų skaučių organizacijos 
turėtų nustatyti vyresniųjų skaučių am
žių (pav., 25 ar 30 m.), nes vyresniųjų 
skaučių organizacija yra jaunimo, bet ne 
suaugusių žmonių organizacija. Senos vy
resnės skautės turėtų palaikyti ryšį su 
savo buvusiu būreliu ir, bendrai su skau
tais, kokiu nors kitu būdu, bet nepasi- 
likdamos jaunųjų žmonių vienete.

SKAUTŲ AERODROMAS.
Harmas Hatarhegy vengrų skautai 

atidarė išimtinai savo aerodromą. Jis yra 
vienoje kalnų prie Budapešto Budos pu
sėje. Daugiausia čia užsiiminėjama bemo- 
toriniais — planerių skraidymais. Dabar 
angare yra šeši, skautų planeriai. Du pa
statyti visai neseniai. Jų vardai Karakan 
ir Jamboree. Karakan yra vienas keturių 
geriausių Europos planerių.

RAUDONODŽIAI SKAUTAI SUMUŠĖ 
BALTUOSIUS.

Amerikoje, Gleichen (Alberta), mieste 
yra skautų draugovė iš tikrų raudonodžių 
indėnų vaikų. Ši draugovė turi net savo 
futbolo komandą. Neseniai ta komanda 
žaidė su baltaisiais skautais ir sumusė 
juos — 3:0.

Tokius statome namus draugams giesmininkams.
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VeZyfeų švenčių proga, širdingai sveikinam visus 
skautes skautus, vadus ir skaulybės bičiulius

Vyriausias Skautų Stabas.

Y K Ų
Linksma diena mums nušvito, 
Visi trokštam džiaugsmo šito, 
Kėlės Kristus, mirtis krito. 
Aleliuja... Aleliuja... Aleliuja...

(Velykų giesmė).
— Din-dan... din-dan... din-dan...
Gūdžioj nakties ramybėj paslaptingai aidi varpai. 

Aidi ir aidi. Sidabrinis balsas plaukia pro miegančius 
klonius ir lygumas. Pro betonu skambančius miestus ir 
samanotas tylias kaimų pirkutes.

Paslaptinga naktis. Paslaptingas aidas varpų.
— Din-dan... din-dan... din-dan... •

Seniai. Neatmenu nei aš, nei tu... Devyniolika žilų 
šimtmečių atgal —

Tada...
Buvo naktis. Dangus mėlynas, žvaigždėmis nusi- 

sagstęs, gražus; gražesnis kaip Persijos šacho iškilmingi 
rūbai. Žemė liūdna ir tyli, kaip nekaltas ilgametis kali
nys .. Naktis paslaptinga.

Susirinko minios. Minių minios! Ašarotos akys kly
do erdvių plotuos. Meldės. Širdyse — didelis gilus ilge
sys. Minios laukė To, Kurs turėjo mirtį nugalėti.. To, 
Kurs tiesą ir laimę skelbtų .. To, be K u r i o žo
džių pasaulis toks tuščias!

Tūkstančiai rankų iškelta. Tūkstančiai lūpų šnabž
dėjo karštą maldą:

— Ateik!... 

Pagaliau... Nušvito šviesa. Vidurys nakties. Akmuo 
nuvirto nuo kapo. Šaunūs romėnų budėtojai, išsigandę, 
apalpo.

Stebuklas!
Žodis tapo kūnu... Kėlėsi Tas, Kurs žadėjo kel

tis. Kėlėsi, kad minioms parodytų kelią į tikrą tie
są ir amžiną gyvenimą... Mirtį nugalėjo 
Tikrasis Žmogus— Dievas. Palaimino mi
nias ir įžiebė karštą meilę, amžiną džiaugsmą.

Stebuklas...

Žmogau, ar girdi?..
Dunda būgnai Velykų naktį. Į jų balsą vieškeliais 

ir takeliais skuba žmonės. Skuba, žilas, gyvenimo naš
tos slegiamas senelis... Skuba, jaunatvės džiaugsmo 
kupina, grakšti laukų aguona — mergužėlė... Tvirtai 
žengia stiprus, it ąžuolas plačiašakis, bernelis — laukų 
artojas.

Dar tamsu. Naktis. Rytų horizonte pro menką plyšį 
žara šypsos. Staiga, kažkur papievy, miegą nutraukus 
pempė sulaužė nakties ramybę:

— Gyvi! Gyvi...
Vyturys nedrąsiai pasveikino brėkštančią dieną.
Tolumoj prabilo varpai. Velykų rytas. Pasauly 

džiaugsmas, pasauly juokas... Kėlėsi Tas, Kurs žmo
nėms atpirkimą atnešė; Tas, Kurs liūdesį džiaugsmu 
pakeičia; Tas, Kuriam mirtis — gyvenimas.

Pavasario miegančią žemę karštu bučiniu prikėlė.
Rytas.
Skamba varpai. Jų aidas ramina sielą. Kiečiausią 

širdį ir giliausią protą rimtai susimąstyti verčia... Verčia 
pagalvoti kas esi ir kam gyveni?..

Išeik Velykų rytą ir išgirsi aiškius žodžius:

— Ramybė ir Taika geros valios žmonėms!

pTSR vi 1st.
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poilsį, 
simės.

Lra^irikime 
fėoijneJ

Mes esame nedidelė tauta 
nedidelėj valstybėj ir vis dėl to 
dar nepakankamai pažįstame sa
vo žemę, kurios kiekviena pėda 
nulaistyta mūsų prosenių krauju 
ir prakaitu. Savo mažos tėvynės 

gerai nepažindami kartais vienas kitas pasiduodam 
mūsų tėvynės priešų mintims, kurios dažnai netei
singos ir niekinančios mūsų kraštą.

Mums sako, kad Lietuvos dangus pilkas—mes 
tikime, sako, kad lietuvis lėtas ir kerštingas—tikime, 
sako, kad mes esame mažai kultūringi— irgi tikime..

Gana! Tarkime nors kartą drąsų lietuviškąg a n a I 
Įgriso mums svetimųjų tyrinėjimai mūsų krašte

ir jų tokios išvados. Mes patys pažinsime jį! Mes patys išvaikščio- 
sim jį skersai ir išilgai, nuo Nidos ligi demarkacijos linijos ir nuo 
Virbalio ligi Rokiškio. Mes saulėtomis vasaros dienomis keliausim 
miškais, laukais, pievomis ir gersime sveikatą, gausiai paskleistą 
mėlynoj Lietuvos padangėj, mes nakvosime • po žvaigždėtu dan
gum kvapiam šiene, grožėdamies Amžino Kūrėjo Galia ir klausy
dami nuostabių gamtos dainų, mes matysime savo tautos sūnus: 
rimtą senobišką žemaitį, praktišką modernišką suvalkietį, gyvą im
pulsyvų dzūką, nuoširdų svajotoją aukštaitį, mes mokysimės iš jų 
gerųjų ypatybių, mes pasakosime jiems mokslo ir pažangos nau
jienas ir klausysime jų pasakų ir rūpesčių.

Mes vargsime kūnu, bet ilsėsimės siela, mes stengsimės įsi
dėmėti kiekvieną svarbesnę smulkmeną apie žmonių papročius, 
vietos padavimus, istoriškus paminklus, ir grįžę žiemos darban, 
turėsime ką įnešti į mūsų tautosakos lobyną.

Mes, skautai, jaunieji kovotojai už skaisčią tautos kultūrą, už 
šviesią tautos ateitį, parodykim visiems, kad mo
kame branginti savo tėvynę. Ką mylime — turime 
pažinti, pažinti ligi smulkmenų.

Mes mylime Lietuvą ir todėl tenebūnie nė 
vieno jos kampelio, kur nebūt žengus mūsų koja, 
tenebūnie nė vieno lauko ar miško, kur neskam
bėtų mūsų daina

O saulėtam mūsų pajūry tegu suskambės 
mūsų priesaika: Budėk!

— Keliaukime su pavasario dvelkimu, su va
saros saule, su jaunystės

— Keliaukime, nes 
nes tik kelionėj

sklidina širdim.
tik kelionėse rasim 

tobūlėsim ir grūdin-

110

nes kelionė— Keliaukim, 
mums daug nematytų grožybių 
naujų skaisčių vaizdų įsispraus 
sielą.'

Vasara netoli. Kaip tik baigsis moks
las kilkime kaip sakalai, ir pajusime 
koks yra nuostabus jausmas: pažin
ti tėvynę.

atskleis 
ir daug 
į mūsų
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Velykų šviesos
rečios klasės 

1j gimnazistas Tadas
Žiulpa nevalgo šį 

itręsr f rytą pusryčių. No-
simi šniurkščiuoda- 
mas, jis rankioja 
knygas ir deda šias 

■■H9B į rusvą, grubuliuotu 
paviršium portfelį.

Motina seka susirūpinusiomis akimis 
mylimą sūnelį ir sako.

— Taduk, taip negalima. Reikia pa
valgyti. Nevalgęs žmogus negali tinkamai 
atlikti savo darbą.

Tadas sustumia priekin lūpas, smar
kiai trenkia portfelio dugnan algebros 
vadovėlį.

— Nevalgysiu!
Motina prisiartina prie sūnaus, glosto 

šviesius jo plaukus.
— Nėra ko, Taduk, pykti. Vanda vy

resnė tavo sesuo. Kas čia tokio, jei pasi
juokė, kad perilgai prausies.

Tadui suvirpa pasmakrė.
— Taip, žinoma... Ji kiekvieną rytą 

iš manęs juokiasi ir visokius pamokslus 
nuolat skaito. Mažas čia malonumas!...

Motina pabučiuoja sūnaus kaktą.
— Tu vertas to esi, Taduk. Tau am

žinai kas nors užkliūva, tu niekuomet nesi 
patenkintas. Mokytojai nuolat tavimi 
skundžiasi: tai triukšmą pakėlęs, tai susi
mušęs su kuom nors. Tokio amžiaus ber
niukai, kaip tu, privalo būti švelnučiai, 
geri.

Gretimame kambaryj pasigirsta minkš
tas, nerūpestingai nusiteikęs balsas.

Taduk, aš jau pasiruošiau! Eini?! 
Tadas piktu balsu atsikerta.
— Neisiu su tavim! Rasiu ir vienas 

kelią...
Tarpduryj pasirodo Tado sesuo, Van

da. Ji gal dviem metais tevyresnė už sa
vo broliuką. Lygaus, švelnaus veido, am
žinai besijuokiančiomis akimis.

— Na, nepyk, broliuk! Taikinkimės, — 
sako ji.

Tadas pasitraukia nuo prisiartinusios 
sesers, susiraukia,

— Nereikia man tavo taikinimosi! Ne
noriu tavęs ir matyti.

Motina susirūpina, 
Taduk! Argi galima taip!
Vanda atsiremia į motiną maloniomis 

akimis.
— Tesižino jis,' mamyt! Tu per daug 

jam gerai
Tadas išeina į prieškambarį rengtis. 

Motina vėl nerimsta.
— Tai tu taip ir išeisi nevalgęs! Ką 

manai, sūneli!? Te, pasiimk nors puslitį. 
Per pertrauką bufete ką nors užvalgysi...

Tadas velka paltą ir nusisuka nuo 
motinos rankos.

— Nereikia man nieko! Neimsiu! — 
sušunka ir, užsidėjęs kepurę, kone teki
nas išbėga pro duris.

Vanda paima motiną už rankos ir sa
ko.

— Mama, tu perdaug paikini tą savo 
Taduką. Tuo tarpu jis kasdien nežmoniš- 
kesnis darosi.

Ilgoji pertrauka.
Vieni mokiniai pasilieka klasėj, kiti 

eina koridoriun, o tie, kurių tėvai gyve
na arti gimnazijos, bėga į namus užkąsti 
priešpiečių.

Tadas Žiulpa atsisuka į užpakalyj sė
dintį draugą ir sako.

— Šimkau, duok nusirašyti aritmetikos 
uždavinius.

Pašauktasis atsilošia suole ir gardžiai 
nusišypso.

— Matai, koks geras!... Nesulauksi, 
brolyti! Rado, matai, dabar draugą!...

Tadas nuburba,
— Pasikark! Manai prašysiu...
Jis kreipiasi į antrą, trečią. Tačiau ir 

šie, netolimos praeities kivirčus atsimin
dami, atsisako. Negana to, jie pradeda 
traukti juoką.

— Che! Che! Che! Pasilakstyk dabar, 
balandėli!

— Tai tau ir ,,spiaut man į visus"!
— Liūdnoka, brolyti, bus, kai moky

tojas pačiups tave prie lentos.
O Šimkus paimituoja mokytojo balsą 

ir judesius.
— Uždaviniukus, vyras, prašau!

Tadas sėdi suole ir varto akių įdubi
muose baltus kamuolius. Jis gniaužo kie
tu apdaru dengtą vadovėlį ir ruošiasi juo- 
mi paleisti į kurio nors galvą.

Tuo metu į klasę įeina Juodvaga. Tas 
pats Juodvaga, kurio kairiajame skruoste 
ir dabar tebebuvo nuo Žiulpos smūgio žy
mė ir kuris niekuomet nėra turėjęs ma
žesnio pažymio kaip penkiukė.

Juodvaga sustoja klasės viduryj ir 
stebi besišaipančius draugus, kol supran
ta reikalą. Tada jis prisiartina prie Žiul
pos ir sako.

— Uždavinių nepadarai? Duokš, aš 
tau padėsiu.

Tadas žiūri, nustebęs, į geras, rimtai 
nusiteikusias Juodvagos akis ir, nebesu
manydamas ką sakyti, išrausta. Juodvaga 
sako.

— Išimk uždavinyną. Aš tau paaiš
kinsiu, abu padarysim. Dar yra laiko ik: 
varpelio, suspėsim...

Klasės draugų lūpose nutrūksta šyp
senos ir užsik’erta žodžiai. Jie išsiskirsto, 
reikšdami Juodvagai, kaip ir visuomet, 
kažkokią pagarbą, nesuprantamą jausmą.

Juodvaga aiškina Žiulpai uždavinius, 
o šis rašo ĮK sprendimą į sąsiuvinį. Rašo 
ir niekaip negali suprasti, kaip Juodvaga 
gali būti toks geras, jei anądie jis kirto 
jam į veidą vien už tai, kad tas netyčia 
sutepė jo sąsiuvinį. O Juodvaga dabar 
sėdi greta jo ir nuoširdžiai aiškina, tary
tum aną smūgį visiškai būtų užmiršęs,

Žiulpai kažkaip nejauku pasidaro. Kai 
uždavinius pabaigia, jis norėtų padėkoti 
Juodvagai, tačiau niekaip neįstengia tai 
padaryti, nes nebeprisimena, kada būtų 
kam nors už ką dėkojęs.

Tą dieną istorijos mokytojas lyg ne
savomis akimis stebėjo Tadą Žiulpą, kuris 
pirmą kartą savo gyvenime sėdėjo suole 
tarytum sukaustytas ir įdėmiai sekė pa
mokos eigą.

Po penktos pamokos namo eidamas, 
Tadas pasiveja gatvėj Juodvagą.

— Kur tu eini? Juk tavo namai, ro
dos, ne toj pusėj, — paklausia.

— Į tavo tėvo dirbtuvę einu.
— 0 ko?
— Mano tėvas ten dirba. Aš pas jį 

einu.
— Tavo tėvas dirba mūsų dirbtuvėj?! 

Nežinojau...
— Nu, taip. Jau antras mėnuo.
— O ką tu ten veiksi?
— Matai, mano motina kiekvieną die

ną neša jam pietus. Ji atneša ir negali

Juozas Žukauskas

■

laukti, kol mano tėvas 
pavalgys, nes turi sku
bėti namo, kad neatsi
tiktų kas nors blogo 
su paliktu be priežiū
ros mažuoju mano bro
liuku. O aš, iš gimna
zijos eidamas, užeinu 
į dirbtuvę ir paimu in
dus, kad išvargusiam 
tėvui, darbą pabaigus, 
nebereikėtų rūpintis. 
Antra vertus aš netil
čiau iš ko valgyti pie
tus, namo parėjęs, nes 
mes esam taip netur
tingi, kad negalim tu
rėti pakankamo ska - 
čiaus indų.

Tadas Žiulpa ilgai tyli. Jam kažkodėl 
darosi nejauku prieš Juodvagą, tarytum 
nusikaltęs būtų kuom nors prieš jį.

Juodvaga pasižiūri į Žiulpą ir sako:
— Tai poryt Velykų atostogas pradė

sim?
— Redos...
— Tu labai jų lauki?
— Laukiu. Nereikės taip anksti keltis. 

Išsimiegosiu...
Aš irgi laukiu. Galėsiu per tą laiką pa

dėti savo motinai Ji labai pavargsta van
denį skalbiniams benešiodama.

Šeštadienis. Ryt Verbos.
Mėlynomis dangaus ganyklomis ritasi 

saulė ir glosto pavasariškomis šypseno
mis nuplikusią žemę.

Gimnazijos kieme, sustoję eilėmis prie 
tvorų kaštanai galvoja, pasipuošt žaliais 
šilkais, ar ne. Galvoja ir pamažu sklei
džia šakų galūnėse rausvus gniužulėlius.

Užvėjoj, mūrų kampe bailiai pasi
stiepia žolės, primindamos miško žvėre
lius, kurie išlenda iš savo slėptuvių, me
džiotojų siaubui praūžus. Čia pat prie 
šiltų pamatų prisiglaudęs, lepinasi pava
sariškoj šilimoj margas katinas.

Šiandie į gimnaziją mokiniai renkasi 
be knygų, be portfelių. Jie visi labai ge
rai nusiteikę.

Tadas Žiulpa pamažu lipa laiptais į 
viršų. Ties pasisukimu susiduria su Kud- 
reiva — žymiausiu gimnazijos peštuku ir 
nenuorama.

— O-o, Tadas! Kur buvai vakar?! Mes 
tavęs laukėm, laukėm ir nuėjom vieni 
patys. Kad žinotumei, kokių šposų prida
rėm! Šmuilai pro langą negyvą varną 
įmetėm...

Tadas neatsako į tai nieko ir lipa to
liau laiptais.

— Kas gi tau šiandien pasidarė!? Su- 
kvailiavai ar ką?!

— Kitą kartą pasišnekėsim.
Tadas užlipa į antrą aukštą ir eina ko

ridoriaus galan prie lango. Jis labai nera
mus. Nuo ano pasikalbėjimo su Juodvaga 
jis buvo besirįžtąs pradėti kitonišką gy
venimą. Dvi dienas su nieku nesibarė, ne- 
simušo. Tačiau vakar vakare ir pats ne
pajuto, kaip susivaidijo su Vanda, o šįryt 
gana nemandagiai pasielgė su motina. 
Jam darosi pikta, gėda savęs. Jis pastebi, 
kaip nekurie mokiniai užmeta jį pusiau- 
šypsenomis ir kažką šnibžda jo adresu. 
Jie, greičiausiai, kalbasi apie tai, kaip 
aną antradienį vokiečių kalbos mokytojas 
išvarė jį iš klasės ir liepė nueiti pas vi
cedirektorių.
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Suskamba varpelis. Mokiniai grūdasi 
pro duris į klasę, triukšmingai mėtosi žo
džiais.

— Šiandien neaiškins ir neklausinėsl 
Skaitysim ką nors.

— Vienas malonumas tokia pamoka!
— Tai gyvenimas, brolyčiai!
Klasėn įeina mokytoja. Subrazda suo

lai — mokiniai atsistoja. Mokytoja nusi
šypso ir sako maloniai skambančiu balsu.

— Šiandien mes paskaitysim vieną -š 
geriausių pasaulyj pasakų — Laimingasis 
Princas. Kas iš jūsų moka gerai skaityti?

— Juodvaga! Juodvaga! — pasigirs
ta balsai.

— Na, gerai. Paimk štai knygą, Juod
vaga, ir skaityk. Tik neskubėk, pamažu.

Juodvaga atsiverčia knygą, atsikosti 
ir pradeda skaityti. Gražaus tembro ir 
įspūdingas jo balsas, vykusiai įdėtas į 
skaitymą jausmas iš karto pavergia visų 
dėmesį, sukausto.

Tadas Žiulpa klausosi tos gražios, šir
dingos kūrybos pasakos ir taip susižavi, 
kad visiškai pamiršta, kur besirandąs. Jis 
pajunta savyj kažkokį naują, šiltą jausmą. 
Jame kyla noras, kad ta pasaka būtų am
žina, kad ji niekuomet nesibaigtų.

Kai Juodvaga pasaką baigia, mokyto
ja nupasakoja pagrindines šio dalykėlio 
mintis. Ji iškelia žmoniškumo, pasiauka- 
vimo artimui idėjas, nušviečia kelią į tik
ruosius gyvenimo perlus. Savo pastabas 
baigdama, paragina visus liepsnoti šios 
pasakos idėjomis ir papuošti save per Ve
lykų atostogas nors vienu gražiu darbu,

Tadas Žiulpa klausosi su ypatingu at
sidėjimu.

Kai varpelis paskelbia pamokos pabaigą, 
mokytoja palieka mokiniams glėbius lin
kėjimų ir eina lauk.

Tadas sugalvoja kažką ir pasiveja mo
kytoją koridoriaus viduryj.

— Atsiprašau, panele mokytoja, ar aš 
negalėčiau gauti šią knygą pasiskaityti. 
Man labai patiko ta pasaka.

— Mielai sutinku, prašau. Tik neuž
miršk grąžinti, — linksmai atsako moky
toja, slėpdama savo nusistebėjimą.

Tadas Žiulpa padėkoja, nusilenkia mo
kytojai ir bėga į klasę, nešdamas gautą 
knygą, tarytum kokią brangenybę.

Sekančią pamoką mokiniai gauna ge
ležinkelių papiginimo liudijimus, išklauso 
klasės šeimininko nurodymus bei pagei
davimus ir pradeda skirstytis. Vieni, no
rėdami patekti į netrukus išeisiantį trau
kinį ar autobusą, labai skuba, o kiti, čia 
pat mieste gyvenantieji ar šiaip nesisku
biną, šnekučiuojasi, atostogų planais da
linasi.

Tadas Žiulpa užsivelka paltą ir eina 
namo.

Ties gimnazijos vartais purtosi rankos, 
draikosi šviesiais veidais šypsenos,

— Linksmų švenčių.
— Sudie! Ir tau tokių pat!
— Iki pasimatymo! Parašyk atviruką?
— Stiprių margučių!

Pramonininko Žiulpos namuose nuo 
pat Verbų sekmadienio vyrauja labai ge
ra nuotaika. Visų šeimos narių veiduose 
buvo galima kiekvienu metu perskaityti 
vieną ir tą pačią mintį.

— Tadas virsta į žmones!
Ir ištikrųjų. Aiškiai galima pastebėti, 

kad su Tadu darosi kažkas nekasdieniško, 
ypatingo. Jau penkta diena kaip jis yra 
labai smalkiai pasikeitęs: stengiasi kuo- 
mažiau kitiems kliudyti, mažai kalba, 
lyg užsimąstęs kažko. Rytais anksti kelia, 
darbuojasi, mokosi per visą dieną, vaka
rais ilgai skaito rimto pobūdžio knygas.

Motina pradeda nugąstauti, rūpintis.

Jo žodis skambės per amžius.

Ji niekaip negali suprasti, kas galėjo taip 
stipriai paveikti jos sūnų. Norėtų pa
klausti, pasiteirauti, tačiau nesirįžta kliu
dyti vienišos jo nuotaikos.

Didžiojo Ketvirtadienio vakarą Tadas 
sėdi savo kambaryj ir mąsto. Jis girdi, 
kaip pareina iš miesto tėvas ir sako mo
tinai.

— Darbų prižiūrėtoją atleidau. Am
žinai girtas, savo pareigų kaip reikia nie
kuomet nebeatlieka. Nusibodo visa tai 
man, pritrūkau galų gale kantrybės.

Ir gerai. Seniai reikėjo taip padaryti. 
Rasim geresnį žmogų.

— Galvoju, ką dabar reikėtų paskirti 
į šio vietą. Matukaitis siūlosi, rodos ne
blogas žmogus,

Tadas daugiau nebegirdi tos kalbos, 
nes tėvai pereina į kitą kambarį ir užsida
ro duris. Iš karto girdėta kalba nepada
ro jokio įspūdžio. Jis buvo benuklystąs 
kitų minčių vieškeliais, kaip atsimena 
Juodvagos tėvą. Jis pagalvoja.

— Juk tuo prižiūrėtoju galėtų būti pa
skirtas Juodvagos tėvas. Tada jis daug 
daugiau uždirbtų ir Simas galėtų lengviau 
mokytis,

Tadas susimąsto apie savo sumanymą. 
Jis paprašys, įkalbės savo tėvą, kad pa
skirtų Juodvagą, o ne kokį ten Matukaitį 
darbų prižiūrėtoju. Bet kaip čia reikės 
prašyti, jeigu jis visuomet savo šeimoj 
toks šaltas, šiurkštus. Juk jis net nemo
kės kaip prašyti.

Tokiomis mintimis Tadas varginas! vi
są vakarą.

Pašauktas vakarienės, jis tyliai sėdasi 
prie stalo ir valgo, visą laiką galvodamas 
apie savo sumanymą.

Vakarienės metu tėvas papasakoja 
apie finansinius pažįstamo prekybininko 
sunkumus. Vanda, retkarčiais irgi įterp
dama savo kalbos, klausosi. Tadas visiš
kai nesiklauso to pasišnekėjimo. Jis gal
voja, kaip čia padaryti su Juodvaga. Ech, 
kad jis, Tadas, būtų tos dirbtuvės savi
ninkas! — Ir prižiūrėtoju tada paskirtų 
Juodvagą, ir dvigubą algą mokėtų, ir į 
namus leistų papietauti, kad Simui ne
reikėtų indų nešioti.

Staiga motina klausia.
— Taduk, kas tau pasidarė, kad vi

suomet toks paniuręs?...
Tėvas prideda.
— Gal tu sergi?
Iš karto Tadas senu papratimu buvo 

šiaip sau nosį besusukąs, tačiau susigrie
bia ir stengiasi padaryti kaip galima švie
sesnį veidą bei minkštesnį balsą.

— Ne, nesergu.

-— Paskutiniu metu tu labai pasikeitei, 
Taduk.

— Turėjo kas nors ypatingo atsitikti, 
pasisakyk, sūneli.

Tadas tyli. Jis niekaip nesusigaudo 
savyj, ką reikėtų dabar atsakyti tėvam?. 
Jis bijo, kad nepasakytų ką nors šiurkš
taus, negero! Tad nusprendžia verčiau ty
lėti.

Motina įdėmiai įsižiūri sūnaus veidan.
— Reikės rytoj nuvesti pas daktarą.
Tėvas baigia vakarieniauti, užsirūko. 

Ilgai žvalgo sūnų, po to atsikelia ir pri
ėjęs prideda šiam prie kaktos ranką.

— Pasisakyk, sūneli. Taip negalima 
tylėti. Juk tu žinai, kaip-mes tavimi rū
pinamės.

Tėvų švelnumas sugraudina Tadą. Jis 
pajunta, kaip pradeda virpėti jam žandi
kauliai ir limpa blakstienos. Staiga jis 
prisispaudžia prie tėvo rankos ir pra
virksta.

— Tėveli, aš noriu pasidaryti geras...
Tas įvykis taip sujaudina tėvą, kad šis 

nebesusivokia, kas daryti. Tuo tarpu pri
bėga motina ir, šluostydama sūnaus aša
ras, pradeda raminti.

— Tu geras, labai geras esi... Nurimk, 
sūneli, nesveika taip jaudintis.

Tėvas glosto gelsvus sūnaus plaukus 
ir tyli, nesako nieko. Jis žino tokių aša
rų naudą — lai išsiverkia vaikas, lai nu
stumia šios atgailos ašaromis visus praei
ties tamsumus. 'i

Kai Tadas nurimsta, tėvas sako.
— Pabaik vakarieniauti, sūneli.
— Dėkui, tėti, aš nebenoriu...
Tuo metu prisiartina Vanda, pabučiuo

ja savo broliuką ir sako.
— Na, Tadai, dabar mudu būsim geri 

draugai.
Tadas nusišypso. O ta šypsena atneša 

jo artimiesiems ištisus laimės kalnus.
Tėvas linksmai sako.
— Na, sūneli, tokį momentą reikia 

tinkamai paminėti. Ką nori, kad nupirk
čiau? Dviratį, futbolą?

Dviratis Tadą seniai vilioja. Bet jis 
atsimena Juodvagos tėvą ir nusprendžia, 
kad šis momentas tam reikalui visų 
tinkamiausias bus. Tad pradeda.

— Žinoma, dvimatis man patiktų. Ta
čiau norėčiau kito dalyko, tėveli, prašyt. 
Paskirk darbų prižiūrėtoju mano draugo 
tėvą, Juodvagą. Jis paprastas darbinin
kas mūsų dirbtuvėj. Jie tokie neturtingi, 
geri žmonės. Simukas taip skurdžiai mo
kosi...

Tėvas suspaudžia Tadą savo glėby’ 
ir sušunka. *

— Vyras, sūneli, vyras esi! Tu iš tik
rųjų nauju žmogum tapai! Gerai, aš sutin
ku. Paskirsiu Juodvagą prižiūrėtoju, o už 
šį tavo taurumą nupirksiu ir dviratį.

Tadas karštai išbučiuoja abu tėvus, 
nebesumano kaip džiaugtis. Jį net pagau
na noras bėgti pas Simuką ir pranešti jam 
linksmą naujieną, tačiau atsimena, kad 
vėlus jau laikas.

Po vakarienės pramonininko Žiulpos 
namuose dar ilgai skamba juokas, sklei
džiasi džiugios kalbos.

Didysis Šeštadienis.
Šventėms pasiruošimo darbas eina į 

pabaigą. Motina tvarko virtuvėj pasku
tinius reikalus, o Tadas su Vanda baigia 
tvarkyti kambarius. Šiuodu labai gerai 
nusiteikę ir nerūpestingai juokauja.

Taip praslenka diena ir ateina vakaras.
Tėvas, Vanda ir Tadas eina į mišpa

rus. Po mišparų grįžta namo ir tuoj pat 
eina miegoti, kad galėtų atsikelti Prisi
kėlimo mišioms.
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x Velykų varpai.
Ei, Velykų varpai, dyvinieji varpai I 
Su Šventu Kėlimu, su pavasario vėju. 
Šypsos saulė, dangus, juokias kloniai, kalnai... 
Varpai gaudžia^ žvanga, aidėja.

Jie prikels, aš žinau, užmigdytas girias, 
Jie prikels tą mažutę žibuoklę, 
Ramiam kraštui dainų jie saulutę atves... 
Ei, gauskit, varpai, ei siūbuokit.

Džiaukis, siela, ir tu, lyg tas aukštas dangus, 
šis Kėlimas ir tau lai palieka brangus — 
Ir tu džiaugsmo dainą dainuoki,

Kilki, siela, aukštyn su gaudimais varpų, 
Ten, kur melo nėra, nėra keršto, skriaudų — 
Ir troškimais šventais spinduliuoki.

Kazys Bradūnas.

Visiems broliams sesėms skautams skau
tėms, brangiems vadams ir visiems skaulybės 

bičiuliams, kurie mano kuklių vardinių proga 

taip nuotaikingai mane sveikino

širdingai skautiškai dėkoju

vyr. skin, palkn. Juozas Sarauskas 
Vyriausias Skautininkas.

Lovon atsigulęs, Tadas prisimena per- 
nykščias Velykas. Anų metų Didįjį Šeš
tadienį jis buvo visą dieną piktas, kad 
negavo tinkamai pavalgyti. Prikeltas 
naktį pamaldoms, 'kėlėsi, kone verkšlen
damas iš pykčio, o nuėjęs su tėvais baž
nyčion, pasinaudojo žmonių spūstimi ir 
pabėgo.

Tadas užmiega. Sapnuoja puikius, 
lengvučius sapnus ir pabunda, švelniai už 
peties judinamas.

— Kelk, Taduk. Laikas į Prisikėlimą.
Tadas praplečia akis ir nusišypso pa

silenkusiai prie pagalvio motinai.
— Tuojau, mamyt. Rodos, ką tik už

migau.
— Tad, kelk. Kad nepasivėlintumėm ...
Tadas šoksta iš lovos, rengiasi. Jam 

labai linksma; kažkaip ypatingai jis jau
čiasi.

Už pusvalandžio Žiulpos šeima eina 
bažnyčion. Tėvas eina su motina, o Ta
das su Vanda.

Šalygatviais skuba juodi šešėliai ir vis 
ta pačia, bažnyčios, kryptimi.

Tamsiai mėlyname danguj mirksinčios 
žvaigždės žvalgosi į rytus ir laukia auš
ros. Žemė ir daiktai baigia sapnuoti 
paskutinius sapnus.

Stoties pusėj pasigirsta garvežio švil
pimas ir kitas, nežinia kam priklausan
tis, garsas. Vėl tylu.

Bažnyčioj daug žmonių. Tėvai eina į 
savo k'laupkas, o Tadas su Vanda sprau
džiasi prie Karsto. Čia juodu atsiklau
pia ir meldžiasi. Pasimeldęs, Tadas pra
deda stebėti puikiai išpuoštą Karsto 
altorių, senoviškais rūbais apsitaisiusius 
sargybinius, mažytes, baltas mergaites.

Prasideda Prisikėlimo mišios. Galin
gai sugaudžia vargonai, didingai užgieda 
choras Kryžiaus Kalnų giesmę. Maldos 
atdūsiais atsidūsta krūtinės.

Tadas skaito mažą, juodais apdarais 
maldaknygę, stengiasi pasiekti pačias gi
liausias maldos žodžio gelmes.

Prisikėlimo momentą didingai sudre
bina bažnyčios sienas vargonai, suskam
ba varpeliai, subanguoja vėliavos, o iš 
visų krūtinių išsiveržia džiaugsminga 
giesmė.

Niekad nežinome, kur baigiasi musų pareiga; taigi niekad nesakykim jog pa
kankamai padarėme, jei dar kas nors lieka dirbti.

— Alelliuja! Alelliuja!
Tadas suspaudžia Vandos ranką, kad 

nepasimestų ir eina kartu su minia iš 
bažnyčios lauk. Su ta pačia minia jis 
eina aplinkui bažnyčią ir stebi, kaip 
plaukia švintančio ryto prieblandoj vė
liavos, klauso, kaip įspūdingai griežia 
Prisikėlimo giesmę orkestras, kaip skam
ba varpeliai.

Greta jo eina susikūprinęs senis. 
Balti, tarytum lietaus išplautos linų gijos, 
plaukai iš lėto juda, draikomi lengvučio, 
pavasariško vėjelio. Suvytęs, tūkstančiais 
smulkių vagų suraižytas veidas dega 
džiaugsmingomis šviesomis, o išdžiūvu
sios lūpos rūpestingai gaudo giesmės žo
džius.

Netoli to senio Tadas pamato Juodva- 
gą. Jis eina, matomai, su savo tėvu — 
nedidelio ūgio, griežtų veido bruožų pa
gyvenusiu žmogum. Tadas žiūri į Simą, 
o šis taip rimtai, iškilmingai žengia.

Kai procesija sugrįžta bažnyčios vidun 
ir mišios baigiasi, Tadas išeina su Vanda 
ir, sustoję šventoriuj, palaukia tėvų.

Namo eidamas jis jaučia alkį ir pra
deda galvoti apie gardžius pusryčius. 
Prisimena dienos metu matytus virtuvės 
vaizdus.

Kitoj gatvės pusėj jis mato einantį 
Juodvagą.

Tadas atsisuka į tėvus ir sako:
— Aš tuoj sugrįšiu. Noriu su Simu 

pasikalbėti. Antai jis eina vienas pats.
— Gražiai pasveikink, — sako motina. 

— Pakviesk pas save šventėms.
— Gerai.
Simą pasivijęs, Tadas nuoširdžiai svei

kina jį, linkėdamas visokeriopos laimės.
Simas dėkoja ir sako.
— Koks tu geras, Tadai. Aš viską 

žinau... Tik pagalvok tu man! Mes da
bar turim puikų nemokamą butą dirb
tuvės kieme, o mano tėvas dabar gaus 
dvigubai didesnį atlyginimą negu anks
čiau. Tėvas niekuomet nemanė, kad ga
lėtų taip išeiti. Mes apie tai ir svajot 
nedrįsom. O už visa tai tau turim būti 
dėkingi.

Tadas išrausta.
— Et, ką ten!.. Žinai, ateik pas mane 

šiandie. Pasivaišinsim, pažaisim. Ateis 
dar daugiau draugų....

— Kad man kažkaip lyg ir nejauku 
pas jus eiti... Nemokėsiu kaip...

— Niekai! Ir tėvai man liepė ta/e 
pakviesti. Būtinai turi ateiti. O dabar 
aš grįšiu pas saviškius. Tad žiūrėk, 
ateik!

— Na, gerai. Kurią maždaug valandą?
— Trečią kokią, ketvirtą. Lauksiu!
Tadas grįžta prie savųjų.
— Pakvietei, ateis? — klausia mo

tina.
— Taip. Varžosi, nedrįsta, bet ateis, 

įkalbinau.
— Pasistenk gražiai priimti, kad pa

sijaustų kaip namie.
— Mudu abu su Vanda pasirūpinsim.
Vienoj vietoj mūsų tarpan įsisprau

džia ugninis pluoštas, viskas nušvinta 
ryškesnėmis spalvomis. Patekėjusi saulė 
nusišluosto miesguistą veidą rausvučiu 
debesėliu ir džiaugsmingai sako pabudu
siai žemei nemirštantį Prisikėlimo žodį.

— Alelliuja!

Vėl pavasaris.
Speigo giesmei nuskambėjus 
bus nauja daina laukuos, 
lenks remunę vejoj vėjas, 
paupiais karklai linguos.

Vėl išeis į lauką žalią 
skautai žvalūs su daina, 
nuskambės laukai ir girios. 
Gana vargui, jau gana!..

Kaip daina srovens upeliai, 
kaip dangus bus ežerai, 
ir dainuos lankoj žiedeliai, 
kaip vilkiukas rai-rai-rai.

Skins gėlytę mažas vaikas, 
ne, neskins, tik iš myluos, — 
šoks drugelis saulės šokį, 
o saulutė jį bučiuos.

Dar už lango ilgos naktys,
dar ilgai rymot gali, 
nėr remunių mūs laukuose 
dar pavasaris toli...

B r o n. Ko n dr at as.
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Užbarė likimas
(Aklųjų Instituto 6-rių

Šiandien dangus skaidrus. Va
kare miglos nedengs mėnulio. Jis 
ankstį dabar pateka ir stačiai ties 
mano kambario langu. Prie lango 
lova. Jo šviesa tokia blanki, si
dabrinė liejasi pro langą ir sklinda 
kambaryje. Guliu vakarais akis į 
lubas įrėmęs ir nieko, nieko ne
mąstau. Jaučiu mėnulio glamonė
jimus, jaučiu už lango besiartinantį 
pavasarį ir man nieko daugiau ne
reikia.

Daug vakarų jau taip prabėgo. 
Daug. Ir ne vienas pavasaris pra
ūžė su žaliais beržais, nešienauto
mis pievomis. Mėnulis vis stačiai 
ties mano kambario langu pateka.

Jau vakaro sutemos klaidžioja 
kambaryje. Saulė seniai panėrė 
už miesto mūrų. Mėnulis dar ne
patekėjo. Ir dangus mano kamba
rio lange nerausta — mėnulis ne
greit patekės. Gerai, kad negreit 
patekės. Negalėsiu jo sidabrinėje 
šviesoje svajoti: turiu tuojau iš
eiti. Kai grįšiu tikrai jis jau bus 
patekėjęs. Praversiu kambario 
duris ir ant stalo, ant lovos, ant 
grindų sidabrinė mėnulio šviesa! 
Džiaugsmo banga užlieja mano 
krūtinę. Tuojau išeinu. Ilgesys 
bunda tokiuose prisiminimuose.

Lauke jau pavasaris. Vanduo 
telkšo purviname sniege. Švelnus 
vėjelis glosto veidus. Baltas, kaip 
pienas, rūkas kyla virš miesto.

Skersgatvyje šūkauja vaikai. Ap
driskę, pamėlynavusiom nosim, 
permirkusiais batais, vaikai. Gal 
pavasarį sveikina. Kas žino...

Einu per purvinas gatves, per 
siaurus, dvokiančius skersgatvius, 
vis tolyn ir tolyn. Miestas jau liko 
užpakalyje. Prieš mano akis lau
kai, baltomis miglomis susiklostę 
laisvi laukai. Tų laukų pakraštyje, 
arčiau į miestą, du namai, kaip 
beržai pakelyje.

Pasuku į juos.
Languose šviesa. Matyti daug 

žmonių. Nejaugi būčiau pavėlavęs! 
Paskubomis įbėgu. Ne, atėjau lai
ku, nepavėlavau.

Dabar žinau, kur patekau, ži
nau kur mane atvedė miglų kelias 
ir tasai jausmas slegia širdį, ašaras 
akyse spaudžia.

Aklųjų Institutas ugningomis 
raidėmis praskrodžia mano są
monę tie du žodžiai.

Šen bei ten atsargiai, atsargiai 
rimtais veidais slankioja aklieji. 
Užkalbinu vieną, gal nebus taip 
liūdna.

— Daug svečių turite šiandien..
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kelius į šviesą
metų sukakčių proga).

Kodėl taip pasakiau, priminiau, 
kad jis nemato, žaizdą užgavau, o 
norėjau paguosti.

— Juo daugiau, juo geriau, bus 
mums linksmiau. — Aklojo veidu 
perbėga šypsenos šešėlis trumpas, 
kaip pavasario audros žaibas.

— Ar nevargina pašaliečių atsi
lankymas?

Tyla. Aklasis pakelia galvą ir jo 
negyvas žvilgsnis klaidžioja mano 
veide. Paskui jis skubiai, susijau
dinęs sako:

— Mums labai linksma, kad 
žmonės nepamiršta mūsų. Vieniems 
nubosta...

Jo balsas dreba. Žodžiuose gi
lus, gilus skundas sunkia gyveni
mo dalia. Jaučiu akyse ašaras. Jis 
mano metų, ir nemato! Pasibaisė
jimas apima mane. Nieku negaliu 
jam padėti, dargi tušti užuojautos 
žodžiai nesimezga. O Viešpatie!..

Šiandien aklieji švenčia savo 
mokyklos 6-rių metų sukaktį. Štai 
kodėl čia tiek daug žmonių!.. Ši 
mintis man ateina į galvą, kai 
įžengiu pilnutėlėn salėn. Kažin ar 
kas nors iš atėjusių moka paguosti 
akluosius? Ar tik man paguodos 
žodžius nuslopina skausmas?..

Programa. Verkia, skundžiasi 
smuikas aklojo rankose, aušros 
ilgisi, gilios tamsos skundą pasa
koja.

Jauna mergytė dainuoja. Gelsvos 
plaukų garbanos driekiasi ant jos 
pečių. Dainos posmai burtų galia 
vergia širdį. Mergaitės balsas pri
mena sužeisto aro sparnų plasde- 
nimą, kuris mėlynių padangių ne
tekęs narve turi mirti.

Ji akla.

Mačiau, kaip žmonėms plojant 
jos veidas užraudo ir ašaros nesu
laikomai ėmė riedėti tais raudo
nais skruostais.

Ji akla.
Daug skundo dainų praskambėjo 

salėje, daug jaunų krūtinių ilgėjosi 
skaisčios saulutės.

Išeidamas priėjau prie vieno 
a'klojo atsisveikinti.

— Puiki buvo jūsų programa! 
Daug dirbote, kol taip vykusiai 
pasirengėt.

— Nieko. Malonu, kad galėjom 
svečiams patikti.

Tyla. Prakeikimas! Kodėl ne
galiu nieko daugiau pasakyti?! 
Sugriebiu aklojo ranką:

— Sudiev! Ačiū už viską!
— Sudiev! Sudiev! Nepamirški

te atsilankyti.
— Ačiū... Būtinai ateisime.
Lauke jau išsisklaidė rūkas. Vis

kas skendėja mėnulio šviesoje: lau
kai, miestas ir du namai miesto 
pakraštyje, kaip beržai svyrūnai 
šalia viešojo kelelio. O, kad jie 
galėtų matyti mėnesio šviesą, kad 
galėtų nors ja pasidžiaugti. Ne!.. 
Užbūrė likimas kelius į šviesą, nie
kas neatras tako į aušrą. Niekas...

Mano kambaryje žaidžia mėnu
lis — daiktus sidabruoja, lovą šil
kais dangsto... Toli, toli, miesto 
pakraštyje, du namai... Uždengiu 
langą. Kambaryje tamsu. Guliu 
plačiai atmerktomis akimis. Toli, 
toli, miesto pakraštyje, du namai, 
ten skrenda mano mintys, o šir
dyje skausmas kaupias.

Visada dabar vakare ulždengiu 
langą. Nenoriu, kad mėnulis tekė
tų stačiai ties mano kambario lan
gu. Nenoriu... Aš ir taip laimingas. 
Kam man dar mėnulio sidabrinė 
šviesa, juk ten, miesto pakraštyje, 
du namai...

Balys Gendvilas.
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Fotografuoti gali kiekvienas

Smulkmenos, kurias kiekvienas turi žinoti.
„Mažas kelmas 4 didelį vežimą verčia" 

— sako mūsų priežodis. Jame išreikšta 
mintis randa pateisinimo ir fotografijos 
srityje. Kas fotografuoja, tas gerai žino, 
kad daugelio dalykų, kurie laikomi maž
možiais, pasėkos yra tokios, kad jas ati
taisyti yra daug sunkiau, kaip atkelti pa- 
virtusį šieno vežimą... Dėl to mes laikas 
nuo laiko pakalbėsime apie tokias vadi
namąsias „smulkmenas", kurias ir prade
dantis ir jau patyręs foto mėgėjas skau
tas turi gerai žinoti, jeigu jis nori gerai 
fotografuoti ir išvengti nereikalingų išlai
dų bei nemalonumų.

* A *
Pirmas dalykas, kurį kiekvienas turi 

žinoti, yra šis — fotografuodamas viską 
daryk iš eilės! Dėl nesilaikymo fotogra
fuojant veiksmų eilės padaro nepataiso
mų klaidų ne tik pradedą fotografuoti, 
bet ir seni foto mėgėjai. Tačiau ypatin
gai turi įprasti visus veiksmus daryti iš 
eilės pradedąs fotografuoti.

Jei fotografuoji su plokšteliniu apa
ratu, norėdamas padaryti nuotrauką, pir
miausiai pažiūrėk, ar nėra sumažinta dia
fragma. Jeigu sumažinta, atidaryk, kad 
būtų visai atvira. Nustatęs ryškumą už
raktą tuojau uždaryk ir nustatyk ties tuo 
skaitmenimi, kiek reikės nuotrauką ap
šviesti. Po to išimk matinį stiklą ir 'o 
vieton įstatyk kasetę. Prieš ištraukda
mas kasetės užkaištį dar sykį patikrink, 
ar nepaliko atviras užraktas. Apšvietus 
nuotrauką ir kasetę uždarius tuojau ati
daryk diafragmą ir užraktą nustatyk ant 
„T" (arba „Z"),

Fotografuodamas su rolfilmine kame
ra taip pat viską daryk iš eilės: atitinka

Kaina3,50-4 lt.

Ir šį pavasaris iškėlė iš saldaus žiemos 
miego. Gausite visur.

mai nustatyk diafragmą, užraktą ir at
stumą. Padaręs nuotrauką apšviestąją fil
mą susuk, diafragmą atidaryk, užraktą 
ant „T“ („Z") nustatyk. Keisdamas ap
šviestas filmas laikykis visuomet tokios 
eilės: apšviestą susuk, popierį užlipdyk 
ir tada filmą išimk. Į jos vietą įdėk :.š 
aparato apatinės dalies išimtą tuščią špū
lę, o tada įdėk naują — neapšviestą.

• •
Kai pasibaigia radio programa, vasa

ros metu, sakoma: „Prašome nepamiršti 
anteną išjungti". Jei foto aparatas galėtų 
kalbėti, po kiekvienos nuotraukos jis pa
sakytų: „Nepamiršk diafragmą atidaryti!“ 
Kiek nuotraukų foto mėgėjai sugadina 
dėl to, kad padarius paskutinę nuotrau
ką paliko neatidarę diafragmą. Diafrag
ma, pav., yra f:9, o apšvietimą apskai
čiuoja tokį, lyg ji būtų atvira ar kokie 
f:4,5. Kokie rezultatai tokiais atvejais, 
rodos, visiems aišku — nuotrauka yra 
smarkiai neprišviesta. Nepakartojamos 
nuotraukos dėl to nesykį nueina niekais. 
Įprasti padarius nuotrauką tuojau atida
ryti diafragmą, rodos, nesunku.

Tur būt, labai pikta yra, kai išryški
nęs nuotrauką, kur buvai nusifotografa
vęs drauge su savo gera drauge Maryte 
ant suolelio prie rožių krūmo, pamatai, 
jog tarpe judviejų yra vežimo gale gulįs 
bekonas? Laužai galvą, kaip čia atsitiko 
ir pagaliau paaiškėja, jog toje pačioje fil- 
moje padarei dvi nuotraukas: savo su 
Maryte ir Tavo tėvelio vežamo į „Mais
tą" bekono. Tokių nemalonumų neatsi
tiktų, jei padaręs nuotrauką tuojau su
suktume! apšviestą filmą į špūlę arba iš
trauktume! filmpako liežuvėlį. Niekumct

Geriausia

švenčių 
dovana
K. Lauciaus

knyga

Fotografuoti

gali kiekvienas 

šio darbo neatidėk. Jei turi plokštelinį 
aparatą, visas kasetes sunumeruok ir fo
tografuok iš eilės, pradedant pirmąją. 
Arba, dar geriau, sudėjęs į kasetes plokš
teles, skersai kiekvieną kasetę užmauk 
gumos juostelę. Kai reikės fotografuoti, 
gumą teks numauti (kitaip negalėsi įdėti 
į aparatą kasetės). Tokiu būdu kasetės, 
kur plokštelė apšviesta, bus be gumos, o 
neapšviestoji — su guma. Taip, kaip 
aukščiau nurodyta, daryti įpratęs, kad ir 
labai skubėtumei, po dvi nuotraukas vie
noje plokštelėje ar filmoje nepadarysi.

* ♦
Jeigu traukiant filmpako liežuvėlį 

jaučiamas pasipriešinimas, tai reiškia, kad 
liežuvėlis traukiamas kreivai — į vieną 
šoną. Visumet jį reikia traukti tiesiai, ka
setės užkaiščio kryptimi, popieriaus ne
sudraskant, tol, kol bus visai ištrauktas 
ir tuomet nutraukti.

Susukant rolfilmą pasipriešinimas jau
čiamas jeigu įdedant ją popierio juostos 
galas nebuvo tiesiai įkištas į špūlės vo
lelį. Dėlto filmą į špūlę kreivai sukasi, 
popieris į špūlės kraštus draskosi ir su
daro pasipriešinimą. Įdedant į aparatą 
rolfilmą irgi reikalingas atsargumas.

« *
Yra foto mėgėjų, kurie turi blogą įpro

tį nešiotis atidarytą foto aparatą, dažnai 
net prisuktą prie statyvo, kurio kojelės 
ištrauktos. Taip dažniausiai daro tais at
sitikimais, kai padarę vieną nuotrauką 
netrukus nori daryti kitą. Atrodo, kad 
tokiais atvejais padarius nuotrauką kiek
vieną syk uždaryti aparatą ir sustumti 
statyvo kojeles nėra prasmės, nes tik be 
reikalo laikas gaištamas. Taip galvoti ne
galima ir minėto įpročio, kas jį turi, rei
kia kuo greičiausiai atsikratyti, nes ne
šiojantis atidarytą aparatą labai greit ga
lima jį sugadinti. Nė justi nepajusi, kaip 
kur paslysi, suklupsi, užklius! ar kas pa
stūmės ir foto aparatas kur nors susi
trenks. Pasėkos bus tokios, kad apara
tas nepataisomai susigadins arba jo ver
tingumas labai sumažės, nes ir geriausio 
meisterio pataisytas aparatas nebebus 
toks tikslus, koks buvo prieš sugadinant. 
Foto aparatą nuo sutrenkimų reikia sau
goti tiek pat, kiek ir laikrodį!

Foto aparato prie statyvo stipriai ne- 
veržk, nes viena odoje, kuria aptraukta 
aparato dėžutė, liks įspaudų žymės, o ki
ta — gali sugadinti lizdą statyvui įsukti. 
Stipriai priveržus aparatą prie statyvo, 
kai reikės atgal atsukti, galima išlaužti 
iš aparato dugnelio ar šono (žiūrint kaip: 
stačias ar skersas aparatas bus prisuk
tas prie statyvo) statyvui įsukti lizdą ar 
sugadinti jo įvijas (gvintus). Ne visų mo
delių aparatuose minėtasis lizdas taip 
stipriai įtvirtintas, kad jokia jėga jo ne
išjudintų. Apskritai, su foto aparatu rei
kia taip apsieiti, kad nereiktų jėgos var
toti. Raumenų stiprumui bandyti yra ki
tų objektų.

•• *
Filtrų ar uždedamųjų linzių (t. y., lin

zių fokuso ilgumui sutrumpinti ar pail
ginti, nenešiok kišenėje, ypač drauge su 
kitais daiktais. Drauge su kitais daiktais 
nešiojamas filtras ar linzė susibraižys (o 
nuo to reikia labai saugoti!) arba sudul
kės ir fotografuodamas su tokiu filtru ar 
linze gausi blogų rezultatų. Šiems daik
tams nešiotis yra specialinės dėžutės bei 
makštys. Jei jų neturi, pats visumet gali 
lengvai pasisiūti, pav., iš senų odinių 
pirštinių. Arba galima šiam reikalui pri
sirinkti atitinkamą skardinę dėžutę, pav., 
nuo vazelino ar kokio kremo.

.............   -115
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Kelionė į Chicagą ir atgalAnglių kasyklose. Vyr. skautų štabe Amerikoje.
Iš Chicago į New York'ą važiavau 

lengvuoju automobiliu. Jis meksfalto ir 
cemento keliais ritosi po 60 — 70 kilo
metrų per valandą. Kaip ir visuomet 
taip ir šiuo žygiu stengiausi atsisėsti ge
resnėje stebėjimui vietoj — prie šoferio. 
Pakeliui su kuo susidūrė akis, tas liko.

Keitėsi miestelis po miestelio. Reikia 
pasakyti, kad miesteliai, kurių pakelyje 
kas 10 — 15 kilometrų pravažiuodavom 
— labai švarūs, namai gražūs,

Ditroit, Cleveland ir daugelis mažes
nių miestelių paliko užpakaly. Jei apie 
juos kalbėti, tai tik gal tiek, kad gatvėse 
grūste prigrūsta automobilių ir kad šva
ros didesniuose miestuose trūksta.

Dviejuose miestuose — Erio ir Scren- 
tone truputį apsistosim, nes ten šis tas 
mums nauja...

Privažiuojame Erio miestą. Jo apy
linkėje išmėtyti siurbliai, kuriais iš že
mės čiulpiama alyva. Laukuose, žiūrėk 
nedidelė pastogė. Ten motorai burzgia. 
Iš po tos pastogės, lygiai kaip voratinklio 
siūlai, skirstos plieninės virvės. Jos ru- 
jungtos su siurbliais, kurie iš žemės gel
mių siurbia turtą. Visa sutvarkyta taip, 
kad iš žemės gelmių iškeltas „skystimas" 
subėga į tam tikrus rezervuarus. Iš ten į 
filtrus ir kitus valymo prietaisus. Galų 
gale patenka į sistemas. (Tų žemės tur
tų ir mes gaunam. Kaimo šiaudinėje pa
stogėj žmogelis tepa kuliamą mašiną. Iš 
kur tas tepalas?.. Koks jojo kelias?.. 
Dažnai mes mokam ne už produktą, bet 
už o didžią kelionę),'

Automobilis kilo kalnan. Kairėje pa
liekam tą aprūkusį, pajuodusį, taukuoto
mis gatvėmis Erio miestą.

Screnton. Tai vienas Pensilvanijos 
valstijų miestas, kurio apylinkėje daug 
anglių kasyklų.

Norėdami apžiūrėti anglių kasyklą, 
apsistojome pas bendrakeleivių pažįstamą 
angliakasį. Jis 25 metus tą darbą dirba. 
Tai judrus, linksmas, 45 — 50 metų sau
sas vyras. Prie darbo kasyklose taip 
įprato, kad geresnio darbo ir nenori. Bet, 
deja, tik dalis kasyklų veikia ir to pa
ties darbo trūksta. Pamėgusiam savo dar
bą angliakasiui tenka atostogauti. Jis 
sėdi namie ir padeda žmonai antis le
sinti, o ančių viso trys. Sako — būt ne
bloga, bet kartais duonai nepritenka. 
Per visus tuos 25 metus nė vieną kartą 
į pavojų nepakliuvo. Reikia būti atsar
giam ir pavojaus, sako, nebebus.

Ar negalėčiau aš pasižvalgyti, kaip 
atrodo tos kasyklos. Mano gyvenime tai 
retas reiškinys ir todėl norėčiau pama
tyti.

— Gerai, aš jus nuvesiu. Arba štai 
dar geriau — mano sūnus bus jums vado
vas. Jis taip, kaip ir aš, angliakasys — 

nesimokė, tai dabar žemėse kaip kur
mis rausias.

Saulėtoji diena. Einame žiūrėt ka
syklų.

Štai pastatai, kuriuose didžiuliai vin- 
tiliatoriai gryną orą kasyklon siunčia. 
Čia šuliniai, iš kurių subėgęs kasyklose 
vanduo dieną naktį siurbiamas aukštyn, 
O čia liftai — keltai, kuriais keliamos iš 
kasyklų anglys. Tokių urvų į kasyklos 
gelmes yra keliolika. Visi jie statmena į 
žemę eina. Bet yra urvų, kurie į tą pa
čią kasyklą eina įžambiai. Tokiais urvais 
nutiesti bėgiai ir plieno virvėmis vago
nėliai su angliais traukiami į viršų. Šian
dien kaip tik kasyklose nedarbo diena. 
Ir todėl mes į jos gelmes norėdami pa
tekti, negalime leistis liftu statmenos 
urvu, bet įžambiniu keliu pėsti priva
lom eiti.

Stovime prieš urvą. Na, kas kasyklon 
leisis? Pradžioj visi žingsniavom kiek 
mūsų ten buvo. Cemento skliautai pa
drąsino visus. Cemento skliautai baigės. 
Ąžuolų spyriai, drėgmė ir tamsus urvas 
purtė kailį. Toliau žingsniuoti užteko 
mudviejų, t. y,, palydovo ir manęs. Toli 
gilumoje urvo, vos įžiūrimai spinkso 
elektros lemputė. Su kiekvienu žingsniu 
gilyn nauja mintis. — „Būk atsargus, 
kartais iš netyčių pokštels uolos gaba
las ir tada jau žemės paviršiaus nebe
matysi". Tokiais momentas skrisdavau 
Lietuvon — atsisveikinti su namiškiais.

Artėjome gelmėse spinksojusios lem
putės. Pats sau aš vis kartojau: „Pri
eisiu lemputę ir grįšiu į viršų“. Priėjome 
elektros šviesą — vaizdas pakitėjo. De
šinėje šakojasi mūsų urvas. Kažkaip drą
siau man pasidarė — baimė dingo. Dai
raus. Štai anglių klodas. Urve tuščių va
gonėlių eilė. Na, ir pasukę dešinėn leido
mės urvu. (Šis urvas ir anglių sluoksnis, 
kurį ten matėm, gorizontaliai ėjo). Stai
ga — naujiena. Urvo sienoje nedidelis 
langelis, durys. Viduj — elektra šviečia. 
Pabarškinome į duris — „please“ išgir
dome. Vadinasi prašau. Įėjom — prieš 
mus du vyrai — tai darbo meisteris ir 
kažkoks angliakasys. Pasisakėme iš kur 
ir kokiais tikslais čionai užklydom. Sim
patingas „bosas“ (taip meisterius tenai 
vadina) mielai sutiko parodyti kasyklą. 
Tas kambariukas, kuriame užtikom „bo
są“, gana jaukus — jo raštinė. Štai rašo
mas stalas, laikraščiai, telefonas į ka
syklos gelmes ir į žemės viršų. Sofa po
ilsiui ir elektros krosnis sienoje. Po ka
syklos vidų su „bosu“ keliavome bemaž 
kokį kilometrą. Per statmeninį urvą ma
čiau dangų, kuriame žvaigždes danguj 
gali skaičiuoti. Mačiau grąžtus ir tas sky
les, kurios dinamitu pripiltos sprogdina, 
anglį, uolą. Oras kasykloje nesiskyrė 
nuo paviršiaus oro. Šioje kasykloje, kaip 

aiškino mums „bosas“, yra šeši aukštai 
tokių urvų. Vadinas, šeši anglių klodai. 
Kiekvienas klodas maždaug po metrą sto
rio, yra ir mažesnių.

Grįždamas atgal išsilaužiau iš sienos 
gabalėlį anglio kaip suvenyrą atminimui. 
O geram „bosui“ daviau vieną lietuvišką 
centą, taip pat atminimui. Sakau, tai ma
no šalies mažiausias pinigas. Vienoje jo 
pusėje jūs matot Lietuvos valstybės 
ženklą — vytį. Kokia jo vertė? — klausia 
jis. Sakau, dešimta dalis amerikoniško 
cento. Susijuokė, paspaudė man dešinę 
ir išsiskyrėm.

Viršuje nekantraudami mūsų laukė 
bendrakeleiviai. Kiti net apie ištikusią 
kasykloje mums „nelaimę“ spėjo pagal
voti. Mat, ten užtrukome gana ilgai.

— Na, štai ir mes! — džiaugsmingai 
sušuko. — Jūs džiaugiatės šios dienos sau
lutės spinduliais. O aš buvau ten, kur 
prieš tūkstančius metų ta pati saulė 
anglių klodus pagamino. Ir štai tų klodų 
gabalėlis mano rankoj — suvenyras, ko
kių reta.

Kelis žodžius, kurie man buvo tai
kyti už sutrukdytą laiką, išklausiau ir lei
domės tolyn kelionėn.

Paliko Screntonas. Nakvoti teko tu
ristams pastatytuose mažyčiuose name
liuose. Tokie nameliai, dažniausiai, pasti- 
tyti gražesnėse gamtos vietose. Be to, ir 
žmogaus rankos prie jų, matyti, padir
bėta. Čia pat gražus sodelis, sūpynės ir 
kiti sporto, pramogos dalykai. Apsistojęs 
sumokėjai už parą ir baigta. Nieks tavęs 
neklausia iš kur ir kas — jokių doku
mentų nereikalauja. Kada tik nori, kelk, 
važiuok nesakydamas nei dėkui, nei 
sudie.

Automobilis ritosi New York’o linkui. 
Pakeliui radom keliam mašinas, ištiktas 
katastrofos. Tokie vaizdai ten nenaujie- 
na. Vienu tarpu ir mūsų automobilis, 
nukrypęs nuo kelio, „polkutę šoko“, bet 
laimingai pavyko jį sustabdyti.

Beje, buvome sustoję pas amerikoną
— ūkininką. Jis gyvena kaip miestietis. 
Troboj švaru, ant grindų netrūko kilimų. 
Puikus sieninis laikrodis, geri baldai, pa
tefonas ir pats ūkininko aprėdas sakė, 
kad neblogai gyvena jis. Pridėsiu: kieme 
vienas lengvas automobilis, antras sun
kus — javams vežti. Dalgiai, grėbliai pas 
jį „ilsis“, — juos pavaduoja mašinos.

Buvome sustoję ir pas tokius ūkinin
kus, kurie nedaug nutolę nuo to primity
vaus gyvenimo, kokį matome mūsų ne
pasiturinčių ūkininkų tarpe.

Per visą kelionę nuo Chicagos į New 
York’ą (1500 kilom.) nemačiau pušyno
— vien lapuočiai. Be to paukščių lau
kuose visai kaip ir nėra. Pas mus Euro
poj varnos jau net įkyrėjo. Ten gi jų 
visai nematyti.

New York‘as. Į tą didžiulį miestą pa
tekau su broliu, kuris vedžiodamas jo 
istoriią man pasakojo, o ji tokia: „1626 
metais pirmas baltasis žmogus ten apsi
gyveno. (Anksčiau ten buvo baltųjų, bet 
tik praeivių). Taigi tais metais gegužės 
4 d. olandų laivas „Žuvėdra“ su kapitonu 
Petru Minuit atplaukė prie salos toj vie
toj, kur dabar yra Battery parkas ir 
akvarijumas. Sala buvo apaugusi me
džiais ir krūmokšniais. Ten, saloje, gy
veno indijonų šaka, vardu Manhattos. 
(Tuo vardu ir šiandien ta sala vadinasi).

Olandai, nenorėdami prievarta atimti 
iš indijonų salos, susitarė ją nupirkti. Tuo 
būdu ji legaliai jiems atitektų, be jokio 
konflikto. Juo labiau, kad į ją ir anglai 
pretendavo. Mat, kadaise čia buvo at
plaukęs anglas Hudson savo laivu.

Salos pirkimo momentas atrodė gana 
įspūdingas. Europiečiai, pasipuošę savo116____________
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tautiniais rūbais, stovėjo vienoje pusė
je, o antroje pusėje pusnuogiai indijonai, 
žolių diržais apsijuosę, laukė žadėtų jiems 
.„turtų“. Tarpe tų dviejų grupių stovėjo 
didelė dėžė su įvairiom prekėm. Ten bu
vo karoliai, visokios juostos, sagos, da
binti rūbai ir visoki mažmožiai — bliz
gučiai. Gavę šiuos „turtus", indijonai 
europiečių buvo dar pavaišinti „ugnies 
.vandeniu" (indijonai taip pavadino deg
tinę). Abi šalys džiaugėsi. Vieni, kad 
daugel „turto“ gavo, kiti, kad salą 21 
kilom, ilgio ir 4 ki'l. pločio (plačiausioj 
.vietoj) įsigijo už 24 dolerius. (Tie visi 
blizgučiai pagal apskaitliavimą tik tiek 
galėjo jiems kaštuoti).
, Nuo tos dienos 41 metus salą valdė 
olandai. Ten įsikūrė miestas vardu New- 
Amsterdam. Čia atplaukdavo įvairių lai- 
,vų — mainų prekybai su indijonais.

Po to salą užvaldė angled, o miestui 
davė pavadinimą New-York. (Garbei ku
nigaikščio, kuris tą salą valdė).

Amerikos nepriklausomybės paskel
bimo metais (1776) New York’e buvo 
25.000 gyventojų. Nuo to laiko miestas 
pradėjo smarkiai augti. New-York‘as — 
pirmoji U. S. A. sostinė. Iš ten ji buvo 
perkelta į Philadelfiją — dabar gi — 
Washingtonas.

, Devynioliktame amžiuje iš viso pa
saulio kraštų suplaukė labai daug emi
grantų. Miestas ne metais, bet dienomis 
.augo. Šiandien jame be priemiesčių 
7.218.000, su priemiesčiais — 11.000.000 
Žmonių. Miestas padalintas į penkis ra
jonus su vienu miesto galva — majoru. 
(Metinė miesto galvos alga — 40.000 do
lerių). Minėtos salos žemės plotas su- 
,daro tik vieną rajoną. Gyventojų skai
čius pagal tautas:

Žydų — 1.765.000
Italų — 1.000.000
Rusų — 950.000
Vokiečių — 625.000
Airių — 615.000
Lenkų — 460.000
Austrų — 290.000
Anglų — 180.000
Vengrų — 115.000
Škotų - — 72.000
Švedų — 67.000
Prancūzų — 48.000

taukšči'ausios kokybės
. vietinės gamybos pasta

Lietuvių — 31.000
Tutkų — 24.000
Ispanų — 23.000
Danų — 21.000

Olandų, kurie pirmieji čia viešpatavo, 
tik 12.000. Ir dar visokių mažesnių tautų
— tikras kosmopolitų miestas, naujas 
Babilionas. Judėjimas jame taip pat ne
mažas. Sakysim, kasdieną atvažiuoja ir 
išvažiuoja apie 600.000 žmonių. Miestą 
išlaikyti per metus išleidžiama 600.000.090 
dolerių. Vienos policijos, tvarkai palai
kyti, — 25.000, o kur kiti miesto tar
nautojai? Taip talai..."

Tačiau lig šiol jis turi tendencijos dar 
augti. Kad ir toj pačioj saloj, kurios 
istoriją jau žinot. Sakysim, jeigu vietoj 
seno namo statomas naujas, tai už tą 
žemės sklypelį mokama ne tūkstančiais, 
bet milijonais dolerių.

Įsivaizduokime kiek čia produktų į 
tą didžiulį „katilą" turi suplaukti. Vienų 
daržovių atveža per metus 130.000 vago
nų. O kur kiti produktai? Bet ir veža į 
tą „skruzdėlyną“ visokiais būdais: trau
kiniais, laivais, sunkvežimiais, požemi
niais laivais.

Prieplaukose, daugiausia, raumenin
gi, prakaituoti negrai, viens kitą ragin
dami, paskubomis dėžes, maišus tampo
— krauna. Ir taip diena dienon — mats 
į metą iki nusilpusį organizmą pakeičia 
stipresniu.

Sunku įsivaizduoti tą paniką, kokia 
kiltų, jeigu tik vieną dieną tas miestas
— „milžinas" netektų produktų.

Po visu New-Yorku yra iškastų tune
lių. Vieni tramvajams, kiti geležinkeliams, 
autobusams. Jie ten kaip skruzdėlės kur 
tik jiems reikėjo išsirausė sau pravažia
vimų ir perėjimų. Salą supantis vanduo 
netrukdo jiems, kad kas rytą ir po piet, 
kai tarnautojai eina į darbą, per valandą 
perkelti į salą 3.000.000 žmonių. (Mat, 
saloje daugiausia prekybos namai, įstaigų 
centrai — kontoros.

New-Yorke yra du universitetai, dau
gybė teatrų, muziejų, 3 zoologijos sodai, 
akvarijumas ir daugelis kitų kultūrinių 
įstaigų. Įspūdingas Waschingtono tiltas, 
(kurio ilgis 2*/2 kilometro, (Teko lankyti 
ir aukščiausį namą, muziejus, biblioteką 
ir „Cuni Issland“ pležą, kur begalės pra
mogų ir kur kaitriomis vasaros dienomis, 
maudosi iki 3.000.000 žmonių).

New-York 2. Park avė, tai Vyriausio 
Skautų Štabo adresas Amerikoje. Mes 
turim jį matyt. Šiai mūsų kelionei ma
loniai pritarė vienas iš „Vienybės" re
dakcijos narių, ir mes be vargo atradome 
šį štabą.

Dvidešimties su viršum aukštų name 
visą septynioliktąjį aukštą užima skautų 
štabas. Maloniai mus sutiko E. H. Vita
lius — štabo sekretorius. Pasirašėme lan
kytojų knygoj, toj pačioj, kurioj pasirašęs 
Lindbergas. Išvaikščiojome visą štabą. 
Jame dirba 200 žmonių. Vyrai visi skau
tai. Mašinistės ir kitos tarnautojos ne- 
škautės. Ten pat kelių skautiškų žur
nalų redakcija. Skautiškų ir skautų pa
gamintų daiktų, daiktelių muziejėlis. Di
džiulis inponuojantis albumas. Jame skau
tiška uniforma, jos variantai, ženklai ir 
įvairios nuotraukos. Bet labiausiai metėsi 
akin pajamų ir išlaidų vaizdinga apy
skaita — schema. Sienoje matome pie
šinį, . t. y., tekančią upę su visais savo 
upokšniais. Upokšnių vanduo pažymėtas 
skaitlinėmis, kurios žymi pajamų šalti
nius ir jų dydį. Upokšniais visos paja
mos subėga į upę. Upė užtvenkta užtvan
ka ir prie jos pastatyta elektros stotis. 
Iš tos elektros stoties laidais į visas 
puses skirstosi energija, atseit, visos pa

jamos virsta išlaidomis, o jos taip išsi
šakoja po visą Ameriką, kad vaizdžiai 
matom, kaip tvarkomi finansai ir kaip 
jie aptarnauja skautišką judėjimą Ame
rikoje!

Šiuo laiku Suv. Vai. skautų ir jų va
dų yra per milijoną. Kas sudaro bemaž 
vieną procentą visų gyventojų. štabe 
sutikau vieną skautą lietuvį — žadėjome 
susirašyti.

Baigdamas turiu jus supažindint su 
Dr. S i m p s o n‘u. Su kuriuo, kaip žinot, 
laive „susigiminiavom“.

Vasaros pavakarė. Daktaro laukia
masis. Nuėjau tuo laiku, kada baigiamas 
ligonių priėmimas. Ten užtikau aš du li
gonius. Prieblandoj manęs jis nepažino. 
Aš taip pat nesiskubinau jam tai pri
minti, o su žurnalu rankoj laukiau eilės 
kaip tikras ligonis. Kaip priėjo mano 
eilė aš tiesdamas jam ranką pasakiau — 
aš nesergu, gerasis daktare.

— A! of Lithuania! (iš Lietuvos) — 
sušuko jis. — Eikšen, eikšen.

Sekantį rytą (lai ilgas bus jo amžius), 
jis atvažiavo savo automobiliu ir važi
nėjo mane, kur tik jis jautė man bus 
įdomu ir nauja. Bevažinėdami išsikalbė
jome. Tai vienas keliauninkų, kuris per 
savo amželį jau spėjo nukeliauti 40 tūks
tančių angliškų mylių. Kas dveji metai 
jis leidžiasi kelionėn. Žadėjo ir Lietuvon 
užsukti. Sekančią dieną, pats negalėda
mas, davė palydovą, kuris vedžiojo ma
ne po muziejus. Vadovas, charakterizuo
damas gerąjį daktarą, pridūrė, kad tai 
vienas iš turtingųjų žmonių Brooklyne. 
Jo turtas vertas 2 milijonų dolerių. Tie 
milijonieriai malonūs žmonės, galvoju 
sau, tik gaila, kad jį vieną pažinojau.

Taip tatai Amerikoje turtingų žmonių 
netrūksta, bet nemažai tenai yra ir varg
šų. Miesto daly „Bovery" pamatai tikrąjį 
skurdą. Nudriskę, nuskurę, išalkę, pur
vinomis gatvėmis, it šešėliai, slankinėja 
žmonės. Nematytum, netikėtum, kad tai 
to didmiesčio vaizdai.

Pakaks — Lietuvos šalelėn grįšim. 
Tas pats vanduo. Vandenynu devynias 
dienas teko plaukti. Vienu tarpu buvo 
didelė audra. Tokiomis dienomis jokia 
mintis galvon neina. Tada žiūri kaip jū
ros ligos išvengti. Bet paskutinėmis die
nomis saulutė nesigailėdama spindulių 
jais nuklojo' visą vandenyną. Dažnai tada 
stovėjau denio viršuje. Galvoje pynės 
matyti Amerikoje vaizdai.

Vėl Gotenburgas, vėl Švedų žemė. Iš 
Kalmar išplaukėm į Baltijos jūrą tems
tant. Nusnūdau trupučiuką. Bet guldamas 
galvojau atsikelti tekant saulei, kad Bal
tijos vidury sutikčiau pirmąjį jos spin
dulį. Nepramigau. Aušo. Stovėjau ant de
nio pryšakiniame laivo gale ir laukiau 
kylančios saulutės, kuri šiaudinį stogą 
Lietuvoje tur būt nušvietusi jau buvo. 
Keitėsi galvoje mintys — Amerikos šaly 
daug turtų. Palyginus geriau gyvena žmo
nės. Jiems lengviau ir greičiau prieinami 
visi techniški žmogaus ranka sukurtieji 
daiktai. Bet ten gyventi nenorėčiau. Štai 
čia, iš kur tuojaus pakils auksinė saulė 
— neišsemiami dvasios turtai guli. Ir jie 
man brangūs, nes čia gimiau. Teisybė, 
neturtinga mūs šalis. Bet sunku mums 
buvo ir pralobti. Juo labiau — netoli tie 
laikai, kai vištos nepadėto dar kiaušinio 
atėjūnai tykojo. Nebūtinai turėti daug 
aukso. Reikia turėti norą daug dirbti ir 
kiekvienas Lietuvos užkampėlis gražiau 
atrodys. (Sakau tai sau ir jums, brangieji 
skautai).

Baigta mano kelionė. Dėkui už jūsų 
dėmesį. Gesinkime jūsų vaizduotės su
kurtą laužą. Kazys.

(Gala';).
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Nigerio (aoiria.
Kristas gulėjo aukštelninkas, padėjęs rankas po galva ir 

žiūrėjo j dangų.
— Aš ateinu, — sušuko jam Konradėlis, nors Kristas vi

sai jo nevadino. — Kiek laiko dar turi? — ir išėmė jam iš 
kišenės laikrodį. — Turi dar pusę valandos.

Jis įdėjo laikrodį atgal į kišenę ir žaisdamas ištraukė jam 
iš kišenės knygutę.

— Juk tai Šventas Raštas! — sušuko jis. — Ką tu čia 
prirašei? — ir jis perskaitė užrašą pirmame lape: ,.rugsėjo 
16 d. 3265 metro aukščio, spalių 19 d. 3301 metras. Prasimu- 
šimas 1912 m. vasario mėn.“. Jis sklaidė toliau, ir knygos pa
baigoje vėl keli puslapiai buvo smulkiai prirašyti.

— Kam tu rašei, juk šitoj knygoj negalima rašyti.
Kristas paraudo.
— Atiduok, Konradėli.
— Mano senelis irgi turi Bibliją, bet jo dar visai švari. 

Yra tik pora dėmelių, nes jis verkė skaitydamas, jis sakė ver
kęs dėl to, kad gerasis Dievulis taip labai visus žmones myli.

Prie jų dideliais šuoliais atbėgo Barry ir padėjo abi savo 
didžiules letenas Kristui ant krūtinės. Kristas paglostė jį ir šuo 
patenkintas ėmė laižyti jam veidą.

— Žinai, Konradėli, nė vienas sutvėrimas neprisiriša taip 
prie žmogaus, kaip šuo. Šuo gali net savo priešą mylėti.

— Ar žinojai tokį šunį, kuris mylėjo priešą?
—- Taip, vienas toks šuo buvo Gotardo tarpukalnėje.
— Papasakok, prašau.
— Aš buvau sustojęs porai dienų Gotardo vienuolyno 

prieglaudoje, kai keliavau per Alpes į Tessiną. Ten jie irgi 
turėjo vieną tokį didelį šunį. Šeimininkė jį dažnai glostė ir 
kartais sakydavo: ,,Aš noriu verkti, kad tu negali kalbėti".

— Šuo moka kalbėti, — pertraukė Konradėlis, — jis kal
ba su uodega.

— Prieglaudoje buvo vienas bernas, jis buvo piktas žmo
gus ir negalėjo šuns pakęsti. Jis mušė šunį, spardė, ištisom 
dienom neduodavo ėsti, — o už tai šitas šuo išgelbėjo jam gy
vybę. Man apie tai pasakojo tos prieglaudos kalnų vadovas. 
Kartą pas jį atbėgo tas šuo ir nepaprastai žiūrėjo jam į akis, 
lyg norėtų ką pasakyti. Jis buvo tada sargyboje ir negalėjo 
pasitraukti, bet šuo nedavė jam ramumo. Pagaliau šuo dan
timis griebė jam už skverno ir traukė paskui save. Jis nu
ėjo, ir surado sniege gulintį pusiau sušalusį girtą aną berną.

Staiga trenksmas! Perkūnas! Aplinkui ūžė ir griaudė.
— Eigerio lavina! — sušuko Konradėlis pašokęs. Kristas 

ir Barry nuskubėjo paskui jį.
Lavina smarkiai riedėjo pakalnėn, keldama sniego debesį. 

Kaip šokinėjanti baidyklė švilpė ji žemyn, nešdama su savim 
didžiules uolų skeveldras. Neperstojantis trenksmas, bildesys, 
ūžimas, kol pagaliau ji nusiramino nuslinkusi į Trumleteno 
slėnį.

Laimei, šį kartą ji nepagavo su savim žmonių.

Slcetkas.
Kelios dienos po vyskupo apsilankymo atvyko naujų dar

bininkų. Jų tarpe buvo neaukšto ūgio, apie trisdešimt metų am
žiaus, vyras. Raštinės viršininkui jis pasakė savo vardą: Kasti- 
glionas, iš Novaros, Conte dei Nobili, pridėjo jis.

— Tas mums nekliudo priimti tamstą dirbti, — atsakė 
inžinierius. — Darbas kiekvienam garbė.

Grovas gavo pažymėjimą žibintuvui ir knygelę prekėms 
krautuvėje imti, nes neturėjo nė vieno santimo.

Svetimasis, kuris apsigyveno žemutiniame barake, susi
rado kelių nakvoti ir kituose barakuose. Kai Kristas kartą grį
žęs iš darbo ieškojo savo lovos, eidamas pro šalį jis išgirdo 
jį griežiant dantimis ir kalbant: „Evviva 1‘anarchia! Scandalo! 
Basso! — Šalin juos!" — Kristas paklausė, ar jam ko trūksta, 
ir tik negavęs jokio atsakymo pastebėjo, kad vyras kalba mie
godamas.

Rytą grovas niūriai dairėsi.
— Aš blogai miegojau, — sušuko jis. — Kam tu esi Čia? 

■— kreipėsi jis į savo kaimyną.

— Per mangiare — kad gaučiau valgyti! — nusijuokė mil
žinas. Jis dar niekados gyvenime nebuvo sotus.

— Oho, — pataisė Medici, — kad namie žmona ir vaikai 
turėtų ko valgyti. LTtalia ė bella per i signori ma non per 
noi poveri.

— Kraštas galėtų jus išmaitinti, žemė yra pakankamai 
derlinga, bet kapitalistai pasiima sau visa, ką jūs savo pra
kaitu iš žemės gaunate. O valdžia spaudžia jus mokesčiais, ati
ma iš jūsų rankų paskutinį soldą, už kurį norėjote nupirkti duo
nos vaikams. Jie keturiasdešimt milijonų išleido pastatyti Ro
moje paminklą — Romoje, kur paminklai stovi vienas prie 
antro, kad vos besurado vietos naujam paminklui!

Juodose Angelo Laccaro akyse suspindo negera ugnelė 
klausant šitų žodžių. Peregrini, „išminčius“, kuris skaitė knygą 
ir laikėsi nuo kitų truputį toliau, per knygą nedraugingai pa
žiūrėjo į grovą.

■ — O tu, kam tu čia esi? — kreipėsi grovas į ligurietį, 
kuris miegojo šalimais.

— Anche per mangiare.
— Jo per finire! — sušuko piemontietis ir išėmė savo 

laikrodį, prie kurio kabojo sidabrinis medalis, kurį buvo gavę 
Lotbergo tunelio darbininkai: du darbininkai, susitikę kalno 
viduje.

— Palaukit, palaukit, aš dar parodysiu jums knygą.
— Tas man neįdomu.
Bet piemontietis jau rausėsi savo skrynelėje ir atnešė 

Lotbergo geležinkelio statybos albumą. Jis pasklaidė knygą 
ir parodė grovui paveikslą, kur vyskupas Bonomelli lankė dar
bininkus.

— Ką, ar kunigas ir čia pas jus buvo?
— Monsiqnore mus čia aplankė ir mums buvo pusė die

nos šventė.
— Su juo aš gavau pasiginčyti Šafhausene. Mes nenorime 

meilės, mes norime kovos!
Vienas darbininkas pašoko:
— Aš neleisiu juoktis iš vyskupo!
— Davatka tu! — pašiepė .grovas.
— Čia dar vienas paveikslas, čia mus nufotografavo darbo 

metu, — pertraukė ginčą piemontietis, kuris būtinai norėjo, 
kad jo albumas būtų peržiūrėtas iki galo.

— Lotbergo tunelyje buvo karšta, dirbome nusivilkę 
marškinius. Ir ten visur varvėjo vanduo, vienur šaltas, kitur 
karštas. Čia dabar sausa, nėra vandens, bet blogas oras ir šalta. 
Daugelis suserga. O kai nutrūksta ventiliacija, tada atsiranda 
boiana — baisybė (taip jie vadina nuodingas dujas) — tada 
pasidarai kaip pasiutęs, paskui išsenka jėgos ir krenti į žemę 
kaip negyvas.

— Ir kam viso to reikia?
— Mes to nežinome, — atsakė kai kurie.
— O kam tu pats čia atėjai? — paklausė „išminčius" 

grovą.
— Organizuoti. Mes norime surengti didžiulį generalinį 

streiką. Vienu metu turės būti nutrauktas darbas visose ka
syklose ir tuneliuose. Ženklą turi paduoti Jungfrau. Iš jūsų lau
kiama, kad jūs taip drąsiai pradėję patrauksite paskui save 
ir tuos, kurie dar abejoja. Visi čia barake kosėja. Jūs beveik 
visi esate sužaloti! Kam jūs leidžiate naikinti savo sveikatą? 
Aš čia suradau vieną be nosies, o antrąjį su dirbtine akimi.

— Tai aš! — sušuko vienas jaunas italas, atsigrįždamas.— 
Ar nori pamatyti? — Ir jis padėjo savo stiklinę akį ant ran
kos. Jam visada patikdavo ją rodyti.

Bet grovas nesidavė pertraukiamas.
— Ir už ką jūs kenčiate ir liejate kraują? Tiktai tam, 

kad paskui turtingi ponai, susisupę brangiais kailiais, šiltai iš
kūrentuose vagonuose važiuotų šičia ir paskui Interlabeno res
toranuose girtųsi buvę Jungfrau kalne. Ir niekas iš jų nepa
galvos, kad kelias į tą kalną aplaistytas jūsų krauju.

Angelo akys pradėjo svaidyti žaibus. Du darbininkai pa
šokę sušuko: Novarese, po darbo pakalbėsi mums apie tai 
daugiau!
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— Acione! Veikimas — toks yra piūsų šūkis. — Kiek
vienas darbininkas nusinešė šitos ugnies kibirkštėlę į tunelį.

Darbų vadovybė negalėjo nepastebėti šito sąjūdžio.
Tunelyje darbininkai rinkosi į būrelius. Kiekvieną nepri

žiūrimą valandėlę grovas išnaudojo kurstydamas. Dvi dienas 
ugnis ruseno, o trečią dieną išsiveržė aikštėn.

Grovas įsakė, kad „vaikai" — jaunuoliai iki aštuoniolikos 
metų amžiaus — nedalyvautų pasikalbėjimuose, kad viskas per 
anksti nepagarsėtų. Jie buvo priimti tik į paskutinį pasitarimą.

Vadovavo grovas. Jis surašė raštą su nusiskundimais :r 
siūlė, kad pasirašytų visi darbininkai ir įteiktų direkcijai. Gy
venamos patalpos esančios negirdėtai blogos, devyni žmonės 
turį miegoti astuoniose lovose, lyg žiurkės palėpėje, be oro 
ir šviesos. Maisto produktai esą nepakenčiamai brangūs. Bet 
už vis svarbiausia, kad elgesys su darbininkais esąs netikęs. 
Bendrovė turėtų pagalvoti apie tai, kad be darbininkų ji ne
galinti tęsti statybos. „Mes nenorime valkiotis kaip šunes. Mes 
nenorime dirbti kaip pajungti gyvuliai. Mes nenorime statyti 
į pavojų savo gyvybės už ubagišką atlyginimą. Mes reikala.t- 
jame:“ — ir toliau ilgas reikalavimų sąrašas. Jei bendrovė jų 
nepatenkinsianti, jie atsisaką dirbti.

— Per tris dienas bendrovė suirs, ir tada įsakinėsime 
mes, — pasakė grovas.

Vienas po antro pasirašinėjo. Kai kurie delsdami trau
kėsi. Jie buvo atvilkti ir plunksna įbrukama jiems į rankas. 
Kai kurie, pradžioje labiausiai triukšmavę, dabar stovėjo su
mišę, kai turėjo pasirašyti savo vardą po reikalavimais. Gro
vas palaikė tai išsisukinėjimu. Jis piktai šoko prie jų. Bet tie 
žmonės tyliai pasakė: „Mes nemokame rašyti". Jų parašų 
vietoje buvo pabrėžta po tris kryželius — priekaištas jų tė
vynei. kuri neišmokė rašyti.

Santino, Felice ir Beppino pasirašė, lyg per dailyraščio 
pamoką.

— Lo Sviccero dar nepasirašė, — sušuko vienas, — 
kur jis?

Kristas atėjo ir perskaitė raštą.
— Aš nepasirašysiu- Maistas blogas? Inžinierius valgo 

tą pat, ką ir mes. Direktorius šiurkštus? Jis mums tikras 
tėvas. Maisto produktai perbrangūs? Jie Untersee miestelyje 
kaštuoja lygiai tiek pat, o iki čia juk juos dar reikia atvežti. 
Jūs esate darbo vergai? O inžinierius ir direktorius ar nedirba'* 
Jie tebedirba kai mes jau seniai knarkiam. Ir darbas perdaug 
pavojingas? Tris dienas ir tris naktis mūsų inžinieriaus sūnė
nas praleido ledų landynėje. Jis darė matavimus ir padėjėjai 
turėdavo jį laikyti virve, kai jis pakibdavo ties ledyno be
dugnėmis.

Kristo kalbą trukdė šauksmai ir grasinimai, bet jis nenu
tilo, kol pasakė visa, ką norėjo pasakyti.

Darbininkai šoko prie jo, norėdami priversti pasirašyti. 
Vienas ranka užčiaupė jam burną ir perkando ausį. Jis gynėsi 
kaip liūtas. Smarkiai pastūmęs perbloškė kelis užpuolikus ir 
galvotrūkčiom išbėgo iš barako.

Jis bėgo per geležinkelio liniją į raštinės namus. Skruostu 
varvėjo kraujas. Išbalęs ir sušilęs jis pastūmė duris. Jos buvo 
iš vidaus užrakintos.

— Albertelli, atidaryk! Greitai!
Albertelli išgirdo draugo balsą ir atrakino duris.
— Ar jie tave vejasi? Visas tas streikas tikras nesusi

pratimas.
Tarnautojai stovėjo pasirengę, su ginklu rankose.
Stotyje siautė minia, pasitikdama paskutinę pakaitą. Jie 

triukšmavo ir rėkė, Leoncavallo su armonika priešakyje, Me
dici po jo su juoda vėliava, Borgia su raudona, kurią atstoio 
Ercolo Garibaldi marškiniai.

Staiga Santino pažino, kad juoda vėliava padaryta iš jo 
juodos skepetos. „Jie sudaužė mano mandoliną", sušuko jis 
gailiai.

Nė vienas šitų didvyrių neturėjo drąsos asmeniškai įteikti 
raštą direktoriui. Kaip ryto pasveikinimą, jį atnešė su kita ko
respondencija uždarytame voke maloni paštininkė.

Rimtos direktoriaus akys peržvelgė parašus. Jo kaktoje 
pasirodė raukšlių. „Hm, hm!" murmėjo jis, skaitydamas vardus 
tų darbininkų, kurie nuo pat pradžios, nuo 1897 metų, dirbo 
drauge su juo, ir visada kviečiami mielai sugrįždavo iš savo 
atostogų į naują darbą.

— Vargšai suklaidinti žmonės! Tie italai yra tikri vai
kai! — Kai jis perskaitė dailius vaikų parašus, jo lūpose pa
sirodė šypsena. — Visi pasirašė, išskyrus Kristupą Aplonalpą. 
Kur galėtų jis būti?

Įėjo inžinierius. Vos sulaikydamas pyktį pasakė: — Nė 
vienas neišvažiavo į darbą. Aplonalpas yra raštinėje. Vargšas 
berniukas gerokai apdaužytas. Nugaroje kelios didelės mėly
nės. O viena bestija perkando jam ausį. Dabar jam sutvarstė 
žaizdą. Jis vyriškai elgėsi. Jo draugas, Albertelli, man pasa

kojo, kad jis jiems tiesą į akis pasakė. Vienas stojo prieš vi
sus! — pridūrė jis.

— Aš noriu paspausti jam ranką, — pasakė direktorius 
šiltai. Revolverį, kurį kažin kas norėjo jam įbrukti į rankas, 
jis atstūmė. Jie išėjo.

— Tai Albertelli neprisidėjo prie streiko?
— O ne! Ir jeigu Ugolino nebūtų išvykęs atostogų, to 

streiko iš viso nebūtų buvę.
•• •

Po triukšmingos girtavimo nakties rytą italai susigrūdo 
tiršta minia geležinkelio stotyje. Pro streikuojančiųjų minią, kuri 
skyrėsi prieš juos, ėjo direktorius ir inžinierius tunelio linkui, 
abu vyriausi tunelio darbų vadovai. Abu tušti pakaitos darbi
niai vagonai su šalta mašina stovėjo apleisti. Tunelio angoje 
abu vyrai tylėdami sustojo. Praėjimas už jų užsidarė. Už jų 
nugarų kilo nedraugingas ūžesys. Darbininkai žengė keleią 
žingsnių prie jų. Abudu vyrai atsigrįžo. Direktorius pradėjo kal
bėti: „Žmonės, aš gavau jūsų raštą. Jūsų nusiskundimai nepa
matuoti. Bendrovė negali jums daugiau pasiūlyti, kaip dabar 
duoda. Jūs gaunate daugiau, negu kitur. Šita žinojo kiekvie
nas jūsų stodamas į darbą. Mes darbštesniems jūsų tarpe pa- 
skyrėme premijų, kokių neduoda nė viena kita bendrovė. Kiek 
jūs galite sutaupyti išmintingai elgdamiesi, parodo tie dešim
čiai tūkstančių frankų, kurie kas mėnuo paštu siunčiami jūsų 
šeimoms. Sveikatos sąlygos čia kalnuose yra geros. Mirties pa
vojus gresia kiekviename darbe. Jūs buvote sukurstyti ir pri
versti pasirašyti. Bendrovė jus atleidžia iš darbo".

Grovas suriko: „Evviva lo sciopero!" — tegyvuoja strei
kas. — Bet niekas jam nepritarė.

Dabar jie pareikalavo savo uždarbį. Jiems buvo sumokėta. 
Paskui prasidėjo rengimasis, daiktų dėliojimas, triukšmas, ly
dimas laukinių keiksmų. Jie viską be tvarkos versdavo į skry
nutes, kėlė jas ant pečių ir dainuodami leidosi pakalnėn į 
Šeidegą.

Direktorius lydėjo juos akimis.
— Ką? Jau nesutaria? Jie jau skiriasi, viena dalis trau

kia į Louter^brūną, o antroji į Grindelvaldą.
Inžinierius vėl nuėjo į tunelį dirbti. Kristas, nežiūrėda

mas nuovargio, pasisiūlė lydėti.
Kas tai? Garsas, lyg armonikos, kuri krinta į žemę. 

Inžinierius pakreipė žibintuvą ton pusėn, iš kur atėjo garsas. 
Ten, atsirėmęs į sieną, sėdėjo Leoncavallo, galvą nuleidęs ant 
krūtinės, ir miegojo. Naktį jis tylomis pasitraukė iš minios, 
kai jo muzika nebebuvo reikalinga. Ir kadangi nebegalėjo grįžti 
į barakus, tai nuėjo į saugiausią vietą — tunelį — ir čia užmigo.

— Tegul miega, — pasakė inžinierius šypsodamas ir nu
ėjo toliau.

— Sviccero! — pasigirdo džiaugsmo šauksmas. Prie sie
nos gulėjo trys draugai, Santino jau pabudęs, o Felice ir Beppino 
dar miegojo.

— O jūs, iš kur čia?
Vaikai smarkiai išsigando, kai įsisiūbavę vyrai vis dau

giau siuto. Todėl jie padarė streiką streikui: vienas po kito 
išnyko ir išbėgo iš trobesių. Lauke buvo tamsi naktis. Danguje 
spindėjo tik kelios žvaigždės. Jie visi trys nuėjo į tamsų tunelį, 
tvirtai pasiryžę nemiegoti, kad nepagautų nelabos dvasios. Bet 
netrukus pradėjo snausti. Tada Santino kitiems dviem pasakęs: 
„Jūs galite ramiai miegoti, aš saugosiu", tačiau netrukus :r 
pats užsnūdo.

Ir miego angelas, kuris nepripažįsta streiko, ištiesė ties 
jais trimis savo sparnus.

— Sviccero, aš žinojau, kad tu manęs ieškosi.
— Santino, aš nežinojau, kad tavęs reikės ieškoti, bet 

labai džiaugiuosi tave suradęs.
— Jūs trys eikit pas ponią direktorienę. Pasiimkit šitą 

raštelį. — Ir inžinierius išplėšęs iš savo užrašų knygelės lapą 
greitai parašė: „Čia ateina iš tunelio trys mūsų likę darbininkai. 
Jie tunelyje nakvojo. Aš manau, kad jie labai alkani.

Su linkėjimais Jūsų —

‘Jis padūbąs.
Kadangi darbas sustojo, inžinierius pasakė: „Aplanalpvi, 

dabar gali vykti trims dienoms namo. Tavo tėvai apsidžiaugs, 
kai tu ateisi".

Kristas turėjo vargo, kol apsivilko krikšto tėvo dovanotą 
kostiumą. Rankovės toli nesiekė riešų, kelnės pasidarė aiškiai 
per trumpos. Bet medžiaga buvo dar visai nauja.

Viskas jam taip nuostabiai atrodė, kai jis nusileido į slėnį. 
Žmonių judėjimas Ūnterlakene jį stebino. Jis ėjo taip nevik
riai, kad galėjo būti palaikytas girtu. Perėjęs per Aaros tiltą 
jis pasuko prie senojo mūro. Iš tolo pamatė aukštą miestelio 
bažnyčios bokštą.

Namie jis greitai užlipo tamsiais laiptais. Tėvas girdėjo 
žingsnius, bet pasakė: „Tai ne jis, tai vyro žingsniai“. Motina
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nieko negirdėjo. Ji krūptelėjo, kai Kristas nelauktas įėjo į 
grįčią.

— Jie tave išvarė, — sušuko ji pasitikdama, — Kam jums 
reikėjo streikuoti! Aš skaičiau laikraštį — gal būt dar pats 
esi kurstytojas ir tave seka policija, Jėzus, Marija! Tokia gėda 
mums, juk tavo tėvas pats tarnauja policijoje! O gražus krikšto 
tėvo kostiumas tau jau permažas! Na, ir dalyvavai peštynėse, 
tas aiškiai matyti. Tu mums vien tik rūpesčių pridarai!

—• Aš atėjau atostogų, — sušuko Kristas, — poryt vaka
re aš turiu grįžti atgal. Kur vaikai?

Pro langą jis pažvelgė į Jungfrau ir į Vienuolio kalną. Jo 
niekados netraukė į slėnį, bet dabar jis pajuto, kad kalnų greit 
pasiilgtų.

— Vaikai išėjo žemuogių.
— Tai puiku, aš mėgstu žemuoges su pienu.
— Sūnau, papasakok truputį, kas dedasi ten aukštai, — 

paprašė tėvas.
— Mes jau esame Vienuolio kalne, dabar 3270 metrų 

aukščiau jūros paviršiaus. Sprogdinimas sunkiai einas. Tai 
kiečiausias gneisas. Bet užtai mums nereikia mūryti.

— Žiūrėk, tėve, — pasakė Kristas, rodydamas pro langą 
Jungfrau viršūnę. — Štai ten, anoje vietoje, mes išeisime iš 
kalno.

— Dabar nusirišk bintus, ar turi galvoje skylę? — priėjo 
motina. ,

— Skauda ausis.
— Nušalo?
— Ne, man vienas įkando.
— Šuo?
— Ne, mūsų Barry nesikandžioja.
— Tave žmogus įkando!
— Taip, kartais italai taip daro. Bet jų tarpe yra ir labai 

gerų, ir mano geriausias draugas yra italas.
Jis nieko nebegirdėjo. Jis susimąstė. Visos jo mintys buvo 

su Albertelliu. Dabar, pirmą kartą atsiskyręs, jis pajuto, kaip 
labai yra prisirišęs prie savo draugo, kuris toks nešnekus ir 
kurio širdį tačiau jis puikiai pažino.

— Tu sužeistas, turi tuojau atsigulti, tavo ausis karšta, — 
pasakė motina.

— Gulėti lovoje gražią vasaros dieną, aš nė už ką nesu
tinku! — Ir vistik jam teko atsigulti, jis nenorėjo ginčytis su 
namiškiais.

Vakare vaikai atnešė žemuogių, ir sesutės atnešė jam į 
lovą, nes motina neleido keltis.

Dvi dienos prabėgo greitai. Jis gerai pasilsėjo, gulėjo 
švarioje lovoje su didele pagalve. Motina atnešė jam dar vie
ną pagalvę, kad būtų patogiau gulėti.

Ji negalėjo daug laiko paskirti sūnui. Reikėjo padidinti 
kostiumą. Svarbiausia dėl šito ji ir paguldė Kristą į lovą. Laimė, 
kad krikšto tėvas siūdamas kostiumą paliko visur taip daug 
atsargos!

— Taip, dabar gali keltis, dabar kostiumas vėl tiks.
— Ir dabar aš turiu eiti, — pasakė Kristas po poros va

landėlių.
— Juk galėtum pabūti dar pusvalandį.
— Negaliu, tėve.
Tėvas padavė jam ranką. Kristas nusigando pajutęs, ko

kia ji karšta, ir kokie ploni pasidarė pirštai.
— Sūnau, aš pastačiau savo lovą taip, kad pro langą ma

tyčiau kalnus.
— Adje!
Motina jį palydėjo per kiemą. „Ačiū, mama“. Jis nuėjo. 

Bet ne į tiltą, o į kairę, priešingon pusėn,
— Kur eini? — sušuko jam motina.
— Aš padarysiu mažą lanką, — atsakė jis. Ji sekė akimis, 

kol jis pasuko už kampo.
— Jis yra padūkęs, — pasakė motina sugrįžusi į grįčią. — 

Jis daro lanką ir nesako, pas ką eina, ir namo dar nieko nė 
kartą neatsiuntė.

— Jis neperdaug uždirba ten aukštai, o matai, motin, ga
lėtų būti dar blogiau.

— Tunelis galų gale bus baigtas ir tada vėl nieko iš jo 
nebus, — pasakė ji.

Kitą dieną atėjo mokytojas.
— Aš buvau labai sujaudintas, man ką tik parašė mano 

draugas Freihercas, kad jūsų sūnus vienas drąsiai pasipriešino 
dviem šimtam darbininkų, jis 'tikras didvyris.

— Ak Dieve, ką jis ten vėl padarė! — sudejavo motina.
— Tai yra gražiausias atsiliepimas apie jaunuolį, jis elgėsi 

didvyriškai.
— Ak taip, tegul tik jis būna geras žmogus.
— Iš sambūrio jis išsinešė garbingą ženklą — žaizdą.
— Ak, ta nelaboji ausis.
— Ar jūs, tėvai, nesididžiuojat juo? Aš juo didžiuojuos, 

kaip mokytojas. Jis užėjo pas mane atsisveikinti. Tas mane 

labai sujaudino. Bet apie streiką jis man nieko nepasakojo.
— Mums irgi nieko. Žiūrėkit, jis tikrai padūkęs! — pa

sakė ji, žiūrėdama į tėvą. Mokytojas palingavo galvą.
9 •9

Jau netoli nuo Cveilučeno Kristas sutiko du streikininku. 
Jie sėdėjo ant tilto tureklių ir spoksojo į vandenį. Tai buvo 
Medrci ir milžinas Ercole su Garibaldi marškiniais, kuriuos jis 
vėl apsivilko, kai šie atliko streiko vėliavos vaidmenį. Aiškiai 
matėsi, kad juodu patys nežino, ką veikti.

— Buon giorno, Sviccero, — sušuko juodu, pamatę Kris
tą, lyg nieko nebūtų buvę. — Palauk! Eisime drauge! Taip, į 
Lauterbruną!

—■ Tik jūs greitai judinkitės. Aš turiu šįvakar būti aukštai.
Vienas italas įsidėjo du pirštus į burną. Sušvilpė, ir iš 

arbatinės išbėgo dar aštuoni italai, kurie irgi apsidžiaugė, pa 
matę Kristą. Ir jie prisidėjo eiti drauge.

Apie Lauterbruną slankiojo jų dar daugiau. Kaimų gyven
tojai juos palydėdavo tokiais nedraugiškais žvilgsniais, kad 
pamatę didesnį savo tautiečių būrelį jie noriai prie jo šliejosi.

Lauterbruno stotyje buvo visas būrys italų, kurių tarpe, 
matyti, vyko karštas ginčas. Pakelti kumščiai, rankų mosavi
mas, keiksmai, triukšmas. Kristas pamatė, kad visi šitie kumš
čiai buvo nukreipti į grovo veidą, „Tu atėmei mums duoną, 
išnyk iš čia!"

— Kaip aš galiu eiti? — rėkė mirtinai išblyškęs vyras. — 
Aš neturiu nė vieno saldo.

— Jei jūs norite nusikratyti tuo nelabuoju, — pasakė „iš
minčius", — reikia įsodinti jis į traukinį, kad išvežtų.

— Man reikia trisdešimt lirų.
— Sumeskime!
— Pinigai tuojau buvo surinkti, jie norėjo kuo greičiausiai 

juo nusikratyti.
— Buon viaggio! — sušuko jam milžinas.
Kai traukinys pasijudino, grovas dar iškišo galvą pro lan

gą. ,.Aš įspėju jus, be trijų dienų neikite į tą velnio lizdą!" Bet 
jo niekas nebeklausė.

— Broliai, dabar diavolo išvažiavo! Bet kaip mums vėl 
patekti į darbą?

— Sviccero turi eiti pirmas! — sušuko Precroso su įžuliu 
pasitikėjimu. — Klausyk, Kristiano, eik tiesiai į direkciją, taip, 
paklausti, mes norime grįžti, direktorius geras vyras, sako buon 
giornio. Inžinieriaus neklausk, jo akys kaip žaibas, norėtum 
pasislėpti į kampą, kai žiūri, bet irgi geras vyras.

Kadangi blogiausi buvo visai išvykę, tai visi likusieji pri
tarė pasiūlymui grįžti.

Murmėdamas nuošaliai stovėjo tas, kuris buvo užpuolęs 
Kristą. Milžinas nutvėrė jį už pečių ir atvedė prie šveicaro. 
Spirtis milžino suimtas negalėjo. Kiekviena gįslelė Kristo veide 
virpėjo. Jį užvis daugiau skaudėjo, kad buvo žmogaus su
kandžiotas.

— Ar pyksti, Sviccero?
Gilios tylos valandėlė. Kristas visas susitraukė, lyg norėtų 

pulti. Bet jo ranka prie krūtinės palietė Testamentą. „Mylėkite 
jūsų priešus“, murmėjo jis, „Tai baisiai sunku! — Bet reikia!" — 
ir jis ištiesė priešui ranką.

— Bravo, bravissimo! — šaukė italai ir norėjo Kristą 
pakiloti.

— Duokit man ramumo! Aš ir taip dėl jūsų labai daug 
laiko sugaišau, — pasakė jis šiurkščiai, kad nuslėptų susi
jaudinimą.

Kristas ėjo pirmas. Nurimę sekė jį italai.
— Nori, panešiu tavo ryšulėlį, Sviccero, — pasakė vie

nas, nukabindamas nuo jo pagalio ryšulį ir dėdamas sau ant 
pečių. Daug nesikalbėta.

Už Vengerio Alpių „išminčius" pagreitino žingsnius ir pa
sivijo Kristą,

— Tu eik pirmas ir paklausk, mes lauksime netoli nuo 
Šeidego. Jeigu direktorius pasakys taip, tu pamosi mums nuo 
kampo.

Jie susėdo prie kelio. Kristo stovyla darėsi vis mažesnė, 
mažesnė. Štai jis geležinkelio stotyje. Jis pranyko.

Nekantriai žvelgė visų akys į uolas viršum Šeidego. Pa
galiau, iš direkcijos namų kažin kas išėjo. Priėjo prie kampo. 
Paskleidė didelę, baltą vėliavą. Taikos vėliavą kedeno vėjas. 
Ponia direktorienė davė jam staltiesę, ji sakė norinti, kad visi 
šitą ženklą pamatytų. Pro langus buvo matyti, kaip italai pa
šoko iš džiaugsmo ir ėmė mėtyti kepures į viršų. O jaunas vė- 
hauninkas dar ilgai laikė taikos vėliavą,

EMILIS PILIPAS
Ortopedijos technikas ir bandažistas.
įsteigta 1921 m. Kaunas, Ukmergės pl.^nr. 68b.
Tel. 10-91. (Žalio kalno autobusų įsusr. vieta).
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fOSUVANDENX
^^^Skemais

Iš skautės kelionės dienyno
20. VII. Kėlėmės šiandie anksti. Jau 

5-tą valandą degė ugnis ir puode virė 
arbata. Gražiam miškely taip malonu 
pasėdėti. Todėl neskubam, Į Dusetas 
išvykstam tik apie 8 v,

Dusetuos Algis su Baliu paliko prie 
baidarių; čia bematant susirinko krūva 
įvairaus amžiaus stebėtojų. Aš ir tėvelis 
nuėjome į miestelį produktų. Ypatingo 
įspūdžio padarė gražus nepriklausomybės 
paminklas. Dusėtuos užtrukome neilgai. 
Ramiu ežeru malonu plaukti.

Pasiekiam Kalbutiškių k-mo til
tą, už jo Ra šių ež. Apaugęs nendrėmis 
ir ajerais, sunku rasti kelią. Vingiuojąs! 
tarp jų lyg upė neplatesnė 60 m. Tolu
moj iš deš, matyti balti Tarnavos dv, rū
mai, Galvojome, ar nepaieškoti juose sau 
nakvynės, nes nors dar anksti, bet tam
sus debesys ir griaustinis gerokai mums 
įgriso. Kad taip greičiau pasiekti Šven
tąją, būtų gera plaukti pasrove. Taip 
galvodami, nepajutom kaip praplaukėm 
Rašių ir Limino ežerus, 1735 vai, įplaukom 
į Šventąją. Lietus pradėjo krapyt. 
Matyt, Šventoji nuo pat pradžios nori 
mus atbaidyti, ir, susitariusi su debesimis, 
nutarė mus lietum pakrapyti. Veltui, 
Šventoji, tavo triūsas, lietaus mes nebijo- 
mel Nors netariau balsiai tų žodžių, bei 
matyti Šventoji įskaitė mano mintis, nes 
pažaliavo iš pykčio. „Palaukit, tarė, aš 
jums tokį šposą iškrėsiu, kad nenorėsit“. 
Pasijuokiau iš tų jos grąsinimų. Bet štai, 
vos pasiekę Zukebiškių kaimą, „Senjorita“ 
sustojo, ir vietoje sukdamos, pradėjo šok
ti kažkokį fantastišką šokį. Norėjau 
juoktis, bet prisiminiau Šventosios grąsi- 
nimus,

— Tai jos šposas, — tariau,
— Kieno? — paklausė tėvelis.
Bet aš nesakiau.
Mįslę išspręsti mums padėjo prof. Ko

lupailos knygelė. Ten aiškiai pažymėta: 
Zukeliškių kaime, sugriuvusio tilto lieka
nos, Ach, va kas? Na, gerai!

Nevaišingas Šventosios priėmimas 
mus gerokai išvargino. 2130. Jau atsigu- 
lėm.

21. VII. Naktis praėjo ramiai, nors, sa
ko, kad aš kažką per miegą kalbėjau. 
Na, viskas gali būti, kai kojos palapinėj 
netelpa.

820. Įplaukėme į Šventąją. Srovė gan 
smarki, važiuojam neirkluodami. Kaip 
malonu! Prisiskyniau dar Paščių eže
re baltų lelijų, ir dabar jos puošia „Kla
jonę“. „Klajonės“ raudonam veideliui gė
lės tos labai tiko, „Senjorita“ jai pavy
dėjo, na ir Balys, kadangi lelijų nebuvo, 
papuošė ją pakraščių žolėmis,

9 vai,, iš dešinės įteka A 1 a u š a. Gra
žus upelis. Taip nedraugiškai mus pri
ėmusi Šventoji, dabar elgiasi visai man
dagiai. Ir ko toliau darosi dar geresnė. 
Ant kiekvieno pasisukimo rodo mums 
naujus, stebuklingai gražius vaizdus. Ža- 
vėja savo aukštais, pušimis apaugusiais 
krantais.

Valgyt jau labai norisi, o čia arti nė 
jokio miškelio nėra. Tik apie 1230 vai. nu
tarėme sustoti pirmam pasitaikiusiam 
alksnyne. Pietum turėjome šiandie rū
gusio pieno su bulvėmis. Trumpi pietūs, 

vargo maža. Todėl gerokai pasilsėję jau 
1530 išvykome toliau. Dešiniajam krante 
žmonės veža šieną. Pamatę mus išplau
kiant, užkalbino: Kodėl taip trumpai 
pasikieminėjot pas mus?

— Dėkui, skubam į Kauną, — atsa
kėm.

— Į Kauną, taip toli!... — nusiste
bėjo.

Gaila, kad nėra laiko su jais ilgiau 
pašnekėti.

Užpaliuos gelžbetoninis tiltas su van
dens matavimo stotimi. Vanduo pakilęs 
0,43.

Gavę pašte paliudijimą, kad buvome 
Užpaliuos, apsirūpinę produktais plau
kiam toliau. „Senjorita“ gauna dar vieną 
kelionės draugą, būtent vištą. Nemanv- 
kit, kad jau iškeptą, ne, tikrą, gyvą vištą. 
Balys jau seniai galvojo apie tokią kelio
nės draugę.

19 vai. jau dairomės patogesnės vietos 
nakvynei. Visų pageidavimas yra sustoti 
pušyne, tuo tarpu kaip tyčia nieko pana
šaus nerandam.

Staigus pasisukimas. „Klajonė" tupi 
seklumoje prie deš. kranto. Iš tolo girdėti 
malūno ūžimas. Vadinas, prieš nakvynę 
reikės dar kelti laivus per malūną ir 
plaukti dar toliau ieškant tinkamos vie
tos. Ne, geriau ieškoti nakvynės pačiam 
malūne. Jau žinome iš prityrimo, kad 
malūnininkai geri žmonės. Ir šis atsiti
kimas patvirtino mūsų teoriją. Malūni
ninkas priėmė mus labai širdingai, pavai
šino. Nakvynę gavome daržinėj, baida
rės ir višta padėti malūne.

20°° jau saldžiai miegam.
22.VII. 7 vai. sukrovėm baidares ir pa

siruošėm tolimesniai kelionei. Nuėjome 
atsisveikinti su maloniais šeimininkais. 
Šie mus perspėjo, kad už tilto pavojinga 
plaukti, nes vagoje daug akmenų. Padė
koję už vaišes ir perspėjimą plaukiame 
toliau. Tuoj už malūno yra medinis til
tas. Laikomės vidurio, kraštai atrodo įtar
tini Už tilto vanduo bėga smarkiau, ma
tyt daug akmenų. Vanduo atrodo verda, 
taip gražiai kunkuliuoja. Priplaukiam prie 
kranto, aš su tėveliu išsėdu. Baidares per 
pavojingą vietą perveda Balys ir Algis.

Krantuose nušienautos pievos skleidžia 
malonų kvapą, gieda vyturėlis. Tokiose 
sąlygose negalima greit plaukti. Nesi- 
iriam! Upėje sala. Kairėj pusėj sūkurys.

VISI ir VISOS!

Gamta, menas— 
sielos penas. Tą vi
są rasite naujai iš
leistuose spalvo
tuose skautiškuose 
atvirukuose. Po 10 
et., bet vertė šim
teriopa. Gausite 
pas draugininkus 
arba A. Kesiūnas, 
Ožeškienės g. 21, 
b. 6. Kaunas.

Plaukiam dešiniąja puse. Netoli salos iš 
kairės įteka Vyžuona, kiek toliau iš 
dešinės N a s v ė. Gražūs, aukšti, pušimis 
apaugę krantai. Vaizdai keičiasi lyg ki
ne. Ach, čia yra tikra tonfilma! Kiek 
.garsų, kiek įvairių garsų! Čia skamba 
dalgės, šienautojų daina, vyturėlis, įvai
rių musių zirzimas. Šitai vienas „velnio 
žirgiukas“ atsitūpė ant „Klajonės“ denio. 
Gražūs, spalvoti jo sparnai nervingai ju
da. Bijau irkluoti, kad neišgąsdinčiau re
to svečio. Dabar ir aš galiu pasigirti Ba
liui, jog plaukiam trise. Pas jį tretysis 
keliautojas višta, pas mus „velnio žirgiu
kas", Bet štai jau jo nebėra! Nuskrido, 
besivydamas peteliškę.

Jau pats laikas ir Tau, broli, ruoš
tis vasaros kelionėms.

Apie 6 vai. priplaukėm Butėnų kaimą. 
Didelis kaimas, dar 1913 mt. tėvelio iš
skirstytas viensėdijomis. Sustojome šiek 
tiek pasiganyti vištos. Balys, pririšęs jai 
už kojos virvutę, pasidaręs botagą, išli
po su ja į krantą.

Nebetoli pirmoji mūsų kelionės rėva. 
Šiek tiek neramu, bet nė vienas mūsų to 
neparodo. Kur ne kur pasirodo akme
nys, klastingai vandeny pasislėpę. Už už
sisukimo girdėti keistas ūžesys. Tai „La- 
šinka“ — baisioji rėva. Iš karto jaučiasi 
smarkesnė srovė, matyti putojančios 
bangos. Nervai įtempti. Pirma plaukia 
„Senjorita". Paskui ją „Klajonė". Jos 
irgi neramios, bijo Šventosios klastų. 
Kažkaip negali sugyventi. „Senjoritą“ 
pagauna srovė, smarkiai neša žemyn. Pa
siutiškai didelis vandens kritimas. Paskui 
ją leidžiasi ir „Klajonė". Man patinka 
toks nuotykis, nedejuočiau, jei ir ant 
akmens užvažiuotumėm. „Lašinka“ mums 
padarė neišdildomo įspūdžio. Kalbam da
bar vien apie ją ir nekantriai laukiam pa
našių rėvų. Iš kairės ant kalnelio pir
mos gubos nupiautų rugių. Kuomet jas 
pamatau, jaučiu artėjantį rudenį. Liūdna, 
vasara taip greit bėga.

„Suskambo dainos, dalgelės plieno, 
Oi nerami širdužė.
Jau kerta rugius, trumpėja dienos. 
Praėjo vasaružė.

(B. d.).

K. Chmieliauskaitė.
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MŪSŲ ŠEIMOS NRUJIEN

SVEIKINA UKRAINIEČIAI 
SKAUTAI.

Broliškai Lietuvos Skautų 
Vadovybei Kaune.

Budėk!
Visuotinas Ukrainiečių Skau

tų emigracijoje suvažiavimas, 
įvykęs 1934 m. 1 m. 28 dieną, 
siunčia Jums karštą pasveiki
nimą ir linki pilno pasisekimo 
Tamstų idėjiniame darbe.

Su mūsiškuoju plastunsku pa
sveikinimu

SKOB!
(Parašai neišskaitomi).

LIUDIJIMAI IŠDUODAMI.
L. S. S. liudijimai (serij. I) 

skautams, skautėms, sk. vy
čiams ir vyr. skautėms, davu
siems įžodį, jau išduodami. Juos 
išdavinėja tuntininkai per drau
gininkus. Liudijimus turi turėt 
visi davę įžodį aukščiau minėti 
skautai.

Liudijimai galioja ligi š. m. 
X.l.

VELYKINIAI ATVIRUKAI.
Sk. reikmenių tiekimo sky

rius išleido keturių rūšių labai 
gražias spalvotas velykiniams 
sveikinimams korteles, vizitinių 
kortelių didumo.

Parduodama visur, po 10 cnt.
Šios kortelės turi didelio pa

sisekimo.

ŠV. JURGIO ŠVENTĖ.
Bal. m. 23 d. mūsų Patrono 

diena. Kadangi 23 d. šiemet iš
eina pirmadienį, tai ne visur 
bus patogu tą dieną švęsti. Tose 
vietose minėjimas įvyks bal. m. 
29 d.

MOTINOS DIENA V.6.
Šiemet Motinos Diena bus ge

gužės m. 6 d. Ar jau pagalvojai 
ką mamytei ypatingai malonaus 
padarysi?
DIDELĖ VANDENS KELIONĖ.

Vyr. sk. štabas nutarė orga
nizuojamos didelės vandens ke
lionės iš Alytaus į Kauną vy
riausiu vadu pakviesti prof. St. 
Kolupailą.

MŪSŲ MAŽIEJI BRAZILIJOJE SVEIKINA MUS.

Lietuvos Skautų Brazilijos Vyr. Štabui.

Sao Paulo Vysk. Mot. Valavičiaus vardu lietuvių pradžios 
mokyklos paukštyčių ir vilkiukų sveikinimas.

Mūsų tautos Nepriklausomybės Šventės proga siunčiame 
savo širdingus Lietuvos Skautų Šefui, skautų Vadams, visiems 
Lietuvos skautams, paukštytėms ir vilkiukams.

S. Isakaitė, O. Pūkenaitė, V. Kavalytė, M. Šidlauskaitė, M. 
Kudrevičįūtė, M. Sakalauskaitė, V. Jurgutytė, B. Jesevičiūtė, J. 
Sakalauskaitė, B. Dzedulenytė, B. Matulytė, S. Urkietis, V. Je- 
sevičius, V. Jurgutis, V. Godliauskas, V. Kavolis, K. Baužis, A. 
Andrulis, B. Vaičiulis, senas vilk. Ed. Pažėra.

Sao Paulo, 1934 m. vasario mėn. 16 d.

II-ASIS SKILTININKŲ 
SĄSKRYDIS.

įvyks bal. m. 6 — 8 d. d. Šiau
liuose. Vietinio tunto vadovybė 
ir rėmėjai labai rūpestingai ruo
šiasi sąskrydžiui. O visur skil- 
tininkai atsidėję studijuoja li
teratūrą, kad sąskrydin atvyktų 
gerai mokslo žiniomis apsišar
vavę

Liet, skautus sveikina :
1. Lordas Baden-Powellis su 

šeima.
2. Tarptautinio sk. biuro di

rektorius.
3. Generolas Burtas.
4. Generolas Gopperis.
5. Argentinos skautai.
6. Čekoslovakų skautai.
7. Islandijos skautai.
8. Latvijos skautai.
9. Prancūzijos skautai.

(Scouts de France).
10. Vokiečių skautai.
11. Prancūzijos skautai.

(Eclaireurs de France).
12. Rumunijos skautai.
13. Luxemburg© skautai.
14. Švedų skautai.
15. Prancūzų skautai, 

(eclaireurs unionistes).
16. Japonijos, skautai.
17. Chilės skautai.
18. Šveicarijos skautai.

19. Laikraštis ,,De Scout".
20. Laikraštis „L'ėclaireur".
21. Laikraštis „Leidersblad".
22. Marselio Tarptautinis Skau

tų židinys.
23. Estijos skautai.
24. Walters Woit, I Latvijos 

Vyr. Skt.
25. de Molnar, Vengrijos sk. 

tarpt, kom.
26. Grovas Teleki, Vengrijos 

sk. vadas.
27. Dr. E. Hagel (Vengrija).
28. Dr. A. Kun (Vengrija).
29. Hanuš Entner (Čekoslova

kija).
30. L W. Gibson (Anglija).
31. Phyllis Nix (Anglija).
32. A. B. Cook (Anglija),
33. M. Ljubovič (Jugoslavija).
34. Miss E. Habershon (Anglija).
35. Miss S. J. King (Anglija).
36. J. C. Leicester (Anglija).
37. Miss Wittingham (Angli

ja).
38. lear Bigley (Anglija).
39. Ella da Fonseca (Anglija).
40. M. Warner (Anglija).
41. Stela M. Armstrong.
42. T. E. Kingdon.

Be to gauta labai daug svei
kinimų per Skautų Aido redak
ciją ir kitus asmenis. Kai kurie 
sveikintojai prisiuntė gražių fo
tografijų, paveikslų, leidinių.

Nelinksmos šventės tiems, ku
rie neužsisakė Sk, Aido 1934 me
tams.

— Dar galite užsisakyti!

LATVIŲ JAMBOREE.
Skaitytojai žino, kad liepos 

m. 20 — 30 d. d. įvyks III Lat-Q 
vijos skautų tautinė stovykla 
prie Rygos.

Latvijos vyr. sk. štabo užsie
nio dalies vedėjas pulk. Len- 
dinš, atvykęs į Kauną, dar kar
tą specialiai pakvietė į jų Jam
boree atvykti Lietuvos skautus 
ir vadovybę.

Ta proga aptarta kai kurie 
organizaciniai reikalai.

Mūsų vyr. sk. štabas jau se
niau išleido atitinkamą aplink
raštį tuntininkams dėl šios sto
vyklos. Sudaroma pasiruošimui 
organizuoti vadovybė.

Skautai, norį ton stovyklon 
vykti, turės jau dabar užsire
gistruoti.
KAUNO RAJONO TUNTAS.

SVARBUS PASITARIMAS.
11.21. mok. psk. Paliulis pa

darė su gimnazijos skautais pa
sitarimą dėl skautų pusvalan
džio radiofone programos. Br. 
psk., kaip to pusvalandžio ve-/' 
dejas, pabrėžė, jog esą svarbu^ 
įtraukti į pusvalandžio progra
mos sudarymą geriausias jėgas 
ir tuo būdu padaryti skautų ra
dio valandėlę įdomią, aktualią. 
Sudaryta trys kolektyvai — 
muzikos, dainų ir plunksnos

Šiaulių vilkiukai, br. Grauzdės vadovaujami, suskubo tiek daug 
inkilų padaryti ir gerokai prieš Velykas įkelti. Kuri pirmiausia, kuri geriausiai?
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Oficialinė dalis.
Lietuvos skautų sąjungos vyriausio 

skautininko
ĮSAKYMAI

5 nr.
Kaunas, 1934 m. kovo mėn. 23 d.

§ L
Trakų rajono tunto tuntininką paskautininką J. KasakaitĮ, 

kaip persikeliantį į kitą tarnybos vietą, jam pačiam prašant, nuo 
tų pareigų atleidžiu.

§ 2.
Trakų rajono tuntininko pareigas eiti skiriu mokytoją pa- 

skautininkį Bronių Kliorę.
Paskautininkiui J. Kasakaičiui, ilgą laiką vadovavusiam 

Trakų tuntui, reiškiu skautišką padėką.

Pulk. vyr. sktn. J. Š ar a u sk as, 
Vyriausias Skautininkas

Vyr. sktn. Ant. S aulai t is, 
Adjutantas.

6 nr.
Kaunas, 1934 m. kovo mėn. 27 d

1 §•
Marijampolės rajono tunto tuntininko pareigoms eiti nuo 

š. m. kovo mėn. 22 d. paskiriu mokytoją gydytoją Joną Kauną.
K 2 §-

II-ojo skiltininkų sąskrydžio, įvyksiančio balandžio mėn. 
6, 7 ir 8 d. d. Šiauliuose, vadovybę paskiriu:

1. sąskrydžio vadu — vyr. sk. štabo vadų rengimo da
lies vedėją sktn. K. Palčiauską,

2. sąskrydžio komendantu — Šiaulių r. t. tuntininką vyr. 
sktn. K. Ubeiką ir

3. sąskrydžio komendanto pavaduotoju — Šiaulių r. tun
to paskautininkį mokytoją J. Kairį.

3 §.
Jurų skautų skyriaus vadų pasitarimo—kursų, įvyksian

čių š. m. balandžio mėn. 6, 7 ir 8 d. d. Kaune, vadu paskiriu 
vyr. sk. štabo jūrų sk. skyriaus vado pareigas einantį psktn. 
j. Itn. Michelevičių.

4 §.
Vyriausio skautų štabo jurų skautų skyriaus vado pava

duotoju paskiriu psktn. Andrių Pietą.
5 §.

Skautams ir skautėms rikiuotės ir ceramonijalo reguliami- 
no projektui paruošti sudarau komisiją; komisijos pirmininku 

skiriu psktn. j. Itn. V. Pečiūrą, nariais — psktn. j. Itn. AL Me- 
teliciną ir po vieną skaučių ir vilkiukų-paukštyčių skyrių 
atstovą.

Tuntininkai, skautininkai ir skautų-čių vadai, turį pasiū
lymų bei sumanymų dėl šio reguliamino, prašomi savo pasiū
lymus ligi š. m. gegužės mėn. 1 d. patiekti tai komisijai.

6 §.
Musų organizacijoje labiau pradėjus domėtis sklandytu

vais ir jų sportu, prie Vyriausio skautų štabo mokslo ir pro
pagandos dalies steigiama sklandymo sekcija; sklandymo sek
cijos vedėjo pareigoms eiti skiriu skautą j. Itn. Martyną Ša- 
rauską.

Pulk. vyr. sktn. J. Šarauskas, 
Vyriausias Skautininkas.

Vyr. sktn. A. Saulaitis,
Adjutantas.

7 nr.
Kaunas, 1934 m. kovo mėn. 28 d.

1 §•
Praktiškam skautybės veikime didelio dėmesio kreipiama, 

kad skautai ir skautės gerai pažintų tėvynę. Viena šiam 
tikslui siekti svarbi priemonė yra kelionės po Lietuvą. Jau 
kasmet nemaža mūsų skautų keliavo gražiosios tėvynės ke
liais keleliais, laukais, pievomis ir miškais ir plaukė upėmis 
bei ežerais.

Vėl atėjo pavasaris ir artinas vasara — metas, kada ke
lionėms yra patogiausias laikas. Taigi vėl suskato mūsų jau

nimas ruoštis vasaros žygiams — keliauti po Lietuvą.
Šiemet kelionių darbo visi imsimės organizuotai.

2 §.
Prie vyriausio skautų štabo mokslo ir propagandos dalies 

steigiama sekcija Lietuvos kelionių centras, kurs turės tikslą 
skatinti jaunimą keliauti ir labiau pažinti tėvynę ir teikti ke
liaujantiems patarimų bei informacijų.

3 §.
Kelionių centro vadovybėn skiriu: vedėju — sktn. V. Va

nagą, sekretorium — St. Karvelį ir nariu instruktorium — 
Petrą Babicką.

Kelionių centro vadovybė savo veikimui išplėsti gali ben
dradarbių skaičių padidinti.

4 §.
Tikslesnei kelionių propagandai vesti ir tvarkingai kelio

nes organizuoti, pavedu tuntininkams prie savo tuntų štabų 
įsteigti kelionių sekcijas, kurių vedėjai, tuntininko pristatyti, 
palaikys ryšius su centru ir gaus nurodymų.

Pulk. vyr. sktn, J. Šarauskas, 
Vyriausias Skautininkas.

Vyr. sktn. A. Saulaitis,
Adjutantas.

mėgėjų, kurie rūpinsis, kiekvie
nas pagal savo sritį, sudaryti 
skautų pusvalandžio programą 
br. Paliuliui prižiūrint. Reikia 
tikėtis, kad susiorganizavimas, 
planinga veikla, tikrai padarys 
skautų radio pusvalandį įdomų. 
Būtų gera, kad ir provincijos 
skautai aktingiau prisidėtų.

Balys.
MINĖJOME SUKAKTĮ.

I sk. vyčių dr-vė III.ll. mi
nėjo 5 metų sukaktį. 18 vai. 
jau buvo pilnutėlė V. Kudirkos 
mokyklos salė skautų ir svečių.

Į paminėjimo iškilmes atvyko 
vyriausias skautininkas pulk, 
Šarauskas su ponia, Kauno 
r. t. tuntininkas vyr. sktn. mjr. 
Šenbergas, Kauno r. t. skautų 
skyriaus vadas, pirmasis šios 
dr-vės vadas sktn. VI. Kviklys 
vilkiukų-paukšt. skyriaus vadas 
sktn. j. Įeit. Bulota, sk. vy
čiu skyriaus vadas sk. v. A. Va
nagas, kiti skautininkai, vienetų 
vadai, kviestieji svečiai ir skau- 
tai-ės. Skautai kandidatai davė 

įžodį. Keli sk. v. pakelti į vyr. 
laipsn. Dr-vės vadas, psktn. J. 
Butauskas, padarė plačią veiki
mo apžvalgą. Jubiliatus sveiki
no vyr. s-kas J. Šarauskas, 
džiaugdamasis gerai veikusia 
dr-ve, kurios globėju jis pats 
buvo nuo pat dr-vės įsikūrimo 
dienos.

Per linksmąją dalį, gavėnios 
dėka, pasitenkinome tik gar
džiai pasijuokę, linksminami 
scenos veikalėliais. Gana ilgai 
užsitęsusią programą baigėme 
dainomis ir šūkiais.

Vyr. skltn. A. Bulota.
II ALGIRDO DR-VĖ.

11.18 d. sueigoje pagerbtas 
garbingai žuvęs, begindamas 
amerikiečių karo misiją nuo vo
kiečių, Eimutis. Išrikiuota drau
govė pagerbė didžio atminimo 
karžygį tylos minute, o po to 
br. dr-kas keliais žodžiais api
budino aną skaudų įvykį prieš 
15 metų.

Draugovės 10 metų sukakčių 

minėjimui energingai ruošiama
si: sudarytas choras, išrinkti 
artistai, smulkiai nustatyta pro- 
giama ir t. t. Ligi šventės dau
gelis skautų rengiasi išlaikyti 
egz. į I ir II p, 1. Balys, 
IR GAIDŽIAI SKUDUČIUOJA.

IV Mindaugo d-vė. Turėjo 
įvykti mūsų skilties sueiga. Pa- 
skiltininkis pranešė, kad skil- 
tininkas negali atvykti. Tuoj 
atsirado įvairių patarimų, kaip 
pravesti sueiga. Mums bebėda- 
vojant atėjo adjutantas. Pa- 
prašėm, kad pravestų sueigą. 
Sutiko. Susėdę laukiam, ką ge
ro pasakys, bet vietoj pasikal
bėjimo traukė iš kišenės sku
dučius ir dalino mums. Trum
pai paaiškinęs ir parašęs gaidas 
ėmė mokyti. Iš mūsų visų ge
riausiai pasirodė sugebąs pūsti 
brolis R. Žukauskas, vienas ’iš 
jauniausių skilties skautų. Taigi, 
turėjom progos ne tik pačiupi
nėti mūsų prosenių instrumen
tus, bet pasimokyti pūsti.

Spiegulis.

3 METŲ SUKAKTYS.
III.18. Aušros b. gimn. buvo 

VI Gedimino dr-vės šventė. Da
lyvavo ir skautų tėvai. Sveikino 
gimnazijos skautų globėjas 
psktn. J. Mašiotas, buvęs kurį 
laiką draugovės draugininku. 
Gražus skautų būrelis davė 
įžodį. Buvo mankšta, skilčių 
pasirodymai, dainos, žaidimai. 
Žaidimuose dalyvavo ir sve
čiai. Žuvėdas.

SKAUTIŠKAI SUMANYTA,
X K. K. Vaidoto draugovė 

inventoriui įsigyti išleido me
niškus dviejų rūšių skautiškus 
atvirukus. Atvirukai yra gražūs 
ir nebrangūs. Platinimas vyksta 
labai sėkmingai. Balys.
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Musų šeimos naujienos.
ŽYMAUS SKAUTŲ RĖMĖJO 

JUBILIEJUS,
Klaipėda. Š, m. III.l. suėjo 

dešimts metų, kai pulk. Genys 
vadovauja 7 p. pulkui.

Pulk. Genys kilęs iš Biržų 
ap., Joniškėlio vaisė., Gailiūnų 
kaimo. Gimė 1894.IX.27. 1916 
baigė karo mokyklą Maskvoje, 
dalyvavo Didžiojo karo mū
šiuose Vilniaus, Vileikos ir ki
tuose rajonuose. Vėliau atski
ram Vitebsko lietuvių batalione 
vadovavo kuopai. 1918 m, per
sikelia į Lietuvą ir su kitais ka
rininkais sudaro neoficialią 
užuomazgą Lietuvos kariuome
nei dar prieš pirmojo įsakymo 
pasirodymą. Nepriklausomybės 
kovose vadovavo kuopai ir vė
liau batalionui. Už narsumą ir 
pasižymėjimus apdovanotas V 
1, Vyties kryžiaus ordinu, Vy
tauto Did. ir Gedimino 3-čio 
laipsnio ordinais, šaulių žvaigž
de, savanorių, Lietuvos ir Lat
vijos nepriklausomybės meda
liais.

Dabar drauge būdamas .'r 
Klaipėdos įgulos viršininku, rū
pinasi lietuvių visuomenės tau
tiniu judėjimu ir kiek galėdamas 
jį palaiko. Jo pastangomis su
daryta garsi K. S. S. — Klai
pėdos įgulos karių ir vietos lie
tuvių sporto sąjunga. Nepamiršo 
ir skautų. Daugelis pulko ka
rininkų vadovauja draugovėms. 
Prie gimnastikos įrankių, į 
sporto aikštę, sales, šaudymo 
aikštę skautams yra atviras ke
lias. Ir nei viena tunto stovykla 
neapsiėjo be paramos: palapi
nėmis, kuprinėmis, sunkveži
miais.

Reikšmingo jubiliejaus proga 
sveikinam geraširdį rėmėją ir 
tariam skautišką padėką.

Psktn. N,

IŠ KRETINGOS.
MINĖJOME SAVO PATRONĄ.

Šiemet šv. Kazimiero šventę 
šventėme gana iškilmingai. Dar 
iš vakaro visų vienetų skautai 
atliko išpažintį, o rytojaus die
ną organizuotai iš vidurinės mo
kyklos nuėjo į bažnyčią, kur 
buvo atlaikytos tai dienai pri
taikytos pamaldos, priimta šv. 
Komunija. Po pietų, vid. mo
kykloje buvo padaryta iškil
minga visų Kretingos skautų su
eiga, kurios metu mokyklos di
rektorius J. Kirlys padarė pa
skaitą šv. Kazimieras ir idealus 
skautas; be to, buvo skilčių pa
sirodymų, deklamacijų ir kt.

J. Selenytė.

IR MES PLATINAME SAVĄJĮ 
„AIDĄ“.

Paskelbus „Sk. Aido" plati
nimo vajų, Kretingos skautės ne 
juokais -suskato jį platinti. Čia 
daugiausia pasidarbavo sesės 
mildietės: J. Selenytė ir Br. 
Gliožerytė, Vien ,,Sk. Aido" 
Kretingos mieste tapo surinkta 
per 40 metinių prenumeratų.

EKSKURSUOJANTI SKILTI- 
NINKŲ KURSAI,

Klaipėda. Tunto štabas pats 
ekskursuoja ir ruošia trumpus 
skiltininkams kursus vietoje, 
pav., Skuode, Kretingoje, Palan
goje.

GIEDRAIČIŲ SAKALAI.
Paklausykit sesės broliai, 

kaip gyvena „sakalų" skiltis ’ig 
šiolei. Jos sąstatas nemenkas, 
ąžuolai ketvirtokai, tik į su
eigas lankos. Vienas drūts kaip 
ąžuols, antras didelis kaip 
gluosnis ir kitokių yra tipų, ku
rių neminėsiu dykai.

Skautai šypsos, juokias, dir
ba, net prakeiktas „smakas" 
(tinginys) sulysęs virba.

Prieš užgavėnes surengėm 
skilties šventę. Žmones vaidi
nimu juokinom, kiek tik jų ape
titas leido. Gautą pelną pasky- 
rėm geriems tikslams, būtent: 
įsirašėm Skautų Aidą ir Skau
tų Vadą ir nupirkom Vilniaus 
Geležinio Fondo ženkliukų.

Sakalas.
SEINŲ KRAŠTE.

Seinų r. t. yra visai jaunas. 
Bet turi 1 skaučių dr-vę, 2 skau
tų ir 1 jaunųjų skautų dr. Laz
dijuose yra įsteigta sk. r. dr-jos 
skyrius. Lazdijiečiai per žiemą 
pasiruošę. 11.24. buvo suruošti 
egzaminai į visus p. laipsnius.

Dabar visi skautiškai nusitei
kę ruošiamės vasarai ir laukiam 
stovyklos. A. Radastas.

IŠ LINKUVOS.
Danutės skaučių draugovė, 

įsisteigusi 1933 m. apkr. m, 8 d, 
vadovaujama energingos drau- 
gininkės, gimn. mokyt. P. Kut
raitės, smarkiai veikia. Nuotai
ka gera. Skautų Aidas visų 
uoliai skaitomas ir laukiamas.

Samanėlė.
MARIJAMPOLĖS SKAUTĖS.

— Marijampolė gausi mokyk
lomis. Beveik visos jos mišrios. 
Valdžios gimnazijoje yra 2 drau
govės, mokytojų seminarijoje—
I. II mėn. psktn. M. Siruty:ė 
skautiškąją mintį nunešė į Kvie- 
tiškio žemės ūkio mokyklą. Ten 
įsikūrė dvi skaučių skiltys, ku
rios priklauso Marijampolės III 
Mildos dr-vei.

11.25. visos skautės susirinko 
sueigon. Skyriaus vadovė sktn.
J. Vaičiūnienė papasakojo apie 
11.22 šventę. Skautės minėjimą 
paįvairino kultūrinėmis pramo
gomis — gražiomis mūsų daine
lėmis, kanklių ir gitaros garsais, 
pianino akordais ir komišku 
vaizdeliu.

Įžodį davė 15 sk. Naująsias 
skautes ir kandidates jautria 
kalba pasveikino psktn. M. Si- 
rutytė,

— Artinasi pavasaris. Svečių 
čiulbuonėlių laukiame rengda- 
mps mieliesiems sveteliams 
inkilėlius. Žiemą pas mus pa
silikusius kiek galėdamos mai
tinome, grįžtantiems iš šiltųjų 
kraštų namelius ruošiame. Bet 
paukštis — ne žmogus, jo var
gas — menkniekis su žmogaus

vargu. Tad su visu rūpestingu
mu galvojame apie vargstančių 
žmonių Velykas. Vienos pačios 
sušelps vargšus, o kitos parinks 
drabužių ir maisto pas gailes
tingus žmones, stengsimės varg
šams padalinti.

— Renkamės į sueigas, kiek 
galėdamos lavinamės, tobulina- 
mės, einame skautiškąją pro
gramą. Sesės, kurios priimtos į 
vadovių mokyklą, itin sukrutu- 
sios. Įsigijome visą skautiškąją 
literatūrą, kiekvieno veikalo po 
3 egz, ir ruošiamės.

— Jau turime gimnazijoje sa
vo atskirą būklą. Čia mūsų kny
gynėlis ir visas kitas turtas; 
čia mūsų sueigos ir pramogėlės. 
Čia net ir bendra arbatėle pa
sivaišiname. Labai malonu!

Skautė.
LAIŠKAS IŠ MAŽEIKIŲ.

Mielas Redaktoriau!
Dideliam mūsų džiaugsmui 

nėra ribos — Skautų Aidas lan
ko mus du kart į mėnesį. Mums 
besidalijant tuo džiaugsmu, ne
jučiomis atslenka rūpesčių. Di
džiausias rūpestis šis: — negi 
leisime br. redaktoriui berašant, 
betaisant, apsaugok Dieve, „nu- 
siknapyt“. Kas toliau bereda
guotų mūsų gyvenimo pulsą — 
Sk. Aidą? Priėjau tokią išva
dą: — turim kartais tvarkingai 
šį tą Sk. Aidui parašyti, kad 
neteiktų br. redaktoriui visą pa
rašyti ir su kiekvienu nauju 
numeriu šaukti: „Rašykit, ra
šykit!" Aš Tamstai linkėčiau 
gaut tiek raštų, kad juos su
tvarkius beliktų parašą padėti 
ir brūkšt į spaustuvę. (Puiku! 
R e d.).

Broli redaktoriau! Aš žinau, 
kad redakcija gerai pažįsta jau
nus talentus ir jų kūrinių krep- 
šis nemaža suėdė, tačiau, pasi
duodamas likimui, norėčiau pa
pasakoti, kas dedasi Mažei
kiuose.

— Pirmiausia, manau, svarbu 
išgirsti apie Sk. Aido platinimą. 
O! Šito pas mus netrūksta, nes 
visi gerai suprantam, kad reikia 
atsilyginti už jo du kartus mė
nesyje pasirodymą ir tuo mū
sų sielų dažnesnių apskaidrini- 
mu. Tad einam adm-jai pagal
bon ir platinam visi. Tačiau 
daugiausiai blaškosi ir, kaip 
spėjame, daugiausia prenume
ratų surenka tunto narys mok. 
A. Svetlauskas. Ir liežuvį niežti, 
kad... radio aparatas žada būti 
mūsų... O tada!?...

— Vingėlos dr-vę perėmė 
mok. H, Bucevičius ir jau bai
gia lopyti, nes anksčiau buvo 
pradėjusi vietomis kiurti.

— O šitie „mariakai", kaip 
mes juos vadiname, tai, kai tik 
Venta pradėjo šalti, įšalo ir... 

(Gimnazijoje jie likvidavosi). 
Užtat daugumas pakeitė kiau
tus — įstojo į Vingėlos dr-vę.

— Buvęs Vingėlos dr-vės dr- 
kas tarp miesto jaunuolių spėjo 
susižvejoti, nuo mažiausio ligi 
didžiausio 8 entuzijastus, su ku
riais pasiryžęs ir kalnus nu
griauti skautiškoje dirvoje.

— Dar viena džiugi naujiena, 
br. redaktoriau, kad kiek bū
čiau užmiršęs — mes turėsime 
tikrą būklą (anksčiau buvo ne
tikras — nuomos nemokėjome) 
iš dviejų didelių kambarių.

— Tunte įėjo į madą klausi
mas: „Kaip, broli, uždirbt pi
nigų",.. Gal kas mums išaiš
kintų!

Sklt. Petriokas.

MUS APLANKĖ VYR. SKTN/ 
PULK. ŠARAUSKAS.

III.17. Raseiniuose atsilankė 
aukšti svečiai: vyr. sktn, pulk. 
Šarauskas, skautų vadų rengi
mo dalies vedėjas sktn. Pal- 
čiauskas ir vilkiukų-paukštyčių 
skyriaus vadė psktn. Arminaitė. 
Tą dieną Romuvos salėje įvy
ko tunto sueiga, kurion atsilan
kė svečiai ir daug visuomenės. 
Tuntininkas kelis vadus pakėlė 
į vyr. laipsnius. 20 skautų-čių 
ir apie 50 vilkiukų-paukštyčių 
davė įžodį. Kalbėjo: vyr. sktn. 
pulk. Šarauskas, sktn, Palčiaits- 
kas, psk. Arminaitė, skautams 
remti d-jos pirmininkas, gimna
zijos direktorius Gipiškis, tun
tininkas psktn. Radvilas.

Raseinių tuntas dabar turi 
per 280 narių. Narių skaičius 
smarkiai auga. Keliose vietose 
steigiasi nauji vienetai. Baigia
mą žodį pasakė vyr. sktn. puik. 
Šarauskas. Pažymėjo, kad ra< 
seiniškiai skautai yra padarę di- 
dėlę pažangą.

Sueigos metu skautai kėlė 
ilgas ovacijas savo Šefui Ant. 
Smetonai ir s-gos vadovybei.

— III.18. pasibaigė tunto šta
bo suruošti skiltininkų kursai. Į 
pabaigtuves atsilankė vadų ren
gimo dalies vedėjas sktn. Pal- 
čiauskas. Jis kursantams laikė 
keletą pašnekesių. Kursus bai
gė per 15 skautų-čių. Tą pačią 
dieną sk. remti d-ja skautams 
suruošė arbatėlę, kurioj dalyva
vo ir žymesnieji skautų rėmėjai, 
pav., sk. remti d-jos pirm. p. 
Gipiškis, apskr. komendantas 
pulk. Mumikas, apskr. virš. ats. 
pulk. Giedraitis ir kt.

— III. 18—19. skautams, mo
kiniams ir kt. Romuvos kino 
buvo demonstruota filmos iš 
Palangos sąskrydžio. Filmas 
žiūrėjo iš viso apie 800 asmenų.

B. M.
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Velykiški apdūmojimai.
Gyvenam XX šimtmety, kuris 

yra turtingas visokiais, išmintin
gais ir neišmintingais, išradimais. 
Aš, kaip rimtas žmogus, nė ne
bandysiu visokius fantastiškus iš
radimus, kaip, pav,, metodas, pri
versti vištas prieš Velykas tautiš
kais raštais išmargintus margučius 
dėti, patentuoti.

Bet štai. Pirma Velykų diena 
labai puikus dalykas, pirma ba
landžio, nors ne perpuikiausia, bet 
vistik gera diena, bet kai tos dvi 
dienos susijungia ar sutampa, tai 
gaunasi ko ne pragaras žemės pa
viršiuj. Pirmą balandžio galime 
formuluoti taip: diena, kurioj tau 
niekas netiki, ir kurioj tu niekam 
netiki. Pirmą Velykų dieną gau
nami visokie širdingiausi pasvei
kinimai, daromi kuklūs vizitai bei 
apsilankymai, daužomi bei ritami 
margučiai. Tai dabar įsivaizduo
kit, jei tos dvi dienos sutampa, tai 
koks chaosas gali gautis: pasvei
kina kas tave, širdingiausiai linkė
damas viso gero bei linksmų Vely
kų, o tu galvoji: tai tu, broliuk, 
toks mano draugas, tai tu, reiškia, 
užpakalines mintis turi. Iš viso 
geriau jau tokią dieną uždarinėti 
langines, užsklęsti duris ir, atsi
gulus į lovą galvoti apie dangiškus 
migdolus bei margučius. Kadangi 
aš Velykas nelabai tenoriu lovoj 
praleisti, o per šias Velykas kaip 
tik pasitaikys tas astronomijos fe
nomenas, ir kad tik kaimas gali 
duoti po gavėnių tiek daug mais
tingųjų dalykų, todėl aš nutariau 
išvykti į kaimą! Brrr. . .

Galų gale. ., Parašęs testamen
tą ir atlikęs kitus panašius forma
lumus, kurie paprastai daromi iš
vykstant į tolimą ir nuotykių pil
ną kelionę bei kuo širdingiausiai 
atsisveikinęs su savo draugais, iš
vykau. Kelionėj susitikau su labai 
entuziastinga skaute, kuri atiden
gė man savo planus:

— Ach, kaip puiku, nuvažiuosiu 
į kaimą, steigsiu vilkiukų bei 
paukštyčių būrius, platinsiu Skau
tų Aidą, žodžiu, skautinsiu kaimą.

— Tai, sese, visai jau rengies 
apsigyventi kaime?

— Kaip tai visai? Nagi, važiuoju 
tik Velykų atostogoms!

Kuklūs užsimojimai skautės! Bet 
tie užsimojimai, it koks meteoras, 
nušvietė mano galvos tuštumą. 
Begėdi, sakau, ydant nori būti 
tikru skautu, turi apsišarvavęs vi
sokiais posakiais bei idėjomis sėti 
skautišką sėklą binomais ir teore
momis nesuteptose širdyse, o ne 

bėgti ir slėptis nuo pirmo balan
džio. Nuvažiuosiu pas tėvus, tai 
tuoj ir pradėsiu sėti, tvirtai nu
sprendžiau! Skautišką spaudą pla- 
tint nė nebandysiu, nes nuo to, 
kaip nuo maro, patarė saugotis 
visokie feljetonistai su savo felje
tonais, kad net mane, rodos, ir 
krentančio lapo nebijantį, išgąsdi
no. Taigi, taip bedūmojant, galų 
gale pasiekiau aš savo kelionės 
tikslą, išvydau namus.

— O Jergutėliau, — motina, ma
ne pamačiusi, tik sušuko, — tas 
vaikas visai giltine virto! —

— Kad tu, motin, vis ne į tą ga
lą nušneki, — tėvas nenorėjo su 
tuo sutikti, — man rodos, toks pat 
rubuilis grįžo, koks ir išvažiavo.

— Bet nešnekėk, tėvai, nė tu 
supranti, nė ką! Vaikas, kaip dro
bė, o jam, mat, rubuilis.,,

Kaip ir paprastai, taip ir šį sykį, 
motina tokioje situacijoje gavo vir
šų, ir, nors gavėniškai, bet jau be 
silkės, drūčiai pavalgydino, Po to 
aš tuoj griebiaus garbingo skau- 
tystės sėjiko darbo: aplankiau vi
sų kaimynų priaugančiąją kartą ir 
pranešiau jai, kad pirmą Velykų 
dieną pas mane įvyks susirinkimas 
steigti skautų skiltį. Sutartą va
landą pas mane prigužėjo pilna 
pirkia busimųjų ritierių’ Užšokęs 
ant kėdės, pradėjau drožti kalbą:

— Tai matot, vyrai, pribrendo 
gyvas reikalas ištikimai tarnauti 
Dievui ir Tėvynei, teikti pagalbos 
artimiesiems ir vykdyti skautų 
įstatus.

— Pribrendo, — sutiko . audi
torija.

— Na, matot! Žodžiu, mūsų kai
me reikėtų steigti skautų skiltį.

JUOKAI.
„GERAS DARBELIS“.

Mažas Jonukas, visas sušlapęs, 
grįžo iš mokyklos ir sako motinai:

— Mama, tu šiandie manęs ne
bark, nes aš padariau gerą darbe
lį: išgelbėjau penkių vaikų gyvybę!

— Ką? Tai tu iš tikrųjų drąsus, 
Jonuk! Kaip tai atsitiko?

— Mes mėginome upėje ledą ir 
aš įkritau į vandenį pirmiau, negu 
kiti vaikai pradėjo čiuožti.

GERAS JUOKAS.
Skilties sueigoje skiltininkas pa

skelbė juokų konkursą — kas iš
galvos geriausią juoką. Algio juo
kas buvo pripažintas geriausias. 
Skiltininkas sako:

— Reikia tą juoką nusiųsti

— Ką gi veiksim nesteigę! — 
pritarė busimieji neturtingųjų ir 
silpnųjų gynėjai bei tiesaus kelio 
sekėjai.

— Taigi, prieš kalbant apie 
skautų ideologiją, pakalbėsim apie 
praktiškesnius gyvenimo klausi
mus, būtent, kas rašosi į skiltį?

Bet... bet... mano tiesaus kelio 
sekėjai vienas po kito pradėjo ga
ruoti pro duris. Aš taip ir nebū
čiau sužinojęs to garavimo prie
žasties, jei ne vienas puplys, tin
kąs tik kandidatu į vilkiukus, ku
ris jau tarpdury teikėsi man pa
aiškinti:

— Glažų juoką padalei... Tiklas 
pilmo balandžio juokas...

Tai jie skilties steigimą už pirmo 
balandžio juoką priėmė! Maniau, 
kad kaime apie tą paprotį nė ne
žino, bet pasirodė, kad spauda 
spėjo jau ir čia paskleisti pirmą 
balandį. 0 aš dar maniau ją pla
tini... Bet juk — „skautas links
mas, susivaldo ir nenustoja vil
ties“, sako aštuntas įstatas. Ir aš 
tuoj pasidariau linksmas, susival
džiau ir nenustojau vilties. Kitą 
dieną su dar didesniu įnirtimu stvė- 
riaus darbo: laksčiau pas kaimy
nus, kalbėjau, tikinau, dariau 
cross-country po kaimus, žodžiu, 
steigiau skiltį. Ir to viso pasėkos 
— užmušiau vienu smūgiu dvi 
muši: įsteigta skiltis ir mano kū
nas, kuris prieš atostogas buvo toli 
gražu ne sporūtiškas, po to laks
tymo visai pradėjo atitikti nusta
tytoms normoms.

Jums, gerbiamieji skaitytojai, 
linkiu taip pat sėkmingai per atos
togas pasidarbuoti skautystės la
bui, tik nesiimkit jokio darbo, tuo 
labiau skilties steigimo, pirmą ba
landžio.

Gediminas Vaitiekavičius.

Skautų Aidui, jis dažnai deda ge
rų juokų.

— Ne, — atsako Algis, — to 
padaryti negalima.

— Kodėl?
— Aš kaip tik jį esu Skautų Ai

de skaitęs.
GERAS UŽDARBIS.

— Ar daug uždirbai?
— Tarp 98 ir 100 litų.

— Tai krizio laikais geri pi
nigai!

— Nevisai, mat, uždirbau tik
2 litu. (100—98 = 2).

— Tėveli, ar tu gali pasirašyti 
užsimerkęs?

— Galiu.
— Tai pasirašyk mano dienyne.
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ATSTUMŲ MATAVIMAS (SPĖJIMAS) 
IŠ AKIES.

Iš 15—20 klm. matomi didelių bažnyčių 
bokštai.

Iš 10 klm. matomi vėjiniai malūnai.
,, 6 ,, „ nedideli namai.
,, 3 ,, i, namų kaminai.
„ 2 „ „ atskiri medžiai.
Iš 2000 žingsnių matoma kariuomenė tam

sios masės pavidale.
„ 1500 „ pėstininkus galima atskir

ti nuo kavalerijos.
,, 1200 „ galima suskaityti patran

kų skaičių.
,, 1000 ,, matomi pėstininkijos žy

gio žingsniai.
„ 700 ,, „ atskirų žmonių

Pasaulio šalių suvokimas pagal mėnulį.

Kame
Kada

Jaunas Pilnatis Senas

Rytuose
Pietuose
Vakaruose

6 vai. vakarą
12 vai. naktį

6 vai. vakarą
12 vai. naktį
6 vai. rytą

12 vai. naktį
6 vai. rytą

Margučių rinkinių konservavimas.

žingsniai.
400 ., „ nuspalvavimai ir

metalinės dalys.
„ 300 ,, išsiryškina veidai; mato

mos stogų čerpės, gontai
(lentelės).

200 „ guzikai.
,, 100 ,, akys.
,, 30 „ akių baltymai.

ATSTUMŲ SPĖJIMAS IŠ GARSO.
Po ugnies pasirodymo iš patrankos 

vamzdžio — šūvio garsas girdisi: 
po 1 sėk. — už 450 žingsnių, 
„ 2 „ — „ 900
„ 3 „ — „ 1200
„ 4 „ — „ 1800 „ ir t. t.

šinėlį 2. Tai, manau, kiekvienam bus ne
sunku padaryti, nes daugelis iš mūsų jau 
iš seno žino, kaip kaime daromi „smali
niai" Velykų kiaušiniai, kuriais apgauti- 
nai išmušama daug paprastų nors ir tvir
čiausių kiaušinių.

Čia nurodytu būdu konservuoti mar
gučiai ne tik niekados nebesugenda, bet 
ir nedūžta. Tokiu būdu galime labai pa
tvarų gražių margučių rinkinį susidaryti.

B. Buračas.

Daugelis mūsų be galo mėgstame tu
rėti rinkinį kokių nors įdomesnių daly
kėlių. Vieni renkame pašto ženklus, kiti 
vabzdžius, treti įvairių augalų lapus ar 
žiedus. Ne vienas iš mūsų yra surinkęs 
nemažą rinkinėlį gražių lietuviškų mar
gučių. Toki rinkinėliai yra gražus daly
kėlis sau pasižiūrėti ir labai naudingas 
parodyti dailės dirbinių parodėlėse arba 
padėti į muziejų, kad apsaugojus nyks
tantį mūsų tautos meną. Tautos meną 
gelbėti nuo pražuvimo yra garbingas dar
bas, o mums, skautams, jis turi būti ir 
pareiga.

Gražūs mūsų kaimo margučiai, išra
šyti dailiais tautiškais raštais, yra dide
lės vertės mūsų tautos menas. Mūsų mar
gučių raštai tolygūs žiurstų, juostų ir mar
gųjų skrynių lietuviškiems raštams. To
dėl mes juos turime branginti ir kaip įma
nydami rinkti, kad apsaugojus nuo pražū
ties.

Velykų margučiai neišėmus iš jų vi
daus maistinę medžiagą, nors ir geriau
siai užlaikomi, už kiek laiko vis tiek su
genda visai, taip, jog nublunka visi gra
žiausi kevalo nudažymai ir išmarginimo 
raštai. Todėl norėdami juos ilgiau išlai
kyti, turime padaryti juos negendančiais. 
Be to, margučius laikyti savo rinkimui 
nesunaudojus juos maistui yra net nuo
stolinga. Taigi, darydami sau gražių mar

gučių rinkinėlį, galime juos sunaudoti 
maistui,' nė kiėk nepagadinę jų gražiais 
raštais išmarginto kevalo.

Paimame apvalią kokią rinkutę ar 
šliūbinį žiedą. Uždedame jį ant kiaušinio 
drūtojo galo. Pirštais žiedą prilaikyda
mi, jo vidaus pusėje aštria adata brėžia
me į kevalą griovelį, kol tik kevalą kiau
rai praplauname. Žiūrėk 1 piešinį. Išbrė- 
žus griovelį kiaurai kiaušinio kevalo, 
kiaušinio gale atsidarys apvali skylė to
kio dydžio, 'koks buvo žiedas, su kurio 
pagalba ją išplovėme. Per tą skylę mažu 
šaukšteliu, peilio galu ar kuo kitu išval- 
gome iš vidaus kiaušinio maistingą me
džiagą, o jeigu tai daroma su nešviežiais 
kiaušiniais, tai maistinę medžiagą išmesti 
laukan. Paskui per tą kiaurumą pripilti 
pilną kiaušinį karštos dervos, vaško ar 
parafino. Galima pripilti ir gipso su van
deniu, kuris paskui sustingsta kietai, ta
čiau pilant gipsą reikia labai tiksliai nu
statyti jo tirštumą, nes perdaug tirštas 
gipsas suskaldo kiaušinio 'kevalą, o per
daug skystas nesukietėja, pasilieka tuš
tuma pagal kevalą. Geriausia vartoti 
derva ar parafinas, nes yra kartu ir la
bai pigu.

Pripildžius kiaušinio kevalą pilną, rei
kia jį uždaryti tuo pat kiaušinio išpjovos 
gabalėliu ir tas uždarymas šalant pripil
tai dervai gerai prisiklijuos. Žiūrėk pie
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Kelkime paukščiams 
inkilus!

Štai kokius reikia dirbti inkilus iš 
kaladžiukų, kaladžiukų vidaus erdvė 
(aukštumas ir platumas) ir skylių di
dumas turi būti:
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PASTABUMAS.
Skautai visur ir visada turi susivokti, 

orientuotis. Visam tam reikalinga turėti 
žinių, kurios gaunamos iš patyrimo laips
nio, stovyklų, iškylų. Tačiau niėkumet 
nereikia nutraukti pradėto darbo, jeigu 
šis darbas iš karto nesiseka: su kantrybe 
ir pasiryžimu reikalinga tęsti toliau iki 
galo.

Skautai, dalyvaudami iškylose ir sto
vyklose, turi išmokti viską stebėti, tė- 
myti aplinkinę gamtą ir jos reiškinius, 
iš viso pastebėto darydami atitinkamas 
išvadas. Tas tik išmokys skaityti didžią
ją ir slėpiningąją gamtos knygą.

Skautams reikia mokytis suprasti 
gamtą, jos garsus, jos kalbą, nes gamta 
— geriausia knyga. Norint išmokti šią 
knygą skaityti ir suprasti, reikia išlavinti 
savo pastabumą, mokėti stebėti. Tai rei
kia -daryti sistematingai, o pirmiausiai 
aiškiai numatyti užsibrėžtą tikslą.

Skautai turi būti tikrieji „sekliai ', ' 
„gamtos žvalgai”. Jie neprivalo praleisti 
progos. Tas išlavina jų sumanumą ir ap
sukrumą, labai reikalingus kasdieninia
me žmogaus gyvenime.

Atida ir pastabumas yra labiausiai 
reikalingi kiekvienam žmogui. Gyvenime 
dažnai yra svarbu pastebėti kiekvieną 
smulkmeną ir iš jos laiku padaryti tin
kamą išvadą.

Iš kiekvieno pėdsakėlio galima daryti 
išvadų. Jei jūs pastebėsite miške ap

graužtą riešutą, tai galite spręsti, kad 
miške gyvena arba voverė, arba laukinės 
pelės, ar šiaip kokie nors kiti graužikai 
gyvulėliai. Tačiau menkas būtų jūsų 
pastabumas, jei jūs praeidami pro šalį 
to riešuto nepastebėtumėte, ar iš paste
bėto radinio nepadarytumėte išvadų. 
Visas gyvenimas iš smulkmenų! Yra ži
noma, kad garsūs sekliai iš pastebėtų 
žmogaus pėdsakų pasako to žmogaus 
būdą: ar doras jis, ar ne! Ne vienas pa
sakys, kad tai yra negalimas dalykas. 
Tačiau neužmirškite, kad norai kalnus 
nuverčia!

Stropiai sekdami pėdsakus, galėsite 
be didelio vargo pasakyti kokios siste
mos nuvažiavo automobilis ir kuria kryp
tim, iš arklio kanopų pėdsakų pasakysi
te arklio bėgimą ir greitį, iš žmogaus 
pėdsakų — apie žmogaus lytį ir amžių. 
Taip, pavyzdžiui, vyro pėdsakas yra di
desnis ir gilesnis, negu moters, ramiai — 
lygiai žingsniuojąs žmogus palieka kito
kius pėdsakus, greit einąs ar bėgąs ’'ėl 
kitokius. Iš ėjimo greitumo ir pėdsakų 
gilumo galima spręsti apie praeivio nuo
taiką. Tas pats yra ir su gyvuliais. Visi 
jie daug pasako, tik mokėkime juos su
praski.

Lavinant savo pastabumą galima 
tapti geru stebėtoju, geru „sekliu", kuris 
iš mažmožių daug ką gali pastebėti, ko 
kitas visai nė nenujaučia.

Sveikiname su Velykų 
šventėmis Lietuvos skau
tes,-tus.

Lietūkis

Sekdami gyvūnus, skautai turi iš
mokti sėlinti ir išmokti „klausyti”. 
Kiekvienas gali pabandyti vasarą surasti 
kurioje vietoje yra pasislėpęs žolėje žio
gas, bet ne visiems tas pasiseks. Pa
bandykite! Ir jūs pamatysite, kad jus ap
gauna jūsų klausa. Pažiūrėkime, kaip tai 
daro šuo: jis pasukęs galvą į vieną ;r 
antrą pusę ir nustatęs kryptį, randa pa
sislėpusį. Kaip matome, kartais yra nau
dinga pasimokinti ir iš gyvulio, o skau
tas — gamtos ir gyvulių draugas.

Naktį visokie garsai yra girdimi daug 
geriau, nes tam netrukdo joks dienos 
triukšmas. Jei norima geriau girdėti, 
pridėkim ausį prie žemės.

Būdami stovykloj ir stebėdami aplin
kinius augalus, skautai gali susirasti 
maisto, gydomųjų žolelių ir net laiką 
spėti: tam tikros gėlelės vienu ir tuo 
pačiu laiku praveria savo žiedelius. Vie
nu žodžiu, bestebint gamtą, gali kiekvie
nas rasti to, ko niekumet nėra knygoje 
parašyta.

Bijūnas.

Kad 
Velykos, 
tai 
Velykos 
visiems!
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Didelis pasisekimas straipsnių apie 
baidarės statymą (1931 m. Sk. A.) paro
dė, kad skautai ir šiaip jaunuomenė šiuo 
klausimu labai įdomaujasi.

Šių straipsnių autoriai dabar nori su
pažindinti skautus su dažniausiai varto
jamomis Lietuvos vandenyse valtimis.

I. Valčių tipai.
Didesnių upių ir ežerų verslo valtys 

turi pastovias formas (pagal savo pasky
rimą). Beveik visos, išskyrus tašytą žve-

viškiausias; lengvas, bet ir nepastovus. 
Luotu plaukia 1, kartais 2 žmonės, atsi
klaupę ar atsisėdę ant užkulnių, iš kai
riojo šono trumpu plačiu irkleliu irdamie- 
si. Valties šone pritvirtintas nuleidžiamas 
sparnelis, luoto pastovumui padidinti. 
Luotas skersinėmis lentelėmis pertvertas 
į keletą skyrių. (3 br.).

Kitas plačiai paplitęs yra inkarinių 
valčių tipas. Jos vartojamos sielius, bai
dokus ir kitus didesnius laivus pasroviui 
plukdant vairuoti. (4 br.).

padarysime iš vietinės medžiagos. Ir pi
nigų daugiau paliks savo krašte.

Paskutiniu metu paplitusios drobinės 
baidarės rodo šio tipo valtelių didelius 
privalumus. Šio tipo valtelių gamyba 
yra prieinama kiekvienam, kad ir mažai 
susipažinusiam su stalių darbu skautui.

II. BAIDARĖ.
Sportinė ir turistinė valtelė — bai

darė turi patenkinti ąvairius reikalavi
mus.

Inkarinės valtys esti tvirtos, ąžuoli- Baidarė turi: 1) laikytis vandens pa-jų luotą, yra plokščiadugnės.

1 br.

viršiuje, pakeldama tam tikrą žmonių 
skaičių ir krovinį; 2) sudaryti mažą pasi-

Labiausiai paplitęs valčių tipas yra 
žvejų valtis. Valties griaučius sudaro 
dugnas ir 4—6 mediniai špantai (šonkau
liai, krivuliai). Valtis yra simetrinės for
mos, gana ilga, nes pakelia 5—6 žvejus, 
tinklus ir krepšius žuvims. Valtis yra 
neplati, todėl krovinys dedamas ant dug
no. Didelis valties pastovumas nereika
lingas, nes įgula būna ypatingai prityrusi. 
Valties dugnas yra plokščias ir tiesus. 
Šis profilis sumažina valties apsukrumą, 
kuris žvejybai nėra reikalingas. (2 br.).

Žvejų valtis varoma dviem irklais. 
Irklai įstatomi į tarpą poros pirštų (kuo
liukų), pritvirtintų prie abiejų bortų, kiek 
arčiau pryšakio. Pirštai apvyniojami se
nų tinklų skudurais, negeistinam žvejybos 
metu bildesiui išvengti. Valtis vairuoja
ma užpakaly sėdinčio žvejo ypatingu 
irklu su geležiniais dantukais gale. Valtis 
turi du suolu: ilgą irėjams ir trumpą, val
ties gale, vairininkui. Ilgo suolo vidury 
būna skylė burių stiebui įstatyti.

Meškerėmis ir virvėmis žvejoti varto
jamos visai kito tipo valtys, vadinamos 
luotais. Luotai daromi iš trijų plačių 
lentų: galuose išlenkto dugno ir dviejų 
bortų arba tašomi iš storo medžio kamie
no. Šitas valčių tipas bene bus primyti-

nės su geležimi apkaustytais bortais. Val
tis yra plati, ypač arčiau pryšakio. Dug
nas priešaky išlenktas į viršų. Platumas 
didina valties stovingumą ir apsukrumą. 
Valties bortai yra žemi, tik galai, ypač 
pryšakinis, iškelti. Valtis varoma pirmyn 
iriantis dviem irklais. Irklų pirštai ;r 
irėjų suolas yra valties pryšakyje.

Dar savotiško tipo yra valtys, sKiria- 
mos keleiviams kelti per upę. Joms 
svarbus, didelis plūdrumas, stovingumas 
ir talpumas. Valtys būna plačios, aukš
tais bortais. Šiaip jų išvaizda yra kuo 
įvairiausia. (5 br.). Burės daromos labai 
nesudėtingos. Drobės keturkampis vienu
šonu pritvirtintas kilpomis prie stiebo.

Kiekvienas laivelis ir konstruktuoja
mas pagal savo paskyrimą.

Taigi ir mums rūpimų sporto ir turiz
mo valčių konstrukciją reikia stropiai ir 
rūpestingai parinkti. Reikia 
velio pigumo, kad jis būtų 
kiekvienam skautui.

Pas mus daugelis spor
tinių valčių gabenamos iš 
užsienių; 
prisideda 
muitai, 
daug pigesnis ir vertin
gesnis, jei patys jį

prie jų kainos 
dar dideli 

Laivelis bus

žiūrėti lai- 
prieinamas
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priešinimą vandeniui; 3) laikyti pusiau
svyrą; 4) tikti plaukti per bangas; 5) būti 
apsukri, klausyti vairo; 6) talpi; 7) lengva; 
8) stipri ir pigi.

Dalis tų reikalavimų tiesiog surišta su 
baidarės konstrukcija.

Svarbiausios nuo konstrukcijos pri
klausančios savybės būtų: 1) plūdrumas; 
2) didžiausias greitis prie mažiausio jėgos 
eikvojimo (mažas pasipriešinimas van
deniui); 3) sugebėjimas išlaikyti pusiau
svyrą (stovingumas); 4) pritaikymas 
plaukti esant bangoms ir 5) jautrumas vai
ravimui.

III. PLŪDRUMAS.
Baidarės plūdrumu vadinsime jos su

gebėjimą laikytis vandens paviršiuje, iš
laikant tam tikrą krovinį.

/ Prisiminsime fiziką. Į kiekvieną po
vandeninį baidarės tašką spaudžia stat
menai tam paviršiui vanduo, keldamas 
baidarę aukštyn. Vandens spaudimas yra
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lygus vandens, kurį išspaudė baidarė, 
svorio tūriui.

P=pW, kur p lyginamasis vandens 
svoris: upėse = l, jūrose= 1,012, W iš
spausto vandens tūris. Vandens spaudi
mo jėgai surasti imsime tokią formulę:

P=l.h (0,262 b — 0,168 h) kg, kur 1, 
b, h taip vadinami svarbieji baidarės iš
maniai. 1 — baidarės didžiausias ilgis; b 
— baidarės plotis plačiausioje vietoje .'r 
h — jos aukštis. Šie dydžiai išreikšti de
cimetrais (1 dm. = 10 cm.). Formulę išve
dant priimta, kad baidarė skendės tik 
ligi pusės savo aukščio.

Vandens spaudimą atstojamosios pri- 
dėties taškas yra išspausto tūrio svorio 
centre, iš kurio atstojamoji jėga veikia 
stačiai aukštyn. Todėl laivai laikosi van
dens paviršiuje.

5 br.

Kita jėga, lygi prikrautos baidarės 
svoriui — vadinama svorio jėga, spaudžia 
žemyn (nardina vandenin). Jos pridėties 
taškas yra apkrautos baidarės svorio 
centre. Jėga veikia iš šio taško stačiai 
žemyn.

Baidarės plūdrumui reikalinga van
dens spaudimo jėgų ir baidarės svorio 
jėgų pusiausvyra (lygybė).

Baidarių keliamoji jėga, išreikšta kg, 
lygi išstumto vandens svoriui atėmus bai
darės svorį.

Keliamoji jėga T = W—g = l.h (0,262 b 
—0,168 h)—g; g — yra baidarės svoris.

Ši jėga charakterizuoja baidares ir 
rodo, kokiu svoriu galima apkrauti te- 
paneriant ligi vadinamos „waterlinijos”. 
Mūsų formulėje ,,waterlinija‘‘ yra pusėje 
baidarės aukščio.

Baidarės tūris randamas, kaip san
dauga svarbiųjų išmačių išreikštų dm 
(1, b, h) ir talpumo koeficiento K.

V=l.b.h.K
Koeficientas K skirtingas kiekvienai 

laivo formai ir randamas iš santykio tikro 
laivo tūrio su tūriu tų pačių išmačių 
prizmės. Baidarėms šį koeficientą galime 
priimti nuo 0,45 — 0,55. Tikslesniam bai
darių skaičiavimui galime priimti for
mulę:

V=1. h (0,568 b — 0,168 h) dm3, 
kur koeficientas K neįeina.

Skaičiavimo pavyzdys:
Statom baidarę šių išmačių:
1 = 45 dm, b = 7,5 dm, h = 2,5 dm.
Baidarės svoris G neturi viršyti 18 kg.
Rasim baidarės keliamąją jėgą iš for

mulės: T=l.h (0,262 b —0,168 h) — G. 
T = 45.2,5 (0,262.7,5 — 0,168.2,5) — 18 = 
= 175 — 18=157 kg.

IV. GREITIS.
Greitis pareina nuo vartojamos jėgos, 

nuo judėjimo kliūčių ir baidarės svorio. 
Prie to paties baidarės svorio ir jėgos, 
bus juo didesnis greitis, juo mažiau bus 

kliūčių judėjimui. Didesnę kliūčių dalį su
daro vandens pasipriešinimas, kuris su
sideda iš trinties jėgų ir vandens masės 
inercijos (masės veržimąsis palaikyti savo 
pirmykštę padėtį).

A. Trintis, Trindamasis į pavandenį 
baidarės paviršių vandens dalelės sudaro 
stabčias jėgas. Stabdymas bus juo mažes
nis, juo lygesnis ir mažesnis bus panertas 
paviršius. Mažiausį to pat tūrio paviršių 
turi apskritoji forma. Apvalaus ir aštraus 
dugno ,,U“ ir „V“ pavidalo baidarės turi 
mažesnį pasipriešinimą, kaip kampuoto 
dugno „U“.

B. Vandens masės pasipriešinimas. Ju
dėdama baidarė turi kitą atsirandančią 
dėl vandens masės, kliūtį: baidarės prie
šaky vandens dalelių perskyrimas ir už
pakaly jų aptekėjimas. Ta kliūtis bus iuo 
mažesnė, juo mažiau bus vandens dalelės 
nutolinamos viena nuo kitos. Taip pat, 
juo lengviau, jos galės subėgti užpildyda
mos susidarusią tuštumą valtelės užpa
kaly, jai judant.

Pasipriešinimas, kyląs dėl baidarės 
formos, bus juo mažesnis, juo mažesn:s 
bus skerspiūvio plotas plačiausioje vietoje 
ir juo tinkamesni skespiūvio profiliai. 
Tinkamiausi skerspiūvio profiliai vidury 
„U", o galuose užsmailintas — „V".

Dabar galime padaryti tokias išvadas: 
greita baidarė turi būti: siaura, 
ilga ir mažai panerta. Be to, baidarės pa
viršius turi būti labai lygus, vidury apva
lus, o į galus vis labiau užsmailinamų 
skersinių profilių ir lygių išilginių piūvių 
linijų.

Charakteringiausios greitosios (lenk
tyninės) baidarės turi ligi 6,5 m. ilgio.

Ne be įtakos greičiui yra išilginė bai
darės padėtis vandeny. Reikia tvirtinti, 
kad baidarės užpakalio nugrimzdinimas ir 
pryšakio iškilimas iš vandens, greičio ne
padidina. Tinkamiausia padėtis bus tokia, 
kai pryšakys ir užpakalys panertas vie
nodai. (B. d.).

Ir mes greit taip plaukiosime.

Idėjos ir darbai.
J. E. Respublikos Prezidento sukak

tys. Š. m. rugpjūčio m. 10 d. mūsų Šefui 
J. E. Respublikos Prezidentui Antanui 
Smetonai sukanka 60 m. amžiaus. Šias 
brangias sukaktis minės visa Lietuva.

Lietuva nugalėjo Latviją. Šiomis die
nomis įvykusiame Lietuvos — Latvijos 
šachmatų turnyre, didele persvara, Lie
tuva nugalėjo Latviją. Tai jau trečias 
kartas, kaip Lietuva nugali Latviją šach
matų turnyruose.

Vilniaus krašte badauja 80.000 žmonių. 
Iš Vilniaus pranešama, kad visame krašte 
žmonės pritrūko maisto. Badaujančių 
skaičius auga ir jau siekia 80.000 žmo
nių. Vienoje šeimoje badu mirė net 5 
vaikai. Dėl bado Vilniaus krašte siaučia 
epidemijos, miršta daug žmonių. Labai 
susirūpinta siųsti badaujantiems pagalbos 
iš laisvosios Lietuvos. Renkamos aukos 
pinigais, maistu, drabužiais.

Paminėjo Vlado Putvinskio 5 mt. mir
ties sukaktuves. Šiomis dienomis Kauno 
ir provincijos šaulių būriai iškilmingai 
paminėjo šaulių s-gos įkūrėjo, Vlado Put
vinskio, 5 mt. mirties sukaktis. Vienas 
Trimito numeris taip pat skirtas šioms 
sukaktuvėms. Jame patalpinta atsimini
mų apie velionies asmenį ir jo nuveiktųjų 
Lietuvai darbų apžvalga.

Vytauto Didžiojo muziejaus rūmai bus 
baigti šiemet. Vyt. Didž. muziejaus talpa 
yra 42.000 kūb. mtr. Iki šiol įrengta 11.500 
kūb. mtr. Likusioms patalpoms baigti rei
kalinga 600.000 lt.

Smulkaus rašto rekordas. „Kario” re
dakcija gavo karo aviacijos eilinio Br. 
Adomavičiaus paprastą pašto atviruką, 
kurio vienoje rašomoje pusėje jis labai 
smulkiai surašė net penkis š. m. Kario 
5 nr. įdėtus straipsnius, perrašęs 7 spaus
dintus puslapius, iš viso 23.000 spaudos 
ženklų. Atviruką galima perskaityti tik 
su padidinamuoju stiklu.
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Knygų lentynėlė.
A, Š 1 i k a s. Kaip lietuvis knygnešys 

kovojo su caro galybe. (Didžiojo knygne
šio, Jurgio Bielinio, gyvenimas ir darbai). 
Ūkininko skaitymai, 7 (16) Nr. 11 me
tai. Redaguota ir papildyta L. Giros. „Pa
žangos“ B-vės leidinys, 1931 m. 64 psl. 
Kama 30 centų.

Knygelėje autorius labai populiariai, 
mūsų kaimui pritaikinta kalba, išdėsto 
garsingojo lietuvio knygnešio Jurgio Bie
linio gyvenimo charakteringuosius įvy
kius. Oi, margo gyvenimo jo turėta! Oi, 
sunkių vargų išvargta! Ir vis dėl bran
giosios Tėvynės Lietuvos! Dėl Jos Lais
vės ir ateities.

J. Bielinis — kilni asmenybė, pilkasis 
didvyris!

Skaulybės sistemoje didvyriškumo 
ugdymas užima svarbią vietą. Ir čia mū
sų skautams J. Bielinio gyvenimas yra 
gražus didvyriškumo pavyzdys.

Ši knygelė nuoširdžiai rekomenduoti
na skautams skaityti. Kap.

Kario kalendorius 1934 metams. Vyr.
Štabo Spaudos ir Šviet. sk. leidinys, 336 
psl. Be kalendariumo daug žinių iš Lie
tuvos kariuomenės gyvenimo ir sutvar
kymo. Taip pat galima rasti pačias svar
biausias žinias apie kitų šalių kariuome
nes: Latvijos, Lenkijos, SSSR, Vokietijos. 
Įdomus skyrelis — Ateities uždaviniai, 
kuriame randasi straipsneliai Vilniaus ir 
Klaipėdos klausimais.

Atskiru skyreliu eina higienos patari
mai, kurie gali būti naudingi ir besiren
giantiems į p. laipsnius skautams.

„Organizacijos, veikiančios kariuome
nėje ar greta jos" skyrelyje, 278 psl. yra 
surašytos trumpos žinios ir apie Lietuvos 
Skautų Sąjungą.

Priede: sutartiniai žemėlapių ženklai 
ir Lietuvos žemėlapis. Kap.

Murziuko dienoraštis. Apsakymas — 
pasaka apie mažų girios žmogelių kelio
nes, klaidžiojimus, šposus ir juokus. Ver
timas J. Jablonskio. 181 psl.

„Palinksminti ir pajuokinti pradedan
tį skaityti vaiką pasakojant apie linksmus 
nuotykius ir nekaltus išdykavimus pasa
kiškų mažų girios žmogelių ir, sykiu, su
pažindint jį su įvairių kraštų įžymybėmis 
ir tautų gyvenimu, bendrai su tuo, kas 
darosi pasaulyje — toks yra šių knygų 
tikslas“, — pasisako knygos pradžioje 
autorius.

Taigi, knygelė skirta vaikučiams, tuo 
pačiu ir mūsų vilkiukams paukštytėms. 
Knygelės intriga ir situacijos tiek pa
trauklios, kad prisėdęs skaityti negali 
jos atstoti ir suaugęs žmogus. Mažiukų 
girios žmogelių kelionė po įvairias vie
tas, įvairiomis priemonėmis ir nuotykiais. 
Kartu vykusiai įpintos ir skaitytojui ne
pastebimai suteikiamos įvairios moksli
nės žinios.

Puikiai iliustruota. Verčiant knygą ne
žinia kam pirmenybė: iliustracijoms ar 
tekstui? Jiedu vienas antrą neišskiria
mai papildo. Tikrai, autorius ir dailinin
kas tikslo pasiekė: pramogos ir pamo
kymo skaitytojui suteikia daug.

Atskiri epizodėliai dėkinga medžiaga 

vilkiukų paukštyčių draugininkams pa
šnekesius rengiant ir laikant. Iš čia ga
lima pasimokyti, kaip galima rimtai, bet 
įdomiai ir suprantamai išdėstyti įvairius 
dalykus.

Knygelę skaitant, tenka gyventi. Ma
nau, ją maloniai skaitys ir išgyvens ne 
vienas mūsų jaunesnysis skautas.

Kap.
KREGŽDUTĖ. Pusmėnesinis laikraštis 

pradžios mokslo amžiaus vaikams. Reda
guoja ir leidžia mok. S. Tijūnaitis. Kaina 
metams 3 litai.

Į negausingą vaikų literatūros padan
gę įskrido dar vienas laikraštis Kregždutė, 

Daug patyrimo turįs šioj darbo sri
tyje sumanus ir gabus Kregždutės redak
torius šį laikraštį rūpinasi padaryti links
mą, smagų, gyvenimišką, rūpinasi suimti 
visą lietuvio vaiko gyvenimą kūno ir dva
sios atžvilgiu. Kregždutė eina padėti Lie
tuvos vaikams augti Dievo garbei ir tė
vynės naudai. Kregždutė nori būti drau
gė visiems Lietuvos vaikams, ji nori, kad 
paprastoj grįtelėj ir už turtingo stalo 
klausytų jos vaikai.

Pačiu pirmuoju straipsniu redaktorius 
pasisako, kad naujas laikraštis pirmiau
siai norėtų pasiekti tuos vaikus, kurie 
dar jokio laikraščio neskaito. Ragina pa
čius vaikus siųsti redakcijai įdomių raši
nėlių.

Antruoju straipsniu „Ką mes mylime“ 
Kregždutė pasisako: „Mes mylime visus 
artimuosius, savo brangią tėvynę Lietu
vą, jos vyriausybę. Mylime Dievą, kuris 
visa tai mums davė“.

Paskui eina pasakos, eilėraščiai, dai
nelė, žinios, juokai, galvosūkiai. Visa pa
rašyta sklandžiu, suprantamu vaikams 
stiliumi. Rašinėlių turinys vaikams įma
nomas, įdomus.

Reikia tikėtis, kad Kregždutei teks 
savo čiulbesiu didelį Lietuvos vaikų pul
ką džiuginti ir daugelį pastogių lankyti.

Psk. V. Arminaitė.

Galvoji apie vasarą, 
o ar įsigijai 
K. Avižonio 
puikią knygą

Kaip siovyhlauti?
LATVIŲ NOVELĖS. A. Blaumanis, J. 

Akuraters, J. Poruks, Karlis Skalbė, Anna 
Bri'gader, Andr, Upits. Vertė K. Korsa
kas. 311 pusi. Kaina 4 lt. Sakalo bendro
vės leidinys. 1933 m.

Vertėjas savo žodyje rašo, kad šis 
vertimų rinkinys turi tikslo arčiau supa
žindinti mūsų skaitančiąją visuomenę su 
latvių literatūra, kurią ji taip mažai tepa
žįsta. Ir tiesa, iki šiol verstinės latvių li
teratūros mes maža teturėjome. J. Palec
kis išvertė B l a u m a n i o — Mirties še
šėlyje, Melngailis išvertė Rainio — 
Aukso žirgas — tai, rodos, ir viskas. Da
bar Sakalo b-vė išleido geriausių latvių 
novelistų geriausius kūrinius. Knygoje 
telpa kiekvieno novelisto atvaizdas ir jo 
biografija kartu su jo kūrybos charakte
ristika. Novelių vertėjui darbas pavyko.

Sk. Aidui atsiunčia paminėti knygų; 
Florence Haig Brown, S. R. N. An 

ABC for scouts and guides on medical 
and surgical nursing. (Ligonių slaugymo 
abėcėlė skautams ir skautėms). London, 
1932 m. 96 psi. (iliustruota).

Panelė Haig Brown yra viena kelių 
šimtų Anglijos skautininkių, šią vasarą 
atsilankiusių Palangoje su „Calgarico“ 
ekskursija. Iš profesijos ji yra gailestin
goji sesuo. Atsiųstoje paminėti knygoje ji 
labai lengva ir "uprantama jauniems 
skautams ir skautėms kalba pasakoja 
apie žmogaus kūno sudėtį ir jo funkcijas 
ir kaip reikia prižiūrėti bei slaugyti ligo
nius. Knygos kalba labai lengva ir su
prantama net nedaug mokantiems angliš
kai. Kaina 2 šilingai 6 penai, arba maž
daug 5 litai.

Fotografuoti gali kiehyienas
Tokia antrašte pavadintoje 
knygoje K. Laucius 
padeda kiekvienam naudo
tis foto aparatu ir pigiai 
turėti gražaus ir naudingo 
užsiėmimo.

Knygą Fotografuoti gali kiekvienas 
gausite visur.Kaina tik 3,50, 
su lux viršeliais — 4 lit. 
265 pslp. su 111 paveikslų.

įsigykite tuojau I

SAKALO
naujausios knygos.

Tik ką išspausdintos šios naujausios 
knygos:

1. Jean de la Bret e. Mano dėdė 
ir mano klebonas. Romanas. Iš prancūzų 
kalbos vertė A. Vaičiulaitis. Lt. 2,—. Šio 
romano Prancūzijoje išpirkta apie 300 lei
dimų.

2. Rabindranath Tagore. Iš
sipildymo naktis. Gražiausios rinktinės 
novelės. Lt. 2,—.

3. M. Urbšienės Klaipėdos krašto 
istorijos paraštėje. Su pilniausia biblio
grafija, ką sako apie Klaip. kr. sveti
mieji. Lt. 3,—. Klaipėdos kraštas mūsų 
ar ne mūsų? Šis klausimas turi rūpėti 
kiekvienam lietuviui.

4. A. Vaičiulaičio Vidudienis 
kaimo smuklėje. Visų kritikų pripažintos 
1933 m. išleistos geriausios novelės. 
Lt. 2,50.

BAIGIAMA SPAUSDINTI.
1. Manzoni Sužieduotiniai. Gra

žiausias italų romanas.
2. B, Prū’so Faraonas. Geriausias to 

rašytojo kūrinys.
3. Gražinos Tulauskaitės Pa

klydę žodžiai. Eilėraščių rinkinys.
4. M a j. P e t k ū n o r e d a g. Chemi

nis karas ir apsauga. Gausiai iliustruota 
aktualiausia šių dienų knyga.

5. Vlado Putvinskio raštai. Biografija, 
ideologiniai raštai ir beletristika — iš 
viso 3 tomai.

Išspausdintosios knygos gaunamos vi
suose knygynuose ir „Sakalo" b-vėje 
Kaune, Putvinskio g, 14.
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Skautų balsas!
Šiuo dėkoju gerb. Mogilevskio ir Sūnaus 

firmai, kuri sugebėjo išleisti apyvarton tokį 
gerą muilą. „Boro Timolo“ muilą jau trys 
metai kaip vartoju šį tikrai puikų muilą ir, 
turiu pasakyti, kad jis yra tiesiog nepamai
nomas, ypač man, kaip skautui, būnant vi
suomet lauke ir prie visokių oro sąlygų.

Mogilevskio ir sūnaus „Boro - Timolo“ mui
las padeda išlaikyti gražią ir sveiką veido 
odą, ko pirmiau negalėjau atsiekti vartoda
mas kitokius muilus.

V. M-čius.
Puodžiūnų kaimas, Kybartų p. ag. 
1933 m. rugpiūčio mėn. 10 dieną.

Jeigu esi skautas, tai tuo pa
čiu esi ir s p o r t i n i n k a s, o 
1934 m. visi sportininkai 
skaito tik įdomiausi Lietu
voje sporto savaitraštį
“Sporto Tribūnų“

„Sporto Tribūna’1 šiais metais 
padidinta ir kainuoja metams 
10 lt., pusei metų 6 lt. ir 3 mėn.
3 lt. Redakcijos ir administra

cijos adresas: Kaunas, 
Mickevičiaus g. 28.

Patogiausia vieta 
VISKĄ PIRKTI 
pačios Kauno visuome
nės sukurtoj įstaigoj 

MDJ 

21 krautuvė 
BUTONATIŠKAS DUONOS FABRIKAS

D-JOS UŽS. LIETUVIAMS REMTI 
LAIMĖJIMO LENTELĖ.

1934 m. kovo mėn. 23 d. S. T. D. Kino 
patalpoje įvyko Draugijos penktas do
vanų paskirstymas tarp narių rėmėjų.

3.000 vertės dovana teko įmokėjimo 
ženklelio Nr. 14976 p. Misiūnui, parduo
tas Kaune per kol. Želvį.

400'lt. vertės dovanos teko: Kaunui, 
Šiauliams, Utenai, Šeduvai ir k. Įmokėji
mo ženklų Nr, Nr.: 8092, 18092, 28092, 
38092, 48092, 58092, 68092, 78092, 88092 
ir 98092.

50 litų vertės dovanos teko įmok, 
ženki. Nr. Nr., kurie baigiasi skaičiais: 
1085, 4013, 8519.

10 litų vertės dovanos teko įmok, 
ženki. Nr. Nr., kurie baigiasi skaičiais: 
0411, 0570, 0725, 1667, 2292, 3744, 6951, 
7807, 8455, 9045 ir 9728.

4 litų vertės dovanos teko įmok, ženki. 
Nr., Nr. kurie baigiasi skaičiais: 0027, 
0107, 0443, 0462, 0487, 0513, 0593, 1592,1607, 
1893, 1909, 1978, 1988, 2102, 2696, 2903,
3033, 3084, 3438, 3520, 4612, 5412, 9455,
6146, 6258, 6723, 6847, 6957, 7013, 7489,
8659, 8666, 8957, 9054 ir 2635.

Akc. B-vė

^Nemunas^
Kaunas, 
Vytauto pr. 26. 

Didžiausia 
Lietuvoje

Liejykla
Prekinis špi- 
žas, transmi
sijos, mašinų 
dalys, kanali
zacijos vamz
džiai ir t. t.

Kalalihii jaunimui ir inteligentams
Jau išleista ir visuose knygynuose gaunama Kan. A. Sabaliaus

ko mažo formato moderniška maldaknygėlė

Viešpaties Angelas
Maldaknygėlė parengta visai moderniškai. Kalbos žiūrėjo Dr. 

A. Salys. Išspausdinta labai gerame ir ploname popieriuje smulkiu 
(nonpareil) šriftu. Iš viso yra 260 pusi., bet atrodo visai maža, nors 
teksto daug. Tokios maldaknygėlės dar neturėjome, todėl mūsų jau
nimo ir inteligentų ji senai buvo laukiama. Aptaisyta dvejopais vir
šeliais su makštelėmis-

I rūš. — geriausios odos virš, auksuotais krašt. Kaina Lt. 6,—
II n — granatolio viršais, raudonais krašteliais „ „ 2,50
Maldaknygę pigią neišsimoka pirkti. Pirkdami knygynuose rei

kalaukite tik Kan. A. Sabaliausko, nes tuo pačiu vardu yra išleista 
ir kitų autorių maldaknygės.

Knygelės gaunamos visuose knygynuose ir pas Ant. Kniūkštą, 
Kaunas, Putvinskio g- 14.

! Mt. hi.Plaišias |
Parduoda :

per savo krautuves: Kaune, 
Klaipėdoj, Panevėžy ir Tau
ragėje įvairias dešras, kum
pius,. konservus ir bekono 
liekanas.

Gyvulių ir paukščių 
maistui

parduodami s
Kraujo, kaulų ir mėsos mil
telius. I Vi., gaminių kai
nos sumažintos.

ūz

<1/

$

1 lito vertės dovanos teko įmok, ženki. 
Nr. Nr., kurie baigiasi skaičiais: 01, 09, 
14, 32, 42, 47, 65.

Pastaba: Sekantis dovanų pa
skirstymas bus atliktas š. m. balandžio 
mėn. 23 d.

Be to, pranešame narių žiniai, kad na
rių rėmėjų mokesnis už balandžio mėn. 
bus priimamas Kaune iki 22 d. 12 vai., 
o provincijoje iki 18 d.

V-os serijos dovanos bus įteikiamos 
š. m. nuo balandžio 1 d. iki liepos 1 d.

Mokesnis priimamas ir dovanos iš
duodamos D-jos centre ir Laisvės ai. Nr.

Br. Tilmans Ir Ko 
Akcinė Bendrovė 

KAUNAS

Fabrikas visokios 
rūšies sraigtų 
su sriegiais medžiui ir metalui. 

Varžtų, veržeklių, riptelių, kniedžių, vie
los ir vinių. * Plieno ir valcuotos geležies 
dirbtuvės. * Aliumininiai ir emaliuoti 
indai. * Plūgų noragai ir plūgų palyčios.

Einamosios sąsk.:
Lietuvos Banke Nr. 53, Lietuvos Komer

cijos Banke Nr. 131. 
Telegramų adresas; 
TILMANS,KAUNAS 
Telefonas Nr. 84.

Kooperacijos 
Bankas

Ka p ita 1 a s Lt.
3.000.000.

Savi namai.
Laisvės alėja 62. 
Telef.: 104, 476.

60, b. 11; Ūkio Bankuose; pašto įstaigo
se; valsčiuose; knygynuose ir pas įgalio
tinius.

Laimėję dovaną antrame DULR do
vanų suskirstyme privalo ją atsiimti iki 
š. m. balandžio mėn. 1 d., kitaip dovana 
liks DULR nuosavybe.

Išvengimui nesusipratimų, prašoma 
narius rėmėjus išdavinėti pakvitavimus 
gavime laimėtos dovanos, prisilaikant tai
syklių, paskelbtų nario rėmėjo biliete 
§13 — tik laimėtą dovaną gavus.

D-jos Užs. Liet. Remti Valdyba, 
Kaunas, Nepriklausomybės a. 3, tel. 47-90.
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Valstybės Draudimo Įstaiga
(Kaunas, Mickevičiaus g. Nr. 5, telef. 5-95 ir 25-77)

patogiomis sąlygomis draudžia 
nuo ugnies —

trobesius, gyvulius, pašarą, javus ir ki
tokį kilnojamąjį turtą,

nuo kritinio —
gyvulius,

žmogaus gyvybę —
mirties atsitikimui arba išgyvenimui ap
drausti kapitalą tikslu: šeimai aprūpinti, 
rentai našlei arba sau pensijai, pasogai, 
vaikų mokslui ir t. t.

Gyvybės polisas — tikra parama šeimai.

Apdraudėjai dalyvauja pelne.
Apie sąlygas galima sužinoti pas vietos agentus visuose miestuose, miesteliuose ir valsčiuose.

LIETUVA“
draudžia: nuo ugnies, nelaimingų atsitikimų, gyvybę, transportus.
•

Kaunas, Kęstučio g-vė 26a Nr. (savi namai). Telef. 288.
Direktoriaus kabinetas tel. 17-95. Telegr. adres.: „LIETDRAUDA“
Agentūros visuose apskrities miestuose ir didesn miesteliuose.

SKAUTŲ AIDĄ
1934 metams?

Jei ne — paskubėk!

CENTRALINĖ LIETUVOS
PIENO PERDIRBIMO
BENDROVIŲ SĄJUNGA

didžiausias supirkėjas ir eksportininkas 
įvairių pieno produktų ir kiaušinių; 
didžiausia įvairių pienininkystės reik
menų prekyba ir visokių rūšių Anglų 
Pergamento atstovybė; didžiausias tie
kėjas įvairiausių aukštos kokybės pie
no produktų bei kiaušinių. Būstinė: 
Kaunas, Laisvės alėja 29a Nr. 
Telefonas: Pienocentras. 
Skyriai: Šiauliai, Stoties g. 3 Nr.

Telefono Nr. 510.

Suk galvą
Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

KONKURSO UŽDAVINIAI. 
Užd. nr. 52.

H. S. iš Likšelio, 
Rebusas.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. nr. 53,

J. Antano iš Mažeikių.
Rebusas.

balqndno 
mėn.td.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 54.

Linksmuolio iš Kauno.

Rebusas.

Užd, vert. 1 tašku.
Užd. nr. 55, p

M. Prascevičiaus iš Kauno.

Neatitraukdami pieštuko nupieškit šį 
piešinėlį, nekertant ir nevedant ta pa
čia linija du kartu. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 56.
V. Paliušio iš Kauno.

Šarada.
Pagarbos žodžiui raidę nubrauksi — 
Paros permainą pajusti gausi.

Užd. vert. 1 tašku.
(Žiūr. virš- III psl.).
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(Tęsinys iš 136 psi.).
UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.

Užd. nr. 34.
Šis skaučiukas turi 13-ką metų.

Užd. nr. 35.
Stačiai: 1) Zarasai, 2) aviena, 3) gip

sas, 4) Kalėdos, 5) slyva, 6) Oslo, 7) Ispa
nija, 8) Nelsonas, 9) Simas, 10) burokas, 
11) Čili, 12) grindys, 13) adatos, 14) Kos
tas.

Gulsčiai: 9) sitro, 15) Merkinė, 16) Ne
palas, 17) Edisonas, 18) Mesina, 19) kan
dis, 20) Atėna, 21) Inas, 22) Nida, 23) 
šarada, 24) nosinė, 25) artistas, 26) ku
kutis, 27) katedra.

Užd. nr. 36.
Išeina posakis: Kieno burna kart', 

tam ir medus nesaldus.
;I — Kardas, II — krienai, III — re

busas, IV — duona, V — rumunas, VI — 
Madridas, VII — auksas, VIII — roma- 
naš!, IX — teta, X — kaltas.

Užd. nr. 37.
Aš, niša, tėvas, Amerika, nenauda, 

arti, skanu, sos, majoras, esu, tara, orgija, 
neimk, akselis.

Iš pirmųjų raidžių išeina mūsų šefas 
Antanas Smetona, o iš trečiųjų Šventas 
Jurgis.

Užd. nr. 38.
Išeina „Suk galvą”.

Užd. nr. 39.

EUROPA iš
UTtUlOBILIO

Užd. nr. 40.
Praleisdami po 4 raides gaunam po-

Įrašius trūkstamas raides, gaunam ei
lių strofą iš j,Sk. A.“ 6 nr. 1933 m.: 
„Skaute, jau juokias pavasaris žalias, 
Jau kvėpia :miškai, ir liukai jau žali. 
Pavasariško džiaugsmo sulaikyt nieks ne- 
r> s ■ . Žali,Pavasaris jaunas ir mes juk jauni",--

> • ' Užd. nr. 43.
Graikijos, Prancūzijos, Anglijos kolo

nijos Pietų Afrikoj, Tuniso, Šveicarijos, 
Latvijos. ■ •

■ - (Tęsinys virš. IV pus!.).

Taip atrodo viršelis neseniai išėjusios V. Uždavinio kelionių 
knygos „EUROPA iŠ AUTOMOBILIO“, kurioje 336 puslapiuose 
aprašyti kelionės įspūdžiai ir nuotykiai iš šių kraštų: Vokietijos, Če
koslovakijos, Austrijos, Vengrijos ir Pietų Slavijos.

Knyga gražiai iliustruota, lengvai ir noriai skaitoma.
Pradėjus skaityti atrodo, kad draug su autorium sėdi automobily 

ir važiuoji per Europą matydamas įvairius nuotykius ir pergyvendamas
įspūdžius.

Ši knyga turėtų būti kiekvieno skauto ir moksleivio knygynėlyje.

Tėvai nupirkdami vaikams padarys jiems gražiausią dovaną.

Kaina — 4,50 lt. Gaunama visuose knygynuose arba pas autorių
Kaune, Duonelaičio 9a.

31



Šio numerio kaina 40 et

(tęsinys iš virš. III pusi.).
Užd. nr, 44.

Užd. nr. 45.

35|38127 16 29 42 55 18
26 15 36 39 54 17 30 43
37 34 13 28 41 32 19 56
14 25 40 33| 20 53 44 31
63 12 21 52 |1 |8 57 46
24 51 62 9 60 45 2 5
11|64| 49 22 7 4 47 58
50 23 10 61148| 59 6 3

PRANEŠIMAI.
Visiems klaususiems apie šachmatų 

skyrių pranešu, kad šis skyrius nepri

„Auk į viršų, kaip galingas ąžuolas, 
o nesilenk žemyn, kaip verkšlenąs gluos
nis".

Užd. nr. 46.
Kaminkrėtis.
Užd. nr. 47.

Vokietis, votis.
Užd. nr. 48.

Šiltinė, giltinė.
Užd. nr. 49.

Kalkuta, kalakutas, kapa, kūmas.
Užd. nr. 50.

Ar, uodas, aruodas.
Užd. nr. 51.

Plaušas, plaukas, laukas, laužas.
UŽ UŽDAVINIŲ SPRENDIMUS GAVO 

PO 35 TAŠKUS ŠIE SPRENDĖJAI:
M. Prascevičius, J. Antanas, Odisėjas, 

Zorro, V. Paliušis, P. Krečiauskas, V. 
Didžgalvis, Linksmuolis, Lydys, Toreado
ras, S. Diminskas, M. Garmus. V. Rudai
tis, G. Bergelytė, Lakštutė, E. Šukytė.

34 taškus: J. Naruševičius, L, Žiugž
da, S. Narkevičius, J. Segalsonas, V. 
Skeivys.

32 taškus: Liūdesys, V. Šatinskas, Pe- 
Ro, Al-Vyt-Vinas, Alma, V. Liubinas.

31 tašką: H. Žeromskis, T. Krūminis, 
Arno, Any-Vas.

30 taškų: M. Gvildys, Congorila,
29 taškus: Patašonas.
27 taškus: V, ir M. Želniai, N. Martin- 

ka, A. Martinka.
28 taškus: V. Aniulis.
26 taškus: G. Puodžiukaitis.
24 taškus: P. Adomanis.
22 tašku: C. Kaminskas, J. Sakalėlis, 

Kregždė iš Klaipėdos,
21 tašką: A. Mikutavičius.
20 taškų: A. Macijauskas.
19 taškų: V. Subatnikas.

„VILNIAUS" sp. Kaune.

12 taškų: K. Laskauskas.
11 taškų: J. Magūnas.
9 taškus: V. Tekorius, P. Astašauskas.
8 taškus: J. Magūnas.
7 taškus: L. Stripinis, A. Giedraitis.
4 taškus: S. Šenferis.
2 tašku: Galingasis Erelis. 

JAU PARSKRIDO GIESMININKAI.

„Lapo“ kL

klausė ir nepriklauso prie „Suk galvą" 
skyriaus.

Daugelis sprendėjų labirinto ir užd. 
44 nr. sprendimus atsiuntė iškirpę iš 
Sk. A. Panašius uždavinius ateity perko- 
pijuokit ant permatomo popieriaus, nors 
ir pieštuku, bet negadinkit Sk. A. nr., 
nes negalėsit gale metų sudaryti gražaus 
Sk. A. komplekto.

A. Šutinui: užskaičiau, bet 5-6 Sk. A. 
nr. nr. sprend. negavau.

Pe-Rui, Č. Zaleskiui, Aniuliui, I. Nar
kevičiui: laiškų negavau, užskaitau.
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