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Leidėjas Redakcija rankraščių nesaugo ir už skelbimų turinį neatsako. Redaktorius
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA «• - ANTANAS SAULAITIS

2 (161) nr. Kaunas, 1936 m. vasario mėn. XIV metai

OFICIALINĖ DALIS
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO AKTAS Nr. 1.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 ir 89 str. 
str. ir vyriausio skautininko tarpininkavimu Nepriklausomybės 
šventės proga, žemiau išvardintus asmenis, už didelius nuopel
nus Lietuvos skautijai, apdovanoju Svastikos ordinu:

1. Jurbarko tunto skautų rėmėją pradžios mokyklų inspek
torių Antaną GIEDRAITĮ.

2. Kauno Aušros tunto skautų rėmėją Angelę ASEVI- 
ČIUTĘ.

3. Kaimo Šančių tunto skautų rėmėją 2 p. D. L. K. Algirdo 
pulko vadą pulkininką Juozą TUMĄ.

4. Kauno miesto pradžios mokyklų inspektorių Antaną 
VOKIETAITĮ.

5. Klaipėdos rajono vadą 6 p. Pilėnų Kun. Margio pulko 
vadą gen. štabo pulkininką Juozą LANSKORONSKĮ.

6. Tauragės tunto skautų rėmėją apskrities viršininką 
Bonifacą PETRAUSKĄ.

7. Trakų tunto skautų rėmėją Trakų miesto ir apskrities 
komendantą pulk. Įeit. Vladą ŽUTAUTĄ.

Kaunas, 1936 m. vasario mėn. 16 d.
A. SMETONA,

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.
Pulk. Vyr. Sktn. J. ŠARAUSKAS, 

Vyriausias Skautininkas.

Vasario m. 16 d. proga.

Jšėjasi savo sunkias kalvanjas — 
Keitusi, pakilusi — šiandien Tu gyvai 
Tavo vaikai kaip (jirėnas, kaip Darius — 
ie Tau gyvent, užtat, manoji Dieluva.
Šiandien vėl gatvėse sūpuosis vėliavos 
ir gedulo vis dello neišvengs dar jos. 
Saujele melų, kai gyventi kėleves 
ip baisiai sunkios dienos mums be Vilnijos. 
Kur plakės Paneriuos daina per dangų — 
lietuves sesės, lietuvio brolio Laisvėn paleista— 
Šiandien ten priespauda, ten pančiai žvanga 
ir naktimi juoda pasikeičia diena.
Šiandien ten (įedimino kalne aras lupi 
ip priesaikas sulaužęs spaudžia bpolius mūs. 
Qerail ‘M.ano Šalis nė karto nesuklupo — 
Jp tu sugrįši, Vilniau, žūt ar būti
Jšejusi savo sunkias kalvarijas — 
kritusi pakilusi — šiandien Tu gyvai 
Tavo vaikai kaip Gfirėnas, kaip Darius — 
ir Tau gyvent, užtat, manoji Gieluva.

Jz. ‘frliliūnailė

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO AKTAS Nr. 2.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 ir 89 str. 

str. ir vyriausio skautininko tarpininkavimu Nepriklausomybės 
šventės proga, žemiau išvardintus asmenis, už didelius nuopel
nus Lietuvos skautijai, apdovanoju Lelijos ordinu:

1. Vyriausio Skautų Štabo jaunesniųjų skautų-čių sky
riaus vadę skautininkę Vladislavą ARMINAITĘ.

2. Vyriausio Skautų Štabo vyresniųjų skaučių skyriaus 
vadę skautininkę Valeriją BARMIENĘ.

3. V. D. Universiteto studentų korporacijos „Vytis“ vadą 
skautininką Artūrą JURGUTĮ.

4. Vyriausio Skautų Štabo Ūkio dalies vedėją skautininką 
Joną MAŠIOTĄ.

5. Tauragės tunto, Pagėgių vietininkijos vietininką pa- 
skautininkį Juozą VAINAUSKĄ.

Kaunas, 1936 m. vasario mėn. 16 d.
A. SMETONA,

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.
Pulk. Vyr. Sktn. J. ŠARAUSKAS, 

Vyriausias Skautininkas.
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS VYRIAUSIO SKAUTININKO 

ĮSAKYMAS Nr. 5.
Kaunas, 1936 metų vasario mėn. 16 d.
Pasirėmęs vyriausio skautų štabo nutarimu ir tuntininkų 

tarpininkavimu Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga ordi
nu Už Nuopelnus apdovanoju:

1. Vyriausio skautų štabo bendradarbį paskautininkį Praną 
KARALIŲ,

2. Vyriausio skautų štabo bendradarbį paskautininkį Vladą 
ŠIMKŲ,

3. Vyriausio skautų štabo bendradarbį skiltininką Vytautą 
AVIŽONĮ,

4. Vyriausio skautų štabo bendradarbį skiltininką Vytautą 
RUPŠĮ,

5. Studentų skautų korporacijos „Vytis“ vyresnįjį skiltininką 
Antaną STANKEVIČIŲ,

6. Kauno Pilies tunto paskautininkį Joną BUTAUSKĄ,
7. Kauno Pilies tunto vyresnįjį skiltininką Alfonsą JANULĮ,
8. Kauno Pilies tunto vyresnįjį skiltininką Mykolą VOJE- 

VODŠKĮ,
9. Kauno Pilies tunto skiltininką Stasį NIEMCINAVIČIŲ,

10. Kauno Pilies tunto skiltininką Stasį GORODECKĮ,
11. Klaipėdos tunto paskautininkį jaun. leitenantą Viktorą 

LESNIAUSKĄ,
12. Klaipėdos tunto paskautininkį Joną KIAUŠĄ,
13. Šiaulių tunto Žagarės vietininkijos vyresnįjį skiltininką 

Mariją KIRLIENĘ,
14. Šiaulių tunto Žagarės vietininkijos vyresnįjį skiltininką 

Vincą PLAUŠINAITĮ,
15. Tauragės tunto paskautininkį Aleksą URBONĄ,
16. Tauragės tunto vyresnę skautę Onamariją LICHTENŠTEI- 

NAITĘ,
17. Telšių tunto skautą vytį gimnazijos vice-direktorių Simoną 

SIDABRĄ,
18. Ukmergės tunto tuntininko pavaduotoją mokytoją skautą 

vytį Stasį VITKAUSKĄ,
19. Vilkaviškio tunto Kybartų vietininką Petrą BUKI,
20. Zarasų tunto štabo narį mokytoją Antaną ŠATĄ,
21. Zarasų tunto štabo narį mokytoją Emiliją UŠERAUSKAITĘ.

Vyr. sktn. pulk. J. ŠARAUSKAS,
Vyriausias Skautininkas.
Vyr. sktn. ANT. SAULAITIS,

Adjutantas.
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VASARIO 16 D. MININT
Minėdami 1918 m. 16 vasario d. aktą, kuriuo Valstybės Taryba Vilniuje 

paskelbė nepriklausomą Lietuvos valstybę atstatytą, reiškiame pagarbos neto
limai mūsų praeičiai, pramynusiai kelią tam šulniam mūsų krašto laisvės žygiui. 
Nebūtume šiandien nepriklausomi, jeigu aušrininkai, varpininkai ir kiti, paskum 
jų pėdomis ėjusieji, nebūtų pažadinę mūsų apmirusios tautos. Garsingą V. 
Tarybos žodį galėjo išgirsti tik atgijusi lietuvių sąmonė, tik susipratę ir pa
klusnūs Tėvynei vaikai savanoriai, jos šaukiami, galėjo ryžtis ginklu vaduoti 
ją iš nelaisvės. Dėl to, kad ją išvadavo, tai, švenčiant 16 vasario dieną, yra 
minimas jų garbingas vardas, yra minimos jų aukos, padėtos ant Tėvynės 
aukuro.

Mūsų senovės paveikslas sunkiausiu metu drąsino Daukantą, Basanavičių, 
Kudirką ir kitus tautos žadintojus gaivinti viltį, kad Lietuva atgis. Ji tikrai 
atgijo.

Praeities dvasia mus atgaivino, o dabartis — mūsų riipestingas darbas, 
mūsų mokėjimas valdytis ir tvarkytis — duos reikalingos pajėgos.

Kad galėtume išlaikyti, stiprinti ir tobulinti savo valstybę, reikia mums 
be paliovos mokytis stingriai dirbti. A. SMETONA (Pasakyta Parašyta).

Pirmasis ir dabartinis Lietuvos Prezidentas ANTANAS SMETONA

VojdAta 16 cL
Prieš aštuonioliką metų tą laimingąją 

dieną mūsų tauta gavo laisvę. Tą laisvę, 
dėl kurios mūsų protėviai narsiai kovojo, 
kurios mūsų .seneliai siekė, ilgėjosi, dėl 
kurios ir mūsų pirmieji savanoriai gal
vas guldė. Ta laisvė laimėta per aukas 
ir pasišventimą. Lietuvis visuomet mylė
jo laisvę ir mokėjo dėl jos drąsiai grum
tis. Ir štai dabar džiaugsmingai minime 
aštuoniolika nepriklausomo gyvenimo 
metų.

0 kaip gi tu, jaunasai skaute mokslei
vi, žiūri į tą laisvę? Tu tas, kuris beveik 
kartu gimei su ta laisve, kuris dar ne
pažinai vergaujančios tėvynės? Tas, ku
ris tik matai ir stebi dabartinį laisvą ne
priklausomą jos gyvenimą? Kokios mintys 
šių brangių sukaktuvių proga turi skverb
tis į tavo vidaus pasaulį? Kokių tavo 
darbų ir žygių tėvynė laukia?

Iš literatūros lapų, pasakojimų, suži
nai prieškarinės jaunuomenės siekimus. 
Anais laikais visiems švietė vienas didis 
tikslas: iškovoti tėvynei geresnį rytojų, 
laisvę. 0 dabar, laisvę atgavus, argi žuvo 
visi jaunųjų idealai, uždaviniai? Ne!

Šiandien, kai jau laisvės ir nepriklau
somo gyvenimo sąlygose sukūrėm savo 
kultūrą, kariuomenę, lietuviškas mokyk
las, spaudą, pinigus ir t. t., turime ir 
naujus uždavinius.

Gyvenimas reikalauja kūrybinio dar
bo, laisvos tėvynės pamatų tvirtinimo. 
Tėvynei reikia visaip stiprių sūnų, kad 
jį išlaikytų savo nepriklausomybę ir lais
vę, kad augtų jos kultūra, kad visas gy
venimas progresuotų. Todėl svarbiausias 
šių dienų jaunuolio uždavinys yra auklė
tis savo tėvynės didybės kūrybai, moky
tis aukoti viską savo tautai, kraštui.

Plati skautų programa, gilūs mūsų ju
dėjimo pagrindai, aiški ideologija, tėvy
nę mylį vadai rodo mums tiesų kelią tė
vynės tarnybai.

Džiaugiamės kitų darbais, dėkojame 
Tėvynei laisvę iškovojusiems. Ir ryžta
mės rūpintis girbingai išlaikyti laisvą Tė
vynę, ruošiamės tapti tais mažais žiede
liais, kurie, lyg pievoje gėlės, puoštų kraš
to gyvenimą.

Vasario m. 16 d. šventė yra didžiau
sia mūsų šventė. Ji gi yra visų mūsų 
laimės ir gyvenimo šventė.
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Vyriausia i. s. sąjungos Vadovybė
Vyriausio Lietuvos Skautų Sąjungos 

organo Tarybos vykdomoji institucija yra 
Tarybos Pirmi ja, kurią sudaro: Tarybos 
Pirmininkas vyr. sktn. dr. J. “Alekna, 
Vice-Pirmininkas dr. D. Zaunius, Vyriau
sias Skautininkas vyr. sktn. pulk. J. Ša-

Dr. Dovas Zaunius, L.S.S. Tarybos Vice- 
Pirmininkas. (Valstybės Tarybos Narys, 

Lietuvos Banko Direktorius).

Skautininkas dr. Antanas Juška, L.S.S. 
Tarybos Pirmijos Narys. (Švietimo Mi
nisterijos Kultūros D-to Direktorius, Vil

niui Vaduoti Sąjungos Pirmininkas).

rauskas, Pirmijos narys vyr. sktn. S. Čiur
lionienė, Pirmijos narys sktn. dr. A. Juš
ka, sekretorius vyr. sktn. A. Saulaitis ir 
dalyvauja Garbės Gynėjas vyr. sktn. 
pulk. M. Kalmantas.

Tarybos Pirmija, kai Sąjungos Taryba 
neposėdžiauja, yra vyriausia mūsų sąjun
gos valdymo įstaiga. Šiuo tarpu Pirmija 
pertvarko sąjungą pagal naująjį L. S. S. 
statutą.

Vyresnysis skautininkas dr. Jurgis Alek
na, L.S.S. Tarybos Pirmininkas. Šefo Pa

vaduotojas. (Medicinos Gydytojas).

.. ._
__

»_
__

-J

Vyresnioji skautininke Sofija Čiurlionie
nė, L.S.S. Tarybos Pirmijos Narys. Buv. 
Skaučių Vadė. (Universiteto Lektorė).

Vyresnysis skautininkas pulk. Mikas Kal
mantas, L.S.S. Garbės Gynėjas. Buv. Vy
riausias skautininkas. (Buv. Šaulių Są

jungos Viršininkas).

Vyresnysis skautininkas pulk. Juozas 
rauskas, Vyriausias Skautininkas. Buv. 
L. Sk. Br. Garbės Gynėjas. (Kariuomenės 
Štabo Spaudos ir Švietimo Skyriaus Vir

šininkas).
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Baden-Powellis apie vyresniąsias skautes.

Žaislai arba draugės
Kai gimsta, kūdikis Japonijoje, prie namų iškabinamas 

ženklas, kuris parodo kaimynams kas gimė. Jeigu gimsta mer
gaitė, iškabinama, lėlė, nes Į ją žiūrima kaip į gražiai atro
dantį žaislą. Jeigu gimsta berniukas, iškabinama žuvis, nes ir 
jam teks plaukti prieš vandenį ir kovoti su gyvenimu.

Skaučių ideologija nesutinka su tokiu supratimu apie mer
gaites ir todėl Sidabrinė Žuvis yra aukščiausias garbės ženklas, 
kuriuo skautė, drąsiai ir sėkmingai kovojanti su gyvenimo 
sunkenybėmis, apdovanojama.

Gal man prikiš, kad aš noriu mergaites padaryti pana
šias į berniukus, kurie mėgsta, lakstyti ir grumtis. Toli gražu; 
bet mergaitės nenori būti lėlėmis: jos siekia aukštesnių idealų. 
Ir vyrai nenori turėti lėlių už savo žmonas: jie nori turėti 
tikras drauges. Vyras ir moteris kartais lyginami su batu ir 
kojašluosčiu ir manoma, kad vienas ar antras turi būtinai 
būti stumdomas, vergas. Bet būna ir taip, kad vyras ir mo
teris yra geri draugai. Toks vedybų supratimas yra teisin
gas. Vedybos, pagrįstos tokiais pagrindais, teikia abiem da
lyviam didelės laimės, ir ši laimė yra didžiausia, kurią galima 
pasiekti šiame pasaulyje. Klaidinga kovoti prieš prigimtį, nes 
ji visuomet bus nugalėtoja. Nei vyrui, nei moteriai prigimtis 
nėra skyrusi gyventi vieniems, ir nors žmonės įsivaizduoja, 
esą laimingi ir laisvi, kadangi nevedę, jie nepažįsta ir nesu
pranta tos be galo didelės laimės, kurią mums teikia namai, 
vyro bei žmonos draugavimas ir vaikai. Šeimyniniame gyve
nime moteris turi tikros progos pasireikšti, ten jos karalystė, 
už kurią ji atsako. Ji gali savo vyrą iškelti arba nugramzdinti. 
Ji gali būti tikra jo vadove. Jeigu vyras gerai vedęs, t. y., 
jeigu jis turi švarius, jaukius namus, linksmą, jautrią žmoną 
(ypač, jeigu ji gera virėja) ir linksmus, sveikus vaikus, klubai 
ir kavinės bankrotuoja. Džiaugdamasis šeimyniniu gyvenimu 
ir semdamas iš jo pasitenkinimo ir poilsio, vyras daug geriau 
atlieka savo darbą įstaigoje arba dirbtuvėje. Vyras ir žmona 
yra draugai laimėje ir nelaimėje; jų džiaugsmai yra dvigubi 
džiaugsmai, jų skausmai dvigubai lengviau pakeliami. Kari 
moteris galėtų būti gera draugė, ji turi pati mokėti dirbti. Ji 
turi pažinti kovą su nepasisekimais ir .pergyventi laimėjimo 
džiaugsmą: tik tokiu atveju ji sugebės užjausti savo vyrą rū
pesčiuose ir padės jam nugalėti juos.

Gerai atliktas darbas teikia didelio džiaugsmo, nors ir 
reikėtų tiktai 'katilą gražiai nušveisti.

Aš 'tikiu, jog mes atsiųsti šian pasaulin, kad džiaugtumė
mės gyvenimu, ir aš esu giliai įsitikinęs, kad tinginys to negali.

PAŽVELKITE ATEITI  N.

Pažvelgę į ateitį mes pamatysime, kad mūsų tautai rei
kalinga, kad kiekvienas žmogus, vyras ar moteris, berniukas

1936 metų 
mąstymo diena

Skaučių šefės raštas.
Mąstymo diena artinasi, ir 

mūsų mintys vėl nukryps į 
glaudesnį bičiulystės užmezgi
mą tarp visų tautų skaučių.

Vasario 22 d. dabar jau daug 
reiškia daugeliui skaučių visa
me pasaulyje. Kaip radio ban
gos sklinda oru, kad jas sugau
tų radio imtuvai, taip šitokios 
mūsų mintys gausiai pasklinda 
kasmet, žėrėdamos gera valia, 
kad jas pagautų tolimiausiuose 
pasaulio pakraščiuose laukian
čių skaučių protai.

„Skautė yra sesuo kiekvienai 
kitai skautei" nėra tiktai šiaip 
posakis, bet yra nuoširdūs žo
džiai, kuriais tiki tos, kurios yra 
savo garbe pasižadėjusios vyk
dyti skaučių įstatus.

Būdamos vienos šeimos sese
rys, mes norime padaryti viską, 
ką tiktai galime, viena kitai pa
dėti ir plačiau paskleisti dvasią 
to žaidimo, kurį žaidžiame kartu.

Kiekviena iš mūsų gali kaip 
nors padėti išugdyti šią mūsų 
seseriją. Vis tiek, kas esame ir
kur esame, mes galime ką nors duoti ar savo rankomis ar savo 
širdimis.

Jš savo širdžių galite pasiųsti kokį malonų žodį ir drau
gišką pasveikinimą nežinomai skautei kitoje šalvje. Skauti- 
ninkės, kurios slepiasi po „Pašto dėžutės" vardu, laukia ir šauk
te šaukia, kad daugiau korespondenčių pasidarytų plunksnos 
bičiuliais per jūrą. Vienu šiuo kontaktu kiekviena skautė, 
gali ką nors padaryti mūsų skautiškai bičiulystei jėga pasaulyje 
paversti ir įrodyti, kad ketvirtas įstatas yra gyvas daiktas.

Paskui savo noriomis rankomis galėsite toliau pasitarnauti, 
jei tik norėsite.

Mąstymo dienos fondas, kurį daug kas yra parėmęs ankstes
niais metais, vėl laukia jūsų malonios pagelbos.

Savo protingomis galvomis ir nagingomis rankomis gal ga
lėsite sudaryti ar surinkti kokią nedidelę sumą pinigų šitam rei
kalui, kurį mes taip mylime.

Tačiau niekam nederėtų apie tai galvoti, jei laikai sunkūs.
Būtų iš tiesų labai gera, jei pasaulinis asociacijos darbas 

dėl skautybes susilauktų visos tos paramos, kurią jis yra nu
sipelnęs.

Olave Baden - Powell,
Pasaulio skaučių šefė.

ar mergaitė, dirbtų. Mes neturime vietos tinginiams ateity; 
mes nepaikęsime tranų avily. Kodėl? Tiesa, karas pabaigtas, 
bet dabar vyksta kitas karas. Milžiniškos sumos pinigų, išeik
votos karo reikalams, ir ilgas laikas, sugaištas tais pačiais tiks
lais, turi būti papildyti prekybos ir pramonės pagyvėjimu. 
Kare mes netekome geriausių jėgų, ir todėl mums ateity rei
kalingas kiekvienas vyras, kurį mes galime sučiupti, ir tas 
vyras turi būti veiklus ir sugebėti ko geriausiai atlikti savo 
uždavinį. Štai, šiuo atveju moterys galėtų daug atlikti. Da
bartiniu laiku pastebimas didelis kūdikių mirtingumas, kadangi 
moterys nesugeba slaugyti jų pirmaisiais gyvenimo metais. 
Anglijoje ir Talijoje 70 kūdikių iš 1000 miršta pirmaisiais me
tais, bet tokių reiškinių galima būtų išvengti, kaip matome 
Naujojoj Zelandijoj, kur iš 1000 vaikų miršta tiktai 39. Jeigu 
galima, būtų sutvarkyti šį reikalą, jeigu mergaitės galėtų iš
mokti auklėti kūdikius ir išauginti juos sveikus ir stiprius ir 
— Įgis ypač svarbu — mokėti parodyti jaunoms motinoms, 
kaip tai daroma, jos labai pasitarnautų visai tautai. Jeigu 
šiuo klausimu būtų tinkamai pasielgta, Anglijoje kasmet būtų 
išgelbėta bent 50.000 kūdikių. Tai yra toks skaičius, kuris kiek
vieną rimtą žmogų privers susimąstyti ir susirūpinti.

Iš knygos Girl Guiding
išvertė O. Lichtenšteinaitė.
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'P/isaJco/unai
' apie

mūsų sojmpą
\

RADVILAI KEISTUOLIAI Senovės bajorų žirgai.t

Radvilą šeima Lietuvai daug nusipel
nė. Jie beveik 400 metų valdė Lietuvą, 
ypačiai rūpindamiesi ginti jos savaran
kiškumą nuo lenkų. Dėl savo įtakos ne 
be reikalo jie buvo vadinami „Lietuvos 
karaliukais”. Iš tikrųjų, kaip karaliai, jie 
gaudavo pavardes ir net numeruoda.vosi. 
Taip buvo: Radvilas Juodasis, Rudasis, 
Perkūnas, Amor, Victor, Našlaitis ir kt., 
Karolis I, Jonas XVII, Mikalojus XV ir 
kt. Dėl didelės savo Įtakos, jie jau jauni 
pradėdavo valstybės darbą. 16—18 me
tų jau būdavo skiriami Lietuvos didžio
sios kunigaikštijos „raikytojais”, „stalinin
kais”, kardininkais”, „taurininkais” ir kt. 
Daugelis Radvilų dalyvaudavo seimuose, 
kaip bajorų pasiuntiniai, seimų nariai, 
vos 14—16 metų būdami. Tarp 20—30 
metų jie tapdavo ir aukščiausieji Lietu
vos valdininkai, vaivados bei kaštelionai, 
taip pat ir ministerial, kaip kancleriai, 
etmonai, maršalai ir kt. Kokia, didelė 
kunigaikščių Radvilų įtaka buvo Lietu
voje, rodo nors ir tai, kad 16—18 šimt
metyje 13 jų buvo Vilniaus vaivados, 6 
Trakų vaivados, 4 Žemaičių seniūnai, 7 
Vilniaus kaštelionai, 8 Trakų kaštelionai, 
8 kancleriai, 4 vicekancleriai, 5 maršalai, 
7 didieji etmonai, 7 lauko etmonai. Tai 
vien tik pačios svarbiausios valstybės 
vietos, valdomos ligi gyvos galvos. O 
kiek smulkesnių vietų Radvilai buvo už
ėmę, sunku besuskaityti.

Kartu Radvilai buvo ir didžiausieji 
Lietuvos turtuoliai, savo turtais prilygstu 
net daugeliui užsienio karalių. Nežiūrint 
to, kad jų nuopelnai Lietuvai labai dideli, 
bet tarp jų pasitaikydavo ir keistuolių 
„originalų”, ne visai sveiko proto, žiau
rių „aukso laisvės” savivaliautojų. Štai 
vieno tokio „originalo” gyvenimas sutrum
pintai versta iš K. Bartoszewicz, Radzi- 
willowie.

Tam tikru atžvilgiu pirmenybė tarp 
tų keistuolių priklauso Martynui Mika
lojui Radvilai, tiesiogine linija kuni
gaikščio „Našlaičio” ainiui. Gimęs 1705 
m., iš pat jaunystės rodė didelį patrau
kimą prie mokslo, ypačiai, gamtos moks
lų. 15-kos metų išsiųstas į užsienius, mo
kėsi akademijose, ieškodamas draugystės 
su žymiais mokslo vyrais. Kaip Radvi
la, buvo labai „užsitarnavęs” vyras ir 
turėjo teisę į visokius garbės urėdus. 

Turėdamas vos 17 metų, jau buvo pa
skirtas didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
„Taikytojų”.

Vedė 1728 m. Aleksandrą Belchackai- 
tę. Porą metų po savo tėvo Jono Mi
kalojaus, Naugarduko vaivados, mirties, 
perėmė vaidyti milžiniškus Klecko ordi- 
nacijos dvarus ir apsigyveno Černiavčy- 
cuose, netoli Lietuvos Brastos.

Pasitenkino „raikytojo” urėdu ir ne
sistengė įsigyti aukštesnės vietos. Mėgo 
geriau užsiimti medicina, chemija ir fi
zikos bandymais. Buvo net alchemikas 
ir ieškojo „filosofinio akmens”. Turėjo 
savo laboratoriją. Karštai mėgo ir mu
ziką. Pagimdžiusi sūnų Mikalojų Juo
zapą, vėlybesnį Trakų vaivadą, 1736 m. 
Krokuvoje mirė jo žmona. Ji paliko jam 
ir 6 metų dukrelę, Antaniną. Iškilmingai 
palaidojęs savo žmoną Krokuvos pranciš
konų bažnyčioje, po metų vedė antrą 
kartą, dabar Mortą Trembickaitę, Bras
tos „vicetaurininkaitę”.

Apie 1737 m. pasidarė kažkas nebe
gerai su kunigaikščiu Martynu Mikalo
jumi. Protas kiek apsilpo, lyg ir šriūbelį 
kokį iš galvos pametė. Gal būt, „iš dide
lio rašto išėjo iš krašto”. Pradėjo keistai 
gyventi savo dvare. O dvaras buvo di
delis. Nors narnas ir medinis, bet su di
deliais kambariais ir prieangiu, kuriame 
lengvai būtų galima apsigręžti su šešerių 
arklių karieta. Kieme buvo didelė semj 
karietų kolekcija, gal net iš prieštvaninių 
laikų. Tuoj už rūmų tiesėsi puikiausias 
parkas ir žvėrynas.

Jo Malonybė buvo iškrypęs taip pat 
ir religiniame gyvenime. Iš pradžių 
„raikytojas” kunigaikštis įtikėjo į me- 
tampsichozę, t. y., kad po žmogaus mir
ties vėlės pereinančios į gyvulius gyventi. 
Vėliau nutarė išsirinkti geriausią religiją. 
Ir išsirinko žydų. Parsivežė mokytojus 
ir pradėjo mokytis žargono ir hebrajų 
kalbos. Neužilgo atleido beveik visus 
krikščionis tarnus, o jų vieton pilną dva
rą prisivežė žydų. Žydai jam patarnau
davo, žydai vedė visą ūkį jo dvaruose. 
Svarbiausias jo patarėjas, iždininkas, jo 
įsakymų vykdytojas pasidarė kažkoks žy
das Simonas. Kas penktadienis pas jo 
Didenybę susirinkdavo žydai „boruchų”, 
Jakšinio”, lydekų ir „kugelio” val
gyti. Pats kunigaikštis kuo stropiau-

*
šiai laikėsi „šabasų” ir* „košerio”. Per 
„šabasą” prie stalo sėsdavo „lapserdo- 
kais” apsivilkęs, su šv. Huberto ordinu 
ant kaklo.

Vienas Lietuvos bajoras, Matusevi
čius, palikęs įdomius memuarus, pats pa
žinojęs kunigaikštį ir net atvyko užpra
šytas į Cerniavšycus. Jis nustebo, kad 
Jo Didenybė jį iš karto priėmė, nes bu
vo papratęs kviestiesiems svečiams rodytis 
tik po kelių dienų po svečių atvykimo, 
anksčiausiai ketvirtą dieną. Matusevičius 
pažino taip pat favoritą Simoną. Paga
liau, susipažino ir su vienu Ziublino gy
dytoju, kuri kunigaikštis buvo pasikvie
tęs pas save vienai savaitei ir jau laikė 
pusę metų. Nenorėjo to gydytojo išleisti, 
„areštavo” jo arklius ir liepė sargams 
akyliai daboti, kad nepabėgtų. Gydyto
jas buvo visiškai nusiminęs, įkyrėjo jam 
„vaišės” pas pamišėlį, todėl prisipažino 
Matuševičiui, kad ieško progos pabėgti. 
Bėgimą palengvino jam Mutuševičius, 
bet gydytoją pasivijo kunigaikščio arkli
nis ir sulaikė arklius už pavadžio. Kai 
privažiavo Matusevičius, arklinis susigė
do ir gydytoją paleido. Kelią pastojo 
ir žydas Simonas, bet Matusevičiui ma
tant, nedrįso sulaikyti gydytojo arklių, 
o tik ketino pasiųsti seklių būrį. Gydyto
jui iš besivejančių zekilių rankų pavyko 
laimingai pasprukti ir užsidaryti Lietu
vos Brastos jėzuitų gimnazijoje. Gimna
ziją apgulė šimtas kunigaikščio žmonių. 
Nebuvo kitos priemonės, kaip tik aprengti 
gydytoją jėzuito sutanu ir kartu su tikru 
jėzuitu išvežti iš vienuolyno...

Kunigaikščio favoritas buvo ir kaž
koks Grabauskas, aklas jo įsakymų vyk
dytojas, nevengiąs nė nusikaltimų. Tas 
Grabauskas karčiamoje užmušė Brastos 
teisėjo padėjėją, kunigaikščiui liepus, 
pasmaugė jo buvusią sužadėtinę, taip pat 
kunigaikščiui įsakius, užmušė bajorą 
Kukauską su žmona. Be to, padeginėjo 
dvarus, užpuldinėjo kaimynus, plėšė ir 
kitus nusikaltimus darydavo. Už akių 
nuteistas mirti, visai į tai nekreipė dėme
sio. Tiktai kai ėmė grasinti užmušti Bras
tos ūkvedį, tai šis surinko savo giminai
čius ir ginkluotų žmonių būrį, sugavo 
Grabauską, apkaustė jį ir nuvežė į 
Piotrkovą, kur teismo dekretas buvo 
įvykdytas. (B. d.) K. Avž.
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Qiflxhafit

seka jums apie įžodį
Jūs visi žinote skautų įžodį: „Bran

gindamas savo garbę aš pasižadu viso
mis jėgomis stengtis tarnauti Dievui ir 
tėvynei, padėti artimui ir vykdyti skau
tų įžodį, įstatus”.

Įžodis suriša žmogų visiems laikams 
visose gyvenimo aplinkybėse, jeigu, žino
ma, tas žmogus, kuris jį davė, jo nepa- 
niekina. Jeigu taip atsitinka, jo žodis 
buvo melagingas, ir jis apgavo ne tiktai 
save, bet ir kitus žmones.

Arabai, darydami sutartį, sakydavo: 
duodu anglų žodį. Tą patį posakį vartojo 
ispanų kalba Pietų Amerikoje. Šitie keli 
žodžiai laidodavo, kad abi dalys laikysis 
padarytos sutarties, nors ir kažin kas 
įvyktų. Anglai gali didžiuotis, kad jų pro
tėviai darė tokios geros įtakos kitoms 
tautoms ir atsiminimas apie jų teisingu
mą persidavė per tėvą sūnui ir t. t.

Turime pakankamai savo tautos isto
rijoje gražiausių pavyzdžių, kaip mūsų 
vyrai mokėjo gerbti savo žodį ir jį tesėti. 
Mūsų įžodis turėtų būti toks pat stiprus 
ir nelaužomas,

Nemunas ties Kaunu. Fot. prof. S. Kolupailos.

Aš daviau įžodį, kaip ir jūs, bet būtų 
klaidinga manyti, kad aš visuomet kiek
vieną jo reikalavimą pildžiau. Kaip ir jūs, 
aš kartais užsimiršdavau jo aukštus tiks
lus. Kas daryti tokiu atveju? Aš jums 
atsakysiu: Įžodis nežūva, amžinai; jis su
silpnėja, bet dar palieka: gal mes ra
dom smėlio ten, kur tikėjomės rasti uolą. 
Taigi, mes turime sustiprinti silpną vie
tą arba net statyti iš naujo.' Duodami 
įžodį, mes žadėjome visomis jėgomis 
stengtis. Pralaimėjimas mums parodo, 
kad mūsų pastangų nepakako, kad mes 
turime dar labiau stengtis. Nepasiduo
kime !

Jūs atsimenate, kad, norėdami įkopti 
į medį, jūs nukritote žemyn, kadangi ne
pasisekė sučiupti šaką virš jūsų galvos; 
arba, norėdami peršokti griovį, jūs ne
sugebėjote pakankamai toli nušokti, išsi
gandote paskutinį akimirksnį ir įkritote 
į vandenį. Jeigu turite ištvermės, pasaky
davote sau: Šį sykį nepasisekė, bet aš 
pamėginsiu dar kartą. Ir po kiek laiko 
jūs laimėjote. Jūs džiaugdavotės savo lai-

Ir nenurims širdis
(Broliams Vilniečiams).

Ir nenurims širdis be širdies. 
Nors gyslose nebūt ir kraujo, 
Kol bokšte Gedimino pilies 
Trispalvė mūs iškils iš naujo.

O tai netolimas laikas.
Ir tai ne užjūrio ji šalis. 
Karžygiu taps lietuvio vaikas 
Ir gaisrais tamsi naktis nušvis.

O plėšraus aro lizdą neseną 
Dūmais, pelenais pavers ugnis. 
Kur klastingas „Cochcę“ gyvena. 
Iškils Vytis, bus laisva šalis

Ir nenurims be širdies širdis, 
Nors praeitų dar tiek laiko.
„Mūs buvo ir bus senutė pilis!" 
Kartoja lūpos vyro... vaiko...

Vilkiukas.

mėjimu ir jautėtės sutvirtėję ir paūgėję. 
Tas pats yra. ir su įžodžiu: mes galime 
paslysti ir suklupti, bet turime susigriebti 
ir mėginti tol, kol laimėsime. Toks lai
mėjimas suteiks mums tikro vidujinio 
pasitenkinimo ir sustiprins mūsų dvasią 
bei būdą.

Šiaip mūsų įžodis reiškia, kad mes 
pasižadame atlikti pareigą Dievui, Tėvy
nei, artimui ir sau. Pareiga yra. kažkas, 
ką esame skolingi, ką turime mokėti ir 
ką mūsų garbės jausmas mus verčia duoti.

Jūs atsimenate Šv. Petrą, maloniau
sią mūsų Viešpaties Jėzaus pasekėją. Jis 
buvo karšto būdo, kaip ir aš, bet jis nu
galėjo save. Aš negaliu girtis, kad man 
tai būtu pasisekę. Daug kartų suklu
pęs, Šv. Petras, pagaliau, atsidavė Vieš
pačiui visiškai, kaip ir jūs ir aš tikimės 
padaryti. Šv. Petras, kaip ir kiti apašta
lai, rašydavo tiems, su kuriais susitikda
vo ir kalbėdavosi kelyje ir tokiu būdu 
skleidė Dievo žodį. Vienam savo laiške 
Šv. Petras rašo: Gerbkite visus žmones. 
Mylėkite savo brolius. Bijokite Dievo. 
Gerbkite karalių. Jūs matote, kad jis 
prašė laikytis tų pačių dalykų, kurių 
mes stengiamės laikytis. Aš pasakoju 
apie šiuos Šv. Petro žodžius, kad įtikin
čiau jus, jog daug žmonių prieš mus yra 
siekę šių aukšti! idealų ir laimėję.

Vieną iš Šv. Petro žodžių noriu jums 
paaiškinti. Jis rašo: Bijokite Dievo. 
,,Bijoti” iš teisybės, reiškia gerbti, bet 
ne drebėti prieš Jį.

Kitą kartą kalbėsiu jums apie parei
gą, kurią mes turime Dievui atlikti, ir jūs 
suprasite, kad mes turime Jį tiktai visa 
širdimi mylėti. Taigi, pamirškite visą 
baimę prieš Jį ir atsiduokite Jam su vai
kišku, begaliniu pasitikėjimu. Jis lau
kia ko geriausio iš mūsų, ir mes nenori
me apvilti Jo, nepildydami tų pažadų, 
kuriuos duodame skautų įžody.

Nepailstamai stenkitės pildyti savo 
įžodį!
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Richmal Crompton.Kartą Vilijamas nupirko didelius, juo
dus akinius. Jis nusipirko juos už pusę 
lito iš berniuko, kuris sumokėjo už juos 
vieną litą kitam berniukui, kurio miru
sios tetulės pussesers seneliui jie pri
klausė.

Vilijamas labai didžiavosi savo akiniais 
ir nešiojo juos mokykloje visą priešpietį, 
nors jam ir viskas susiliedavo prieš akis 
ir jis negalėjo atskirti vieno daikto nuo 
kito. Bet visa tai Vilijamas mielai kentė
jo, nes jautėsi užimąs ypatingai svarbią 
vietą savo draugų tarpe.

Jonas pasiskolino akinius popiečiui. 
Spręsdamas savo aritmetikos uždavinius, 
jis negalėjo matyti tikrų skaitmenų ir pa
darė daugybę klaidų, bet ką tai reiškia 
palyginti su malonumu, kurį teikia aki
niai! Mikas išsiprašė juos kitai dienai. 
Net ir keletas kitų klasės draugų nedrą
siai pasisakė norį akinius pasiskolinti, bet 
Vilijamas jiems atsakė. Jo akiniai turėjo 
priklausyti tiktai jam ir jo dviem arti- 
miausiem draugam, Jonui ir Mikui.

Trečią dieną vienas mokytojų paste
bėjo, kad akiniai trijų berniukų bendra 
nuosavybė ir iš tikrųjų niekam nėra rei
kalingi. Jis uždraudė nešioti juos mokyk
loje, ir draugai nuo tos dienos užsidė
davo juos pakaitom eidami namo iš mo
kyklos arba žaisdami pertraukos metu.

— Mano tėvas, — tarė Jonas išdidžiai, 
eidamas su Miku ir Vilijamu kaimo gat
ve, — mano tėvas turi porą akinių, ku
riuos jis kasdien nešioja.

— Bet jo akiniai kitokie, — atsiliepė 
Vilijamas, kuris tuo momentu juos ne
šiojo. — Jo akiniai ne tokie stori, kaip 
mano.

— Nesvarbu, — sakė Mikas, — aš tu
riu tetulę, kuri įsideda dirbtinius dantis.

— Kas iš to? — paklausė Vilijamas, — 
svetimi dantys nėra akiniai. Jie atrodo 
kaip paprasti dantys. Niekas nemato, kad 
jie dirbtini.

— Žinoma, niekas jų nemato, — atsa
kė Mikas, — bet juos galima girdėti: jie 
barška.

— Mano pusbrolis pažįsta žmogų, — 
sakė Jonas, — kuris turi stiklinę akį. 
Stiklinė akis nejuda, tuo tarpu kai antra 
sveika akis žiūri į visas puses.

— O mano tėvas žino žmogų, — pa
stebėjo Vilijamas, — kuris turi medinę 
koją.

— Aš, rodos, girdėjau kažkur apie 
žmogų su medinėm rankom ir kojom, 
pritaisytom prie tikro jo kūno, — atsi
liepė Mikas.

— Kas čia ypatinga? — tarė Vilija
mas užsisvajojęs, — aš kartą girdėjau 
apie žmogų su dirbtiniu kūnu ir tikrom 
rankom bei kojom.

Draugai net išsižiojo, išgirdę apie to
kį dalyką, ir Vilijamas pastebėjo, kad jis 
peržengė tikrenybės ribas. Jis pataisė sa
vo akinius ant nosies ir užbaigė ramiai:

— Gal man tai prisisapnavo. Nebeat
simenu tikrai.

— Žinoma, sapnavai, — pastebėjo Jo
nas, — juk toks dalykas tiesiog netikė-

tinas. Kaip gi jo viduriai veiktų, jeigu jis 
turėtų dirbtinį kūną.

— O aš manau, kad tai ko puikiausiai 
gali būti, — atkirto Vilijamas. — Jo vi

duriai bus mašina su rateliais ir spyruok
lėmis, ir viskas veiks kaip laikrodis. Jam 
reikėtų tiktai užsukti save kas rytą.

Draugai nustebo. >
— Aš nesakiau, kad tai negalima, — 

pasiteisino Jonas, — aš tiktai sakiau, kad 
tai netikėtina.

Toks Jono kalbos žinojimas padarė vi
siems didelio įspūdžio ir kalba valandėlei 
nutrūko.

— Aš galiu vaikščioti kaip žmogus su 
medine koja, — pasigyrė Vilijamas ir pra
dėjo vieną koją vilkti žeme.

— Aš moku kalenti dantim, lyg jie bū
tų ne mano, — neatsiliko ir Jonas.

— O aš moku vienos akies nejudinti ir 
antrą vartalioti, — tarė Mikas ir ėmė ro
dyti, ką mokąs.

Jie ėjo toliau tylėdami, sąžiningai 
stengdamiesi atlikti savo uždavinius: Vi
lijamas šlubavo, Jonas kaleno dantimis ir 
Mikas vartė savo akis.

Trumparegis praeivis, sutikęs tris ber
niukus, staigiai sustojo ir pažvelgė Į juos 
nustebęs.

— Dieve mano! — jis sušuko.
— Aš turiu medinę koją, — paaiškino 

Vilijamas, — ir jis, — rodydamas į Mi
ką, — turi stiklinę akį, o anas dirbtinius 
dantis.

— Kaip baisu! Dieve mano! — pakar
tojo žmogus.

Jie paliko jį stovintį gatvėje.
Mikas, kuriam akys galutinai susimai

šė, nutarė sukti į namus. Jis įsivaizdavo, 
kad atliko savo uždavinį ko puikiausiai, 
nors Vilijamas ir Jonas jį įtikinėjo, kad 
tai netiesa.

— Abi tavo akys juda.
— Ne, jos nejuda. Viena nejuda. Aš 

jaučiu, kad ji nejuda.
— Bet mes matome, kad ji juda.
— Man nesvarbu, ką jūs matote. Aš 

pats žinau, ką darąs. Tai mano akis ir aš, 
tur būt, sugebėsiu pasakyti, ar ji juda, 
ar ne... Štai ir viskas.

Ir piktai vartaliodamas šį kartą abi 
akis, jis nuėjo sau.

Vilijamas ir Jonas žygiavo toliau, vie

nas vis dar šlubuodamas, o antras kaleno 
dantimis. Staiga abu sustojo.

Takelyje prieš vienus namus stovėjo 
ligonių kėdė-vežimėlis, ant jos buvo pa
dėta antklodė ir didelė skara.

— Štai mano kėdė, — pasakė Vilija
mas. — Tikrai sunku žmogui visą laiką 
šlubuoti.

Jis atsisėdo į kėdę su tokiu smarku
mu, kad jo akiniai* nukrito. Nors pasau
lis atrodė daug malonesnis be akinių, bet 
Vilijamas juos vėl užsidėjo ir įsivyniojo 
kojas į antklodę.

— Pavežiok mane truputį, — jis pa
prašė Jono. — Juk dirbtiniai dantys žmo
gaus neišvargina.

Bet Jonas prieštaravo.
— Tai ne mūsų važiuojamoji kėdė.

Ateis kažkas ir padarys skandalą, jeigu — 
mes ja žaisime. Be to, — jis pridūrė pik
tai, — kas tau sakė, kad dantys manęs 
neišvargino. Ar mėginai kalenti? Man net 
žandikaulius skauda.

— Ką šneki? — nekantravo Vilijamas.
— Nebekalbėk apie savo dantis. Ar šiaip 
ar taip, žandikauliai tikrai nesilsėtų, jei
gu atsisėstumei kėdėje. Bet mano kojos 
ilsisi. Mes pažaisime čia pat ir greit grą
žinsime kėdę. Aš manau, kad kiekvienas 
žmogus mielai paskolintų savo kėdę varg
šui senam žmogui su medine koja ir jo 
draugui, turinčiam dirbtinius dantis.

— Man nieko gero iš to, jeigu aš tave 
stumsiu, — karčiai atsiliepė Jonas.

— Dirbtiniai dantys pradėjo blogai 
veikti tavo būdą, — atsakė Vilijamas 
griežtai. — Eikš, pavėžyk mane.

Jonas ėmė stumti kėdę, iš pradžių lė
tai, paskui greičiau ir greičiau. Vilijamo 
veidas spindėjo laime. Viena ranka jis 
laikė akinius, o antra kėdės atramą. Gat
vės gale jie sustojo.

— Tu puikiai moki stumti, — pagyrė 
Vilijamas. Jis retai girdavo, ir Jonas la
bai nusidžiaugė.

— Nesunku, — gynėsi Jonas, — galė
čiau stumti dešimts kartų greičiau.

Vilijamas dar geriau apsikamšė ant
klode ir pataisė akinius.

— Ar aš atrodau kaip vargšas senas 
vyras? — jis paklausė išdidžiai.

— Ne, tu turi berniuko veidą. Tu ne
turi nei -raukšlių, nei ūsų.

Vilijamas iškraipė savo bumą ir iš
pūtė akis.

— Ar dabar gerai? — jis paklausė to
kiu balsu, kokiu galima kalbėti iškraipy
tom lūpom.

Jonas į jį kritiškai pažiūrėjo.
— Dabar tu panašus į beždžionę, — jis 

pasakė.
Vilijamas paėmė ilgą vilnonę skarą, 

ant kurios iki šiol sėdėjo, ir apsisupo gal
vą ir veidą. Tesimatė tiktai jo akiniai.

— Ar dabar gerai? — jis pasiteiravo 
dusliu balsu.

— Taip, — atsakė Jonas, — dabar ge
rai. Dabar galėtumei bet kuo būti.

— Puiku, — pasigirdo Vilijamo balsas.
— Aš esu senas vyras. Stumk mane at
gal, bet atsargiai, nes aš labai senas.
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Jie pradėjo kelionę atgal. Jonas stū
mė lėtai, o Vilijamas, atsilošęs kėdėje, 
džiaugėsi savo role. Jo akiniai išmintin
gai spoksojo iš skaros.

Staiga moteris, ėjusi pro šalį, sustojo.
— Dėde Jurgi! — ji džiaugsmingai 

sušuko.
Ji buvo aukšta, plona, žilais plaukais, 

bet linksmai apsirengusi. Jos balsas skam
bėjo saldžiai ir meiliai.

— Štai, malonus dalykas, — ji tęsė, — 
kadangi negavome atsakymo į laišką, 
manėme, kad nebeatlankysi mūsų. Ir da
bar sutinku tave kelyje pas mus! Kaip 
puiku! Nebūčiau tavęs pažinusi, brangus 
dėde, bet pažinau kėdę ir vilnonę skarą, 
kurią numezgiau tau gimimo dienai. Koks 
tu geras, kad ją nešioji! Ir kaip gerai tu 
atrodai!

Pasilenkusi ir pabučiavusi vilnonę ska
rą ten, kur jos nuomone turėjo būti dė
dės skruostas, ji kreipėsi į nustebusį 
Joną:

— Tu, geras berniuke, gali dabar eiti. 
Aš pati nuvešiu dėdę į namus.

Gavęs iš ponios dvidešimt centų ir pa
žiūrėjęs į savo draugą, Jonas išnyko, po
nia tačiau ėmė stumti kėdę.

Vilijamas buvo toks sumišęs, kad ne
žinojo kaip pasielgti. Dar rūpestingiau 
įsisupęs į skarą, jis leido stumiamas gat
ve, nežinia kur.

Staiga moteris suriko jam į ausį:
— Kaip jautiesi, brangus dėde?
Vilijamas pajudėjo kėdėje, ieškodamas 

būdo pabėgti. Bet reikėjo atsakyti poniai 
į klausimą. Taigi, bijodamas, kad balsas 
jį išduos, jis neaiškiai baubtelėjo.

— Aš tokia laiminga! — klykė ponia 
prie Vilijamo ausies. — Aš tokia laimin
ga, kad pradėjote jaustis geriau. Reikia 
tiktai noro pasitaisyti ir tikrai taip ir 
įvyks.

Tuomet Vilijamas pastebėjo, kad jį 
įstūmė pro vartus į gražų sodą. Jausda
masis baisaus priešo pagrobtas, jis klausė 
savęs, ar yra vilties išsigelbėti. Ką jam 
darys, kai pastebės, kas jis per vienas? 
Jis negalėjo kvėpuoti, jis vos matė ir ne
žinojo, kas jo laukia. Dėl visa ko jis vėl 
baubtelėjo ir ponia, palikusi jį mažoj 
aikštelėj, nuėjo už tvorelės.

— Jis atėjo! Dėdė Jurgis atėjo! — pa
sigirdo džiaugsmingas jos balsas.

— Dieve! — atsakė kitas balsas. — Jis 
toks nervingas. Ką mes su juo veiksim?

— *Nesvarbu. Jis turtingas. Galima pa
taikauti jam.

— Nekalbėk taip balsiai. Jis dar išgirs.
— Nebijok nieko. Jis visiškai kurčias.
— Kur jį sutikai, mieloji?
— Gatvėj, visai netikėtai, — nusijuo

kė ponia linksmai. — Jį vežė mažas ber
niukas.

— Kaip jį pažinai? Jau 10 metų jo 
nematėme.

— Pažinau kėdę ir skarą. Šiaip jokiu 
būdu nebūčiau jo pažinusi. Jis baisiai įsi
supęs į antklodę, mat, bijo šviežio oro. 
Senas jau, ko benorėti.

— Ar nereikėtų pas jį nueiti?
— Nieko, nueisim. Jis nemėgsta žmo

nių, ir, be to, jis toks kurčias.
— Gal paaiškintumei berniukams...
— Taip, žinoma. Vaikai, atėjo mūsų 

dėdė, kurio nematėme ilgus metus. Jis 
vasarai apsigyveno čia kaimynystėje. Mes

Su mokymusi ir tinginiavimu surištas dar vienas veiksnys, kuris paprastai 
esti tautų nepriklausomybės ir laisvės šulas ir laidas. Tas veiksnys — darb
štumas. SKAUTYBĖ BERNIUKAMS (273 pusi.).

jo prašėme atsilankyti, bet jis neatsakė 
į mūsų laišką. Šiandien aš jį sutikau ir 
atsivedžiau. Jis visada kiek piktas, bet 
labai turtingas.

Kažkas pertraukė kalbėtoją.
— Taigi, eikime pas jį. Gal jam nuo

bodu.
Vilijamui visai nebuvo nuobodu. Jis 

klausėsi pasikalbėjimo ir stengėsi iš
spręsti, ar pamatys, jeigu jis ims šliaužti 
vartelių linkui. O gal geriau būtų staigiai 
pašokti ir pabėgti dideliais šuoliais?

Jis buvo beveik nutaręs pasirinkti 
paskutinį būdą, kada visa grupė žmonių 
pasirodė takelyje. Vilijamas išsižiojo: ten 
buvo ponia, kuri jį pagavo; už jos ėjo kita 
labai sena ponia su romėnų nosim ir la
bai griežta veido išraiška. Jomis sekė 
kažkoks jaunas žmogus ir labai stiprios 
kūno sudėties studentas. Gale visos tos 
procesijos Vilijamas pamatė mažą mer
gaitę. Jis pažinojo tą mergaitę.

Jos vardas buvo Emilija, ir ji lankė 
tą pačią mokyklą, kaip ir Vilijamas. Jis 
jos nekentė ir visur persekiojo.

Greit Vilijamas pasijuto savo priešų 
apsuptas ir jo širdis ėmė alpti. Visi žiū
rėjo į jį su dideliu susidomėjimu.

— Tu pažįsti mamą, brangus dėde, — 
sušuko jaunesnė ponia.

Mama ištiesė savo ranką, bet Vilija
mas tiktai subaubė. Jam patiko tas gar
sas: jis buvo toks įspūdingas! Visi išsi
gando ir žengė žingsnį atgal.

— Pyksta! — sušnibždėjo jaunesnioji 
ponia gana balsiai.

— Tylėk, Friderika, — subarė ją se
nesnioji ponia. — Jis dar išgirs.

Ponia, pavadinta Friderika, vėl nusi
lenkė prie jo ausies.

— Ar geriau girdi, mielas dėde? — ji 
suklykė.

Vilijamas vėl baubtelėjo, ir visi paėjo 
dar vieną žingsnį atgal.

— Man atrodo, kad jis serga, — pa
stebėjo Friderika. — Tikiuosi, kad jis mū
sų neužkrės. Ištirk jo sveikatą, Petrai. — 
Ji pastūmė studentą pirmyn-.

— Tai mano sūnus, brangus dėde. Jis 
medikas ir mielai tave apžiūrės.

Studentas priėjo prie kėdės, o kiti pa
sitraukė į sodo gilumą.

— Kaip jautiesi, dėde Jurgi? — pa
klausė jis mandagiai. Nesulaukęs atsaky
mo ir prisiminęs, kad dėdė kurčias, jis 
sušuko balsiai:

— Kaip jautiesi, mielas dėde?
Vilijamas nieko neatsakė. Jam buvo 

įdomu žinoti, kiek ilgai truks, kol vienas 
iš jų nuklos antklodę ir skarą ir nuims 
jo akinius ir tikėjosi, kad tas, kuris jį 
baus, nebus vienas iš tų stiprių jaunų 
vyrų.

— Ar... ar aš galiu pažiūrėti pulsą? 
Pulsą, — tęsė studentas Petras.

Vilijamas sėdėjo ant savo rankų ir su
baubė. Petras susiraukė.

— Gal parodytumėte man liežuvį. Lie
žuvį, prašau. Jūs sergat. Parodykite lie
žuvį.

Jis griebė skarą, norėdamas atidengti 
ligonies veidą. Vilijamas staigiai pasipur

tė, subaubė, ir Petras pašoko kaip įgeltas. 
Vilijamas tikrai puikiai pramoko baubti! 
Petras dar kartą pažvelgė į dėdę ir nuėjo 
pas kitus.

— Aš... aš jį ištyriau, — jis pranešė, 
taisydamas apikaklę, lyg ji būtų per 
ankšta. — Aš jį ištyriau. Jis sveikas, tik 
nuotaika jo biauri. Štai ir viskas.

— Vadinasi, tavo eilė, Juozai, — pa
sakė senoji ponia. Friderika atvilko kitą 
jaunuolį.

— Štai mano sūnus Juozas, — ji krei
pėsi į Vilijamą. — Jis mokytojas ir labai 
nori su tavim pakalbėti, mielas dėde, — 
ir, linksmai linktelėjusi akiniams, ji pa
sitraukė.

Mokytojas nelinksmai šypsojosi.
— Labą dieną, dėde Jurgi (po šimts), 

mes taip džiaugiamės matydami tave (ka
žin, ar kas džiaugiasi), mes tikimės tave 
dažnai matyti (aš tai nesitikiu), mes no
rime sudaryti vieną laimingą šeimą (tu 
biauri, sena mumija), mes tikimės... mes 
tikimės...

Juozas nebežinojo, ko tikėtis ir, visas 
paraudęs, nutilo. Vilijamas, kuris džiau
gėsi pasakyta prakalba, mintyse parodė 
jam liežuvį.

— Viskas tvarkoj, — jis pareiškė ki
tiems. — Senis dabar visai gerai nusi
teikęs. Matyt, mano žodžiai jam patiko.

Vilijamas spoksojo į grupę pro savo 
didelius akinius ir klausė savęs, kas da
bar įvyks. Jis nedrįso pajudėti, bijoda
mas, kad antklodė arba akiniai galėtų nu
kristi. Tuomet jis pamatė dvi tarnaites 
nešant stalą ir tacą su įvairiais skanumy
nais. Ar jam tikrai teks pasninkauti ir 
žiūrėti, kaip kiti valgys? O gal pamėginti 
užkąsti. Vistiek jį anksčiau ar vėliau pa
žins. Jis negalės amžinai pasilikti sveti
mam sode, badauti ir baubti! Jis nežino
jo, ką daryti, ir jis nežinojo, ką jie da
rys, sužinoję, kas jis esąs.

Tada jis pamatė Emiliją prieš save. Jos 
veido išraiška buvo be galo saldi ir ran
koje ji laikė rožių bukietą. Padėjusi gė
les ant Vilijamo kelių, ji tarė:

— Brangus dėde, mes taip džiaugia
mės, kad tu mus atlankei. Mes tave taip 
mylime!

Vyresnieji žiūrėjo į gražų vaizdą ir 
šypsojosi. Vilijamas jau rengėsi baubte- 
lėti, bet staiga visi atsisuko: takelyje prie 
vartų pasirodė paraudęs ir pamėlynavęs 
iš pykčio senas vyras.

— Kur jis? — šaukė senis. — Sako, 
kad jis čia! Kur jis, vagis, niekšas! Kaip 
jis drįso paimti mano kėdę?! Aš jam pa
rodysiu...

Vilijamas nelaukė, kol jam parodys. 
Nepaprastai greitai numetęs antklodę ir 
skarą, jis movė tvoros linkui. Senis su
čiupo kauptuką, kuris darže buvo pa
mirštas, ir metė jį į Vilijamą. Tas tuoj 
ėmė šlubuoti.

— Brangus dėde Jurgi, — šaukė Fri
derika. — Nežinau, kas įvyko, bet aš vi
suomet sakydavau, kad galėtumei vaikš
čioti, jei tik norėtumei.

(Tęsinys 50 pusi.).
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SKAUTYBĖ ESTIJOJE
Estijoj skautai pradėjo organizuotis 1917 m. Tartu mieste. 

Pradžiai pagrindą davė, tuo laiku gerai žinomas, bem. gimn. mo
kytojas Anton Ounapuu. Jis pats suorganizavo pirmąją estų 
skautų draugovę.

Tuo laiku tėvynės padangėse sušvito gaisro pašvaistė, 
skelbdama kovą už laisvę. Tėvynė kvietė visus, kas gali, kovoti 
ir su ginklu rankoje žūti už laisvę. Tokių žuvo tūkstančiai. Žuvo 
ir pirmasis skautijos pionierius Anton Ounapuu. Po keletos 
metų tauta tapo nepriklausoma. Tuo metu jaunuolių tarpe kilo 
karštas troškimas būti savo tėvynei dar naudingesniais ir jai 
padėti visokiais būdais.

Trumpu laiku, milžinišku greitumu didėjo skautų eilės, ir 
tuo laiku jų skaičius buvo pasiekęs net iki 10.000. Vien, pav., 
Tartu mieste 1921 m. buvo užregistruota 1295 skautai; jaunes
niųjų skautų tuo metu tebuvo tik 30. Tokiu milžinišku tempu 
didėjančios organizacijos augimu visuomenė buvo be galo nu
stebinta. Jaunuolių būriai žygiuodavo laisvos tėvynės takais su 
šūkiu: budėk! ir tikrai jie buvo pasiruošę atsiliepti į tėvynės 
šaukimą, jeigu ši būtų jų pareikalavusi.

Tuo metu buvo aiškiai jaučiama vadų stoka. Trūko išvidinės, 
moralinės stiprybės, o buvo tik labiau išorinė, gal dar karinio 
pobūdžio efektas. Šis dalykas sukėlė vadams rūpesčio, nes 
skautybė nestovėjo ant reikiamo pagrindo. Be to, 1921 m. su
siorganizavo nauja, t. vad.. Noorseppade, organizacija, kuri irgi 
pradėjo veikti panašiais principais, kaip skautų. Todėl buvo 
reikalo sukviesti visus vadus ir nustatyti tikslias gaires toli
mesniam ir tobulesniam veikimui. 1921.111.20 buvo sušauktas 
skautų vadų kongresas. Buvo sukviesti visi vienetų vadai, at
stovai iš visos Estijos. Buvo išrinkta vadovybė ir nustatyta: uni
forma, ženklai ir t. t. Po kongreso darbas ėjo visai sparčiai. 
Buvo leidžiami du laikraščiai: Eesti Skaut (Estijos skautas) ir 

Ole Valmis (Budėk!). Tais pačiais metais įsikūrė, taip vad., 
Skautų Draugų Sąjunga. (Skaudi Soprade Liit), kas žymiai pa
gerino vadų moralinę ir skautų materialinę būklę.

1921 m. skautybė yra intensyvaus darbo ir formavimosi 
stadijoj. Tais metais Tartu mieste kūrėsi pirmoji jūrų skautų 
(18) draugovė, kuriai vadovavo kan. J. Usin. Šios dr-vės skautai 
suruoštoje skautų parodoje parodė gražių savo darbo gaminių: 
įvairaus dydžio burinių laivų, laivelių, baidarių ir kt. Taip pat, 
gen. Podderio rūpesčiu ir Itn. M. Bergmanno vadovaujama, su
siorganizavo raitelių draugovė. VI.24 buvo didelis Tartu mieste 
skautų paradas, kuriame dalyvavo per 1000 skautų. Koks inten
syvus tuo laiku buvo darbas, galima spręsti iš to, kad valstybė 
apdovanojo 7 skautų vadus ordinais.

Buvo padaryta į Suomiją ekskursija, kurioje dalyvavo 1500 
skautų.

Nuo 1922—1925 m. toji masinė organizacija turėjo peržengti 
„švarumo“ slenkstį. Buvo pradėta tvarkytis tikrąja skautybės 
prasme ir jos nuostatais. Buvo pradėta tvarkytis saviauklėjimosi 
principu.

Tai buvo daugeliui, kaip jauniems, taip ir suaugusiems, ne
suprantama, sunkiai prieinama ir įgyvendinama. Bet idėjos ir 
geri norai laimėjo.

1926 m. įvyko pirmoji tautinė Estijos skautų stovykla, ku
rioje dalyvavo daug estų skautų ir nemaža užsieniečių.

1932 m. įvyko II jų tautinė stovykla, kurioje dalyvavo taip 
pat nemaža svečių iš užsienių; pirmą kartą Estijos skautų sve
čiais šioj stovykloje buvo viena reprezentacinė Lietuvos skautų 
draugovė. Š. m. vėl įvyks tautinė estų skautų stovykla.

Lietuvos ir Estijos skautų santykiai yra labai geri ir nuo
širdžiai bičiuliški. Mūsų draugovė jų tautinėje stovykloje buvo 
nepaprastai šiltai priimta ir Estijoje mūsų skautams ir mūsų 
kraštui surado labai daug draugų.

Sk. vyt. Br. Valeika.

Mus kviečia į užsienius stovyklauti
Šiais metais užsieniuose įvyks visa eilė tautinių ar jubi

liejinių stovyklų, į kurias kviečiami ir svetimųjų kraštų skau
tai. Užsienio dalis yra gavusi kvietimų Lietuvos skautams į šias 
stovyklas:

1) Norvegijos skautų sąjunga (Norsk Speidergutt - For- 
bund) savo 25 metų sukakčių proga, šių metų liepos mėn.
6— 15 d. netoli sostinės Oslo, pajūry, ruošia VII tautinę sto
vyklą, į kurią kviečia iš Lietuvos atsiųsti reprezentacinį 25 
skautų vienetą. Smulkmenas apie šią stovyklą žada pranešti 
vėliau.

2) Prancūzijos skautų sąjunga (Mouvement dės ėclaireurs 
unionistes de France) taip pat savo 25 metų sukakčių proga 
ruošia tautinę stovyklą, kuri įvyks šiais metais rugpiūčio mėn.
7— 17 d. Alzase, prie Colmar miesto. Kviečia atvykti; smulk
menas praneš vėliau.

3) Austrijos skautų Šv. Jurgio vardo sąjunga (Osterreichi- 
sches Pfadfinderkorps „St. Georg“) šiais metais švenčia savo 10 
metų jubiliejų ir ta proga liepos mėn. 17—27 d. laikotarpy ruo
šia prie Luxenburgo (netoli Vienos) stovyklą, į kurią ypač nuo
širdžiai prašo atsilankyti Lietuvos skautus. Smulkmenas taip pat 
žada pranešti vėliau.

4) Suomijos YMCA skautų sąjunga (Suomen NMKYN 
Partioliiton Kultarantaleiri) prašo atsiųsti reprezentacinį vienetą 
į jų tautinę stovyklą, kuri įvyks š. m. liepos mėn. 18—27 d. 

netoli Nadendal. Stovyklos mokestis vienam asmeniui 150 suo
mių markių.

5) Pietų Australijos skautų sąjunga, sąryšyje su Pietų 
Australijos 100 metų jubiliejumi, ruošia netoli Adelaide stovyk
lą, kuri truks nuo š. m. gruodžio mėn. 26 d. iki 1937 m. sausio 
mėn. 4 d. Pravažiavimas Australijoje būsiąs papigintas. Smulk
menos vėliau.

6) Estijos skautų sąjunga nuo š. m. liepos mėn. 10 iki 20 d. 
ruošia netoli Hapsalu, pajūry, savo III tautinę stovyklą. Sto
vyklos metu bus iškylų į įdomesnes Estijos vietas. Stovyklos 
mokestis — apie 25 litus vienam asmeniui.

Užsienių dalis, gavusi apie šias stovyklas smulkesnių da
vinių, paskelbs juos Skautų Aide.

Sktn. K. Laucius.

JAPONIJA.

Admirolas Makata Saito, Japonijos ex ministeris pirminin
kas, vyriausios skautų sąjungos tarybos narys, paskirtas Kinijos 
skautų šefu.

RUMUNIJA.
Rumunijos skautų sąjunga Associatia Cercetassi Romaniei 

džiaugiasi, kad J. D. karalius Karolis priėmė Rumunijos skautų 
šefo titulą.

G. Glovackis-Grigaliūnas
(užs. d. bendr.).
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Šį mėnesį ir Estija mini savo tautos Nepriklausomybės šventę. Estai yra mums drauginga tauta. Ir jų skautai yra dideli mūsų 
bičiuliai. 1932 m. jų tautinėje stovykloje mūsų reprez. draugovė buvo labai šiltai priimta, čia šiuose dviejuose paveikslėliuose 
matome mūsų skautus, ten buvusius. Kairėje mūsų skautas bando estų vienos draugovės kabantį tiltą. Dešinėje matome būrelį 

mūsų skautų, įlipusį į garsiojo estų sostinės Talino pilies bokšto viršūnę.

ANGLAI DĖKOJA UŽ MŪSŲ UŽUOJAUTĄ DĖL 
KARALIAUS JURGIO V MIRTIES.

Mirus Jo Didenybei Anglijos karaliui Jurgiui V, kuris 
buvo Anglijos skautų globėjas, mūsų sąjungos šefo pavaduo
tojas dr. J. Alekna pasiuntė savo ir visų Lietuvos skautų vardu 
užuojautos telegramą lordui Baden-Powelliui. Taip pat pasiuntė 
užuojautos telegramą tarptautinio biuro direktoriui p. H. Martin, 
kuris yra anglų skautų sąjungos užsienio dalies vedėjas, p. Ka
mantauskas. Į šias telegramas atsiuntė padėkos laiškus Anglijos 
skautų šefo pavaduotojas lordas Somers ir p. Martinas.

Lordas Somers rašo šiaip:
„Brangus Daktare Alekna, Nesant lordo Baden-Povvellio, 

kuris yra Pietų Afrikoje, aš skubu pareikšti Tamstai ir visiems 
Lietuvos skautams mūsų nuoširdų dėkingumą už jūsų malonią 
užuojautos telegramą dėl Jo Didenybės Karaliaus Jurgio V, 
mūsų skautų sąjungos globėjo, mirties. Mes dėkojame jums už 
malonų dėmesį, kurį parodo skubi telegrama, ir užtikriname 
Tamstą, kad mūsų brolių Lietuvos skautų užuojauta dėl mūsų 
nebeatitaisomo nuostolio yra labai vertinama.

Tikėk man, Jums labai atsidavęs (parašas)“.

P. H. Martin atsiuntė tokio turinio laišką:
„Mano Brangus Pone Kamantauskai, Anglų Imperijos 

skautų sąjungos vardu aš noriu Tamstai nuoširdžiausiai padė
koti už Tamstos labai malonią telegramą, kurioje Tamsta reiški 
mūsų brolių Lietuvos skautų užuojautą dėl mūsų nebeatitai
somo nuostolio, kurį mes turime pakelti dėl Jo Didenybės Ka- 
raliaus-Imperatoriaus Jurgio V, Anglijos skautų sąjungos glo
bėjo, mirties.

Mirusysis karalius visumet rodė didelį susidomėjimą skau
tų judėjimu ir Jo pašaukimas į Aukštesnę Tarnybą verčia mus 
netekti ne tik mylimo suvereno, bet taip pat ištikimo tėvo ir 
draugo.

Mes esame labai dėkingi už jūsų užuojautą mūsų skausme. 
Tikėk man, Jums labai atsidavęs (parašas)“.

K. Laucius.
NAUJA DANIJOS SKAUČIŲ ŠEFĖ.

Iš Danijos skaučių padangės pranešama, kad sosto įpėdinio 
žmona, buv. švedų princesė Ingrida, sutiko būti visos Danijos 
skaučių šefe. V. Ružančovaitė

(užs. d. bendradarbė).

Fot. prof. S. Kolupailos.Kokia graži mūsų tėvynė žiemą, kokie puikūs balti jos medžiai.
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Pereitieji metai nebuvo perdaug vai
singi. Daugelis vienetų ilgai ir su pasiry
žimu ruošėsi ilgoms ir Įdomioms kelio
nėms upėmis į Jūros Dieną Klaipėdon, į 
Jūrų Skautų Skyriaus numatytus sąskry
dį bei kursus. Nuo viso to teko, deja, su 
gailesčiu atsisakyti visiškai vėlai, paaiškė
jus, kad Jūros Diena neįvyks.

Vistik mūs ežerai, gražiosios upės, ma
rės ir jūra nepaliko be jūrų skautų dai
nų ir šypsenos. Visomis upėmis ir ežerais 
nedideliais būreliais keliavo drąsūs ir 
linksmi jūrų skautai šimtus kilometrų.

Jūrų skautų darbas ir nuotaika už
krėtė ne tik brolius skautus, moksleivius, 
bet ir platesnius visuomenės sluogsnius. 
Skyriaus bei Skautų Aido organizuotose 
ir su tiek daug entuziazmo prof. S. Ko
lupailos vadovautose šiemet masinėje bai
darių kelionėje Paneriai — Kaunas daly
vavo jau apie 80 baidarių, o parade Už
sienio lietuviams pagerbti net 115 baida
rių.

Jūroje neišnyko žuvusio pirmojo jūrų 
skautų laivo Budžio dvasia. Jo keliais pir
mą kartą į tarptautinį jachtų ir buriuo
tuoju sąskrydį Forosunde (Švedijoj) ir 
Kentspilėj išplaukė jau keturios jachtos 
ir vienas motorlaivis su lietuviškom vė
liavom. Įgulų didesnė dalis — buvusieji 
Kl. jūrų skautai - budžiai. Kaip žinome, 
šie buvo įkurti 1924 m. Velykų atostogų 
metu irklais Klaipėdą pasiekusių dviejų 
Kauno jūrų skautų valčių (Gulbės ir 
Ruonio). Marėse šį rudenį pasirodė ne
didelė jachta Skautas, seno jūrų skautų 
draugo kpt. Kukučio pagalba įgyta. Joje, 
j. sk. K. Paužos, vadovybėje ruošiamos 
naujos jėgos.

Lietuvos jūrininkystės gyvenime 1935 
metai yra buvę vieni gražesniųjų.

Jau minėtas pirmasis mūsų kelių jach
tų pasirodymas su Lietuvos vėliava tarp
tautinėse’ regatose rodo, kad Lietuvoje 
pradedama suprasti, jog Baltijos jūroj 
mes turime ne tik privilegijų, kuriomis 
dar nepasinaudojome, bet taip pat ir pa-

REMKIME JŪRŲ SKAUTŲ SKYRIŲ.

Kad šis jūrų skautų skyrelis Sk. Aide 
būtų įdomus ir vis naudingesnis, jį turėtų 
ne tik skaitydami, bet ir bendradarbiau
dami remti visi jūrų skautai.

Reikia rašyti įvairiais, bet, kaip gali
ma, konkrečiais klausimais. Ypatingai iš 
lavinimosi srities.

Rašyti vienoje lapo pusėje, ir trumpai.
Specialius straipsnius siųsti vyr. sk. 

štabo jūrų skautų skyriaus vadui:
Sktn. Itn. P. LABANAUSKUI,
Karo laivas „Prez. Smetona",

Klaipėda.

reigų, kurias uždeda mums priėjimas 
prie jūros.

Pažymėtinas pirmojo Lietuvos kariško
jo — mokomojo laivo „Prezidento Sme
tonos“ įsteigimas ir paskyrimas jam ka
riškos įgulos. Laivas duos progos kasmet 
keliasdešimčiai jaunuolių atlikti karišką 
prievolę jūroje, susigyventi su ja ir gal 
pasiruošti net tolimesnei jūros tarnybai.

Praeitais metais padaryta graži užuo
mazga taip pat ir Lietuvos prekybiniam 
laivynui. B-vė „Maistas“ yra nupirkusi 
du ir užpirkusi trečią jūrinį laivą mūsų 
gaminių vežiojimui į užjūrio kraštus. Pre
kyba gi kasmet didėja, kas matyti iš re
kordinio 1935 metais į Klaipėdos uostą 
įplaukusių ir taip pat išplaukusių laivų 
skaičiaus — 1225 laivai! Plačiau apie tai 
rasite irgi tais metais pradėjusiam gyve
nimą žurnale „Jūra“.

Čia matom Tauragės jūrų skautus ant 
Panemunės-Tilžės tilto. Jie vasarą su savo 

laivu padarė įdomią ilgą kelionę.

Kas reikalinga jūrų skautams nuveikti 
šiais metais?

Jūrų skautai, kaip pirmoji mūsų jūrai 
pasišventusioji nuo 1922 metų Lietuvos 
jaunimo dalis ir organizacija, ir toliau turi 
likti visuomet avangarde jūros meilės ir 
jūrininkystės idėjų kėlime Lietuvoje.

Dvidešimt esamų jūrų skautų vienetų 
turi tapti lyg švyturiai visam kraštui, jie 
turi paruošti jūros reikalus mylinčių ir 
suprantančių ir su jais susigyvenusių 
žmonių kartą. Jūrų skautai todėl ne tik" 
patys turi praktikuoti vandens sportą, 
skautišką iškylavimą ir keliones vande
niu, aplankyti pajūrį, mokytis plaukti, 
susinažinti su jūrininkyste ir gerosiomis 
jos ypatybėmis, bet ir visą aplinkinį jau
nimą ir visuomenę pratinti prie to, mo
kyti, supažindinti, parengti, informuoti. 
Tai atsiekti galima ne kalbomis, o pa
vyzdžiu. Keliaudami, jūrininkiška savo 
tvarka ir drausmingumu, savo gražiais 

jūriškai įrengtais būklais, plaukiojimo 
mokyklomis, valčių bei baidarių eskad
romis, plaukiojimo ir valčių rungtynėmis, 
šventėmis su jūriška programa ir kito
mis priemonėmis visuose ežeruose ir upėse 
bei jų apylinkėse galėsite atlikti jūrų 
pareigą ir didelį darbą mūsų jūrai ir tė
vynei nudirbti.

Darbui pasiruoškite visų pirma su
tvarkydami savo įgulas. Skaičiumi didėti 
nėra reikalo, svarbiau kokybė. Tie, kurie 
dėl kurių nors priežasčių negalės prisitai
kinti ar per maža turi entuziazmo, pri
valo skautiškai susiprasti ir iš ąios ša
kos pasitraukti. Visi vienetai darbe turės 
daug sunkumų ir lėšų trūkumą. Tesu
daro todėl kiekvienas vienetas iš skautų 
tėvų ir prijaučiančių rėmėjų būrelius. 
Kiekvienas vienetas, be to, turi turėti 
savo globėją, kuris iš arčiau prižiūrėtų 
darbą, skautų įstatus ir nustatytų apsau
gos taisyklių vykdymą. Dirbkite pa
laipsniui, nesiimkite iškart perdaug sun
kių uždavinių ir į visą darbą pasistenkit 
įtraukti rėmėjus, juos sudominti, už
krėsti.

Svarbia jūs pareiga laikykite nenu
krypti nuo skautystės, neperžengti ribų, 
nepereiti į bu v. rusų jūreivio ar kitokio 
piratų tipo pamėgdžiojimą. Lietuvoje kaž
kodėl pažįstamos vien blogosios jūrininkų 
ypatybės ir ta pažiūra perduodama dažnai 
dar ir jaunajai kartai. Nepagalvojama apie 
jūrininkus atradėjus, kolonizatorius, civi
lizacijos ir kultūros pionierius įvairiuose 
kontinentuose, apie didžiuosius geografus, 
mokslininkus, ašigalių tyrinėtojus, ištver
mingus žvejus, narūnus, povandeninių ir 
kitų mažų laivų didvyrius, jų gyvenimą, 
ypatybes. Šie gi turi būti imami pavyz
džiu.

Žinodama jūrų skautų vadų ir instruk
torių trūkumą jūrų skautų vadovybė 
šiais metais suruoš jūrų skautų vadams 
specialius kursus — mokyklą, esamų jau 
panašių mokyklų kitose šakose pavyz
džiu. Praktiški darbai bus atlikti specia- 
lėje stovykloje pajūry pavasarį bei jūrų 
valtyse, būrinėse jachtose, prekybiniuose, 
uosto ir, gal būt, karo laivuose. Dides
nis bandomasis sąskrydis numatomas tik 
tuo atveju, jei įvyks jūros diena. Visi 
vienetai jau dabar tesudaro visų metų 
smulkią veikimo, švenčių ir kelionių pro
gramą ir „plačiai ją išdėstę teprisiunčia j. 
sk. skyriui, kad ąis galėtų laiku duoti pa
tarimų ar pastabų. Iki vadų kursų su 
teoretiškąja jūrininkyste ir jūrų skau
tystės dalimi vienetai bus supažindinti 
per aplinkraščius, Skautų Aidą, Skautybę 
bei Jūrą.

Senos laipsnių programos ir uniformos 
yra peržiūrimos ir greitu laiku bus iš
siuntinėtos. Laikinai patariama vadovau
tis senosiomis. P. L.

b
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Fotografuoti gali kiekvienas

NUOTRAUKŲ KOMPOZICIJA 
PAVYZDŽIUOSE

(Pradžia Nr. 1).

Dėsnis, kad fotografuojamasis objek
tas turi turėti priešakyje erdvės, tinka ne 
vien žmones, bet ir visus judėjimą vaizduo
jančius objektus fotografuojant. Važiuojan
tis vežimas, automobilis, dviratininkas, 
traukinys, plaukiantis laivas, einantis žmo
gus, apskritai, kiekvienas judąs objektas 
privalo turėti erdvės priešais. Tokie 
objektai turi į vaizdą „įvažiuoti", bet ne 
„išvažiuoti" iš jo (palyginkit 5 ir 6 brėž).

Blogai. Gerai.

6 brėž.

Kas yra perspektyva, manau, taip pat 
žinote iš piešimo pamokų. Įsidėmėtina, 
kad perspektyviškas daikto atvaizdavimas 
suteikia vaizdui daugiau plastikos ir rit
mo. Palyginkit 7 ir 8 brėž. ir tuo lengvai 
įsitikinsite. Pirmajame atvaizduotas tiltas 
iš šono taip, kad jo svarbiausios linijos 
eina lygiagrečiai vaizdo kraštams. Atro
do nuobodus vaizdelis. Antrajame brėži- 
nėly atvaizduotas tas pats tiltas taip pat 
iš šono, tik kitaip — perspektyviškai. 
Koks skirtumas tarp šio ir pirmojo vaiz
delio, aiškinti, rodos, nebereikia. Taip

pat, kada norima stipriau pabrėžti judė
jimą reikia fotografuoti ne tiesiai iš šo
no, bet įstrižai iš priešakio, pav., va
žiuojantį traukinį ar plaukiantį garlaivį.

Tur būt, daugelis taip pat esate gir
dėję, kad vaizdai, kurie eina lygiagrečiai 
nuotraukos kraštams, neturi dalyti jos 
per pus, o lygiagretės vaizdo linijos, pav., 
horizontas, turi būti žemutinėje ar viršu
tinėje nuotraukos dalyje. Kaip atrodo 
nuotraukos, kur nesilaikyta šio dėsnio,

matyti iš 9 brėžinio. Argi nenuobodus at
rodo toks vaizdas?

9 ir 10 brėž. taip pat pavaizduoja ki
tą svarbų dėsnį, kad fotografuojant to
lumos vaizdus reikia neužmiršsti kuo nors 
pagyvinti artumą. 9 brėž. artuma tuščia 
ir tai visą vaizdą gadina, nes jis atrodo 
negyvas, be jokios plastikos. 10 brėžinėly 
artumoje yra medis ir į tolumą vedąs ke
lias ir dėl to vaizdas tiek pasikeičia, kad 
lyginant jį su 9 brėž. sunku būtų pasa
kyti, jog čia tas pats objektas — mieste
lis — atvaizduotas.

Taigi, šie pavyzdėliai labai ryškiai pa
rodo, kokios didelės svarbos nuotraukai 
turi tinkama kompozicija. O čia dažnai 
nedaug ką tereikia padaryti? paėjėti 
žingsnį, antrą pirmyn ar atgal arba pasi
traukti kairėn ar dešinėn ir gaunamas vi
sai kitoks vaizdas.

TARP LIETAUS IR SNIEGO.

Šiemet žiemos tikra to žodžio prasme 
nebuvo ir vargu ar ji bebus. Vieną dieną 
lyja, kitą — sninga arba net tą pačią die
ną pakaitomis ir lietus pila ir sniegas 
drimba. Taigi foto mėgėjui puikių žie
mos nuotraukų šiemet, tur būt, teks išsi
žadėti.

Ką gi veikti tokiai žiemai esant? Lauk
ti kol ateis pavasaris? Ne! Ir blogiausiam 
orui esant galima padaryti labai įdomių 
nuotraukų. Kada šviečia saulė ar žvilga 
jos spinduliais nubertas sniegas, kiekvie
nas padaro gražių nuotraukų, bet geros 
nuotraukos esant blogam orui retas reiš
kinys. Skautams foto mėgėjams reikėtų 
pralenkti kitus ir susidomėti vadinamosio
mis „blogo oro“- nuotraukomis.

Ką gi fotografuoti? Visa, kas atvaiz
duoja blogą orą ir jo sudaromą nuotaiką 
gamtoje. Motyvų galima rasti kuone kiek
viename žingsny. Štai bėga su skėčiais 
žmonės, lyg kokie keliaują grybai. Tenai 
dumia gatve automobilis, taškydamas pur
vais praeivius, čia kelyje spindi pilnos 
vandens ratų vėžės. Užmiesty linksta nuo 
vėjo šlapiu sniegu apdribę medžiai. Mies
te gatvės asfalte atsispindi namai, medžiai, 
žmonės. O jei pasitaiko, kad pro debesis 
prasiveržia saulė ir yra tamsus fonas, fo
tografuodami prieš saulę galime nuotrau
koje net krentančius lašus atvaizduoti. 
Dažnai tokiomis dienomis viską apgaubia 

rūkas, o jam esant galima padaryti labai 
puikių motyvų. Ką ir kaip fotografuoti 
esant rūkui, buvo plačiai aprašyta Skau
tų Aide pereitais metais.

Tačiau ne tik ore, bet ir kambary esant 
galima padaryti gražių nuotraukų, vaiz
duojančių blogą orą.

Pav., sėdėdamas kambary kiekvienas 
gali nufotografuoti langą, kurio stiklu 
bėga srovelėmis žemyn vanduo arba ri
tasi atskiri jo lašai. Taip pat nepamirš
tini vaizdai pro langą į gatvę lietui ly
jant ar sniegui sningant.

Kas liečia techniškąją „blogo oro“ 
nuotraukų pusę, patartina naudoti kiek 
galima jautresnę negatyvinę medžiagą, 
nevartoti filtro, ir pakankamai apšviesti. 
Objektyvą reikia saugoti nuo lietaus la
šų, nes kiekvienas ant jo patekęs lašas 
negatyve sudaro neryškią dėmę. Apsau
goti jį nuo vandens ar sniego galima už
dėjus prietaisėli, kuriuo naudojamės fo
tografuodami prieš saulę („Sonnenblen- 
de“) arba atsistojus kur po medžiu, bal
konu ar tarpvarty. Jei vaikštai su drau
gu, galima pasinaudoti skėčiu. Kad ne
sušlaptų aparatas, galima jį pridengti kuo 
nors, o jei patenka ant jo lietaus ar snie
go, tuoj nuvalyti.

FOTO APARATĄ VISUOMET TURĖK 
SU SAVIMI IR GERO MOTYVO NEPA

LIK KITAM KARTUI!

Seniau, kol foto mėgėjai daugiausiai 
naudodavosi plokšteliniais, didelio forma
to, aparatais fotografuoti, paprastai spe
cialiai išsirengdavo. Dabar, kada kasdien 
vis labiau įsigalėja mažieji rolfilminiai 
aparatai, daugelis foto mėgėjų aparatą vi
suomet nešiojasi drauge su savimi. Ir ne 
be pagrindo. Geriausios nuotraukos dau
giausiai padaromos atsitiktinai, o ne spe
cialiai išėjus fotografuoti. Eini, pavyz
džiui, į mokyklą ar grįžti iš jos ir pama
tai kokį nors įdomų vaizdelį ar įvykį ir, 
jei turi su savimi aparatą, minutei stab
telėjęs jį nufotografuoji. Tokiu būdu pa
siseka pagauti pačius įdomiausius momen
tus, padaryti pačias geriausias nuotrau
kas. Dažniausiai tada, kai neturi su savi
mi foto aparato, pasitaiko pamatyti tokių 
įdomių motyvų, kurių daugiau niekuo
met nebematysi. Taigi foto aparatą visu- 
met patartina turėti su savimi.’

O jei turėdamas foto aparatą pamatai 
gerą motyvą, jo nebepalik kitam sykiui, 
ypač jei domiesi vadinamąja butovaiz- 
džio fotografija. Štai pavyzdėlis, kodėl ne
patartina kartais atidėlioti tam tikrų mo
tyvų nufotografavimo ateičiai. Kartą vie
nas mėgėjas išėjęs pasivaikščioti priemies
ty užtiko labai įdomią griūvančią senovi
nę trobele. Kadangi jam atrodė, kad švie
sa nevisai tinkamai krenta, nutarė ją kitą 
syk nufotografuoti. Kai po kelių mėne
sių sugrįžo į tą pačią vietą, tos trobelės 
ten nė žymės nebebuvo. Taip ir dingo 
vertingas etnografinis motyvas. Jei pasi
taiko proga padaryti gerą nuotrauką, ne
reikia jos atidėlioti.

KAIP PAŠALINTI IŠ RŪBŲ RYŠKIN
TOJO IR FIKSUOTOJO DĖMES.

Nors skautas ir yra atsargus, tačiau 
tiems, kurie patys gamina negatyvus ir 
pozityvus, kartais pasitaiko sulieti rūbus 

(Pabaiga 50 pusi.).
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TAURAGĖS TUNTO SKAUTŲ SKAU-
; ČIŲ STOVYKLA RAMBYNE.

VI. 17 — VII. 1 Tauragės tuntas bu
vo suruošęs žavingą savo tunto skau- 
tų-čių stovyklą, kuriai vadovavo psktn. 
J. Daniusevičius.

Stovykla buvo garsiajam Rambyne, 
kur 'kasmet labai gražiai švenčiamos Šv. 
Jono šventės iškilmės. Taigi šiemet visa 
mūsų stovykla dalyvavo šioj šventėj. 
Čia buvo progos arčiau pabendrauti su 
Klaipėdos krašto lietuviška, jaunuomene, 
ypatingai su santariečiais.

Stovyklavo per 80 skautų ir skaučių.
Stovyklos istorija tokia: VI. 18 ji 

Įrengta, papuošta. Ligi VI. 23 tobulina
ma stovyklos įrengimai ir ruošiamasi Šv. 
Jono išvakarių laužui. VI. 23 vakare bu
vo sukurtas didelis iškilmių laužas ir šū
kiais, dainomis ir kt. pradėta iškilmės, 
kurios buvo transliuojamos ir per radio. 
Gražią, pritaikintą kalbą per radio pa
sakė stovyklos komendantas Rudys, o 
šūkius „leidimą" tvarkė stov-los adj. vyr. 
sklt. Bernotas.

VI. 24 visi stovyklautojai dalyvavo 
parade ir sporto šventėje. Komiškasis 
skautų si>ortas, čia naujas, visai sužavėjo 
ir labiausiai prailinksmino publiką. Po to, 
stovyklą aplankė J. E. p. teisingumo mi- 
nisteris Stanys Šilingas, Klaipėdos krašto 
gubernatorius p. Kurkauskas ir brangus 
mūsų vyr. skautininkas puikiu. Šarauskas. 
Aukštuosius svečius sutiko tuntininko iš
vaduotojas sktn. Namajūnas su raportu, 
o skautai su šūkiais. Poną Minister Į se
sės apdovanojo laukų gėlių vainiku, o vė
liau svečiai pavaišinami šaltibarščiais. 
Bet... vargšės bitės užmiršo, kad tik joms 
medus yra išganymas, ir tie šaltibarščiai 
išėjo saldūs...

VI. 24 baigėsi šventės talka ir prasi
dėjo eilinis stovyklos darbas. Sktn. Na
majūnas dėstė topografiją, skltn. Žagelis 
— pirmąją pagalbą, psktn. Kizevičius — 
skautiškąją ideologiją ir t. t. O vakariniai 
laužai, vedami vyr. skltn. Rudžio ir Ber
noto, palinksmindavo ne tik mus, skali- 
tus-es, bet ir svečius .. ligi ašarų. Be to, 
turėjome progos pasikepanti saulėje ir 
pasimaudyt Nemune.

Tik gaila, kad dabar jau eina antroji 
skautiškų metų dalis — 50 savaičių lau
kimas.. kada vėl išspruksime pastovyk- 
lauti.

Laužo fizikos 
m e t m enys

Kas geriausiai tinka prakurui? Papras
tai prakurą sudaro plonos plokštelės — 
žievė, maukna, skiedros, drožlės bei vir
beliai — šiaudas, sausa žolė: prakurą ten
ka imti tokios rūšies, kad prie jo iš visų 
pusių laisvai galėtų prieiti oras; toki me
džiaga labai greitai dega, ir dėlto duoda 
didelę liepsną ir pakankamai aukštą tem
peratūrą.

Gal nėra reikalo ieškoti sauso pra
kuro? Pamėgink įdegti žalios žolės pluoš
telį ar saujelę? Padėk žalios žolės pluoštą 
ant karstų žarijų krūvos. Pasistebėk, kaip 
anglys tuoj patamsėja tose vietose, kur 
jas palietė žolė. Stebėk, kaip kyla aukš
tyn balti tiršti „dūmai“. Įkišk į tokius dū
mus keliems akimirksniams kirvį, peilį, 
nors šaltoką akmenį, — šie daiktai apsi
traukia rasa. Paaiškink, kas tai per dū
mai, kas juos sudaro, kodėl jie kyla aukš
tyn, kodėl patamsėja žarijos aplink žolės 
pluoštelį? Padėk į ugnį didoką žalių la
pų glėbuką, palauk, kolei pakils gausūs 
dūmai, nuimk lapus nuo ugnies ir išmė
tyk; stebėk dabar tuos lapus, kurie buvo 
krūvos viduryje; jie aprasoję — kodėl, iš 
kui- kilo rasa? Įmetus į laužą kiek sau
sos žolės, ar tokie pat dūmai kyla, kaip 
žalią žolę įmetus?

Norint padidinti ugnį, imama pūsti. 
Kodėl pūtimas padidina ugnį? Labai pa
prastai: pūsdami, varome į ugnį oro sro
vę, didiname trauką, o juo stipresnė trau
ka, juo daugiau į ugnį patenka deguo
nies, ir juo geriau kuras dega. Tai būtų 
visiškai aišku, kai pūstume su dumptu- 
vėmis, nelyginant, kaip tai daro kalviai; 
tačiau čia pučiame burna, o juk pro bur
ną išeina oras iš plaučių, kur deguonis 
pakeistas angliarūkšte; kodėl ir tokio, jau 
pagadinto, bei, kitaip tariant, sudeginto 
oro pūtimas vis dėlto degimą padidina? 
Pasirodo, reikalinga susimesti, norint pa

Laužas

aiškinti tokį, atrodo, visai paprastą reiš
kinį. Mat, pučiamojo oro srovė pagauna 
gaubiantį švarų orą ir sykiu su juo ver
žiasi į ugnį; o pagauti padeda trintis: pu
čiamoji srovė trinasi į iš visų pusių ją 
gaubiantį orą.

Juo daugiau į ugnį patenka deguonies, 
juo degimas vyksta greičiau. Tai nesun
ku stebėti, kaip laibos sudegusių virbe
lių anglelės bei žolės stiebeliai, smarkiai 
pučiant, greit mažėja, darosi vis plonesni 
ir, pagaliau, visai pranyksta, palikdami 
vos įstebimus balsganų lengvų plėnių 
griaučius. Nepučiant, tos anglelės daug il
giau išbūtų; didėlesnių apdega smailu
mos, pakraščiai, — kuro daug daugiau 
sunaudojama.

Bet juo greičiau vyksta degimas, juo 
daugiau gaunama šilimos; šilima nebesu
geba taip greit išsiblaškyti po gaubiamą 
aplinką, dėlto liepsnos temperatūra kyla. 
Nesunku tai pajausti iš to, kaip šyla mū
sų veidas, ėmus pūsti į anglis, — veidas 
gauna daug daugiau šilimos; nustojus 
pūsti, karštumas bejaučiamas menkesnis. 
Ir vėl didėja, iš naujo ėmus pūsti.

Kaip patenka šilima nuo laužo i veidą? 
Pigiai pastebima, jog šįla tos veido ir ran
kų dalys, kurios tiesiog nukreiptos į ugnį, 
kurios ugnies nušviestos. Užsiklojus nuo 
ugnies, kad šviesa nepatektų į veidą, jaus
tasis karštumas tuoj dingsta. Reiškia, įšil
do ta šviesa, kurią sudaro įkaitusios ang
lys bei ugnis. Si šviesa šildo mus lygiai 
taip, kaip tiesioginiai saulės spinduliai. 
Įdomu čia stebėti, kaip išsikeičia energi
ja: kadaise nuo saulės atėjo šviesos ener
gija, „saules spinduliai“; šią energiją 
įėmė augalai, ją dabar grąžina lauže de
gančios malkos. Šitos malkos galėjo ilgai 
pragulėti, bet nematomoji jų energija ne
dingo. Vėliau ištiko cheminis reiškinys, — 
malkų degimas. Šis reiškinys padarė ne-
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matomą, neįstebimą energiją vėl matoma, 
virstant jai šilima; nuo tos šilimos anglys 
įkaista ir vėl duoda šviesą, lygiai tokią pat 
šviesą, kuri kadaise atėjo nuo saulės. 
Reiškia, energija po keletos išsikeitimų 
vėl sugrįžo į tą pačią lytį, kurią pradžioj 
turėjo.

Žarijų skaistumas bei jų nušviestų 
gaubiančių kūnų apšvietimo skaistumas 
kyla, pučiant ugnį. Atseit, juo aukštesnė 
temperatūra, juo šviesos leidžiama dau
giau. Dar tenka stebėti, ar pučiant ne
kinta šviesos spalva. Jei kinta, tai kaip? 
Įsistebėk ir paaiškink.

Taigi, laužas duoda šiliminės energijos. 
Ta energija naudojama. Sakysim, katiliu
ke verdamos bulvės*). Ar gali toks kati
liukas- sunaudoti visą laužo teikiamą šili
mą? Gal daug karščio praeina, visai ka
tiliuko nepalietus? Ar virš katiliuko karšti 
dūmai? Juk šitie dūmai yra praėję pro 
katiliuką, bet ar jie sugebėjo atiduoti jam 
visą savo energiją?

Kad ir iš akies nustatyk laužui su
naudotą malkų svorį. Laikant, jog 1 kg 
tokių malkų (tegu paprastų, aptrešusių 
šakų) duoda apie 2.000 didžiųjų kalorijų 
šilimos, tenka apskaityti, kiek šilimos da
vė laužas per visą savo degimo laiką. Nu
statyk, kiek laiko degė laužas ir kiek gau
ta šilimos per vieną minutę. Pastebėk, 
kiek laiko praėjo, kolei katiliuko vanduo 
ėmė virti (įšilo nuo 15°—20'C iki 100°C). 
Kiek reikėjo šilimos? Kiek tos šilimos da
vė laužas per tą laiką? Kiek šilimos gavo 
katiliukas ir kiek jos praėjo pro šalį?
• Paskaičiuok, kiek malkų reikėjo kolei 
katiliuko vanduo atvirę, kiek malkų rei
kia sudeginti virtuvės krosnies pakuroje, 
kiek anglių, norint atvirinti vandenį vir
dulyje, — ir susidaryk vaizdą, kuriuo at
veju malkos sunaudojamos tikslingiau. Ne 
r>ro šalį čia prisiminti šildomųjų krosnių 
įrengimus, norint taupyti kurą.

Laužas gali duoti tai didesnę, tai ma
žesne liepsną, pareinamai nuo to, kiek 
įmetama kuro. Verdant bulves bei kokią 
tyrę, koki liepsna yra naudingiausia? Gali 
atrodyti, jog juo greičiau nori ką išsi
virti, juo didesnę ugnį užsikurk. Tikru
moje, tačiau, netaip.

Pradžioje, kada vanduo dar šaltokas, 
aišku, didesnė liepsna šildo greičiau, ta
čiau perdidelis laužas ir čia nieko nepa
dės. Bet vanduo ėmė virti (ką reiškia — 
vanduo verda?). Ar dabar dar vis reikia 
mesti malkas į laužą? Juk vandens viri-

*) Įdomu, kaip pakabinamas katiliu
kas, kiek imama lazdų, kaip jos suriša
mos. Išmėgink jų patogumą. Nustatyk jų 
geriausią pastovumą.

PA%IKLAUSI
II PAT. LAIPSNIO PROGRAMA.

* Kokia yra antro patyrimo laipsnio 
programa ir kur ją galima rasti? (Jur
gis A.).

— II-ojo skautų patyrimo laipsnio 
programa yra įdėta L. S. S. I serijos liu
dijime. Kadangi keli skaitytojai klausės 
tos programos, tai ją šiame Sk. Aido nr. 
įdedam. Prašom žiūrėti prityrusio skau
to skyriuje (60 pslp.).

SPEC. PROGRAMA.
* Prašau paskelbti dailidės specialy

bės programą.

— Dailidė: turi mokėti pagaląsti kir
vį ir piūklą ir žinoti įvairių jų tipų ypa
tybes, vartojimą. Mokėti nukirsti medį, jį 
nugenėti ir nutašyti. Paruošti medžiagą 
statybai ir statyti sulig planu. Žinoti įvai
rias miško medžiagos rūšis, jos ypatybes 

mo temperatūra apie 100° C. Didelė lieps
na daug vandens išgarins, — katiliuką 
reiks vis papildyti, o vandens temperatū
ra kaip 100°, taip 100°. Palaikant liepsną, 
kad tik vanduo virsnotų, malkų nedaug 
tereik. — vandens 'išgaruoja nedaug. At
seit, vandenyje verdamos bulvės, gauda
mos šilimą tik iš vandens, vienodai grei
tai virs, nepareinamai nuo liepsnos didu
mo. Norint greičiau išsivirti valgį, tenka 
kitų priemonių imtis, — uždenk katiliu
ko viršelį — bulvės išvirs greičiau. O tai 
pareina nuo to, kad po dangčiuku susi
kaupęs garas ims slėgti vandenį, o slė
gimui didėjant, vandens virimo tempera
tūra kyla. Dangtį uždengus, tas slėgimas 
nelabai kiek tepadidėja, dėlto ir tempe
ratūra nekiek tepakyla, tačiau vis dėlto 
jos padidėjimas žymiai pagreitina virimą. 
Kai bulvės smulkiai supiaustytos arba 
kai verdamos kruopos, visi trupinėliai ju
da, maišosi: vieni kyla aukštyn, kiti lei
džiasi žemyn. Paaiškink šį reiškinį.

Kai katile tyrė, t. y. labai tirštas, klam
pus skystimas, tai šildomas katilas savo
tiškai kliuksi, laiks nuo laiko ant tyrės 
paviršiaus išsipučia didelis burbulas, pas
kui jis sprogsta, iš jo kyla garo debesis. 
Pūslės vietoj stebi giloką duobę, greit ty
rės užslugdomą. Sis reiškinys jau stebi
mas, vos tik užkaitus tyrę; jos paviršius 
gali tebebūti dar visiškai šaltas. Kaip tą 
reiškinį paaiškinsi? Kodėl tai stebima tik 
pas tirštus skystimus, kodėl to nėra gry
name vandenyje?

Kodėl kepant bulvę, ją įkasa į pirkš
nis, bet ne į anglis? Anglyse sudega, o 
pirkšnyse tik įkaista ir kepasi. Koks čia 
skirtumas?

Stebėk iš pirkšnių išimtą karštą kep
tą bulvę; jos žievelė (lupina) surukus, o 
prieš kepant buvo aptempta. Gal tai to
dėl, kad kepama bulvė papurpsta? Jei tai 
netiesa, tai kodėl? Kodėl keptos bulvės

S UZlDfOST
ir naudojimą. Atskirti tinkamus kirtimui 
medžius nuo netinkamų ir žinoti kirtimo 
laiką. Mokėti rišti sielius.

SKILTI NINKAS.
* Ką turi žinoti skiltininkas ir ką turi 

veikti skautas, kad jis būtų geras skilti
ninkas?

— Skiltininkas yra geriausias berniu
kas skiltyje. Skiltininką skiria drauginin
kas ir, paprastai, jį parenka iš pačių ge
riausių skautų. Ką jis turi žinoti? — tai 
platus klausimas. Bet pirmiausia jis turi 
visa skautybėje žinoti, ką turi žinoti jo 
skilties skautai. Praktiškos medžiagos 
bei patarimų jis gali rasti Skautybėje Ber
niukams, Skautų Skiltyje bei Skautų 
Aide ir kit. O labiausia jam padės drau
gininkas. Ką turi skautas daryti? — turi 
būti geras, stropus ir pavyzdingas skau
tas! Tai jau gera pradžia geram skilti- 
ninkui.

žievė dažnai būna susprogusi? Kodėl ke
pant dažnai girdimi gana garsūs staigūs 
garsai, tarsi kas ten sprogtų? Jei katiliu
kas nepakabintas virš ugnies, bet padė
tas ant keletos akmenų, — akylai apžiū
rėk tų akmenų paviršių, kada ugnis bus 
užgesinta. Ar skiriasi kuo tie akmenys 
nuo ugnyje nebuvusių akmenų? Kokie 
pakitėjimai ir kodėl?

Ant smarkiai įkaitinto akmens užpilk 
kiek šalto vandens. Atpasakok, kas atsi
tiks, ir paaiškink stebėtų reiškinių prie
žastį.

Kodėl degdamos malkos ..šaudo“, pleš
ki? Kodėl žalia kadugio šakelė, į laužą 
įmesta, traška?

Ar toli aplink laužą įšyla žemė? Iš čia 
susidaryk vaizdą apie dirvožemio šilimos 
laidumą. Koks šilimos laidumas akmens, 
medžio ir kitų medžiagų.

Perkirsk ranka liepsną. Ar labai karš
ta? Lėčiau vesk ranką per liepsną, — 
apsvils plaukeliai, tačiau pati ranka ne- 
įkais. Tai padeda pažinti žmogaus kūną 
sudarančių medžiagų šilimos rajumą ir 
šilimos laidumą.

Nepalik laužo neužgesinęs. Gesink van
deniu, galima žemėmis, — tuo keliu de
guonis nebepateks prie ugnies. Vanduo 
greičiau gesina. Kodėl?

Brangi ugnelė. Švelni ugnelė. Galinga 
ugnis. Gerbk ugnį. Ji nepaprastai nau
dinga. Tačiau žiauri, galinga, nesuvaldo
ma. Ji — ne dievų dovana. Ją pavogė iš 
dievų ir žmonėms atnešė Eurimedono ir 
Geros sūnus Prometėjus. Už tai Prome
tėjų nubaudė dievai, prikaldami jį prie 
Kaukazo uolos: dievų pasiųstas aras dras
kė per dieną Prometėjaus krūtinę ir rijo 
jo jaknas; per naktį žaizdos užaugdavo, 
kad aras vėl iš naujo galėtų terioti ma
loningiems dievams nusikaltusio, žmoni
jai gerą padariusio, nelaimingojo Prome
tėjaus kūną.
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A. A. KAZYS KAURIS.
Dažnai tain būna, kad tie žmonės, ku

rie kruopščiai visą savo jaunystę, nebo
dami nei sveikatos, nei jėgų, renka ži
nias iš visur, auklėja savo asmenybę, ple
čia savo akiratį, gilina protą, kad vėliau 
tą viską paaukotų ant tėvynės ir žmoni
jos gerovės aukuro, vos atvertę savo gy
venimo knygos naują puslapį, kur turi

Kazys 
Kaupis.

būti įrašyta tas, ką jie duos žmonijai, už
gęsta, lyg žvakė, staigiam vėjui užėjus.

Ir dabar mes stovime prie naujo kapo, 
ant kurio guli skautiška lelija ir ant kry
žiaus užrašas: „Mokytojas KAZYS KAU
PIS, 32 m. amžiaus“. 32 metai — laikas 
neilgas. Bet Kaziui tas laikas, tie metai 
buvo gan ilgi, nes kelias, kuriuo jis ėjo, 
buvo dygus ir aštrus.

Kazys gimė 1903 m. sausio mėn. Šiu- 
pilių km., Gruzdžių v., neturtingo žemai- 
čio-ūkininko šeimoje. Pradžios mokslą 
Ibaigė Mosėdyje. Įstojo į Skuodo vidurinę 
mokyklą. Tėvų mažai materialiai padeda
mas, pats savo jėgomis baigė Skuodo vid. 
mok. Sunku buvo, bet Kazys troško moks-

lo, žinių. Vargas pakirto sveikatą. Baigęs 
vidur, mok., gavo valdžios stipendiją ir 
nuvažiavo į Šiaulių mokytojų seminariją.

Supratęs kilnias skautybės, idėjas, jis 
įstojo 1932 m. Kleboniškyje į skautų or
ganizaciją. Jis tikėjo, kad po skautybės 
vėliava, skautybės pagrindais jis dar la
biau galės auklėtis ir tobulintis. Lankė 
įvairins skautų kursus, buvo stovyklose.

Silpna širdis nepakėlė didelio ir įtemp
to darbo ir privertė Kazį palikti mokyklą 
ir atsigulti Kauno ligoninėn. Ilgai sirgęs, 
daug kentėjęs ir visiškai nusilpęs sausio 
m. 23 d. mirė ligoninėje. Atsiskyrė tyliai 
ir ramiai.

A. a. Kazį palydėti amžinybėn susi
rinko jo broliai skautai, kolegos mokyto
jai, šauliai ir jaunalietuviai. Šaulių salvės 
palydėtas karstas pražuvo žemėje. Skau
tai ant kapo uždėjo vainiką — skautišką 
leliją ir atsisveikino didžiuoju saliutu.

Nebaigė Kazys savo darbo. Jo nėra, 
bet kiti stengsis visomis jėgomis jo dar
bą tęsti ir sutankinti praretintą eilę.

* H. T.

A. A. JONAS ŠMATOVIČIUS.
1936.1.15. atsiskyrė su šiuo pasauliu 

pskilt. Jenas ŠMATOVIČIUS. Šia žinia 
nenore josi tikėti, nes Kalėdų atostogų 
prega dar ne vienam Jonas paspaudė kai
rę. broliškai pasikalbėjo, džiaugėsi stu
dentišku gyvenimu, o po keletos dienų 
jau jo nebėr mūsų tarpe...

Jonas gimė 1913 m. Žvainių kaime, Sa
lantų parapijoje. Būdamas 4 metų, ne
tenka tėvelių. Auklėjamas Palangos prie
glaudoje. Baigęs Palangos vidurinę mo
kyklą, vyksta mokytis į Klaipėdos Vy
tauto Didž. gimnaziją. Joną leidžia mo
kytis p. St. VENCLAUSKIENĖ (iš Šiau
lių). Būdamas VII kl., suserga ir turi per
traukti mokslą. Vėliau mokosi Šiaulių

vyrų gimnazijoj, kurią 1935 m. baigia. Ga
vęs atestatą, vyksta studijuoti į Ž. Ū. Aka
demiją. Kalėdų atostogoms atvyksta į 
Šiaulius, o vėliau vyksta į gimtinę ap
lankyti savo tėvelių kapų. Sustoja pas gi
mines. Čia suserga ir nuvežtas į Kretin
gos ligoninę sausio m. 15 d. mirė.

Atvykęs į Šiaulius mokytis, tuoj įstojo 
DARIAUS ir GIRĖNO dr-vėn. Buvo vi
sados tvarkingas ir darbštus.

Mes, DARIAUS-GIRĖNO dr-vės skau
tai, lenkiame prie tavo kapo savo galvas, 
bet tavo gyvenimas mūsų tarpe liks mums 
visada pavyzdžiu.

Vyr. skilt. S. Stankevičius.

Fotografuoti gali 
kiekvienas
(Tęsinys iš 45 psl.) 

ryškinamuoju skiediniu. O tai labai ne
malonus dalykas, nes šis skiedinys, pat 3- 
kęs ant rūbų, sudaro rudos spalvos dė
mes, kurių paprastomis priemonėmis (plo
vimu) negalima pašalinti. Tai galima pa
daryti tik specialių skiedinių pagalba. Ta
čiau jei sulaistyti ryškinamuoju skiedi
niu rūbai pabūva kiek ilgesnį laiką, jokio
mis priemonėmis nebepasiseka pašalinti 
minėtųjų dėmių. Galima tik šiek tiek jas 
susilpninti, t. y., padaryti blankesnės spal
vos. Dėl to tokias dėmes reikia stengtis 
pašalinti tuoj, kai jos atsiranda.

Jei ryškinamuoju skiediniu sulieti bal
tos spalvos rūbai, galima dėmes pašalinti 
kabaus permanganato (lotyniškai — ca- 
lium permanganicum) 1—2% skiediniu, t. 
y. 1—2 gramai kabaus permanganto 100 
gramų vandens. Šiuo skiediniu reikia dė
mes suvilgyti. Jos smarkiai paruduoja, 
nes išsiskiria tam tikra medžiaga — ma- 
ganoxydas. Po to jas reikia nuplauti van
deniu ir tas rūbo vietas, kur jos buvo, iš
maudyti natriaus bisulfito (natrium bi- 
sulfurosum) skiedinyje 1 : 10 santykio, t. 
y. 1 gramas minėtų chemikalų 10 gramų 
vandens. Jeigu dėmės išsyk nepranyksta, 
reikia pamėginti pakartotinai tuo pačiu 
būdu jas pašalinti. Pašalinus rūbą gerai 
išplauti vandeniu.

VILIJAMO NUOTYKIAI.
(Tęsinys iš 41 psl.).

Senis apsisuko ir, pagriebęs nuo stalo 
bliūdą su kompotu, ištuštino jį ant Fri- 
derikos galvos...

Kitą dieną Vilijamas sutiko Joną, ei
nantį į mokyklą.

— Tu narsiai padarei, palikęs mane 
vieną, — sumurmėjo Vilijamas.

— Aš nekaltas, — atsakė Jonas. — Jei 
tu būtumei stūmęs kėdę ir aš sėdėjęs, 
viskas būtų kitaip įvykę. Bet tu dar šlu-

Tačiau jeigu rūbai yra kitokios, kaip 
balta spalvos, kabaus permanganto skie
diniu naudotis negalima, nes jis keičia 
medžiagos spalvą. Ryškintojo dėmėms iš
imti iš bent kokios spalvos (taip pat ir 
baltos) medžiagos tinka šis skiedinys, ku
ris nors ir nėra toks geras, kaip kabaus 
permanganto, bet mažiau ir pavojingas 
medžiagos spalvai. Imama 10 gramų fos
foro rūgšties (acidum phosphoricum) ir 
10 gramų oxalio rūgšties (acidum oxali- 
eum) ir visa tai ištirpdoma 50 kūb. cm. 
druskos rūgšties (acidum hydrochlori- 
cum). Šis tirpinys atskiedžiamas 1 litru 
vandens. Juo vilgomos ryškintojo dėmės 
paskiau nuplaunamos vandeniu tol, kol 
jos galutinai išnyksta. Tada reikia gerai 
rūbą išplauti, nes užsilikusios skiedinio 
rūgštys pakenktų audiniui.

Sktn. K. Laucius. 

buoji? Man jau seniai įkyrėjo kalenti 
dantimis.

— Man neįkyrėjo šlubuoti, man tai 
patinka, — pareiškė Vilijamas.

Jie sutiko Emiliją. Ji nešiojo Vilijamo 
didelius akinius.

— Štai, mūsų akiniai, — sušuko Jo
nas.

— O ne, apsirinki, — linksmai susi
juokė mergaitė. — Aš juos radau mūsų 
sode. Paklausk savo draugo, kokiu būdu 
jie ten pateko.

Vilijamas tylėjo, bet staiga visas jo 
veidas nušvito.

— Brangus dėde, — jis sučiulbėjo 
plonu balseliu, — mes taip džiaugiamės, 
kad tu mus atlankei. Mes tave taip my
lime!

Emilija prapliupo ašarom ir ėmė kuk
čiodama šaukti:

— Biaurus Vilijame! Ateini į mūsų 
sedą, kvėpuoji mūsų oru, mindai gėles... 
biaurus Vilijame! Tai mano akiniai... Ir 
ji nubėgo verkdama.

— Sakyk, kas ten vakar- buvo? — su
sidomėjo Jonas. — Ką ji kalba?

— Aš beveik pamiršau. Aš baubiau ir 
jie manęs išsigando. Aš negavau pyra
gaičių, ir jis kažkuo metė į mane. Bet 
pasakyk, kiek ji tau davė?

— Dvidešimt centų, — atsakė didžiuo
damasis Jonas.

— Eikim, — tarė Vilijamas nudžiu
gęs, — eikim ir išleiskim juos.
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mlsoalo 16-įą

Kiekvieno lietuvio širdyje didelėmis ir neuž
mirštamomis raidėmis įrašyta „Vasario 16-ji diena“. 
Juk tą dieną mūsų tėvynė Lietuva galutinai pasiliuo- 
savo nuo surūdijusių retežių, kuriais ji, lyg kalinė, 
šimtmečius buvo apkalta. Bet laisvės trokšta kiek
vienas sutvėrimėlis, net mažyčiai vabalėliai josios 
netekę kenčia. Dar daugiau kentėjo mūsų tėvynė, o 
lietuviai troško laisvės. Todėl dabar vasario 16-ji 
diena yra mums džiaugsmo diena, mūsų pergalės, 
mūsų prisikėlimo diena.

Štai klausykite vieno, dabar jau suaugusio žmo
gaus, o tuomet buvusio pradžios mokyklos mokinio 
pasakojimą apie Vasario 16-ją.

„Mokiausi vokiečių okupacinės valdžios įsteigto
je lietuviams pradžios mokykloje. Mūsų mokytojas 
S buvo labai geras. Jis pats mokėjo ir vokiškai. Ma
no tėvelio prašomas, jis sutiko ir mane atskirai pa
mokyti vokiškojo rašto. Bet mokykloje visų moki
nių vokiškai nemokė.

Kartą mūsų mokyklą atlankė koks tai vokietys, 
mokyklų viršininkas ar inspektorius, ar dar kaip ki
taip jis buvo vadinamas, gerai nepamenu. Įėjęs kla- 
sėn, jis su mumis pasisveikino lietuviškai. Paskui 
truputį kai ko paklausinėjo taip pat lietuviškai. Pa
galiau ėmė klausinėti mintino skaičiavimo, bet jau 
vokiškai.

Mūsų klasėje buvo pora vokietukų, tai jie su
prato, bet mes, išgirdę ,,zwei und zwei“, „ein und 
drei”, žiūrėjome tik akis išpūtę ir nieko nesakėme, 
nors mūsų gerasai mokytojas stovėdamas užpakaly 
rodė pirštus. Vokietys, matydamas nesusikalbėsiąs 
su mumis, ėmė kažin ką patylomis mokytojui sakyti. 
Paskui, pasakęs sudie, išėjo.

Jam išvykus, pasiskundėme mokytojui nesupra
tę, ko mus klausinėjo, o jis mums atsakė:

— Nesupratote? Ir nereikia. Neilgai jis mus be- 
erzins.

— O tai buvo, rodos, sausio mėnuo. Tiesa, nuo 
to sykio vokietys mūsų mokyklos ir nebeatlankė.

Kartą (tai buvo vasario mėn. 17 ar 18 dieną) 
įeina mūsų mokytojas į klasę nepaprastai linksmas. 
Jo veidas šviti nepaprastu džiaugsmu. Mes, mokiniai, 
vienas į kitą pažvelgėme klausiamai, bet mokytojas 
tuoj prabilo:

ANTANAS SMETONA 
Lietuvių Tautos Vadas 
Valstybės Prezidentas 

Skautų Šefas.

— Vaikai! Noriu jums pranešti nepaprastą 
džiaugsmą. Šio mėnesio 16 d. Vilniuje paskelbta mū
sų tėvynė Lietuva nepriklausoma. Nei rusas, nei vo
kietys nebekankins daugiau mus, nes nauja aušra 
mums nušvito. Valio laisva mūsų tėvynė!

Visi be tvarkos ilgai šaukėme valio. Paskui su
giedojome tautos himną. O tas momentas, kada pa
mačiau, kai per mokytojo veidą ritasi tyrios ir kaip 
rasa spindinčios ašaros, giliai įsmigo širdin ir nie
kuomet neišdils.

O, tėvyne, išaugink daugiau tokių sūnų, kaip ma
no mokytojas!“ — baigė savo pasakojimą tas buvęs 
mokinys. Š-s.
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Visų nelaimingiausias
1871 metų pavasarį du vaikai, berniu

kas ir mergaitė, nešė krepšelį i vienuoly
ną gailestingoms seserims, pilną pyragė
lių. Tai buvo vargšams sužeistiems karei
viams, kurie nuošaliame name buvo su
talpinti. Vaikai nešėsi su savim didelį rau
doną obuolį. Žinoma, jie patys būtų jį 
noriai suvalgę, bet. nešė jį padovanoti ne
laimingiausiam ligoniui.

— Bet ne prancūzas turi jį gauti! •— 
kalbėjo berniukas mergaitei, ir mergaitė 
pakartojo:

— Ne, ne prancūzas, tik vokietys ir 
visų nelaimingiausias, kojų ir rankų ne
tekęs !

— Jūs galėsite patys išdalinti! — pa
sakė seselė. Sekite mane, nes aš dabar 
einu aplankyti savo nelaiminguosius drau
gus.

Mergaitė paėmė savo krepšelį, berniu
kas raudoną obuolį ir nusekė paskui gai
lestingąją vadovę.

Durys atsidarė, ir vaikai badai įžen
gė į ilgą salę. Ten stovėjo paprastos šva
rios lovos, tankiai viena prie kitos susta
tytos. Ant kiekvienos lovos gulėjo po 
narsų kariautoją, ramiai išsitiesusį; prie
šas ir draugas gulėjo šalia, vienas kito. 
Tai buvo sveikstančiųjų kambarys. Bet 
dauguma jų dar negalėjo kaip reikiant 
sėdėti, ir atrodė labai išblyškę ir pavar
gę. Kiek daug kančių turėjo jie iškentėti, 
kol pasiekė šią ramybės vietą!

Ant sienų kabėjo įvairūs paveikslai, 
pasižymėjusių karalių ir princų, o tarp jų 
buvo paveikslai seno tėvo, ištikimos mo
tinos, geros sesers, sužadėtinės, žmonos. 
Taip pat ir vaikų galvelės ten kabėjo, nes 
nelaimingiesiems ligoniams visa jų paguo
da buvo namuose ten, kur jų širdys pla
ka, už ką jie meldžiasi ir daug meldžiasi. 
Priešas ir draugas pasakojo vienas kitam 
apie jų meilės jausmus ir klausinėjo vie
nas kito apie namiškius, skaitė jų laiškus, 
kurie iš namų buvo a.tėję, ir plepėjimui, 
rodėsi, nėra galo ir laikas jiems atrodė 
trumpas. Draugas ir priešas plepėjo drau
ge ir išmoko vienas kito kalbos.

Gailestingoji seselė kiekvienam malo
niai nusišypsodavo ir švelniai kalbino. 
Vaikai sekė ją ir ėjo paraudonavusiais 
skruostais ir išsigandusiomis akimis nuo 
vienos lovos prie kitos, dalindami savo 
mažus pyragaičius. Jie dėjo pyragaičius 
Į kiekvieno ligonio rankas, nežiūrėdami 
ar priešas ar draugas.

PAPRAŠYK
savo tėvelio 
arba mamytės, 
gero brolelio 
ar mielos sesytės,

kad užsakytų
SKAUTŲ AIDĄ 
1936 metams.

Pagaliau buvo viskas išdalinta, tik 
gražus raudonas obuolys dar liko niekam 
neatiduotas. Kurs gi buvo iš visų tų ko
votojų nelaimingiausias? Štai ieškota at
sakymo į tą klausimą. Vaikų žvilgsniai 
nukrypo į vieną jauną prancūzą, kurs 
nuošaliai kampe sėdėjo vienas. Jis išori
niai atrodė sveikas, nes galėjo laisvai ju
dėti ir raiščių nenešiojo, bet jo veidas 
atrodė labiau nuliūdęs, išbalęs negu kitų.

— Ko trūksta jam? — paklausė vai
kai tyliai sesutės.

— Jis jau pasveikęs, rytoj bus paleis
tas ir sugrįš į savo tėvynę, — paaiškino 
sesutė.

tAtusą pačiu cLtiiiA. jiaf

ŠTAI IR KITAS LĖKTUVĖLIS!

Irgi planeris. Jis padarytas vien iš po
pieriaus (tinka tam reikalui ir sąsiuvinio 
viršeliai). Pamėginkim jį pasidaryti.

2 piešiny matome to lėktuvėlio mode
lį. Reikia popierių sulenkti pusiau ir ja
me nupiešti tokį pat brėžinį. Jei norė
tume pasidaryti didesnį lėktuvą, tai iš
karpą tektų padidinti 2—3 kartus (brėži
ny skaitmenimis nurodyti atskirų modelio 
dalių didumai). Iškirpę brėžinį žirklėmis, 
gausime tokio pavidalo modelį, kaip pa
rodyta 3 piešiny. Platus galas — tai lėk
tuvo priešakinė dalis (nosis). Bet ją rei
kia mokėti užriesti.

Gerai įsižiūrėkite į 4 brėžinį. Matote, 
kad nosį reikia sulenkti toj vietoj, kur 
nubrėžta linija ir užriesti ją aukštyn. Pas
kui visą nosį sulenkime taip, kad gau
tume trikampį (žiūr. 5 pieš.).

Ir dar ne viskas. Turėkime kantrybės. 
Pasižiūrėkim į 6 piešinį, pamatysime, kad

— Tai ko jis taip nuliūdęs?
— Dėl to, kad nieko namuose neras, 

kas jo lauktų ir džiaugtųsi jam sugrįžus, 
— atsakė sesutė. — Tėvas ir motina mirė 
karo metu, ir jis neturi nei brolio, nei 
sesers, kurie už jį melstųsi ir jo lauktų.

Ir nei žodžio nesakydami, brolis ir se
suo pasižiūrėjo vienas į kitą, nuėjo pas 
atsiskyrėlį ligonį ir padavė jam raudoną 
obuolį.

— Mes norime už tave melstis! — 
pasakė vaikai.

Visų nelaimingiausias buvo surastas. 
Tada gailestingoji seselė pirmą ir pasku
tinį kartą pamatė tą svetimą, nuliūdusį 
žmogų besišypsant.

Sulietuvino V. Avižonis.

to trikampio dalis iš abiejų pusių reikia 
nulenkti žemyn, — gausim sparnelius 
(šasi), irgi trikampio pavidalo. Jų pa
čius galiukus reikia sulenkti ir pakelti 
(žiūr. 1 piešinį). 6 piešinys dar rodo, kaip 
lenkiami sparnai ir uodega. Uodega rei
kia įkirpti, jos pats galas bus pakeltas, o 
sparneliai (stabilizatorius) išskėsti 
į šalis, kaip ir lėktuvo sparnai.

Jei viską padarysim tiksliai, kaip čia 
nurodyta, paleistas lėktuvėlis lėks ir la
bai gražiai leisdamasis planiruos. Išmokt 
jį laidyti nesunku: pasižiūrėkit į 7 pa
veikslą ir suprasit, kaip tatai daroma.

T. Š.
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Sauliukas ir zylės
Striukos, bet ir nemalonios rudens 

dienos. Dangus apsiniaukęs, beveik be 
pertraukos lyja. Lyja šaltai, nuobo
džiai. Rudens oras įkyri ne tiktai žmo
nėms, bet ir gyvuliams ir paukščiams.

Užtai kaip nudžiunga visi, kai, striu
kai pašalus, žemę nukloja baltas snie
gas.

Štai zylutė Gudrutė, pabudus anksti 
rytą, kaip nudžiugo! Ji negalėjo atsi
gėrėti medžiais, gražiai papuoštais bal
tomis sniego kekėmis. Tuojau pasilei
do žaist su jais, šmėkščiot nuo šakos 
ant šakos. Pašoka nuo vienos šakelės, 
nutupia ant kitos ir žiūri, kaip sniego 
punduliai krinta žemyn, pakeliui su
byra į dalis, o kitas gniutulėlis, atsi
mušęs į šaką, virsta tiesiog baltomis 
dulkėmis.

Taip besigėrėdama, besidžiaugdama, 
Gudrutė išgirdo jai pažįstamus garsus 
„zit-zit, zit-zit“. Apsidairius pamatė 
dvi zyles, su kuriomis vasarą buvo ge
rai susidraugavus, vieną vardu Judru- 
tę, kitą Vikrutę.

— Zit-zit, zit-zit, tai gražu miške, — 
prabilo Judrutė.

— Ar ir tu šiandie anksčiau atsikė
lei, nekaip paprastai? — paklausė Vik
rutė. .

— Ir aš, ir aš, — pasisakė Gudrutė.
Ir pasileido visos trys šmėkščiot nuo 

šakelės ant šakelės, lengvą sniegą 
krėst.

Ilgai taip zylutės žaidė, džiūgavo. Tik 
paskui Gudrutė tarė:

— Bet, draugės, ar ne laikas mums 
pasistiprinti?

— Jau laikas, jau laikas, — sutiko 
aniedvi.

— Tik kur ką rasim, kad žemė snie
go nuklota? — susirūpino Judrutė.

— Aš siūlyčiau lėkt čia netoli prie 
trobų ir pasidairyt, ar nerasim kur ko
kio lesamo daikto, — pasakė Gudrutė.

— Aš bijau, — atsakė Judrutė. — 
Aplink trobas vaikščioja žmonės, o kas 
gal būt mums pavojingesnis už žmogų? 
Pernai žiemą mano viena draugė taip 
ir dingo.

Žmogus medyje buvo įtaisęs tokią 
dėžę, sakytum, namus paukščiams gy
vent. Toje dėžėje buvo padėta gardžių

O čia matome Kra
kių jaun. skautu
kus ir skaututes su 
savo vadais mok. 
p. p. V. Sadauskai
te, E. Bogutiene ir 

J. Ringaičiu.

Matot, seselės, girdit, broleliai, kaip mes vaidinam įvairius paukštelius. (Kauno 
J. Jablonskio pradž. mokyklos mokiniai ir j. skautai-ės geri vaidintojai su savo 

mokytojais p. Nesavu ir p. V. Palčiauskiene).

kąsnelių, riebių riebių. Mano draugė 
ir susigundė jų paragaut. Bet vos nu
tūpus į dėžę siekė tų gardumynų, dėžė 
užsidarė. Tuojau atskubo žmogus, pa
sigavo ją ir nusinešė. Daugiau jos ir 
nemačiau.

— Su žmonėmis gyvena katės, o tos 
katės dar už žmones pavojingesnės, — 
sucypsėjo pasipurčius Vikrutė. — Va
sarą katė nunešė dvi jaunas zylutes. 
Šitos biaurybės daug sunkiau išsisau- 
got, nekaip žmogaus.

— Kiaušy kita, šitos trobos man pa
žįstamos, — atsakė į tai Gudrutė, — ir 
mažą žmogų tenai pažįstu. Pernai žie
mą jis paukščiams nešiodavo į sodą 
visokių gardžių daiktų. Lajus toks bū
davo gardus, kad lesdavau ir daugiau 
norėdavau.

— Tai lėksim, tik būsim atsargios. 
Bijau, kad žmogus kokių pinklių 
mums neištaisytų, — sutiko Gudrutė.

— Lėksim, — sutiko ir Vikrutė, — 
tik katės turėsim pasisaugot.—Suplas
nojo zylutės sparneliais ir netrukus 
nutūpė ūkininko Kudirkos sode.

Gerai apsidairiusios, sodo aikštelėje 
pamatė Kudirkų Sauliuką; jis, baigęs 
šluot vienoj vietoj sniegą, barstė grū
dus ir valgių liekanas.

— Jau žinau, —- tarė Judrutė, — 
tas mažas žmogelis mums pinkles taiso.

— Nebijok, — ėmė ramint ją Gud
rutė, — jis mums maisto barsto. Tai 
koks gerutis.

— Ar tikrai jį pažįsti, ar nepadarys 
jis mums ką bloga? — susirūpino ir 
Vikrutė.

— Nebijokita, sakau. Lėksim drą
siai prie aikštelės, o tenai pažiūrėsim!

Gudrutė tuojau pakilo ir nulėkė. 
Paskui ją nusekė ir Judrutė su Vik
rute.

Sauliukas, pabarstęs lesalo, buvo jau 
nuėjęs į trobą, tai Gudrutė ramiai nu
tūpė į aikštelę ir, pačiupus riebų kąs
nį, sugrįžo prie draugių.

Susigundžiusios Gudrutės laimėji
mu, Judrutė ii’ Vikrutė taip pat purp
telėjo žemyn ir sugrįžo į medį su gar
džiais kąsniais.

Gudrutė buvo besirengianti antrą 
kartą lėkt žemyn, tik Vikrutė bailiu 
balsu ją perspėjo:

— Katė!
Iš tikrųjų nuo sodo vartelių paleng

va klampojo sniegu aikštelės linkui 
pilka katė.

Zylės tarytum prilipo prie šakelių, 
ant kurių tupėjo. Nesijudindamos iš 
vietos žiūrėjo, ką katė toliau darys. 
Tik netoli katės krito kas į žemę ir 
sukėlė sniego dulkes, o nuo vartelių 
šūktelėjo:

— Vėl tu čia, biaurybe!
Katė pašoko iš vietos ir nudulkėjo 

atgal į kiemą.
Zylutės kiek laiko žodžio pratart ne

galėjo. Paskui Gudrutė pasakė:
— Ar matėt, kas pasidarė? Katė 

slinko prie mūsų pamedžioti, užtai ma- 
žąsis žmogus sviedė jai pagalį. Geras 
tas mažasis žmogus, jo galim nebijot.

Zylės taip priprato stiprintis aikš
telėje, kad drąsiai nusileisdavo ant že
mės ir tada, kada čia pat stovėdavo 
Sauliukas. Juo zylutės darėsi drąses
nės, juo labiau jomis vaikas džiaugda
vosi. Kai smarkiau pasnigdavo, tai 
tuojau bėgdavo į aikštelę, iššluodavo tą 
vietą, kur paprastai paukščiukus lesin
davo ir grūdų paberdavo. Tą vietą jis 
vadindavo paukščių stalu.

Dėdė Pranys.
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(Tęsinys iš 1 nr.).

— Alpuuk! — vėl. tik balsas, daug 
aiškesnis dabar.

Alpukas dar kartą apsidairė.
— K... kas mane šaukia?
Nustebo pats, nes dabar jo balsas buvo 

toks tyras ir lengvai skrido iš lūpų.
Alpukas stebėdamas primerkė akis.
— Nieko nematau... Kur tu esi?
— Aš čia! Eik arčiau, tai pamatysi.
Alpukas prisiartino prie meldų. Ką 

pamatė, buvo nuostabiau, negu Dievo 
karvytė sulig pačiu Alpuku didumo.

Už meldų, pelkėje, braidžiojo gervė.
— Nebijok, Alpuk, — pasakė ji.
Alpukas įsidrąsino. Bet atvirai pasakė:
— Aš bijau dykumoje... Parodyk, ge

roji gerve, mūsų namus. Čia taip nyku.
Tik gervė nieko i tai neatsakė.
Pagaliau ji priminė, girdėjusi — Alpu

kas norjs pakeliauti su jomis.
Alpukui dilgt i širdį. Iš tikrųjų. Tai 

didžiausias jo noras! Tik iš kur gervė tą 
sužinojo? Alpukas, rodos, niekam apie tai 
nė žodžio neprasitarė.

— Noriu... — nenorėdamas meluot pri
sipažino.

— Gerai, Alpuk. Mes kaip tik keliau
jame į Šiaurę. Į tolimą ir gražų vasaro
mis kraštą. Rytoj čia tavęs lauksiu.

— Kur?.. I Šiaurę?
— Taip. Į Šiaurės pelkes. Ten jos la

bai plačiai išsiklosčiusios. Aplankysime ir 
kaimyninius kraštus. Ir prie jūros nuo 
tenai nebe kiek.

Alpukas susimąstė.
— Tai labai toli...
— Toli... Bet užtat kaip gražu, kai su

grįžusi saulutė tokia skaisti, kai žemėje 
vaikštinėja pavasaris, — pasakojo gervė.

Alpukas atidžiai klausėsi gervės pasa
kojimo. Baimė ėmė, bet kartu ir nudžiu
go, kad jo didžiausias noras galės įvykti. 
Pamatys, ko nematė ir papasakos, ką per
gyveno kelionėje ir tolimoje šalyje prie 
jūrų.

Gervė nubrido tolyn į pelkę pasiieškoti 
pietų.

Alpukas paliko vienas.
Nebesulaukęs gervės sugrįžtant, vėl jis 

įpuolė į aukštas, susipynusias viksvas dai
rydamasis kelio atgal.

Pelkė paliko toli užpakaly.
Dar labiau susipynė jam kojos ir Alpu

kas visu ilgumu išsitiesė viksvose.
Alpukas smarkiai ištiesė kojas, sukru

tėjo ir nubudo... lovoje.
Pratrynė užmiegotas akis.
O jau buvo vėlyvas rytas ir saulutė 

skaisti žiūrėjo vidun per atdarą langą.

IŠĖJIMAS IŠ NAMŲ.

Alpukas sapną papasakojo senutei.
Pasakojo, kad šiandieną prie didžio

sios Kimspelkės, pievoje, lauks gervė, 
viena ir daug, ir jis su jomis išskrisiąs 
į Šiaurę.

Senutę prajuokino tasai pasakojimas 
ir ji rami nuėjo prie savo kasdienių dar
bų.

Motutei nei tėveliui apie tai pasakyti 
nedrįso, nes gerai žinojo, kad jie to da
ryti neleisią.

Po pusryčių Alpukas tylomis susirado 
savąjį peiliuką, įsidėjo jį į švarkelio ki
šenę, apsimovė medinėmis klumpelėmis ir, 
pasaugojęs, kad motutė nepastebėtų, ty
lomis spruko pro duris.

Šiandieną kieme šilčiau, nekaip va
kar. Tos pačios 4 antys ir žąsys baltos, 
kaip sniegas. Degloji, avys ir Šilkauodegis 
vėl sukinėjosi, o juos visus saugojo snaus
damas Rudis.

Bet, kada pamatė taip pasipuošusį Al- 
puką, visi sužiuro. O gaidys kartą užgie
dojo:

— Išeina iš namųųų!..
Ša, Šilkauodegi! Nutilk su savo tokia 

daina! Bet kada visi aplink susirinko, Al
pukas gražiai jiems pakėlė kepurę, dar 
užbėgo į tvartą aplankyti triušelių. Ir šie 
atrodė toki nuliūdę, ir, tur būt, tik dėl 
to, kad neteks su Alpuku kiek ilgėliau 
pasimatyti.

Pagaliau užsuko į sodą.
Čia išdidžiai žvalgėsi tik ką žiedų vai

nikais išsipuošusi ieva. Daugybė kitų krū
mų užsidėjo kitokius, žalius, vasaros vai
nikus. Beržai pamojo ilgomis kasomis su 
prisegiotais pavasariško žalumo lape- 
liūkščiais. Tik anas senas išsikerojęs 
ąžuolas ir uosiai tebebuvo tamsūs, koki 
tapo iš rudenio.

Alpukas ir čia atsisveikino su visais.
Pasakė obelims, šįmet negalės joms 

padėti nusikratyti įkyriųjų kirmėlaičių, 
kurios kiekvieną pavasarį esančios be ga
lo godžios, ir jei kas joms leistų netruk
domai gyvent, tai tikrai ne tik lapus ir 
žiedus nurankiotų, bet ir pačio stuobrio 
su šakomis nebent prie pačių šaknų be
liktų.

Alpukas sugrįšiąs. Na, o jau tada vi
siems papasakosiąs vieną įdomiausių ke
lionių.

Gi pačioj aukščiausioj kriaušės šakoj 
žvirbliai susimetę ir gieda visi:

Žaliu pavasarėliu 
ir laisve plačia gėris

artojas traukdams pypkę 
ir plūgą traukdams Bėris.- 
Didėja ir ilgėja 
dirvonuos ilgos vagos — 
Šiaurės kraštan vis tysta 
aukštai ilgi botagai...*)

Maža ko betrūksta, kad žvirbliai ims 
ir Alpuką apdainuos. Jei jau apie Šiaurę 
gieda, tai tikriausiai ir apie iškeliaujantį 
i kelionę žino.

Alpukas jiems taip pat pamojo ranka. 
Žodžiu, Alpukas aplankė visą sodybą.

Visiems pamojo ranka, bet pridėjo, ne
trukus jis vėl sugrįšiąs į savąją tėviškę 
pas savuosius.

Sodybos gyventojai palinkėjo keliau
jančiam, ko tik patsai keliautojas troško.

PIRMOJI NAKVYNĖ NE NAMIE.

Alpukas patsai nebežino, kaip apleido 
sodą su kiemu.

Nė nepastebėjo.
Žiūri — jau perbridęs galysodės upe- 

liokšnį.
Pasileido, kiek kojos neša, bėgt. 
Alpukas bėgo nuo namų į rytus. 

' — Po valandėlės būsiu gale!
Bet jautė — praslinko ir kelios valan

dėlės, o platusis laukas vis nesibaigė.
— Ne į tą pusę.
Vėl bėgo.
— Kaip gaila, kad pamiršau... Ne! Ro

dos, jos klausiau, kurioje pusėje lauks.
Čia Alpukas pasuko į pietus, paskui į 

rytus, į vakarus. Į šiaurę ir vėl į • rytus. 
Jis norėjo pasiekt Kimsynų pelkes.

Bet kai saulutė ružavomis rankomis 
glostė viską ir bučiavo žemę, Alpukas 
tiktai pribėgo didelį nepažįstamą mišką. 
Tai visai ne Eglyne ir nė nepanašus į 
Aukštakalniu šilą, kuriame jisai kelias 
vasaras išbraidė.

Kitos išeities nebebuvo. O kad Alpu
kas jautėsi labai pavargęs, įslinko į tan
kumyną. Suradęs aukštą, šakotą ir pa
gyvenusį medį, įlipo į jį ir, pasirinkęs sau 
tinkamiausią šaką, pasiruošė nakvynei.

Tą padaryti Alpukas susivokė iš dau
gybės pasakų ir kelionės nuotykių, ku
riuos girdėjo, kaip jo brolis Apolinaras, 
lankantis aukštesnę mokyklos klasę, skai
tydavo iš gautų nuo savo mokytojo kny
gų. Daug ir Alpukas pats skaitė.

Vos tik atsisveikinęs paskutinis gęs
tantis spindulėlis pasislėpė už kalvų, miš
ke tuojau liko tamsu, lyg pogrindyje be 
lango. Neramus ėmė dairytis į visas pu
ses. Tik nieko nesimatė — taip buvo 
tamsu.

Visi ligi šiol pasakoti pasakojimai da
bar gyvais stojo Alpuko akyse.

Kaip čia baisu! Kaip baisu!
Neramus slinko laikas, bet vis dėlto 

Alpukas pajuto artinantis vidunaktį. Ap- 
linkui sušuko pelėdos, sustūgavo pasi- 
šiaušėliai apuokai, o šikšnosparniai, lyg 
kieno pasamdyti, taip ir siuvinėjo po ap
linkumą ir po šakas.

Vakaruose ilgi ilgi ir akį veria žaibai 
kirviu perskrosdavo girią ir kažkur, ta
rytum į žemę, įsiskverbdavo sunkus, bet 
tolimas trenksmas.

*) Eilėraštis P. Žiburėlio.

(B. d.). b‘
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Meškiukas Murziukas ir kalakutas
Kartą meškiukas Murziukas padėjo 

savo mamytei Meškai virtuvėje lėkštes 
šluostyti. Staiga atsivėrė durys ir sunkiai 
alsuodamas įėjo meškinas.

— Kas atsitiko? — sušuko mamytė 
Meška. Ji atspėjo, kad tai turėjo būt kaž
kas gera, nes jos vyras linksmai šypso
josi.

— Kaip tik dabar sugavau kalakutą,— 
atsakė meškinas, — kas rytą stengiausi jį 
pagauti, bet veltui. Dabar tai jis jau 
kieme.

— O gerai, — nudžiugo meškienė, — 
dabar mums nereikės leisti pinigu kala
kutui piūties šventei nupirkti. Kalakutai 
šiemet gerokai pabrango.

— Bet jis gana liesas ir mes turime jį 
papenėti, jeigu norime, kad jis piūties 
šventei būtų pakankamai riebus, — pa
stebėjo meškinas.

— Tegu Murziukas jį šeria, — pasiūlė 
motina Meška, — jam patiks toks dar
bas, tiesa, Murziuk?

— Valio! — sušuko Murziukas ir pra
dėjo šokinėti iš džiaugsmo.

Motina Meška atnešė Murziukui bliū- 
dą grūdų ir jis išėjo į vištidę. Kalakutas

MIKĖ ŠVILPA.
J. Martinaičio karikatūros ir žodžiai.

1. Štai jums gimnazistą Trynį. 
Reikia pirkti jam kuprinę. 
Šen ir ten jis eiti bando, 
Bet kuprinės vis neranda, 
0 jei randa, tai brangi. 
Jo kelionė nesmagi.

3. Nuramino Švilpa Trynį:
— Bur tuojau graži kuprinė! 
Eikime į Skautų Štabą — 
Ten šimtai kuprinių kabai 
Taip mūs Švilpa jam padės, 
Į pat štabą palydės. 

išdidžiai vaikščiojo po kiemą, sakyda
mas:

— Gable, gable, gable...
Tada Murziukas pradėjo berti grūdus 

ant žemės ir išgirdo kalakutą kalbant:
— Dėkui tau už grūdus. Iš kur tu ži

nojai, kad tai mano mėgiamiausias valgis?
Murziukas labai nustebo, išgirdęs 

paukštį kalbant ir atsakė:
— Mano tėvas liepė mums šerti tave 

grūdais, kad būtumei riebus. (Jis no
rėjo sakyti piūties šventei, bet tuoj pa
galvojo, kad kalakutas galėtų jo paklaus
ti, kodėl jį norėjo piūties šventei šerti. 
Ir kaip jis galėjo vargšui pasakyti, kad 
jį nori papiauti). Jis pridūrė:

— Mat norime tave šerti...
Kalakutas belesdamas kalbėjosi drau

giškai su Murziuku:
— Aš labai išsigandau didelio meški

no, kuris mane medžiojo. Bet dabar su
prantu, kad jis nieko pikta negalvojo. Jis 
norėjo mane pagauti, kad būčiau tavo 
draugu.

Murziukas galvojo sau: „Dieve, jis 
galvoja esąs mano draugas. Nelaimingas!“ 
Ir nieko nebežinodamas, nusišypsojo ir 
nubėgo...

2. Žiūri Trynis — Švilpa eina 
Ir niūniuoja linksmą dainą. 
Švilpa jam pastojo kelią:
— Ko gi ieškai tu, broleli.
— Reik kuprinės man, brolau, 
Beieškodams sušalau . • •

4. Turtingam Tiekimo Skyriuj 
Atsidūrė mūs didvyriai. 
Džiaugiasi Laurynas trynis 
Baigtas reikalas kuprines, 
Nes Tiekimo Skyriuje 
Jis pigiai nupirko JĄ-

Kitą rytą Murziukas vėl išėjo pašerti 
jį grūdais.

— Alio! — šaukė kalakutas, — man 
čia patinka. Aš jaučiuos visiškai apsau
gotas už šios aukštos tvoros. Tu negali 
įsivaizduoti, kaip aš ten miške vargda- 
vau su lapėmis ir vanagais.

„Dieve mano, — atsiduso Murziukas,— 
jis galvoja esąs pas mus apsaugotas!“ Bal
siai tačiau jis pasakė:

— Aš džiaugiuosi, kad tau čia patinka...
Kitą dieną, kai Murziukas išnešė grū

dų, kalakutas paklausė:
— Alio! Ar įstengsi atkelti didelius 

vartus ir įeiti? Norėčiau su tavim pa
žaisti.

Murziukas nežinojo, ar gerai daro, bet 
jis atkėlė vartus ir įėjo į vištidę. Čia pra
dėjo žaisti. Vienas bėgo, kitas gaudė.

Taip šėrė Murziukas kalakutą kasdien 
ir visuomet jie linksmai žaisdavo. Paga
liau Murziukas išgirdo savo tėvą sakant:

— Tiktai dvi dienos beliko iki piū
ties šventės. Aš manau, kad reikės kala
kutą rytoj papiauti.

— O, Dieve, Dieve, — sudejavo Mur
ziukas.

Tą naktį, kai visur buvo tamsu ir 
tylu, Murziukas savo mažoje lovelėje 
budėjo. Jis labai, labai užjautė kalakutą. 
Pagaliau jis kažką sugalvojo. Jis palaukė, 
kol motina ir tėvas giliai užmigo. Tada 
jis atsikėlė ir nuėjo laiptais žemyn tiesiai 
į kiemą. Atidaręs didelius vartus, jis su
šnabždėjo:

— Klausyk, kalakute, — ko greičiau
siai pabėk iš čia, jeigu nenori, kad tave 
per piūties šventę suvalgytų.

— Oi, — suriko išsigandęs kalakutas. 
Ir, nelaukdamas nieko jis išlėkė pro 
vartus ir išnyko tamsoj... Murziukas pirš
tų galais nuėjo į lovą...

Kitą rytą, kai Murziukas valgė pusry
čius, jis išgirdo tėvą įeinant į virtuvę ir 
iš ten į valgomąjį kambarį, kuriame Mur
ziukas pusryčiavo.

— Kalakuto nebėra, — pasakė jis mo
tinai, — vagis bus jį nučiupęs.

Murziukas žiūrėjo į lėkštę ir pasakė:
— Ne, niekas jo nepavogė.
— Iš kur tu žinai? Kur gi jis yra? — 

paklausė tėvas.
Murziukas pakilo iš savo vietos ir nu

ėjo į virtuvę. Jis užlipo ant kėdės ir nu
ėmė savo taupomąją kasą nuo lentynos. 
Paėmęs ją jis grįžo pas tėvą ir pasakė:

— Čia yra truputis pinigų, už kuriuos 
turguje galėsi nupirkti kitą kalakutą. Ga
lėsi mane mušti, bet kalakutą šiąnakt aš 
paleidau.

Ir jis ėmė graudžiai verkti.
— Gerai, gerai, —• ramino jį tėvas. — 

Tau buvo gaila kalakuto. Nepykstu. Nu
sišluostyk ašaras. Pakinkysiu arklį, nuva
žiuosime turgun ir nupirksime kitą ka
lakutą. Ne tokie jie jau brangūs.

Murziukas nusišluostė akis, nusišyp
sojo laiminga .šypsena ir pagalvojo:

— Tokios malonios piūties šventės mes 
dar niekuomet neturėjom...

Iš anglų kalbos išvertė Ieva Kiūpelytė.
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Kelionės įspūdžiai,
vyhstanf |

Seniai laukiama valanda atėjo. Išplau
kiu su nedideliu būreliu naujų saleziečių 
misionierių į tolimus rytus.

Gruodžio 13 d. paliekame Toriną. 
Sudieu taip brangi kun. Bosko sūnums 
vieta, jų tėvo šventi palaikai. Sudieu ir 
jums, brangūs broliai lietuviai!

Važiuojančiųjų esame 30 ir įvairių tau
tų: italai, prancūzai, vokiečiai, ispanai, 
jugoslavai ir kiti.

Sekančią dieną jau Venecijoje, kur 
mus laukia didokas ,,Conte Rosso" laivas. 
Aplankę svarbesniąsias miesto įvaireny
bes, vakare įsėdam į laivą.

Pasigirsta paskutinis signalas ir laivas 
pradeda atsitolinti nuo kranto. Mintys 
lekia į mylimą Lietuvą, pas tėvelius, pas 
savuosius.

Dar kartą, visiems sudieu! Iš krūtinės 
veržiasi „Avė Maris stella", Marijos gies
mė, kurios vardu pradedame kelionę.

Palaimink, Dieve, šį mūsų žygį!...
Sekančiosios dienos vakarą užplau

ktam į Brindirios uostą, bet labai trum
pam laikui.

Sekmadienio rytą plaukiame tarp šv. 
Mauro salos ir Graikijos žemyno. Žaliuo
ją salos krantai, atspindėdami jūros mė
lynume, daro žiūrėtojui nepaprasto įspū
džio. Kalnų viršūnaitės, apšviestos tekan
čiosios saulės spinduliais, sveikindamos 
mus, žavi savo gražumu.

Po to seka Cefalonijos ir Zautės sa
los. Pastarojoj buvo gimęs žymus italų 
poetas U. Šorkolo (177811827). Vakare 
prasilenkiame pro Kretą.

Jūra visą laiką rami. Malonu plaukti. 
Dienos slenka besidomint kelionės įvai
rumais ir bežaidžiant.

Vakarais dar puikiau. Susirenkame 
laivo dangties priekyje ir atsisėdę, o, ge
riau pasakius, išsitiesę tam tyčia kelei
viams pataisytose sėdynėse, užtraukiame 
linksmų dainelių.

Mėnulis savo šypsena vilioja skristi 
mintimi į tolimą praeitį, į prisiminimo 
dieneles, pralėkusias beiškylaujant ar be- 
stovyklaujant Klaipėdos padangės giriose 
— pasvajoti... '

Čia pat prieš akis žvaigždynų galybė. 
Patogu jas pastudijuoti.

----- o------
Į Port-Saidą atvykom antrą valandą 

naktį. Laivas išmetė inkarą uoste. Iš visų 
pusių suplaukė daug motorlaivių ir val
čių. Į laivą tuojau įsigrūdo būrys arabų 
patarnautojų, kurie landžiodami po visus

Viduržemio jūroje.

NGNG KONGU

Taip atrodo vidurinės Malakos įžymieji 
kariai.

užkampius ir miegamuosius nežmoniškai 
triukšmavo.

Į miestą nuplaukėm motorlaiviu rytą 
apie 4 vai. Dar buvo visai tamsu. Vos 
tik suspėjom išlipti į krantą, apspito mus 
įvairių daiktų pardavėjai. Kad juos kur 
galas! Taip įkyrių žmonių neteko dar nie
kur sutikti. Savo prekes siūlydami sekė 
paskui mus per visą miestą. O kai nuduo- 
davome jų neklausą, tai ir už skvernų pa
tempdavo. Vienoj vietoj net arabų poli
cininkas atėjo į pagalbą (ne tiek iš rei
kalo, kiek iš savo per didelio stropumo). 
Pasinaudodami momentu jį nufotografa- 
vom tuo pačiu laiku, kai jis mušdamas 
tempė vargšą prekiautoją.

Port-Saidas yra gražus miestas. Visur 
meksfalto gatvės, išsodintos palmėmis ir 
kitais medžiais. Matytis daug turtingų 
krautuvių. Bet jis svarbus tik kaipo uos
tas.

Iš Port-Saido patekom į Sueso kanalą, 
kuriuo plaukėm 12 valandų. Jo ilgumas, 
skaitant nuo Port-Saido švyturio iki Sue
so miesto, kanalo pietuose, 161 klm.; pla
tumas, vandens paviršiuje, nuo 70 iki 
125 m.; gilumas nuo 10 iki 12 m. Pra
vestas ir atidarytas Ferdinando Lerseps'o 
iniciatyva, garsaus Prancūzijos diplomato, 
1869 m. lapkričio m. 17 d.

Abipusiai kanalo guli dykumos. Tolu
moje matyt ir kalnų. Matėm smėlio lau
kuose arabus ant kupranugarių bejojan- 
čius ar bestovyklaujančius.

Trijose vietose kanalas susikerta su 
ežerais, per kuriuos laivas plaukia tam 
tyčia vandenyje pažymėtu keliu. Naktį 
jo priekyje užžiebiamas prožektorius. Ant 
plaukiančių vandenyje geležinių statinių 
yra pritaisyti savotiški stiklai, kurie at
spindi šviesos spinduliuose. Pagal juos 
taikosi laivo vairininkas. Šviesai nuo jų 
nuslinkus, jie vėl nesimato.

Praplaukiant apie' 10 v. nakties pro 
Sueso miestą, nutiko juokingas įvykis. Iš 
laivo turėjo būti iškelta; viena kanalo 
darbininkų valtis, kurioj netruko įvairių 
smulkių prekių. Jūrininkai ją nuleido tam 
tikra mašina žemyn. Bet tamsoje nenu- 
spėjo tiksliai aukščio apskaičiuoti ir val
tis smarkiai nupuolė ant vandens pavir
šiaus ir šonu pasinėrė su prekėmis. Trys 
arabai, palikę ant laivo dangties, matyda-

Iš lietuvio {huto taikli
mi tokį nelaimingąjį jų daiktų galą, įniršę 
lyg laukiniai mėtė į visas šalis ką po 
ranka nutvėrė. Paspruko ir jūrininkai, bi
jodami gauti per pakaušį.

Sekančią dieną gėrimės Sueso įlankos 
krantais. Kairiojoj pusėj tęsiasi Sinojaus 
kalnagūbrys. Iš dešinės geltonuoja Afri
kos dykumos; tik uolų ir rausvaus smėlio 
plotai — savotiškas įspūdis. Čia netoli 
ir Etiopija.

Įplaukus į Raudonąją jūrą, užėjo labai 
šiltos dienos. Net laivo viduryje, kajutė
se, termometras rodė ligi 33° C.

Arabijos jūra nepaprastai rami. Vaka
ro saulutė įvairiaspalviai nudažo horizon
tą ir lygųjį vandens paviršių.

Taip gražu, net nepajutom kaip pra
lėkė 6 dienos Arabijos jūroje.

Kalėdų šventės praslinko paprasta, 
iškilmingumo nuotaika, kurią galima bu
vo rasti panašiose aplinkybėse, O Kūčių 
vakaro džiaugsmai ir įspūdžiai, praleistų 
brangiųjų namiškių tarpe, man tebuvo tik 
saldus prisiminimas.

Mūsų suruoštuose laive Piemenėlių mi
šiose dalyvavo Graikijos ekskaralius, Ita
lijos konsulas Sijamni, laivo kapitonas ir 
daugelis kitų tikinčiųjų.

Antrąją Kalėdų dieną, apie 6 vai. ry
tą, atvykom į Bombėjų.

Uostas pilnutėlis žmonių. Išlipus tuoj 
pasijunti esąs naujam pasauly. Atidžiai 
seku visą aplinkumą.

Netrukus plačiomis meksfalto gatvė
mis dūmiame miesto aplankyti. Nesitikė
jau, iš tikrųjų, tiek gražumo čia pama
tyti, taip puikių, rytų stiliaus rūmų, alė
jų-

Gatvių judėjimą tvarko mėlynu švar
ku ir trumpomis, iki kelių, kelnėmis ap
sivilkę policininkai, bet be kojinių. Nega
li nenusišypsoti į juos pažvelgęs, Čia yra 
per 2 mil. žmonių. Europiečių kvartalas 
turtingas ir moderniškas. Indų kvartale 
gatvės siauros. Krautuvėlės nedidelės, 
dažnai nešvarios. Kokoso palmės, „papa
jų" ir bananų medžiai šiek tiek pagyvi
na šią vargingų gyventojų vietą ir jų na
melius.

Sutinkame ir burtininkų su atgailau
jančiais. Šiurpas paima pamačius jų tam
sumą ir papročių keistumą. Sėdėjo kelie
se prie ugnelės, pelenais išsitepę. Įsižiū
rėjus į vieną negalėtum spėti, kad tai 
žmogus, jei nematytum tame pilkos spal
vos tvarinyje dviejų žibančių akių. Čia 
pat stovėjo „šventoji“ karvė, kvailai žiū
rėdama į savo garbintojus. Ji čia labai 
gerbiama, vaikšto nekliudoma kur nori ir 
daro kas jai patinka ...

Burtininkui, kaip! girdėjau, yra di
džiausia garbė, jei jį žmonės pririša prie

Sueso kanalas.
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Autorius Bombėjoje į palmę įkopęs.

karvės uodegos. O to žmogaus siela, ku
ris mirties valandoje turi laimės laikyti
savo rankoje karvės uodegą, eina tiesiai
į amžinojo džiaugsmo karalystę ...

Indai yra simpatiški žmonės. Spalva 
tamsesnė už europiečių. Daugelis vaikšto
plono audeklo gabalu persirišę. Pasitu
rinčios ir kilnesnių kastų moterys nešio
ja, rytų papročiu, ilgas šilkines suknes ir 
apsiaustus. Lūpose ar nosyje dažnai turi 
papuošalų.

Nekartą teko girdėti Europoj, kad 
bendra Indijos vyrų charakteristika esan
ti tokia: eit pamedžiot, parūkyti, išsitie
sus šešėly pamiegoti, tuo tarpu moterims 
visi darbai tenka. Gal būt, tai tiesa — 
neįsitikinau. Bet pastebėti pastebėjau, 
kad visur, kur tik matėsi statant namus, 
dirbo kartu su darbininkais ir didelė da
lis moterų. Jos nešiojo statymo tiltais 
plytas, kalkes ir kitus sunkumus taip, lyg 
tai būtų jų tikras amatas.

Į laivą sugrįžom prieš 12 v. Apie pir
mą v. po pietų laivas pasijudino ir iš
plaukė iš uosto į jūrą. Greit pranyko iš 
mūsų akių paslapčių ir burtų šalies mies
tas.

Kitą dieną matėme kairiojoji pusėj 
Indijos krantus. Vandeny dažnai pra
plaukia pro laivą nedidelės gyvatės ir 
vėžliai.

Po dviejų dienų įplaukiam į Kolombo 
uostą, apsuptą iš visų pusių kokoso pal
mių plantacijomis. Tik vietomis matosi 
koks bažnyčios bokštas ir aukštesnių 
namų stogai.

Laivas išmetė inkarą netoli molo. Ko
lombo miestas daug švaresnis ir tvarkin
gesnis už Bombėją. Žmonės čia atrodo 
drūtesni ir linksmesni. Taip pat ir spalva 
tamsesni už šiaurės indus. Vaikšto labiau 
nusinuoginę. 

------ o-----
Dienos slenka gan nuobodžiai. Stumia- 

mės smarkiai iš vakarų į rytus. Laikrov 
dis kas naktį pavaromas 37 minutes pir
myn.

30 dienos rytą dangus debesuotas — 
kartais smarkiai lyja. Beplaukiant atsi
dūrėm priešais, mums dar visai naujo ir 
nematyto, jūros fenomeno. Pasigirsta 
aplinkui nustebusių žiūrėtojų balsai: 
„Trombą marina“ — „Vandens stulpas“.

ORIGINALŪS ANGLIŠKI SKAUTŲ ŠVILPUKAI MŪSŲ 
SKAUTAMS ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ:

1. švilpukai metaliniai „The Acme“ ........................... Lt. 1,—
2. švilpukai metai. „The Acme“ su kompasu............. „ 1,75
3. sirenos metai. „The Emca“ maž.................... „ 1,20
4. sirenos metai. „The Emca“ did.................... „ 1,30
5. sirenos metai. „The Emca“ su kompasu šone .... „ 1,75
6. sirenos metai. „The Emca“ su kompasu gale .... „ 1,75

. gaunami
Vyr. Skautų Stabo, Tiekimo Skyriuje:

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

BRANGUS BROLI, MIELA SESE!

Artinas pavasaris ir vasara. Vėl šim
tai jaunuolių eis pažinti savo krašto, iš
kylaus po visą tėvynę. Lietuvoje yra daug 
Įdomybių ir gražių vietų. Tik ne visi jas 
žino, ne visos jos iškeltus.

Skautų pareiga pirmiausia išgarsinti 
kas pas juos, jų apylinkėje yra gražu, kas 
pamatytina ir kas rodytina kitiems.

Įdomu — sukdamasis ratu vanduo kilo 
stulpu į viršų apie 300 metrų ir susijung
davo su debesimi.

Rytojaus dieną plaukiame pro Sumat
ros krantus, viliojančius savo paslaptin
gomis atogrąžų giriomis. Vėliau pro Ma- 
lokos pusiasali.

Naujų Metų dieną pasiekiam prieš 
paskutinį mūsų kelionės punktą, Singa
pūrą.

Laivas vingiuodamas tarp salų įplaukė 
į uostą. Prie jo šono atsiirė nedidelėse, 
apie du su puse m. ilgio, žievinėse val
telėse, būrelis jaunų indokinų ir šaukda
mi rodydavo pirštais į vandenį. Kai ku
rie keleiviai ėmė jiems pinigus mėtyti, o 
jie pasinerdami juos sučiupdavo. Mikliai 
vėl įlipdavo į savo valtelę, be jokio siu- 
bavimosi.

Tarp jų buvo du nuplikę seniai. Abu
du burnoje turėjo po rūkstantį cigarą. 
Stebėjomės, kokiu būdu jiems jie neuž- 
gęsdavo sušlapę vandenyje. Bet štai jų 
gudrumas. Prieš pasineriant rūkantį galą

Hong Kongas.
seleziečių filosofi
jos studentatas, ku
riame studijuoja 

autorius.

Sk. Aidas š. m. 1 nr. paskelbė kon
kursą aprašyti savo apylinkių gražias vie
tas bei įdomybes. Aname nr. rasite sąly
gas. Konkursas baigsis kovo m. 20 d.

Padaryk gera — iškelk kas įdomu ta
vo apylinkėje ir parodyk kelią kitiems tai 
pažinti.

įkišdavo į burną. Išnėrę, jį vėl apsukda
vo ir tempdavo toliau dūmus, juokindami 
žiūrėtojus.

Iš Singapūro dar kelios dienos ir 
Hong-Kongas. Laivas slenka tiesiai į šiau
rę. Atmosfera pamažu keičiasi. Jūra vis 
labiau sujudusi. O sausio 4 d. laivas ge
rokai siūbuojasi. Kam juokai, o kam jū
ros ligos nemalonumai. Valgomasis beveik 
tuščias. Jūrininkams tokiais atvejais tik
ra šventė — kaip pasisakė vienas, — nes 
kas virtuvėj atliko, tas ir nyko.

Po to jaučiaus visai gerai, džiaugda
masis proga, kurioje galėjau patirti bent 
šiokios tokios audros nuotykius.

Prašvito sausio 5-oji d. Artinamės 
prie Kinijos. Įplaukiame tarp nedidelių, 
tvirtovėmis ištaisytų, salų į Hong-Kongo 
uostą.

Koks gražus miesto vaizdas! — neti
kėjau. Ištisa kalnų pašlaitė nuklota aukš
tais, dangoraižių išvaizdos, namais. Aukš
tesnėse vietose baltuoja puikūs vasarna
miai. Uoste slankioja daugybė garlaivių, 
motorlaivių. Nauja keistenybė — kiniečių 
burinėse valtyse daugiausia irkluotojos 
moterys.

Hong Konge gyvena apie vieną mili
joną žmonių.

Džiaugsmingai sutinka mus idėjos bro
liai, saleziečiai. Apsistoju viename insti
tute, rytinėj Hong-Kongo dalyj, tęsiu sa
vo studijas. Filozofijos studentate atran
du du, manęs belaukiančius, draugus lie
tuvius. Vienas iš jų buvęs skautas, iš Pa
langos.

Nauja šalis — naujas gyvenimas. Ar 
kelias gėlėmis, ar erškėčiais bus nuklo
tas — nežinau.

Sk. E. P.
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S. P. B. Mais.

SMAGU MO
BIOGRAFIJOS.

Sveiki, jauslieji draugai! Dėkoju už 
atsiųstas man autobiografijas, kurios man 
labai patiko. Ar norite paklausyti vieną 
geriausių ?

Esu šuo. Mano vardas Sultonas. Kai 
buvau dar visai mažas, keli vyrai įspau
dė kažkokias raides ir skaičius į mano 
ausis. Tuo metu mane vadino Tuziku, bet 
po kurio laiko mano vardą pakeitė ir ma
ne vadino Mopsu. Kai užaugau, atėjo 
atvirukas ir pranešė, kad mano tikras 
vardas esąs Sultonas.

Man taip pat patiko laikraščio bio
grafija, kuris praleido vienintelę savo gy
venimo dieną keliaudamas iš rankų į ran
kas, kol automobilis jį pervažiavo ir jis 
pagaliau atsidūrė šiukšlių dėžėje.

Labai gražiai parašė savo biografiją 
Roželė, kuri „atbėgo” į šį pasaulį 20 mi
nučių prieš savo sesutę. Dalį savo kūdi
kystės ji praleido, prarydama varinius 
varpelius ir rengdama, mokyklą stragėms. 
Jos tikslas yra būti didele artiste.

Šios autobiografijos gyvos, originalios 
ir įdomios. Jūs turite ugdyti šias ypaty
bes, jeigu norite, kad jūsų autobiografi
jas skaitytų.

' BIOGRAFUOS.

Dabar mes kalbėsime apie biografijas, 
t. y. kitų žmonių gyvenimo aprašymus. 
Iki šiol, rašydami dienoraščius, laiškus bei 
autobiografijas, jūs žiūrėdavote į save, 
bet dabar aš noriu, kad žiūrėtumėte į ki
tus žmones ir gerai pasižvalgytumėte. 
Žmonės, kurie patraukia jūsų dėmesį, gali 
būti gyvi ir negyvi; jūs lengvai rasite 
karžygių ir niekšų žmonių tarpe, kurie 
gyveno per ilgus amžius. Jūs galite my
lėti Orleano mergelę ir neapkęsti, pav., 
Henriko VIII arba ko kito ir nesutikti su 
tuo, kas istorijos vadovėliuose apie juos 
parašyta. Ar nepamėgintumėte jūs apra
šyta jų gyvenimą? Tuo tikslu turite, ži
noma, nueiti į knygyną ir perskaityti vi
sas knygas apie juos, kurias pasiseks su
čiupti. Turite pamatyti jų portretus, 
stengtis gauti jų dienoraščius ir laiškus 
ir sužinoti, ką jie galvojo apie kitus žmo
nes. Turite parašyti sąrašą ris®, ką jie 
darė, gera ir bloga. Ir tik sutvarkę visas 
žinias, jūs galite nupiešti tikrą jų por
tretą.

Ar jie tikrai buvo tokie blogi? Labai 
įdomu rašyti apie žmones, nes jų biogra
fijos niekad negali būti per daug tikslios. 

Jūs, tur būt, matėte Henriką VIII ir ka
ralienę Kristiną filme, nes kinematogra
fas labai mėgsta biografijas ir lankyto
jams įdomu pamatyti, kaip įžymūs žmo
nės gyveno. Bet jūs dažnai savęs klau
siate: iš kur jie žino, kad Henrikas VIII 
taip valgydavo? Ar karalienė Kristina 
tikrai taip atrodydavo?

Taigi, ieškokite šaltinių ir parašykite 
jų gyvenimų aprašymą savo žodžiais. 
Ir nepamirškite, kad viskas turi skam
bėti gyvai, kad Henrikas VIII turi būti 
toks įdomus, kaip šių dienų asmuo, nes ir 
jis buvo kadaise gyvas, nors tai sunku ti
kėti ir istorijos vadovėliai taip nuobodžiai 
apie jį pasakoja.

Jūs galite spręsti apie žmogų iš įsta
tymų, kuriuos jis paliko, arba iš mūšių, 
kuriuose jis dalyvavo. Jūs turite sužinoti, 
ką ir kaip jis valgydavo, kaip rengdavosi, 
kaip elgdavosi su kitais ir kiti su juo, 
nes mažmožiai tokie pat svarbūs, kaip ir 
dideli dalykai. Nesistenkite pagražinti sa
vo karžygio būdo, nes padarysite tą pa
čią klaidą, kurią padaro fotografas, išre- 
tušuodamas raukšles nuo kaktos. Teisme 
vienas advokatas stengiasi nupiešti kalti
namąjį ko juodžiausiomis spalvomis, o 
antras, gynėjas, slepia visas jo blogas pu
ses ir mėgina įrodyti, kad jis neturi jokių 
ydų.

Biografija nėra tardymas — ji tėra 
tikslus žmogaus paveikslas. Laikykis fak
tų ir neslėpk aprašomojo asmens nei ge
rų nei blogų ypatybių.

T irk nuodugniai.
Išsirink karžygį ir nesigailėk laiko jo 

gyvenimui ištirti. Pradėk rašyti tiktai ta
da, kada pasijusi žinąs visa, ką apie jį 
galima žinoti.

Gal jums labiau patiktų rašyti apie 
asmenį, gyvenantį šiais laikais? Gal jūsų 
idealas dar gyvas? Gal norėtumėte rašy
ti apie didžius valdžios vyrus, apie karius 
arba menininkus? Jų fotografijų rasite 
visur; laikraščiai nuolat aipie juos rašo, 
apie juos kalbama ;>er radio. Pasistenkite 
pamatyti ir išgirsti juos kalbant. Sužino
kite įvairių smulkmenų iš jų vaikystės ir 
nustebsite pastebėję, kiek įtakos ji turėjo 
jų būdui.

Jūsų tėvelio gyvenimo istorija.
Kodėl negalite parašyti artimo jums 

žmogaus, pav., jūsų šeimos nario, biogra
fiją? Juk jūs gerai pažįstate savo tėvelius 

ir, nors jie ir negyvena kaip Henrikas 
Vili arba Haroldas Lloydas, jų gyveni
me tikrai atsiras daugybė įdomių dalykų.

Galite pradėti iš savo senelių ir apra
šyti, kokie jūsų tėveliai buvo kūdikystėje. 
Paprašykite tėvelių: jie jums mielai apie 
save papasakos. Nupieškite namus, ku
riuose jie užaugo, nes tai labai svarbu. Aš 
manau, kad vaikas, gyvendamas kaime 
tarp daugybės ančių, vištų ir naminių gy
vulių, bus kitoks, kaip gyvenąs mieste.

Rinkite ne tiktai žinių apie savo tė
velių praeitį, bet užrašykite ir dabarties 
įvykius — pastebėkite, kas juos nuteikia 
ir kas gadina jiems nuotaiką, ką jie vei
kia laisvu laiku; užrašykite jų pasikalbė
jimus, ką jie mėgsta ir ko nemėgsta, ir 
stebėkite keistus jų papročius ir kaip jie 
keičiasi.

Jūsų sesutės gyvenimas.

Jūsų mažosios sesutės gyvenimas irgi 
įdomus. Aprašydami jį papasakokite, ką 
atmenate iš jos kūdikystės ir ką mano
te, kas iš jos išeis ateity.

Labai smagu rašyti išsivaizduojamų 
asmenų biografijas, pav., jūsų anūko gy
venimo istoriją arba gyvenančio 2000 me
tais žmogaus aprašymą.

Pamėginkite parašyti gyvulio gyveni
mo istoriją, bet žiūrėkite, kad jūsų apra
šymas atitiktų tikrenybę. Todėl turite 
kaip sekliai išstudijuoti jų gyvenimą ir 
padaryti daugybę užrašų.

Geriausia biografija, anglų kalba pa
rašyta, yra Dr. Johnsono, kuris gyveno 
18 šimtmetyje. Šios biografijos autorius 
yra James Boswellis. Jis sekdavo Johnso- 
ną kaip šešėlis ir užrašydavo kiekvieną 
smulkmeną. Paklausykite:

Dr. Johnsonas viena akim beveik nie
ko negalėdavo matyti ir nenorėdamas, 
kad kiti bažnyčioje tai pastebėtų, jis iš
eidavo melstis į laukus. Dažnai jis būdavo 
taip blogai nusiteikęs, kad niekas neno
rėjo su juo turėti reikalų. Kad nusikraty
tų tokia prislėgta nuotaika, jis dažnai 
eidavo pėsčias iš Lichfieldo į Birmingha- 
mą ir atgal, bet nieko negelbėjo.

Kažkas mokėjo už jį Oxfordo univer
sitete, bet nepakako pinigų kasdien, r,lems 
reikalams. Draugai, pastebėję, kad John
sono kojų pirštai matėsi pro skylę bate, 
padėjo naują porą prie jo durų, bet jis 
buvo per daug išdidus, kad juos priimtų. 
Jo tėvas turėjo knygyną, bet jam amžinai 
nesisekė, ir jis paliko sūnų be cento. Tai
gi, jaunuolis pradėjo dirbti mokytojo 
darbą, bet jis taip nekentė tos profesijos, 
kad turėjo ją už poros mėnesių mesti. 
Būdamas 26 metų amžiam, jis įsimylėjo į 
našlę, kuri buvo dvigubai už jį vyresnė.
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TYRAS ORAS, SNIEGO 

PUSNYS IR LYGUS LE
DAS — TAI TIKRIAUSI 
TAVO DRAUGAI ŽIEMĄ

Ar jau moki čiuožti ? (Tęsinys iš Sk. A. 1 nr.).

i

10. dvigubas trejetukas, 11. priešingas 
trejetukas, 12. pasisukimas.

25. 26.
25—26. įvairios figūros. 

trejetukas daromas pečių pasisukimu ir 
laisvosios kojos judesio pagalba. Dary
damas prieš, trejetuką čiuožėjas daro 
įvairių klaidų. Jei prieš pasisukimą ne
atsistoti (nepasvirti) ant pačiūžos krašto, 
arba jei kūno svoris nepakankamai pa
linkęs į centrą, tai prieš, trejetukas atro
do taip: žiūr. 24 brėž., arba jei atitinka
mą petį nepakankamai patraukti atgal ir 
ne laiku paduoti pirmyn, tai gaunasi: žiūr.
25 brėž.

Neteisinga ir tokia forma: žiūr. br. 
, Teisinga prieš, trejetuko forma: žiūr.

26 br.
X. Dvigubas trejetukas. (10 br.).

Jis padaromas keturiais būdais:
1. Dvigubas trejetukas pirmyn — iš

orėn,
2. Dvigubas trejetukas pirmyn — į 

vidų,
3. Dvigubas trejetukas atgal — išorėn,
4. Dvigubas trejetukas atgal — į vidų.
Dvigubas trejetukas, kaip jo vardas 

rodo, susideda iš dviejų sujungtų treje
tukų, kurie padaromi vienu atveju ir yra 
gražiausios figūros. Jo išpildymas yra pa
našus į trejetuko. Sunkiausia yra išlai
kyti lygsvara, esant ant paskutinio lanko 
ir gražiai figūrą užbaigti, nes kūnas po

Jos pinigais jis įsteigė savo mokyklą, bet 
nieko neišėjo, nes atsirado tik 3 vaikai, 
norį tą mokyklą lankyti. Bet vienas iš tu 
vaiką, David Garrick, buvo paskui visam 
pasaulyje žinomas artistas.

Johnsono mokiniai žiūrėdavo pro rak
to skylutę ir juokdavosi iš storo, pusaklio, 
nerangaus mokytojo ir jo storos, meilios, 
nusidažiusios žmonos.

Stebėkit, kaip smulkmenos auga.
Po nepasisekusio bandymo suorgani

zuoti mokyklą, Johnsonas mėgino savo 
laimę Londone. Jis atvyko su veikalu, 
kurį jis buvo parašęs, bet be pinigu. Jam 
sumokėjo 10 svarų*) už vieną eilėraštį, 
ir jis pradėjo. rašyti periodinėj spaudoj, 
bet veikalas, kurįs jį išgarsino, buvo drau
go biografija, su kuriuo jis, neturėdamas 
nei pinigą, nei darbo, nei pastogės, kla
jodavo ištisas naktis Londono gatvėmis. 
Mokiniai Johnsoną pažįsta daugiausia iš 
žodyno, kurį jis net aštuoneris metus 
tvarkė.

Žmonai mirus, Johnsonas apgyvendi
no savo namuose negrą, aklą moterį ir ke
letą kitą žmonią, kurie nesugebėdavo sa
vęs prižiūrėti. Jis [kišdavo pinigą į mie
gančią ant laiptų vaiką rankas ir, kartą 
paklaustas, kodėl jis tai daro, atsakė: 
„Todėl, ponia, kad jie galėtą elgetauti”. 
Jis buvo tokios geros širdies, kad net 
pirkdavo austrių savo katei.

Tuo pačiu laiku jis buvo šiurkštus ir

*) Svaras — anglų pinigas.

dviejų pasisukimų perdaug įsukama. Bū
das šį sunkumą nugalėti: reikia įsivaiz
duoti, kad dvig. trejetukas yra lankas, 
pertrauktas vienu pilnu apsisukimu (du 
pusiau apsisukimai) ir reikia stengtis jį 
atlikti, kaip paprastą lanką. Laisvąją ko
ją visada laikyti už stovimosios ir, tik 
prieš figūros galą, išnešti ją priekin, kad 
pasiruošus naujam dvig. trejetukui. Sun
kiausias iš dvig. trejetukų bus paskutinis 
(4), nes atsispyrimas yra labai nepatogus.

XI. Prešingas trejetukas. (11 br.).
Tai yra trejetukas, kurio smaigalis ro

do ne į figūros centrą, bet į lauką. Šis 

įžūlūs. Kartą teatre žmogus užėmė jo vie
tą ir nesutiko pasitraukti. Tuomet John
sonas pagriebė jį ir kėdę ir išmetė abu.

Johnsonas turėjo nepaprastai daug 
energijos. Jis jodavo 50 anglą mylią per 
dieną, maudėsi jūroje būdamas 60 metą 
amžiaus; dalyvavo lenktynėse Paryžiuje, 
turėdamas 6Jį metus; išėmė iš gydytojo 
rankų peilį, kuriuo jį operavo prieš mir
tį, ir padėjo gydytojui save perskrosti.

Jūs girdite ir matote jį.
Johnsonas būdavo netvarkingai apsi

rengęs ir dėvėdavo rudu rytšvarkiu, se
nais, neužvarstytais batais ir suveltu pa- 
riku, užmautu ant viršugalvio. Marškinių 
rankovės būdavo neužsegtos, ir kojinės 
būdavo nuslinkusios. Liemenės būdavo 
taukuotos ir dėmėtos.

Jis kalbėdavo tarmiškai.
Jis neeidavo, bet ridėdavo visu kūnu. 

Norėdamas nusiraminti po susierzinimo, 
tabalodavo kojomis, kaip mažas berniu
kas. Jis valgydavo taip skubiai, kad gys
los iššokdavo jo kaktoj ir prakaitas var
vėdavo per jo veidą.

Jis amžinai gerdavo arbatą, balsiai 
kalbėdamas „Tėve mūsų”. Įeidamas į 
kambarį ir išeidamas iš jo, jis visuomet 
stengdavosi įžengti ta pačia koja; jeigu 
apsirikdavo, grįždavo atgal ir vėl iš nau
jo įeidavo. Jis paliesdavo kiekvieną stul
pą, pro kurį praeidavo. Jis savo lūpomis 
mėgdavo daryti įvairią garsų, kartais 
švilpaudamas, kartais kvaksėdamas, kaip 
višta, kartais sakydamas tū-tū-tū, kaip

XII. Pasisukimas. (12 br.).
Pasisukimas susideda iš dviejų lankų: 

vieno pirmyn lanko ir antro atgal, kurie 
atliekami ant vieno ir to pačio pačiūžos 
krašto. Sukantis, atsiranda kampas ir 
susidaro figūra, panaši į gyvatę. Svar
biausia sąlyga visoje figūroje — likti ant 
to paties pačiūžos krašto, t. y., prade
dant lanku į vidų išbūti ant išvidinio pa
čiūžos krašto, pradedant figūrą lanku į 
išorę, išbūti ant išorinio krašto. Pirmyn 
— išorėn pasisukimas čiuožiamas taip: 
atitinkantis laisvai kojai petys palenkia
mas pirmyn, laisvoji koja eina pro pat 
stovimąją mažame atstume, šiek tiek su
kryžiuota sustabdoma ir laikoma prie
kyje; stovimoji koja dabar laiko kūno 
svorį. Pasisukimo momente laisvoji ko
ja vedama į lanko centrą ir stengiasi ati
traukiama vėl atgal sena kryptimi. Įvy
kus pasisukimui, daromas lankas atgal — 
išorėn. Pats pasisukimas turi įvykti grei
tai, todėl svarbu, kad kūnas tuo momen
tu remtųsi ant stovimosios kojos. Kitaip 
vietoje pasisukimo išeis gyvatė.

K. Poška.

monotoniškas dainininkas radiofone. Jis 
irgi mėgdavo pūsti orą kaip banginis.

Geras pavyzdys jums.
Galite įsivaizduoti, kaip įdomu buvo 

parašyti tokio ekscentriško vyro biogra
fiją, bet jo keistas elgesys buvo tiktai 
vienas jo charakterio bruožų. Jo žmona, 
pirmą kartų išgirdusi jį kalbant, pasakė: 
„Tai yra protingiausias vyras, kurį man 
teko matyti savo gyvenime”, ir kaip tik 
tas protas ir išgarsino jį.

Ar jums neatrodo, kad jūs tikrai pa.- 
žinojote dr. Johnsoną ir kad buvo verta 
jį pažinti? Norėdami sekti Bosvvellio pa
vyzdžiu, turite būti kantrūs ir pasirinkti 
įdomų žmogų. Tiktai tas žmogus jus pa
trauks, kuris skiriasi nuo kitų, elgiasi ir 
galvoja savotiškai. Jūsų biografija, gali 
būti panaši į filmą ir pasirūpinkite, kad 
jūsų filmas būtų dramatiškas, humoris- 
tiškas ir juokingas. Jūs patys nekenčiate 
sausų datų ir metraščių — taigi, tegul jū
sų biogra.fija bus kitokia- Gero pasiseki-

! Išvertė skautė Edita.
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Geniai, ar mokate nupiešti savo skilII-OJO PAT. LAIPSNIO 
PROGRAMA.

1. Išbūti bent tris dienas iškyloj ar 
stovykloj.

2. Žinoti bendrą Lietuvos skautų są
jungos sutvarkymą.

3. Turėti susitaupius savo uždirbtų pi
nigų nors tris litus.

4. Žinoti maitinimosi, žaidimų, apsiren
gimo ir darbo higieną. Žinoti pagrindinius 
dalykus iš pirmosios pagalbos ir susipa
žinti su vaistinėle.

5. Žinoti kimo žaidimą ir iš 24 daiktų 
atsiminti bent 18.

6. Sukurti laužą 2 degtukais ir išvirti 
3-jų patiekalų pietus.

7. Mokėti nuplaukti metrų skaičių, ati
tinkantį plaukėjo metų skaičiui. Sveika
tai neleidžiant — plačiau susipažinti su 
fiziniu lavinimosi.

8. (Skautei). Mokėti Morzeo signaliza
ciją: siųsti 16 ir priimti 12 raidžių per 
minutę.

(Skautui). Mokėti Morzeo signalizaci
ją: siųsti 20 ii’ priimti 16 raidžių per mi
nutę.

9. Mokėti surasti pasaulio šalis kom
paso, laikrodžio, žvaigždžių ir gamtos pa
žymių pagalba.

10. Mokėti matuoti aukštį, plotį, ilgį, 
srovės greitį iš akies ir geometrijos bū
dais.

11. Mokėti rišti visus trečiojo patyrimo 
laipsnio mazgus ir kilpas užsimerkus ir 
kitus skautų vartojamus mazgus neužsi
merkus.

12. (Skautei). Mokėti siūti, skalbti ir 
glaistyti baltinius ir austi juostą.

(Skautui). Mokėti lopyti rūbus ir adyti.
13. (Skautei). Išauginti bent vieną 

kambarinę gėlę.
(Skautui). Pasodinti medelį, padaryti 

ir įkelti paukščiams inkilėlį.
14. (Skautui). Mokėti praktiškai pri

taikyti lengvąją atletiką (šokinėjimas per 
tvorą ir griovį ir t. t.).

. Štai kaip piešiamas genys.

Išmokim sutartinio rašto
Mėgstam iš tolo susikalbėti sutarti

niais ženklais. Signalizuojam, mosuoda
mi rankomis ar gairelėmis, švilpuku švil
paudami, dūmus leisdami ir t. t.

Iš Skautų Aido jau galėjome išmokti 
morzo ir semaforų signalizacijų. Ir laiš
ką bičiuliams jau galime morzo ar sema
forų ženklais parašyti.

Čia parašysiu porą kitokių raštui su
tartinių ženklų pavyzdžių. Čia jau tam 
tikri „kodai“, kuriuos ne visi galės su
prasti, jei nebus šio rašinėlio skaitę. Kas 
norės, savo reikalams, lengvai susigalvos 
įvairių sutartinių^kodų, kurių niekas be 
pačių autorių nesupras.

I.
Štai vienas sutartinių ženklų pavyzdys: 

I.

abc|def|gh i 
j k 1 | m n o | p q r 
s t u | v x y | z , .

Kad būtų lengviau sut. ženklus atsi
minti, vartojame mažiausiai ženklų, pra
leidžiame ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū ir ž.

Tai taip atrodo visas „alfabetas“. Bet 
kaip atrodys paskiros tokio „alfabeto“ rai
dės? Štai parašysime kelias:

(a) _J(b) J(c) ^J(d)U(e) U(g) U
(j) Zl(k) ZI(D □("OOM E
(») “i (t) Ti(u) rri(v)|7|(y) n (z) r7

Iš tų kelių pavyzdžių lengva patiems 
suprasti, kaip sutartiniais ženklais para
šyti kiekvieną raidę.

Perskaityk šį tekstą:

U Id Z

Jei negali iš karto, tai vis žvilgterėk į 
ženklų lentelę (I).

Dabar parašyk savo vardą. Parašei? 
Ar yra klaidų? patikrink. Nėra, gerai. 
Parašyk kito tavo mėgiamiausio asmens 
vardą. Patikrink. Gerai? Dabar gali jau 
ilgesnį tekstą tuo šriftu parašyti.

Kadangi esi to „kodo“ pramokęs, pa
bandysime naują „kodą“.

II.
Dabar visas raides surašysime į tris 

lenteles, šiek tiek panašias į pirmojo ko
do lentelę.

Į šio kodo pirmąją lentelę (A) sura
šysime šias raides: abcdeghi. Į 
antrąją (B) lentelę surašysime: j k 1 m n 
o p g r. Ir į trečiąją (C) lentelę sura
šysime: s t u v x y z ,.

Tad surašykime tas tris lenteles:

II. A B C
a b c J k 1 s t •• U

d e f m a o v X y

g h > P q •
r z 9 • ,

Tai taip rašysime visą „alfabetą“, gi 
paskiros jo raidės bus tokios:

Dabar pats parašyk savo pavardę. Ir 
dar ką nors. Eina gerai? Puiku. Kitą 
kartą, kai laiko turėsi, pats sugalvok sa
vo slaptąjį raštą. B. Gv.

KAIP UŽBAIGTI VISĄ DARBĄ?

Kaip miela, kada gauni naują Sk. Aido 
numerį. Vartai, žiūri, skaitai. Padedi. Už 
kiek laiko vėl jį žiūri. Ruošies egzami
nams, nori įsigyti specialybę, ruošies pa
šnekesiui, ieškai gražių minčių ir p., vėl 
atsiverti jau seną Skautų Aidą.

Neseniai pasibaigė Sk. Aido metai. Yra 
pati geriausia proga sutvarkyti 1935 m. 
Skautų Aido komplektą.

Aš turiu visus Skautų Aido numerius 
nuo 1931 metų. Vienas mano bičiulis turi 
net nuo 1928 m. O vienas mūsų tunto 
skautininkas turįs visus numerius, nuo 
pat pirmojo, nuo 1923 m. Deja, tą turėti 
ne visi galime. Jau ir skautų spaudos ad
ministracija nebe visus nr. nr. beturinti. 
Bet jei neturime visų metų Sk. Aido, tai 
vis dėlto galime turėti tvarkingus komp
lektus tų metų, kai esame Sk. Aido pre
numeratoriais.

Jei vieno kito numerio ir trūksta, tai 
dar gali pasitaikyti laimė ir šiaip taip ga
lima kur gauti savo komplektui papil
dyti.

Bet visas rūpestingai surinktas komp
lektas vėl išsibarstys, jei kiekvienas jo 
egzempliorius bus laisvas, kiekvienas liks 
sau. Reikia visus vienų metų egzemplio
rius surišti į vieną krūvą.

Sudėk visus, kad ir 1935 metų Skau
tų Aido numerius, kokia stora knyga. 
Kaip graži ir miela knyga!

Būtinai reikia visus numerius į kny
gą surišti. Tą gali pats padaryti, gali duo
ti, kas moka, įrišti. Ir puikiu storu tomu 
papildysi savo geriausių knygų rinkinį.

Kas moka (o tai labai naudingas 
mokslas) knygas rišti, tas turi būtinai 
pats ir Sk. Aido komplektą įsirišti.

60

27



Yra išleista Sk. Aido turinio rodyklė. 
Ji turėtų eiti komplekto pradžioje. To
liau iš eilės dėti tų metų Sk. Aido nume
rius, nuo pirmojo ligi paskutiniojo. Nie
ko neišmesti. Aš mačiau vieną šiaip rū
pestingą Sk. Aido komplekto rinkėją, pa
dariusį didelę klaidą — savo komplektą 
surinkęs ir įrišęs visus Sk. A. nr., bet vi
siems nuplėšęs viršelius... Ir pats dabar 
gailisi. Pirmiausia, komplektas nebėra 
toks gražus, o, antra, išmesta labai daug 
rašinių, kurie buvo viršeliuose. Tik tu, 
brangus bičiuli, tos mano pažįstamo klai
dos nepakartoki! Įrišk visus pilnus ir 
tvarkingus Sk. Aido numerius.

Kas pats nemoka knygų rišti, tegul 
atiduoda knygrišiui arba knygas rišti 
mokančiam draugui ir tegu nurodo, kaip 
nr. sudėti ir kaip įrišti.

Kaip pačiam įsirišti Sk. Aido 
komplektą?

Jei negalima komplekto kitaip įrišti, 
tai yra vienas paprastas ir pigus būdas. 
Reikia paimti storos papkės lapą daugiau,

NE TIE GYVENIME NUSVERIA, KURIE PIRMA BRAUNASI, BET TIE, 
KURIE ŠVENTAI VYKDO SAVO PAREIGAS.

kaip du kartu ilgesnį už Sk. Aido platu
mą. Sudėti visus Sk. Aido numerius, su
spausti ir išmatuoti, kaip stora bus Sk. 
Aido komplekto nugarėlė. Tada atitinka
mose dviejose vietose, ties sudėto komp
lekto nugarėlės briaunomis, papkę per
lenkti. Paskui 4—6 vietose arti prie nu
garėlės krašto su yla ar panašiu įrankiu 
pradurti skylutes ir su pakankamai stora 
virvute suvarstyti. Paskui visą su ap
lenkta papke, jau įrištą komplektą, gerai 
suspausti ir iš trijų (viršaus, apačios ir 
dešiniojo) kraštų nupiaustyti, sulyginti 
pakraščius.

Kiekvieno Sk. Aido nr. formatas yra 
toks: (plotis) 23,5 cm X (aukštis) 31,5 cm. 
Sudėjus visus 1935 m. Sk. Aido nr. vieną 
ant kito, išeina knyga, turinti beveik 2 cm. 
storumo. Tokiai knygai aplenkti papkės 
reikia maždaug 32 cm X 51 cm.

Papkė maždaug 24,5 cm nuo krašto, 
linijoj iš viršaus į apačią, palaužiama, už 
2 cm palaužiama, lygiagrečioj linijoj, pa
laužiama antrą kartą; tai sulenkimai 
komplekto nugarėlės briaunoms:

Tokia papkele, kaip knygos viršeliu, 
aplenkti gerai sudėtą Sk. Aido komplek
tą. Dabar per visą sulenktą papkelę ir jos 
viduryje esančius Sk. Aido numerius rei
kia perdurti yla ar kitu panašiu įrankiu 
ir su storu siūlu (špagatu) susiūti. Sky
lutes duriame prie pat nugarėlės, bet taip,

Laukinių gyvulių pėdsakai sniege.

V — priešakinės kojos, H — užpakalinės kojos.

kad jos Sk. A. egzempliorius pradurtų 
maždaug 0,5—0,8 cm nuo krašto (prie nu
garėlės). Skylučių duriame 6.

0

SKAUTŲ
0

AIDAS
0

o

o

o

1935

1. Zuikio bėgimo pėdsakai; 2. zuikio strabsėjimas; 3. lapės pėdsakas;
4. lapės bėgimo pėdsakas; 5. voveries; 6. stirnos; 7. laukinės katės;

8. širmuonėlio;

9. šerno; 10. ūdros; 11. elnio; 12. barsuko; 13. šeško; 14. žebenkšties;
15. kiaunės.

Skylutes reikia durti tik visą knygą 
gerai suspaudus, tiesiai ir ne dideles.

Virvutė taip pat neturėtų būti stora. 
Virvutė galima ir sekančia tvarka išvars
tyti:

pirmiausia iš viršelio pusės virvutės 
galas veriamas į brėžinyje pažymėtą c 
skylutę;

jau antroje pusėje iškištą virvutės ga
lą iš c veriame į b;

vėl į šią pusę išlindusį galą veriame 
į a;

antroje pusėje iš a veriame į b;
vėl šioje pusėje atsiradusis galas ve

riamas į d;
antroje pusėje iš d į e;
toje pusėje iš e į f;
antroje pusėje iš f į e;
toje pusėje iš e į d;
antroje pusėje iš d į c;
dabar abu virvutės galai yra šioje pu

sėje išlindę iš skylutės c.
Virvutės dalis, šioje pusėje einanti iš 

b į d, turi gulėti tarp tų dviejų galų. Visą 
virvutę tvirtai įveržti. Ir tuos galus tik
ruoju mazgu kietai surišti.

Dabar reikėtų knygos tris likusius 
kraštus dailiai apiplauti.

Viršeli galima papuošti.
Ir štai turime savo rankomis įrištą 

gražu Sk. Aido komplektą.
J. P. Kr.
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Miškinis ir skautas.
ASMENYS:

MIŠKINIS: maža žalios spalvos sama
nų kepuraitė su didele plunksna. Spalvo
ti marškiniai, užpakaly sparneliai. Neilgas 
sijonukas, o žemiau rudos spalvos kelnai
tės, apkabinėti lapais. Kojinės ir batai 
žali. Rankoje laiko ragelį.

SKAUTAS: skautiška uniforma. Maža 
popierinė kenuraitė, prie diržo švilpukas, 
ragelis, vandeniui laikyti indelis.

APLINKA:

Muzika groja. Skautas išeina rinkda
mas gėles, jas uosto ir paskui sudeda 
vainikan. Viskas vyksta miške.

VAIDINIMAS:

SKAUTAS: Bravo! Tai, rodos, purenai, 
o čia dar ramunės, O Pranas — gamtinin
kas bus patenkintas, kai aš jam tas visas 
gėles atnešiu! Pažiūrėsim, kur aš dabar 
esu? Per tą laiką, kurį aš praleidau miš
ke, aš turėčiau jau jį sutikti. Kur jis ga
lėtų būti? Būtų labai įdomu, jei aš jį ras
čiau berašantį kokį nors Skautų Aidui 
straipsnį! Pasakojant savo įspūdžius. Bet 
ką aš ten matau! Ar tai nebus katpėdėlės? 
Ne! Tos gėlės aš dar niekur nesu matęs.

(Įeina Miškinis. Vienas antro nepaste
bi. Staiga atsigręžia ir vienas kitą pama
to. Abu išsigąsta, bet trumpam laikui. 
Sveikinasi ir pradeda kalbėti).

SKAUTAS: O, jūs, tur būt, esate Miš
kinis?

MIŠKINIS: Taip, tai aš. O ko nori, 
jaunuoli, iš manęs?

SKAUTAS: Aš norėčiau žinoti, kokias 
tamsta pareigas eini čia, miškuose? Noriu 
sužinoti ir parašyti laikraščiui, Skautų 
Aidui.

MIŠKINIS: O, jei laikraščiui, ir dar 
Skautų Aidui, tai mielai; žinoki, jaunuo
li, kad aš viską darau, aš visu rūpinuos. 
Aš turiu prižiūrėti, kad įstatai, kuriuos 
davė didis Kūrėjas, miškų valdovas, bū
tų sąžiningai išpildyti; o tai nėra lengvas 
daiktas! Visas tas didelis vabzdžių ir gy
vulėlių pulkas geras, bet ir labai nepa
klusnus ir kartais nuobodus. Vakar 8 va
landą gegutė kukavo tik tris kartus: 
ku-ku! ku-ku! ku-ku! Visi žmonės vė
liau atsikėlė ir visi pavėlavo. O ką jūs 
manote, ką naktį antrą valandą darė 
lakštingala? Ji dar vis tebesuokė. O yra

TH ATO AS
vis dėlto taisyklės, kurias pripažįsta visi 
žmonės: po vakaro dešimtos valandos 
darbas visų čiulbančių paukštelių pasi
baigia. Vienas mūsų gyventojas atėjo 
man skųstis, sakydamas: pone, aš esu di
delis darbininkas, aš reikalauju 23 va
landų poilsio per dieną. Kitaip aš nebe
sutinku dirbti.

Bet aš kalbu ir kalbu, o laikas vis 
bėga. Jau penkta valanda, o penktą va
landą paskirtas šiandien lakštingalų kon
certas. Ar jūs visos čia, mano gražuolės? 
Tad eisim dainuot! (Dūduoja rageliu).

SKAUTAS: Iš tikro, koks stebėtinas 
jūsų darbas.

MIŠKINIS: Įsidėmėkit, kad aš pats 
visko juos išmokau. Pradžia tikrai buvo 
sunki, bet dabar aš džiaugiuos savo ma
žos tautelės dėkingumu. Bet tuojau tams
ta pats pamatysi. Juk tiesa, mažasis šer- 
neli. kad visi myli savo mažą Miškinį! 
(Klausos).

(Užkulisyje atsako plonas balselis): O 
taip!
MIŠKINIS: O tu, mažute skruzdėle?

(Stiprus balsas iš užkulisio): O, taip!

SKAUTAS: O, pone Miškini, gerai, 
kad jūs mylit žvėris. Bet ir aš juos labai 
myliu. Be to, apie meilę žvėreliams ir 
mūsų įstatuose yra — Skautas gamtos 
draugas.

MIŠKINIS: Tai labai gerai, jaunikaiti, 
bet kaip jūs parodot tą savo meilę ir 
draugystę gyvuliams?

SKAUTAS: O visaip. Aš, pavyzdžiui, 
labai daug jiems padedu. Aš atnešiau 
snaustuvus voverei riešutams gvaldyti. 
Šernui skaudėjo dantis, aš jam atnešiau 
dantims valyti šepetuką. Bičių karalienei 
skaudėjo galva nuo sunkios karūnos, tai 
aš jai atnešiau gražią lengvą kepuraitę. 
Mažoms žuvytėms, kurios vos pradeda 
plaukioti, aš atnešiau gelbėjimo lankelių. 
Lakštutei, kuri vėlų vakarą lakštuoja, pa
dariau šiltą apsiaustą, kad naktį nepersi
šaldytų. Be to, aš darau dar daugel kitų 
gerų darbelių ir visaip rodau savo meilę 
gyvuliams. Žinoma, aš darau ne viską iš 
karto, bet po truputį kiekvieną vakarą.

MIŠKINIS: Bet vis dėlto, noriu žinoti, 
kas jūs esat. Pasakyk savo vardą, kiek 
turi metų, kur gyveni? Kada ir kur gi
mei? Pasakyk savo močiutės ir tėvelio 
vardus.

SKAUTAS: Aš esu skautas.

TESTAMENTAS
MIELAS SKAUTE, SKAUTŲ BROLI, 
ŠVIESIAI TU ŽIŪRĖK Į ŽEMĘ, 
DRĄSIAI ŽVELK Į LABĄ TOLĮ, 
NES VILTIS LIKIMĄ LEMIA.

JEI TU NORI KĄ LAIMĖTI,
TAI NORĖK, KAIP HULDAS P ALĖ.
NORAI SU JĖGA SUSIETI,
NORAI TURI BUDRIO GALIĄ.

VAITKUM FELIKSU TU RYŽKIS, 
RŪKUOSE TAMSOS NĖJUSI. 
NEBAISUS BUS TAIGŲ MIŠKAS, 
IR ATLANTE NEPRAŽŪSI.

SIEKIME NEBŪKI LĖNAS, 
BET VIKRUS, KAIP ŽIOGO ŠOKIS. 
SIEK, KAIP DARIUS IR GIRĖNAS, 
LIETUVAI LUKŠIU AUKOKIS.

M. Grigonis.

MIŠKINIS: Skautas? (pasisukęs). Ar 
jūs jau esat matę skautą?
SKAUTAS: Taip, aš esu Stirna.

MIŠKINIS: Stirna?
SKAUTAS: Taip, pone, aš stirnų skil

ties skautas.
MIŠKINIS: Tai ką jūs čia slapčia da

rot?
SKAUTAS: Stovyklauju.
MIŠKINIS: Stovyklauji?
SKAUTAS: Taip, mano palapinė stovi 

ten.
MIŠKINIS (sau): Jis tur būt šnipas. 

(Balsiai). O ką jūs darot?
SKAUTAS: Aš domiuos botanika ir 

renku gražius akmenis.
MIŠKINIS: Bet juk tai vagystė!
SKAUTAS: Aš skinu gėles ir lapus.
MIŠKINIS: Iš tikra, tai tikra vagystė.
SKAUTAS: Aš gaudau gyvates ir jas 

suleidžiu į butelius. O be to, aš renku dar 
peteliškes.

MIŠKINIS: Ką? Mano peteliškes! Me- 
džioji mano peteliškes. Čia uždrausta me
džioti. Kaip čia ateini be leidimo, kaip 
drįsti tai daryti. Gadinat medžius, raškot 
lapus, užmušat mano vabalėlius, mano 
peteliškes.

SKAUTAS: Bet tai juk kolekcijai!
MIŠKINIS: O ar aš gaudau skautus 

kolekcijoms daryti? Miško patrono vardu 
aš tave sulaikau.

Miškinis prieina ir . nori sučiupti 
skautą. Skautas bėga. Miškinis jį susi- 
gauna ir išsiveda).

Iš prancūzų kalbos vertė
L Gusevaitė.
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Uždavinys 1.
Tokios formos lapelį reikia sukarpyti 

į 4 dalis taip, kad—pasidarytų tokios pat 
formos 4 lapeliai.

Uždavinys 2.
O. Akabas iš Kauno.
Sužinok šios kortelės savininko užsi

ėmimą:
Zigmas Tinas 
Algis Akanys

Uždavinys 3.
O. Akabo iš Kauno.

Saradė.
Įvardžiui dvi raides dėsi, 
Europos gyventoją regėsi.

Uždavinys 4.
O. Akabo iš Kauno.

Šaradė.
Zuikiui dvi raides pridursi
Vieną Lietuvos miestą įkursi. 

Uždavinys 5.

Buvo du siūlų kamuoliukai. Matai ką 
katinas su jais bežaisdamas padarė. Pa
imk pieštuką ir „sudurstyk” sutraukytus

siūlus. Bet negali durti kryžmais ir pa
likti nepririštų gabalų. Galų gale, kiek
vienas kamuoliukas tegali turėti tik po 
vieną galą.

Uždavinys 6.

Pirmose dviejose eilėse yra 6 gyvu
liai, o antrose dviejose — 6 berniukai. 
Jei gerai įsižiūrėsi, tai galėsi rasti tarp 
kai kurių išraiškų tam tikro panašumo. 
Sužymėk kurio berniuko išraiška į kurio 
gyvio išraišką panaši.

Uždavinys 7.

Stačiai: 1) parodomasis įvardis, 2) ne
laimė, 4) artikelis (vok. klb.), 5) Vokieti
jos kraštas, 6) ten laidoja žmogų, 13) 
klausiamasis įvardis, 14) vyr. vardas.

Gulsčiai: 2) jungtukas, 3) dokumentas, 
7) ginklų rūšis, 8) paukštis, 9) Egipto die
vas, 10) sakai Šokdamas, 11) sausuma jū
roje, 12) Lietuvos miestas, 15) juokdario 
vardas.

„GIMTOJI KALBA“ 
yra vienintelis populiarus kalbos laik
raštis, skiriamas visiems lietuviams, 
kuriems rūpi šnekamosios ir rašomo
sios kalbos grynumas.

O tautinė savigarba iš mūsų reika
lauja greičiau nusikratyti visomis mū
sų kalbos svetimybėmis ir netaisyk
lingumais. „G. K.“ išeina per metus 
ne mažiau kaip 10 sąsiuvinių po 16—32 
pusi, ir metams tekaštuoja Lt. 2,50.
Užsieny — Lt. 4.

Adr.: „GIMTOJI KALBA“, KAU
NAS, Kęstučio g-vė 36 Nr.

Kas ką 
turi

Kas ko 
nori

Šiame skyrelyje gali nemokamai skelb
tis kiekvienas Sk. Aido skaitytojas.

Skelbimai gali būti įvairaus turinio. 
Tik nebus nemokamai dedami nuolatinės 
prekybos ar pramonės įmonių skelbimai.

Skelbimėliai turi būti trumpi ir aiškūs.
Kviečiame visus ir visas skaitytojus-as 

šiuo patarnavimu pasinaudoti.

REIKIA „VADOVĖS“.

Paskiri žurnalo numeriai išsimėto, tik 
pilnas ir įrištas žurnalo komplektas tam
pa vertinga knyga. Vadovės komplektui 
sudaryti, man trūksta šių numerių: 1929 
m. Nr. 1, 1930 m. Nr. 1 ir 2, 1931 m. Nr. 1, 
1932 m. Nr. 1 ir 1934 m. Nr. 2.

Galinčius šiuos Nr. Nr. man parduoti 
prašau juos prisiųsti man, arba bent nu
rodyti savo adresą — nusiųsiu pinigus. 
Mokėsiu už numerį redakcijos nustatyta 
kaina.

Vis budžiu!
Vyr. skilt. K. Chmieliauskaitė, 

Kaunas, Kęstučio 17, b. 5.

NORI SUSIRAŠINĖTI.

Noriu susirašinėti su jūros skautais. 
Rašyti Šiaulių Vyrų Gimnazija. IV kl. 
mok. J. Šablinskui.

REDAKCIJOS LAIŠKAI.

G. Grigaliūnui - Glovackiui. Redakcija 
dėkinga Tamstai už stropią paramą. Kimo 
žaidimus perdavėm Skautybės redakcijai. 
Rankdarbių iliustracijos, gaminant klišes, 
geriau išeina iš originalų; jei gali, tai kar
tu su rankraščiu siųsk ir piešinių ori
ginalus.

O. Akabui. Dėkui už medžiagą. Rank
raščius reikia vienoje lapo pusėje rašyti. 
Piešiniai turėtų būti piešiami ant lapo be 
linijų.

Vyr. skit. St. Dantai. Gavome „1000 
kilm. po Žemaitiją ir Lietuvos pajūriu“. 
Rašinys apie tikrai įdomią kelionę geras. 
Tik... labai ilgas. Teks kiek patrumpinti.

Bendradarbiams. Redakcija labai dė
kinga už tokią gausią paramą, bet ji, iš 
savo pusės, galės geriau ta pagalba pasi
naudoti, jei rankraščiai bus tinkamai ap
tvarkyti. Baisiausias dalykas yra, kad vie
noje krūvoje surašoma ir kronikos žinu
tė, ir laiškas redakcijai, ir užsakymai ad
ministracijai ir tiek, skyriui ir p. Rašyti 
trumnai, kiekvienu reikalu ant atskiro 
lapelio ir tik vienoje lapo pusėje.
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MUSI] GYVENIMAS VAIZDUOSE

Tai buvo vasarą, tai buvo tada, kada 
buvome stovyklose ...

Kai reikia, tai esame puikūs indijonai: 
juk dabar Įvairių vaidinimų sezonas.

.5

Skautų ierarchija: vis vyresnis ir vyresnis.

Šiaulių tunto III-čios Šiaulių miesto jaunesniųjų skautų 
draugovės kanklių orkestras, kuris pirmą kartą pasirodė vie
šumon per draugovės dviejų metų sukaktuvių šventę. Tada 
orkestrą sudarė tik trejos kanklės. Dabar orkestras jau žymiai 
didesnis. Draugovė nuosavas turi tik trejas kankles, kitos pa
skirų skautų. Orkestrui vadovauja draugininkas sktn. Kostas 
Korsakas.

(Apačioje). Tai jau ir turime savo būklui nauja modelį.

(Apačioje). Jau greit turėsime ir savo žiemos sezonui orkestrą.

„VILNIAUS“ spaustuvė Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 776.
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