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Redakcija ir administracija;
KAUNAS, Nepriklausomybės 

a, 4. Telef. 40-71. Lietuvos skautų ir skaučių laikraštis
Kaštuoja: visiems — 4,50 lt. 
(metams) skautams—3,50 lt. 

pask. nr. — 40 et.
Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d.

Leidėjas Redakcija rankraščių nesaugo ir už skelbimų turinį neatsako.
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA

Redaktorius
ANTANAS SAULAITIS

3 (162) nr. Kaunas, 1936 m. kovo mėn. XIV metai

L. S. S. PROVINCIJOS VIENETŲ PERTVARKYMO NUOSTA
TAI. (L. S. S. Tarybos priimti 1936.I1I.4).

PROVINCIJOS VIENETŲ PERTVARKYMAS.
Formuojant Broliją ir Seseriją provincijos vienetai per

tvarkomi tokiu būdu:
L ne vėliau kaip ligi š. m. balandžio mėn. 30 d. perski

riami mišrieji skautų-čių vienetai (draugovės, atskiros skiltys, 
būreliai) ir

2. ligi š. m. balandžio mėn. 30 d. įkuriama atskiri Broli
jos ir Seserijos tuntai bei vietininkijos.

1. Mišriųjų draugovių pertvarkymas.
a) Skautų vienetai priskiriami Brolijai ir skaučių — Se

serijai;
b) Visos skautų-čių, išskiriant jaunesniųjų skautų-čių, miš

riosios draugovės perskiriamos į atskirus vienetus;
c) Jeigu mišriosios draugovės vardas pažymi vyrišką vie

netą (Kęstučio, Daukanto dr-vė ar p.), tai iš tokios draugovės 
išskiriamos skautės ir bendra tvarka kuriamas naujas skaučių 
vienetas;

d) Jeigu mišriosios draugovės vardas pažymi moterišką 
vienetą (Birutės, Mirgos dr-vė ar p.), tai išskiriami skautai ir 
kuriamas naujas skautų vienetas;

e) Jeigu mišriosios draugovės vardas lygiai tinka ir skau
tų ir skaučių vienetui vadinti (Pilies, Aušros d-vė ar p.), tai draugo
vės vardas paliekamas gausingesnei (davusių įžodį narių) gru
pei, o išskiriama mažuma ir kuriamas naujas vienetas;

f) Kur yra vadų, mišriosios jaunesniųjų skautų-čių drau
govės išskiriamos čia (a—e) nurodyta bendra tvarka. Liku
sios mišriosios (berniukų ir mergaičių) draugovės priskiriamos 
Brolijai, jei jų vadas yra vyras ir — Seserijai, jei jų vadė yra 
moteris;

g) Šia tvarka perskiriamų draugovių turtas dalijamas 
abiem vienetam. To turto padalijimo projektą paruošia mišrių 
vienetų vadai ir, tuntininkui tą projektą patvirtinus, turtas 
padalijamas ligi š. m. kovb mėn. 31 d.

2. Brolijos ir Seserijos tuntų pertvarkymas.
a) Tuntas kuriamas apskrities centre. Tuntas gali būti 

kuriamas, jei jo sudėtyje yra to apskrities bent 3 tos šakos 
(skautų ar skaučių) draugovės ir dar 3 kitokie vienetai (jau
nesniųjų skautų-čių, atskiros skiltys, būreliai);

b) Apskrityse, kur dėl mažo vienetų skaičiaus ar kitų 
priežasčių negali būti įkurtas tuntas, ten gali būti įkurta kito, 
kaimyninio tos šakos (skautų ar skaučių) tunto vietininkija, 
priklausanti šiam tuntui;

c) Apskrities, kuriame yra tuntas, vietose, kuriose yra 
pakankamai vienetų, gali būti kuriamos vietininkijos, priklau
sančios šiam tuntui;

d) Vietininkijai vadovauja tuntininko padėjėjas — vieti
ninkas, Brolijos Vado ar Seserijos Vadės tvirtinamas;

e) Mišrių tuntų turtas dalijamas į tiek dalių, kiek iš jo 
steigiama tuntų bei vietininkijų. Tunte turto motyvuotą padalijimo 
projektą paruošia tuntininkas ir tą projektą ligi š. m. kovo mėn. 
31 d. pristato Vyriausiam Skautų Štabui.

SKAUTŲ SPAUDOS TALKININKAMS!
Administracija yra dėkinga visiems skautų spaudos pla

tintojams už taip didelę talką, kurios dėka, mūsų laikraščių 
prenumeratorių skaičius žymiai padidėjo.

- Kartu administracija primena gerbiamiems platintojams, 
kad š. m. vasario mėn. 15 d. yra baigtas Skautų Spaudos vajus 
ir ligi kovo mėn. 25 d. su administracija turi būti galutinai at
siskaityta, prisiunčiant pinigus ir prenumeratai rinkti knygeles.

Skautų Spaudos Administracija.
Visiems, sveikinusiems mus tunto 5-rių metu sukaktuvių 

proga, tariame nuoširdžiausią padėkos žodį.
Biržų Tuntas.

L. S. S. LIUDIJIMAI.
Pamestas Mažeikių tunto jūrų skautų I-mo Vytauto Didžiojo 

laivo Mažeikiuose vyr. valt. Jono Šaulio L. S. S. liudijimas I ser. 
Nr. 449, išduotas Mažeikių tunto tuntininko 1934 m. kovo mėn. 28 d.

Radus grąžinti vyriausiajam skautų štabui.

Tvarkingas skautas turi visus jam reikalingus
ŽENKLUS.

Skautėms-ams ženklai:
1. Rūtelė balta (metai) 

Lt. 0,50.
2. Rūtelė žalia (ema

liuota) Lt. 1,30.
3. Rūtelė gintarinė Lt.

1,50.
4. Lelijėlė balta (me

tai.) Lt. 0,80.
5. Lelijėlė paauksuota 

Lt. 1,50.
6. Jaun. skautams Lt. 

0,70.
7. Jaun. skautų vadams 

Lt. 1,—.
8. Jurų skautų (su 

sraigt.) Lt. 1,20.
9. Skautų vyčių Lt. 

3,—.
10. Žvaigždutės metinės 

Lt. 0,15.
11. Žvaigždutės penk- 

metinės Lt. 0,40.
Rašyk: Vyr. Skautų Štabo TIEKIMO SKYRIUI,

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

Kooperacijos Bankas

Kapitalas 3.000.000 
(savi namai). Saugi vieta indė
liams. Atlieka visas bankines 
operacijas Lietuvoje ir užsieny

Laisvės Alėja 62, Tel, 104 ir 756

Centreline Liet. Pieno Perdirbimo B-viu S-ga

PIENOCENTRAS
Būstinė: Kaune, Laisvės ai. 29a Nr. Tel. Pienocentro cen
treline. Skyrius: Šiauliai, Stoties gtv. 3 Nr. Telef. 510 Nr.

ŠALDYTUVAI KAUNE IR KLAIPĖDOJE
Organizuoja ir įrengia kooperatines pienines ir grietinės 
nugriebimo punktus. Superka per pienines ir kooperatyvus 
aukščiausiomis kainomis kiaušinius. Aprūpina per pieni
nes pieno statytojus visomis pienininkystės reikmenimis 
pigiausiomis kainomis ir lengviausiomis išsimokėjimo są
lygomis. Eksportuoja sviestą, kiaušinius, sūrius, kazeiną 

ir kitus pieno produktus.
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Sapnas
(Šv. Kazimiero dienai). 

Ko liūdi mėnuo ten, virš gojų, 
Ir žvaigždės, tokios tingios? - 
Ko žemė ilgesiu alsuoja?
Kur mūsų juokas dingo?

Matau, štai skautų žalsvos eilės
Prie kapo pilko klūpo;
Matau, jų akys skęsta meilėj
Ir tyliai meldžia lūpos: 

„Šventasai, laimink mūsų žygį 
Į šviesą ir pasaulį — 
Į Vilnių, ten. prie Tavo vygės, 
Mes skinsim kelią saulei.

Tave mes seksim, šventas Vade, 
Kaip naktį ryto šilkas;
Mūs širdys priebėgą, štai, rado 
Prie Tavo kapo pilko.

Kuklus buvai, kaip žiedas pienės 
Patvory, ten, už sodo ...
Oh, kokios liūdnos plaukia dienos 
Be Tavo gyvo žodžio ...”

Ir blėso žodžiai, eilės stojo,
O mano sapnas dingo, 
Liūdėjo mėnuo tik virš gojų
Ir žvaigždės ... tokios tingios ...

Gediminas Vaitiekaitis.

Rudyard Kipling.

JjOjUJAJUJO^L
Jei tu gali šaltai galvoti, kada visi 

aplink tave tik karščiuojasi ir nežino ką 
daryti ir dar sako, kad tai tavo kaltė. — 
Jei tu gali pasitikėti savimi, kada kiti 
abejoja tavimi, rasdamas pasiteisinimų 
kitų abejonėms. — Jei gali laukti, ne
leisdamas, kad kiti tavęs lauktų. — Jei 
gyvendamas tarp melagystės, tu nemoki 
meluoti. — Jei paniekintas, kitų nenie
kini. — Jei nežiūrint į tą, tu neatrodai 
nei per protingas, nei per geras.

Jei tu sugebi svajoti, neleisdamas 
svajonėms savęs pavergti. — Jei tu moki 
galvoti, nesuleisdanias paties tikslo min
ties. — Jei sutikdamas triumfą ir ne

Rudyard Kipling.

laimę, tu juos 
vienodai priimi. 
— Jei gali girdėti, 
kai kiti juokiasi 
iš tiesos, kurią 
esi skelbęs, ir ją 
vadina beprotys
te. — Jei gali 
žiūrėti į praeities 
dalykus, kuriems 
buvai pašventęs 
visą savo gyveni
mą. — Ir jei pa
sistengdamas tu

Šv. Kazimieras.

gali padėti jau senu įrankiu viską sta
tyti iš naujo.

♦
* *

Jei iš visų savo laimėjimų gali suda
ryti visumą. — Jąja rizikuoti viską pra
rasti ir vėl pradėti iš naujo, nė žodžiu 
nesiskųsdamas pralaimėjimu. — Jei gali 
priversti savo širdį, savo jausmus bei 
savo raumenis tarnauti sau dar ilgai po 
to, kai jie bus jau nusilpę, ir tuo būdu, 
tvirtai laikytis tada, kai tau beliks tik 
pasiryžimas, kuris įsako: „laikykis!”

Jei tu gali kalbėti į minią ir išlaikyti 
savo dorą. — Kalbėti su karaliais ir 
laikytis liaudies nuotaikos. — Jei nei 
priešas, nei draugas negali tavęs įžeisti. 
— Jei visus žmones lygiai pagerbi, bet 
nė vieno perdaug. — Jei tu sugebi už
pildyti minutę, kuri su 60 sekundžių 
nedovanoja praeito kelio ...

— Tada pasaulis ir viskas, kas jame 
yra, bus tavo. — Ir, kas yra daug svar
biau, tu, mano sūnau, būsi žmogus!

! 'P.atnąstg.lum apie. save.

Yra gal per daug įprasta pastebėti i 
kitų klaidas bei ydas. O apie save ' 
galvoti įprasta išdidžiai.

Gera, kad save gerbi ir myli. Bet 
meilė sau greit klysta. Ir lengvai žmo- 1 
gus apsigauna nepakankamai teisin
gai, bet perdėtai gerai kartais save 

! įvertini.
Bet žmogus prieš Dievą ir pasaulį ■ 

tesi dulkė. Pirma po Užgavėnių dieną, ■ 
Pelenų dieną, kunigas bažnyčioje žmo
gui primena, kad dulkė buvai ir dulke 
vėl pavirsi. Mūsų gyvenimas ne amži
nas. Palyginus su bent istorijoj žino
mu laiku, mūsų gyvenimas yra labai 
trumpas.

Žmogus didinga Dievo sukurta bū
tybė, gražusis Jo paveikslas žemėje.

O kaip lengvai tas Dievo paveiks
las apsisprendžia gyvenime. Koks jis 
netvirtas, netikras, lengvapėdis. Retai 
jis mąsto apie didįjį savo paskyrimą, 

i kuriam yra taip trumpai į pasaulį leis- 
tas. Tik pasenęs, kai mato grabo len
tą ir pradeda girdėti duobkasio lopetą, 

! griebiasi taisyti savo kelią. Bet ar vi- 
į sada pasiseka, ar visi spėja iš anksto 
I pastebėti savo gyvenimo pabaigą?

Kiek gi daug žmonių savo kelionę turi 
I užbaigti, kol dar lengvai žiūri į viską.

Dabar gyvename Gavėnios laiką, 
i Mūsų Viešpaties Jėzaus pasninko ir 

kančių laiką. Tik dabar yra geriausia 
pamąstyti apie to Didžiausiojo Skauto 
gyvenimą ir iš Jo rinktis pavyzdžio gy
venti ir semtis įkvėpimo nuotaikingai 
žmogaus tarnybai šioje žemėje!

Pamąstyk apie save. Žvilgterėk sa
vo praeitin, apsidairyk aplink ir sakyk,

I « ikur eini, kur turi būti rytoj! Mąsty
mas tinka ir jaunam. Pats gi atsakai 
už save, pats kuri savo ateitį. Tai sa-

i 
vo gyvenimui sudaryk tvirtą pagrindą.

Perkratinėk save. Po Velykų tikrai 
gyvensi naują ir daug gražesnį gy
venimą; gyvenimą, kurio siekia visas j 
skautybės sąjūdis, kurio ir tu, vienas 
jos sąnarėlis, turi kasdien siekti.

Pabundanti gamta aplink Tave su
kelia naują gyvenimą. Dievo kūryba 
kvėpuoja gaivinantį pavasario orą.

■ Plačiai atverk savo plaučius tam švie
žiam orui ir atskleisk savo sielą Dan
gaus ir Žemės Viešpačiui.

67
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GtlcraH kalba apie
Tarnauti Dievui yra pirmas dalykas, 

kurį skautas pasižada. Savo knygoje 
„Skautybė berniukams” (p. 235) lordas 
Baden-Powellis sako:

„Nieko vertas tas žmogus, kuris netiki 
Dievu ir nevykdo jo [statymų. Todėl 
kiekvienas skautas turi kuo nors tikėti. 
Tikėjimas labai paprastas dalykas:

1) Mylėk ir tarnauk Dievui;
2) Mylėk ir tarnauk artimui.
Atlikdami pareigą Dievui, visados bū

kite Jam dėkingi. Kada tik patiriate ko
kį. malonumą, smagiai pažaidžiate, arba 
jums pavyksta padaryti gerą darbą, pa
dėkokite Dievui už tai, kad ir vienu 
žodžiu.

Carlos 
paveikslas.

Pareigą Dievui 
Padėti Artimui

Atlikdami pareigą žmonėms, būkite 
naudingi ir duosnūs. Taip pat visados 
būkite dėkingi už malonumus, kuriuos 
jums kiti padaro, ir stenkitės parodyti, 
kad esate dėkingi”.

Daugumos žmoniiį supratimu tikėji
mas yra surištas tiktai su ėjimu į baž
nyčią, koplyčią, sinagogą, šventyklą ar
ba mečetę. Ėjimas į bažnyčią, — jeigu 
aš galiu išreikšti tuo įvairius tikėjimus, 
— labai svarbus, bet jis nėra visas tikė
jimas ir ne vienintelis būdas, kuriuo mes 

ir aiškina kaip 
galime atlikti savo pareigą Dievui. Aš 
džiaugiuosi, kad mūsų šalyje žmonės vėl 
daugiau ima lankyti bažnyčias, ir ber
niukai įsitikina, kad jie semia jėgų ir 
stiprina savo būdą drąsiai rodydami vi
siems, kad jie tiki Dievu ir mielai au
koja jam dalį savo laiko ir atsidėjimo. 
Mes visi mėgstame dovanoti dovanas 
tiems, kuriuos mes mylime. Grįždami iš 
stovyklos, mes stengiamės parvežti sa
vo motinai kokią nors dovanėlę. Eidami 
į bažnyčią, mes galime padovanoti Die
vui, mūsų Sutvėrėjui, savo širdį, dėko
dami, garbindami ir melsdamiesi Jam, 
Eidami į bažnyčią, mes galime atlikti sa
vo pareigą skautybei, nes kiti mato, kad 
ji paremta tikėjimu. Dauguma, žmonių 
to nesupranta ir todėl, matydami mus 
traukiant į iškylą arba stovyklą sa
vaitės gale ir — kaip jiems atrodo — 
nusižengiant pamaldumui, jie, žinoma, 
išsivaizduoja, ’kad skautybė yra tiktai 
bedieviškas, egoistiškas, malonumų ieš
kąs judėjimas.

Taigi, mums visai aišku, kaip mes 
turime žiūrėti į bažnyčios lankymą, bet 
tuo mūsų pareiga Dievui neatlikta. Rei
kia tiktai apgailestauti, kad yra žmonių, 
kurie, eina į bažnyčią, bet kurių gyveni
mas neįrodo, kad jie myli Dievą. Jie 
gali net panaudoti ėjimą į bažnyčią blo
giems tikslams, stengdamiesi užmaskuoti 
arba paslėpti savo tikrą būdą ir elgesį. 
Nė vienas skautas to nepadarys: tas 
dalykas per daug rimtas, kad galima bū
tų veidmainiauti arba, tyčiotis iš jo. 
Jam bažnyčios lankymas yra tiktai ma
tomas ir išorinis įrodymas to, ką jis jau
čia savo širdy. O savo širdy jis jaučia 
gilią meilę Sutvėrėjui ir Jo kūriniams, 
kurie pasireiškia, gamtoje, bei dėkingumą 
už Jo dovanas: sveikatą, jėgą ir linksmu
mą. Skautų įkūrėjas sako:

„Taigi, taikos skautai myli miškus, 
kalnus ir laukus, mėgsta sekti ir pažinti 
gyvulius, kurie juose gyvena, bei gėrė
tis gėlių ir augalų grožiu”.

Mes atliekame pareigą Dievui, gerb
dami Jo sukurtą gamtą, globodami Jo 
paukščius ir gyvulius ir tarnaudami Jo 
žmonėms.

Mes neturime, tačiau, pamiršti, kad 
galime taip pat ir atlikti pareigą Dievui, 
prižiūrėdami savo sielą ir kūną, kuriuos

68
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Pavasaris — gamtos atgimimas. 
Taip labai visi jo laukia! Belaukia
mas ir atėjo. Visiems linksma, 
nors ir didžių rūpesčių nestoka. 
Kaip visa juda, kruta, kaip skar
džiai girdėti visokia gyvybė pasi
reiškiant! Ima stiprus noras gy
venti amžinai.

------0------
Jaunieji mokosi gyventi, o vy

resnieji moko juos. Masnus ir 
indomus gyvenimas! Jis laimė, kai 
yra santarvė bei ryžtas malonus 
mokytis ir dirbti.

Jis mums davė, ir stengdamiesi išaugti 
stipriais, skaisčiais ir teisingais vyrais.

Krikščionys skautai aiškina savo pa
reigą Dievui, studijuodami Jėzaus Kris
taus gyvenimą ir mokslą. Indų brami- 
nas, kalbėdamas su manim apie Kris
tų, vadino Jį „pirmuoju skautu” pasau
lyje. Jo gyvenimo istorija pilna skau
tiškų darbų; Jo žodžiai aiškiai parodo 
Jo meilę savo šaliai ir kitiems žmonėms. 
Jis yra mūsų Vadas, kuriuo mes turime 
sekti.

Yra labai gražus, menininko Carlos 
pieštas paveikslas, Jame matome skilti- 
ninką, kuris studijuoja žemėlapį prieš 
vykdamas į kelionę. Jis pakėlė akis, 
kad pagalvotų, o, gal, ir pasimelstų. Už 
jo, padėjęs vieną ranką ant skauto pe
ties, stovi Kristus.

Tepadeda mums Dievas ištesėti, ko 
laikytis pasižadėjome!

KAIP PADĖTI ARTIMUI.

Kalbėdamas apie įžodį ir įstatus, aš 
prašiau jūsų nors retkarčiais susimąstyti 
apie mūsų svarbiuosius dalykus — meilę 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Aš jums taip 
pat priminiau, kaip mūsų Šefas supranta 
tikybą — mylėti bei tarnauti Dievui ir 
mylėti bei tarnauti Artimui.

Būdami skautais, mes pažadame ki
tiems visuomet gelbėti. Ši mūsų įžodžio

Mūsų Šefas su pavasario gėlėm skautų
šventėje.

dalis lengviausia ištesėti, nes mes, juk, 
visi mėgstame ištiesti kitiems pagalbos 
ranką. Bet mums ne visuomet aišku, 
kokį kelią turėtume pasirinkti. Norėda
mas mus išvesti į tikrą kelią, mūsų Šefas 
davė skautams šūkį Budėk. Taigi, prieš 
pradėdami veikti, mes turime mokytis: 
šis dalykas yra svarbiausias įsidėmėti.

Visų pirma, gerus darbus atlikime 
savo namuose: valykime savo batus, 
tvarkykime ir plaukime savo kambarį, 
klokime savo lovas, nors ir gyventume su 
kitais; neškime malkas bei anglis, kurki
me krosnis, eikime miestan pirkinių, pri
žiūrėkime savo jaunesnius broliukus ar 
sesutes, paklauskime prieš, eidami į fut
bolo aikštę arba sueigą, ar nereikia ką 
nors padaryti, nusišluostykime purvus 
nuo batų prieš duris... — galima, būtų 
prirašyti visą eilę panašių mažų darbų. 
Prisipažinkime: ar mes visa tai padaro
me? Kiekvienas turi pats atsakyti į šį 
klausimą, bet aš, tur būt, neapsiriksiu, 
jeigu pasakysiu, kad mes šiuos dalykus 
dažniausia pamirštame, kadangi jie atro
do tokie menki.

Mes visi gerai žinome ir dažnai girdi
me apie skautų gerus darbus; pagaliau, 
ir mūsų judėjimo įkūrėjas kalba a.pie juos 
savo knygoje SKAUTYBĖ BERNIU
KAMS. Bet to nepakanka: mes turime 
nuolat rūpintis, kad žodžiai nepaliktų 

žodžiais, bet būtų vykdomi mūsų pačių 
gyvenime.

Pripratę atlikti gerus darbus savo 
namuose, mes turime praktikuoti juos 
mokykloje, darbe bei žaidimo aikštėse.

Neseniai man teko atlankyti Pales
tiną ir Indiją. Malonu prisiminti, kaip 
skautai ten veikia, rūpindamiesi savo 
kaimų sveikata bei švara ir steigdami 
žaidimus jaunesniesiems. Abiejose vals
tybėse galima užtikti ištisus 'kaimus, ku
rie skautų pastangomis pertvarkyti ir iš
valyti.

Mūsų krašte valdžia rūpinasi sveika
ta bei švara, todėl mes ir pamirštame 
šių dalykų svarbą. Po iškilmingų skau
tų mišių vienoje bažnyčioje nuėjau į 
stotį, norėdamas parvažiuoti namo. Ten 
sutikau skautų draugovę, dalyvavusią 
pamaldose. Jie už savo centus pirkinėjo 
šokolado, išvynioję plyteles, svaidė po
pierėlius ant žemės ir pavertė visą stotį 
šiukšlių dėže. Tada aš padariau vienam 
skautui pastabą, bet jis pažiūrėjo į ma
ne nustebusiom akmi ir nieko nepadarė. 
Nėra abejonės, kad jis palaikė mane įky
riu, kvailiu seniu. Tuo tarpu kunigas 
bažnyčioje buvo 'kalbėjęs apie gerų darbų 
vertę.

Tokie ir panašūs įvykiai žemina skau
tų vardą ir, tiesiog kenkle kenkia ki
tiems. Tas, kuris vadina save skautu, 
bet ima malkas iš svetimo miško, nu
trypia svetimas pievas ir palieka skylių 
■bei popiergalių ten, kur jis stovyklavo, 
nusideda savo įžodžiui. Reikia ne tiktai 
padėti artimiesiems, bet ir laikyti skau- 
tybę tinkamoj aukštumoj.

Daug žmonių atlieka drąsius žygius, 
bet pamiršta tas pareigas, kurios jo ties 
savo namų durimis laukia.

Kristus dažnai kalbėdavo apie gerus 
darbus bei pareigas artimiesiems. Jūs 
lengvai prisiminsite gerąjį Samaritietį ir 
panašius gražius palyginimus.

Geri darbai ir pažadas padėti artimui 
mus tampriai riša su Kristaus įsakymais: 
mylėk Viešpatį savo Dievą visa savo šir
dim, visa savo siela ir visomis savo jėgo
mis. Tai yra pirmas prisakymas. Antras 
yra lygus jam: mylėk savo artimą kaip 
pats save. Šitie prisakymai apima visus 
įstatymus ir pranašus.

Šiuos įsakymus pripažįsta visos tiky
bos. Indas tiki visatos meilę; viena iš 
budistų tobulybių yra užuojauta; maho
metonas skaito savo šventojoj knygoj 
Korane: Tu geriausias iš Dievo kūrinių 
ir esi sutvertas žmonijos labui.

Taigi, mes matome, kad skautybė 
tinka visiems berniukams be jokio luomo, 
kilmės bei spalvos skirtumo.
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Baden -PoweIIis apie 
vyresniąsias skautes

VYRESNES SKAUTĖS.

Draugovėse vyresnės

yresnių skaučių 
draugovės buvo 
įsteigtos tuo tiks
lu, kad mergai
tės turėtų geros 
progos pasiruošti 
tarnauti savo ša
liai įvairiausiais 
būdais po sun
kiųjų karo laikų.

mergaitės ras

Vyresniųjų skaučių sąskrydis Kaune

daug galimybių lavintis naudingus 
rankų darbus ir, pagaliau, jos pasirinks 
tą užsiėmimą, kuris jom geriausiai tinka.
Vyresnė skautė pasišvenčia kitiems ir
ieško darbo sau, bet tuo pačiu ji leidžia 
savo laiką sveiku ir linksmu būdu ir su
sidraugauja su kitomis jos amžiaus skau
tėmis. Vyresnė skautė gali praktikuotis 
toj srityje, kuri jai geriausiai tinka, bet 
ji neturi pamiršti, kad visų svarbiausia yra 
daryti tai, kas garbinga, dora ir tvarkin
ga. Ji turi taip pat atsiminti, kad dir
ba ne tiktai sau, bet ir savo artimųjų 
labui ir tautos garbei bei gerovei.

MOTERS ATLYGINIMAS.
Bet, kaip aš jau aukščiau minėjau, 

profesinis pasisekimas nėra mergaitės 
gyvenimo vienintelis tikslas bei didžiausias 
džiaugsmas. Jos laukia dar visai kitoks at
lyginimas, kuris juo malonesnis, juo sun
kiau jis buvo pelnytas: jai už visiką atly
gina gražūs namai — jos gyvenimo 
šventovė — ir vyras, jos širdies drau
gas ir gyvenimo gynėjas (ir nors ji savo 
laiku buvo labai savarankiška ir pasiti
kėjo savimi, ji vis dėlto patirs gilų 
džiaugsmą, galėdama atsiduoti mylinčių, 
stipr ų rankų globon). Ir paskui ji turi 
auklėti savo vaikus ir išvesti juos į tik
rą, gražų kelią. Šiuo atžvilgiu jos atsa
komybė be galo didelė, nes motinos įta
ka dažniausia valdo tolimesnį vaikų gy
venimą. Jeigu ji supranta šio uždavi
nio svarbumą ir imasi vykdyti jį su tik
ru pasišventimu, ji gali ne tiktai padėti 
savo vaikams, sudaryti gerą, tvirtą būdą, 
bet ir patarnauti savo kraštui.

AMŽIAUS RIBA.
Didelis skaičius jaunų moterų ir mer

gaičių norėjo būti skautėmis, bet nega
lėjo stoti į jų eiles, 'kadangi buvo peršo
kusios 18 metų ribą. Taip pat ne ma
žas skaičius skaučių, pasiekusių 16 m. 
amžių, pasisakė išaugusios iš jaunesnių
jų mergaičių draugovės ir ieškančios rim
tesnių pareigų bei sunkesnių specialybių. 
Taigi, norint patenkinti vienų ir antrų 
norus, ir buvo įsteigtos vyresnės skautės.

Iš knygos Girl Guiding išvertė 
O. Lichtenšteinaitė

Per Užgavėnių trumpas atostogas vy
resnės skautės iš visų Lietuvos .kraštų 
skubėjo į Kauną, į sąskrydį... ieškoti ko 
nors naujo, ko nors gražaus...

IL24 d. nuo 8 vai. ryto vyr. skautų 
štabe jau matėsi besišypsą skaučių vei
dai. 10 vai. 20 min. „Aušros" mergaičių 
gimnazijoj, atvykus vyr. sktn. Čiurlionie
nei, sąskrydžio vadė sktn. Barmienė ati
darė sąskrydį. Savo kalboje trumpai nu
pasakojo, ko mes čia susirinkome, ko no
rime, ko trokštame, ką esame padariusios 
per pirmąjį dešimtmetį ir ką dar turime 
padaryti. Po to kalbėjo vyr. sktn, Čiur
lionienė — tema „Skautybė, Tėvynė ir 
pasaulis". Ji mums davė puikių, didžių 
minčių, kurias mes giliai sau širdin idė
jom. Po trumpos pertraukos, aptarusios 
kai kuriuos „gaspadoriškus" reikalus, 
skubėjome į Motinos ir Vaiko muziejų, 
kur mūsų laukė įdomi paskaita ir mu
ziejaus eksponatai. Ir tikrai nenusivy
lėme. Dr. Birutavičienė skaitė paskaitą 
„Sveikatingumas Lietuvoj ir vyresnės 
■skautės“. Manau, ne viena tuo momentu 
nutarė, grįžusi, tuojau kreiptis į Sveika
tos Centro skyrių ir eiti, eiti lankyti ser
gančių motinų ir vaikų.

Po pietų vyr. skautė Grigaitytė pra
vedė skilties sueigą. Išgirdome apie 
liaudies motyvus, kaip juos taikinti siu
vinėjant, audžiant, apie ligonių slaugymą. 
Skilties skautės parodė mums daug gra
žių darbelių, savo „kantrybės įrodymų“.

Pasilsėjusios (nors, tiesą sakant, ne
buvo kaip nė išvargti) po sueigos klau
sėmės dr. Žilinskienės paskaitos. Turi
ninga paskaita tema „Būdas ir išsilavini
mas — vadovavimo pagrindas“, mus vi
sas sužavėjo. Po paskaitos buvo bendra 
vakarienė ir laužas.

Kitą dieną, 1125, jau 8 vai. vėl buvo
me gimnazijoj. Pradžioj išklausėme 
sktn. Žitkiūtės pašnekesio „Skautybė su
augusioms", o po to žiūrėjome parodo
mosios draugovės sueigas, kurią pravedė 
psktn. M. Plyčiuvaitytė.

Be to, aptarėme ir kai kurias aktu
alijas: dalyvavimą vadovių mokykloje, 
dešimtmečio minėjimą ir t. t. Dar kalbėjo 
vyr. sktn. Kesiūnaitė. Pradžioje girdė
jome jos pašnekesį „Vyr. skaučių skau- 
tavimas“, paskui apie Vadovių Mokyklą 
ir tolimesnį darbą. Be to, labai įdomiai 
kalbėjo sktn. Barmienė tema „Karas ir 
vyresnės skautės".

14 vai., pasibaigus paskaitai, sktn. 
Barmienė, padėkojusi visoms sąskrydi- 
ninkėms ir prelegentėms ir visoms, pri
sidėjusioms šį sąskrydį rengiant, sąskry
dį uždarė. Sugiedojome Tautos Himną.

Po pietų susirinkome V, D. Muzie
jaus sodely, kur dalyvavome vėliavos 
nuleidimo iškilmėse ir uždėjome gyvų 
gėlių puokštę ant Nežinomojo Kareivio 
kapo. Visos apžiūrėjome muziejų. Dau
giausia gal visas sujaudino salė, skirta 
mūsų Atlanto Nugalėtojams, „Lituani- 
cos" skeveldros ir didvyrių rūbai bei ki
tos smulkmenos. Apžiūrėdamos vieną 
salę, kur buvo Šaulių Sąjungos skyrelis, 
kun. Birutės karininkų šeimų moterų 
draugijos kamputis, pasigailėjome, kad 
nėra Skautų Sąjungos kertelės, kurią, 
manau, mokėtume įrengti ne prasčiau už 
kitus.

Sąskrydis praėjo malonioj, seseriš
koj nuotaikoj. Dalyvavo apie 80 vyr. 
skaučių. Vadovavo sktn. Barmienė, ūkį 
tvarkė Kauno Neries t. tunt. Spiidienė 
su stud, skaučių draugove.

Milda.

Kas mums gali drausti turėti skautiškos nuotaikos.
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R. Baden-Powellis.

Maža, bet svarbi pareiga krašto gerovei
Aš nemanau, kad jūs įsižeistumėte, 

jeigu jus pavadintų „sutvėrimais”, bet 
jeigu pridėtų žodį „nešvarūs” ir pasaky
tų „nešvarūs sutvėrimai”, jūs tikriausia 
pasipiktintumėte ir duotumėte kumš- 
čiams darbo. Tai bus teisinga, nes va
dintis nešvariu yra gėda; taigi, aš ir 
nenoriu, kad mūsų brangioji šalis būtų 
nešvari. Bet ji yra nešvari.

Aš neseniai grįžau iš Švedijos — vie
nos iš švariausių valstybių pasaulyje. 
Švedijoje žmonės švarūs ir tvarkingi, na
mai ir gatvės pavyzdingi, taip pat ir 
laukai ir pievos. Bet ką aš pamačiau, 
grįžęs į Angliją? Tvoros netvarkingos, 
kiemai pilni šiukšlių ir nešvarumų. Per 
penkias minutes pastebėjau daugiau po
piergalių, kaip kad būčiau radęs Švedi
joj per penkias valandas.

Mes nerūpestingi: mes numetam ba

Patriotizmas
Patriotizmas nėra svajonių dalykas, 

nes tūkstančiai medicinos bandymų įro
dė: yna žmonių, kurie, persiskyrę su 
siavo tėvyne, persikėlę ilgesniam laikui į 
svetimus kraštus, suserga, žinoma dvasi
ne liga — nostalgija, kuri išgyja, kai li
gonis vėl grįžta į savo gimtąjį kraštą. 
Tas neginčijamas reiškinys mums įrodo, 
kad tarp tėvynės ir žmogaus yra įgim
tas sąryšis, kad tėvynė yra tokia pat 
fizinė funkcija mūsų organizmo, kaip ir 
kraujo apytaka, kvėpavimas bei nervų 
sistemos veikimas.

Ar tokį nerviškai kūnišką sąryšį as
mens su gimtuoju kraštu jau ir galima 
vadinti patriotizmu? Būtų gana klai
dingas mąstąs. Nostalgijos būdu ilgėtis 
galima ne tik krašto, kuris yra tėvyne 
vadinamas. Labiausiai mylįs savo tėvy
nę Lietuvą Amerikos lietuvis gali su
sirgti nostalgija, apleidęs Ameriką, jei 
Amerikoje bus gimęs ir augęs. Iš kitos 
gi pusės, nostalgija, susirgti gali asmens 
ir nepasiekę aukštesnės moralinės skalės 
— patriotizmo.

Patriotizmu vadiname jausmų pasta

nanų žieves ir popierinius maišelius, ku
riuose pirkome juos; tą patį darome su 
laikraščiais ir įvairiom liekanom. Šve
dijoje visus šiuos daiktus surenka, įme
ta į dėžes, užkasa arba sudegina.

Štai darbas, kurį kiekvienas gali at
likti savo krašto gerovei. Jūs pasakysite: 
„Ką mes galime padaryti tėvynės gero
vei!” Bet tikra teisybė: jūs galite atlik
ti didelį gerą darbą ir, aš tikiuosi, jūs jį 
atliksite.

Jeigu kiekvienas berniukas ir mer
gaitė stengsis kasdien pakelti po vieną 
popiergalį ir niekad nieko nemes žemėn, 
mūsų šalis bus daug švaresnė, jaukesnė ir 
laimingesnė ateity, ir tuo darbu jūs ga
lėsite didžiuotis! Taigi, niekad nepamirš
kite atlikti šią nesunkią pareigą savo 
krašto gerovei.

tą, paremtą fiziologinio žmogaus susigy
venimu su žeme, ant kurios jis atsirado 
šiame pasauly, ir su gimtosios žemės 
gamta; bet tas pastatas, kuris užauga 
daug anksčiau už įgimtą tėvynės meilės 
jausmą.

Teritorija, kurioje gyvena tauta, yra 
neabejotinai tos tautos patriotizmo atra
mos taškas, bet gi nėra būtina sąlyga, 
kad žmogus galėtų būti patriotas tik gy
vendamas toje teritorijoje.

Tautos nepriklausomumas yra vienas 
svarbiausių dalykų patriotizmui ugdyti, 
l>et ir kurį laiką pavergtose tautose, ne
turinčiose valstybinės laisvės, yra karšto 
patriotizmo pavyzdžių!

Bet ar tik tas, apie ką aukščiau kal
bėjome, įeina į patriotizmo sąvoką?

Koks būtų patriotizmas, jeigu šių 
visų materialinių jausmų nepapildytų 
esminė dvasinių galių visuma? Tai koks 
gi yra pirmas tų visų neapčiuopiami! 
elementų? Žinoma, tai yra gilus suaugi
mas su tautos praeitimi, su jos istorija.

Visą mūsų individualybė yra panaši 
į ledo (kalną, plaukiojantį jūroje, tik jo 

maža dalis matoma vandens paviršiuje, 
visas gi jis yra giliai pasinėręs van
deny, tuo sudarydamas lygsvarą. Ta 
pasinėrusi jūros gelmėse ledo dalis ir yra 
mūsų „aš” — tai ir yra mūsų dvasinis 
ryšys su praeitimi.

Ar galime pavadinti žmogų patriotu, 
kuris yra jautriausias ir kilniausiai mylįs 
praeitį, bet jokių pareigų nejaučia, da
barčiai?

Juk beveik nereikia jokio įrodymo, 
kad nieku kitu taip tikrai negali pasi
reikšti patriotizmas, kaip atliekant pa
reigas valstybei.

Ar piliečio lojalumas, jau yra patrio
tizmas? Ne!

Čia tiktų palyginimas karo metu mo
bilizuoto kario su savanoriu kariu.

Karo lauke jiedu abu atlieka tuos 
pačius uždavinius, bet visgi tų uždavi
nių įvykdymas yra labai skirtingas.

Patriotizmu ir vadiname tą entuziaz
mą, kurį pilietis įdeda į savo pareigų 
vykdymą. To entuziazmo ugny sudega 
visi nepasitenkinimai, nemalonumai bei 
sunkumai, kurie atsiranda šaltai pildant 
piliečio pareigas. Patriotizmas kiekvieną 
auką, kurią nešame tėvynei, paverčia, 
džiaugsmu! Tik tokiu savanoriu džiaugs
mu, ginkluotas pilietis priauga patrioto 
rangui.

Negalima manyti, kad patriotizmą, 
kokį mes dabar suprantame, jautė ir pir
mųjų socialinių formų žmonės. Patrio
tinių pareigų sfera yra labai pakitusi. 
Mes esame moderniškų laikų žmonės, tu
rį specifinių uždavinių mūsų gyvenamai 
epochai.

Patriotizmas auga automatiškai su 
atskiro piliečio teisių augimu, kai drauge 
su privilegijomis auga ir atskiro asmens 
atsakomybė už kraštą.

Užaugus politinei laisvei, ne iš karto 
išaugo aukštas tėvynės meilės suprati
mas, kokį turi dabarties žmonija.

Senoji Roma jau turėjo laisvo pilie
čio sąvoką, l>et apie tėvynę Ciceronas 
pasakė: tėvynė yra ten, kur mums yra 
gera.

Mūsų laikų patriotizmo supratimas 
jau nebejungia tėvynės su gyvenimo pa
sisekimu ar medžiagine gerove.

Dirbti tėvynei, nesiekiant sau asme
ninės naudos, yra pirmas tikro patriotiz
mo ženklas.
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— Pasakykite man nors vieną prie
žastį, kodėl mes negalėtume ieškoti auk
so, — paklausė Vilijamas savo draugų.

— Kadangi mes nieko nerastume, — 
atsakė Mikas trumpai.

— Kas tau sakė? — pasipiktino Vi
lijamas. — Kodėl manai, kad mes nieko 
nerastume? Ar mėginai ieškoti? 0, gal, 
pažįsti žmogų, kuris mėgino? Taigi, — 
baigė jis džiūgaudamas, — kaip gali ži
noti, kad nieko nerasime?

— Štai ir yra visa priežastis, — tarė 
Mikas. — Niekas neieško aukso. Jeigu 
žmonės tikėtųsi rasią ką nors, jie seniai 
būtų pradėję kasinėti.

— Jiems ši mintis dar neatėjo į gal
vą, — atkirto Vilijamas. — Laukuose ir 
miškuose, pavyzdžiui, galėtų būti pilna 
aukso ir brangiųjų akmenų, tik niekas 
ten nekasa. Bet kol neįsitikini pats, ne
gali sakyti, kad nieko nėra.

— Gerai, — atsakė Mikas, kuriam 
įkyrėjo ginčytis. — Pamėginkime savo 
laimę.

— Aukso negalima tuoj pažinti, — 
paaiškino Vilijamas, — jį reikia plauti ir 
plauti, ir tik tada jis atsiranda. Todėl 
turime kasti prie upelio ar šiaip kokio 
vandens.

Buvo nutarta pradėti savo darbą prie 
ūkininko Liepos prūdo. Jie kasė kantriai 
ištisas dvi valandas, kol juos išvijo pats 
ūkininkas, jo šuo, lazdos ir akmenys. Iš
kastos žemės plovimas buvo vienintelis 
dalykas, kuriuo jie buvo tikrai džiaugęsi, 
ką galėjo paliudyti purvas, prikibęs prie 
jų rūbų.

— Mes ne per daugiausiai aukso ra
dome, tiesa? — paklausė Mikas sausai.

— Ar manai, kad auksakasiai ten... 
ten, — Vilijamo geografijos žinios buvo 
nekokios, ir jis nutylėjo tikslų vietos pa
vadinimą, — ar šiaip ar taip, jie tikriau
sia nerado nieko patį pirmąjį rytą. Jie 
kasinėdavo savaites, o gal ir mėnesius.

— Jeigu manai, kad aš kasinėsiu iš
tisus mėnesius, tu smarkiai apsirinki, — 
pareiškė Mikas griežtai.

— Nesiginčykit, — sudraudė juos Jo-, 
nas. — Geriau pasakykite, kur dar ga
lėtume rasti vandens.

Jie kasė kantriai ištisas dvi valandas.

Richmal Crompton.

Vaiduoklių 
namai

(Vtltjamo nuotykiai)
— Visai kvaila kasinėti prie vandens, 

— įsikišo Henrikas, — aš tikrai pažinčiau 
auksą, nors jis ir būtų žemėse.

— Tu nieko nepažintumei, — supyko 
Vilijamas, — ar tu gudresnis už visus 
auksakasius ten... ten... toj šaly?

— Taip, aš gudresnis, nes pažįstu auk-

są visai jo neplaudamas, — atsakė Hen- dama i berniukus. Auksas buvo pamirš- 
rikas. tas.

— Bet kur mes dar galėtume rasti 
vandens? — pakartojo Jonas.

Tuo momentu berniukai ėjo pro se
nus namus, kuriuose niekas negyveno, ka
dangi jų savininkas mirė paslaptingose 
aplinkybėse. Namai buvo apsupti dideliu 
apžėlusiu sodu, per kurį tekėjo siauras 
upelis. Vilijamas pažiūrėjo pro gyvatvorę.

— Valio, čia yra vandens! — jis su
šuko ir pirmas įlindo į sodą, linksmai min
džiodamas aukštą žolę. — Tai tikros 
džiunglės, tikros aukso kasyklos.

Visi berniukai greit pralindo pro tvo
rą, pribėgo prie upelio ir ėmė rausti že
mę. Vilijamas turėjo kastuvą, kurį jis bu
vo „paskolinęs” iš daržininko, Jonas ka
sė skylėtu samčiu, kurį jis rado sąšlavų 
dėžėje. Henrikas turėjo savo mažosios se

sers medinį kastuvėlį ir Mikas didelį pa
galį.

— Mūsų darbas visiškai kvailas, — 
staiga pareiškė Henrikas. — Mes tiktai 
maišome purvus. Tokiu būdu galima pa
mesti auksą, o ne rasti jo.

— Bet aš žinau, kad taip daroma, — 
užsispyrė Vilijamas. — Aš apie tai-skai
čiau.

— Man vistiek, — atsakė Henrikas.
— Aš nebenoriu kasti. Man tas įkyrėjo
— ir jis nubėgo prie namų. Prispaudęs 
savo nosį prie nešvaraus lango stiklo, jis 
staigiai suriko:

— Žiurkė... Ten yra žiurkė kambary!
Berniukai numetė savo kastuvus ir 

pribėgo prie lango: kambary buvo didelė 
žiurkė. Ji tupėjo ant savo užpakalinių 
kojų ir taisė savo ūsus, smalsiai spokso-

— Atidaryk langą.
— Čiupk ją! Čiupk, čiupk!
Langas atsidarė. Balsiai klykdami 

berniukai įriedėjo į kambarį. Metusi vie
ną išsigandusį žvilgsnį į savo persekioto
jus, žiurkė išnyko skylėje.

Namai buvo puikūs. Berniukų žings
niai aidėjo tuščiuose kambariuose, ir iš
baidyti vorai bėgo į visas puses. Jie šliau
žė laiptų atramom, rado skylę grindyse 
ir atplėšė lentas aplink ją; jie ištyrė mie
gamąjį kambarį, pastogę ir dvokiantį 
rūsį; jie užtiko keturias žiurkes ir gaudė 
jas su dideliu triukšmu. Jie pasigėrė 
džiaugsmu. Veidai ir rankos buvo dulkini 
ir jų plaukuose kabėjo voratinkliai. Vir
šutinius kambarius Vilijamas ir Jonas 
pasiėmė sau, o apatinius Henrikas ir Mi-
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kas. Tada jie puolė vieni kitus ir nurie
dėjo laiptais žemyn. Atsipeikėję jie su
ruošė procesiją ir žygiavo pro visus kam
barius, linksmai dainuodami savo nesu
derintais balsais. Jie visiškai pamiršo, 
kad norėjo ieškoti aukso.

Visas iškaitęs ir nešvarus, žibėdamas 
nepaprasta laime, Vilijamas pagaliau su
šuko:

— Ką jūs manote: ar tai nebūtų puiki 
vieta mūsų sueigom? Čia daug geriau, 
kaip senam svirne.

— Žinoma, bet mes neturime kelti to
kio triukšmo. Žmonės išgirs mus, ir vis
kas bus baigta, — atsakė Jonas,

— Aišku, — pareiškė Vilijamas griež
tai, — jūs keliate per daug didelį triukš
mą.

— Būkime užpakaliniuose kambariuo
se, — patarė Henrikas. — Sena p-lė 
Bumbulytė pamatys mus pro savo langą 
ir sugadins mums viską.

Vilijamas pažinojo p-lę Bumbulytę, 
kuri gyveno anapus gatvės, tiesiai prieš 
tuščiuosius namus. Ji buvo tetulė tos 
Marytės, kurią Vilijamo brolis Robertas 
buvo visa širdim įsimylėjęs. P-lė Bumbu
lytė nekentė Roberto, kadangi jis netu
rėjo pinigų ir dar lankė universitetą, ir 
kadangi jis važinėdavo triukšmingu mo
tociklu, barstydavo cigarečių pelenus ant 
jos kilimų, nevalydavo savo batų įeida
mas į kambarį ir baidydavo jos mylimą 
kanarką. Dar labiau už Robertą ji ne
kentė Vilijamo, bet priežasčių jį neap
kęsti buvo taip daug, kad neužtektų lai
ko jas papasakoti.

------•------
Nuo tos dienos berniukai kasdien 

rinkdavosi tuščiuose namuose, ir senas 
svirnas buvo pamirštas. Jie visuomet at
sargiai įšliauždavo į sodą pro skylę gy
vatvorėje ir žvalgydavosi, ar jų niekas 
nemato. Tai buvo ne tiktai sueigų vieta, 
bet ir kontrabandistų smuklė, puiki pi
lis, sala audringose jūrose, mūšių laukas 
ir indėnų stovykla.

Aišku, kad tas, kuris pasiūlė iškelti 
vidurnakčio puotą, buvo Vilijamas. Jo 
pasiūlymas buvo entuziastiškai priimtas

• ir nutarta atsikelti kitą naktį, kai visi 
kiti miegos.

Vilijamas nusileido kriauše, kuri augo 
po jo kambario langu, Jonas išlipo iš vo
nios kambario lango ir nušliaužė pagal 
tvorą iki vartų, o Mikas ir Henrikas iš
spruko panašiu būdu. Visi keturi buvo 
pasiruošę pavojingiems įvykiams: Vilija
mas turėjo revolverį ir pistonų, Jonas at
sinešė lazdą gyvatėms mušti, nes jis kaž
kodėl išsivaizdavo, kad naktį visi keliai 
pilni gyvačių; Mikas ir Henrikas turėjo 
kišeninį peilį ir ilgą virvę.

Jie įėjo į namus ir išardė žiurkių vi
durnakčio susirinkimą. Henrikas ištraukė 
seną žvakę, ir visi atsisėdo aplink ją. 
Puotą sudarė sardinos, bulkutės, sūris, 
marmeladas, pyragaičiai ir keletas riešu
tų. Visi šitie skanumynai buvo išdėti ant 
dulkėtų grindų tuščiam kambary, kurio 
sienos buvo aptrauktos milžiniškais vora
tinkliais. Jie valgė viską iš eilės ir gėrė 
limonadą, kurį Vilijamas buvo parūpinęs, 
tuo tarpu, kai žiurkės piktai cypė už 
sienos ir išblyškęs iš nustebimo mėnulis 
žiūrėjo pro nešvarų langą.

Henrikas ištraukė seną žvakę ir visi su
sėdo aplink ją.

P-lė Bumbulytė buvo Kilnioms Min- 
tims Raginti Draugijos narė. Ši draugija 
buvo jau ištyrusi beveik visus kilnius 
idealus, bet neseniai kažkas pasiūlė įsi
gilinti į dvasių gyvenimą ir rado didelį 
pritarimą. P-lės Žirniūtės pusbrolio žmo
na pasakojo mačiusi vaiduoklį. Nors tai 
galėjo būti ir pelė, ji vis dėlto buvo įsi
tikinusi, kad neapsiriko. Ponios Kumpie
nės tetulei prisisapnavo sesuo ir pasiro
do, kad kitą dieną ji rado savo akinius, 
kuriuos buvo seniai pametusi. Kitos drau
gijos narės neturėjo prityrimo šioj srity.

— Mes turime būtinai dar kartą su
sirinkti ir aptarti visus davinius, — pa
skelbė pirmininkė.

— Ką reiškia žodis „daviniai”? — 
paklausė p-lė Šimkiūtė savo kaimynės.

— Tai yra prancūziškos kilmės žodis 
ir reiškia „vaiduoklių gyvenimai", ■— at
sakė kaimynė.

— Ach, taip, dėkui, — atsiduso p-lė 
Šimkiūtė.

Kitas susirinkimas įvyko p-lės Bum- 
bulytės namuose.

„Davinių” atsirado ne per daugiausia. 
Panelė Barbora atsiminė, kad jos dėdė 
mirė tą pačią dieną, kurią ji gimė, ir po 
ilgo ginčo buvo nutarta, kad tai nieko 
ypatinga. Tada kalbėjo p-lė Barkaitė, Ji 
papasakojo, kad jos dėdės fotografija nu
krito nuo sienos lygiai 5 savaitės po jo 
mirties, ir nors tuo metu ir buvo persta
tomi baldai, šis įvykis vis dėlto labai ne
paprastas.

Tuomet atsistojo p-lė Bumbulytė ir 
tarė drebančiu balsu:

— Aš turiu pranešti svarbų dalyką, 
— čia ji sustojo ir pažvelgė į susirinku
sias. — Kapitono Meškio namuose vai
dinasi.

Įspūdis buvo nepaprastas.
— Vaidinasi! — sušuko visos vienu 

balsu, ir p-lė Šimkiūtė įsikabino į savo 
kaimynę.

— Klausykite, — kalbėjo p-lė Bum
bulytė toliau. — Namai tušti, bet aš kuo 
aiškiausiai girdėjau kažkieno žingsnius ir 
balsą. Pereitą naktį apie dvyliktą valan
dą šie reiškiniai vėl pasikartojo. Taigi, 
šventai tikiu, kad kapitono Meškio dva
sia nori patraukti mano dėmesį. Aš ti
kiu, kad jis nori man kažką pranešti.

P-lė Šimkiūtė klaikiai susijuokė, ir 

jos draugės išvedė ją į kitą kambarį, kur 
ji graudžiai apsiverkė.

— Šiąnakt aš nueisiu į kap. Meškio 
namus, — pareiškė p-lė Bumbulytė ir vėl 
kilnių minčių ieškotojos ėmė klykti.

— Neikite, — maldavo p-lė Barbora.
— Tai taip pavojinga ir, gal, ne visai 
padoru.

— Šiąnakt aš nueisiu, — pakartojo 
p-lė Bumbulytė, nekreipdama dėmesio į 
p-lės Barboros pastabą. — Ir aš perim- 
siu jo žinią. Rytoj norėčiau su jumis vėl 
susitikti ir viską papasakoti.

Draugija Kilnioms Mintims Remti mie
lai sutiko su šiuo pasiūlymu.

— Kokia ji karžygė! Kokia drąsi! — 
kalbėjo visos, eidamos namo.

— Koks tai bus įdomus pranešimas,
— sakė p-lė Šimkiūtė, kuri jau atsigavo 
nuo pirmo išgąsčio ir visai linksmai nu
siteikė.

Vilijamas šliaužė laiptais žemyn. Lau
ke buvo vėjuota ir jis negalėjo pasinau
doti kriauše. Jis dėvėjo apsiaustu ant 
naktinių rūbų ir nešė rankose 10 obuo
lių, kuriuos jam pasisekė pavogti. Staiga 
trys nukrito ir triukšmingai nuriedėjo 
laiptais.

—• Kad tave..., — sumurmėjo jis su
pykęs.

Bet nieko neatsitiko. Tada, Vilijamui 
nusilenkus, nukrito dar du — laimė, ant 
kojašluosčio. Jis mielai juos būtų įkišęs 
į kišenes, bet jos jau buvo pilnos biskvi
tų. Tada jis ėmė dairytis mėnulio ap
šviestam prieškambary: ant vienos kėdės 
gulėjo Roberto čemodanėlis. Robertas 
buvo atlankęs savo draugą ir grįžęs tą 
patį vakarą. iSavo didelį čemodaną jis 
buvo nusinešęs į miegamąjį, o mažą pa
likęs apačioj.

Puiku! Vilijamas atidarė jį ir, kadarlgl 
jame buvo tiktai kele'tas daiktų, įdėjo 
savo obuolius. Su Roberto čemodanėliu 
jis išlipo pro langą į tamsų sodą.

Vidurnakčio puota buvo ką tik įsisiū
bavusi. Henrikas pamiršo atsinešti žvakę, 
Jonas beveik snaudė, Mikas kankinosi 
vidurių skausmais, kuriuos sukėlė perei
tos nakties puota, ir Vilijamas buvo iš
siblaškęs, bet šiaip viskas buvo tvarkoj. 
Obuoliai, sūris, šokoladas, marinuoti svo
gūnai ir agrastai, kuriuos berniukai at
sinešė iš namų, jau atliko savo pareigas.

Staiga kažkas atidarė lauko duris ir 
pasigirdo sunkūs žingsniai. Berniukai iš
sižiojo ir sustingo vietoje.

— Kalbėkite, kalbėkite! — tarė dus
lus balsas. — Aš laukiu jūsų pranešimo.

Berniukų plaukai pasišiaušė,
— Vaiduoklis! — sušnibždėjo Henri

kas, kalendamas dantimis.
— Bėkim! — pasakė Vilijamas.
Jie iššliaužė pro kitas duris, nusileido 

virtuvės laiptais, išlindo pro langą ir nu
bėgo namo.

Tuo tarpu p-lė Bumbulytė iškilmingai 
įžengė į kambarį ir suklupo ant Roberto 
čemodano, kurį berniukai, gelbėdami sa
vo gyvybes, pamiršo.

------•------
Kitą dieną Robertas nuėjo atlankyti 

savo mylimąją, kad vėl įtikintų ją amži
nai mylėsiąs. Marytė, klausydamasi jo
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kalbos, keletą kartų sužiovavo. Jai įky
rėjo Roberto meilė, nes ji nebuvo pa
stovi savo jausmuose. Ypatingu pastovu
mu negalėjo pasigirti nė Robertas.

Jis sakėsi dieną ir naktį galvojąs apie 
ją ir parašęs daugybę naujų eilėraščių, 
tik pamiršęs juos atnešti.

— Eikime į svečių kambarį, — per
traukė jį Marytė, — ten tetulė ir kitos 
Kilnioms Mintims Remti Dr-jos narės tu
ri kažkokį posėdį. Girdėjau kalbant apie 
įdomų pranešimą.

Nenorom Robertas pasekė Marytę į 
salioną, kur visos kilnių minčių raginto
jos jau buvo susirinkusios. Jos šaltai 
pažvelgė į jaunuolį, apie kurį buvo neko
kios nuomonės.

Buvo jaučiamas nepaprastas susijau
dinimas ponių tarpe, kai p-lė Bumbulytė 
atsistojo ir prašneko:

— Aš įžengiau į vaiduoklių namą, — 
ji kalbėjo žemu, drebančiu balsu, — ir 
išgirdau balsą! — P-lė Simkiūtė nutvė
rė savo kaimynę už rankos. — Aš paki
lau laiptais ir išgirdau žingsnius. — Pa
nelė Barbora klaikiai suriko. — Aš ėjau 
toliau nedrebėdama. — Visas susirinki
mas gėrėdamasis sušnibždėjo. — Ir stai
ga viskas nutilo, bet aš jaučiau dvasią. 
Ji mane nuvedė koridorium į kitą kam
barį. — P-lė Barbora vėl suklykė. — Ir 
kambaryje aš radau štai ką.

Dramatišku judesiu ji pakėlė Roberto 
čemodanėlį.

—1 Aš dar nepažiūrėjau, kas jame yra. 
Aš laukiau jūsų. („Kaip kilnu!" — su
murmėjo ponia Kumpienė). — Aš esu įsi
tikinusi, kad kap. Meškis man paliko šį 
čemodaną, ir jis mums atidengs jo mir
ties paslaptį. Aš jį atidarysiu.

— Jeigu jame bus žmogaus palaikai, 
— sušnibždėjo p-lė Simkiūtė, — aš ap- 
alpsiu.

Tvirta ranka p-lė Bumbulytė atidarė 
čemodanėlį.

Ji išėmė porą išblukusių mėlynų ko
jinių, suplyšusius marškinius, maudyklinį 
kostiumą ir pageltusias flanelines kelnes.

Kilnių minčių ragintojos neteko žado, 
bet p-lė Bumbulytė neišsigando,

— Šie daiktai yra raktai, — tarė ji,— 
reikia tiktai mokėti juos suderinti. Kiek
vienas iš šių daiktų turi slaptą reikšmę. 
Štai, ir užrašų knygelė: ji mums viską iš
aiškins.

Ji atskleidė knygelę ir ėmė skaityti:

Berniukai — 
išradėjai

— O taip, berniukai dideli išradėjai! 
— pasakys daugelis suaugusių, perskai
čiusių šią antraštę. — Jie išranda būdus 
nesimokyti, padaro išradimų, kaip mo
kytojus greičiau iš kantrybės išvesti, iš
galvoja prietaisų iš antro aukšto žemyn 
nusileisti ir vėl į antrą aukštą pakilti, 
žodžiu, berniukai puikūs išradėjai!

Neneigiu, berniukai toje srityje tie
siog genijai, bet negalima taip pat tvir
tinti, kad jie tik tokios rūšies išradimų 
yra parodę. Ne, jų sumanioms galvoms 
priklauso du labai svarbūs, turį didelės 
praktinės vertės, išradimai. Tiesa, šiedu 
išradimu yra padaryti beveik šposaujant, 
žaidžiant, bet tai nė kiek nemažina tų 
berniukų, kaip išradėjų, garbės.

1712 m. išrasta garinė mašina buvo 
tuoj praktikoj panaudota, kaip energijos 
šaltinis. Ją įsigijo ir vienas kasyklų savi
ninkas Wolverhamptone, Anglijoj. Maši
na buvo panaudota vandeniui iš kasyklos 
siurbti. Deja, ji buvo dar labai primityvi 
ir reikėjo ją labai patobulinti. Vieną jų 
padarė tūlas berniukas, Humphry Porteris, 
kuris buvo pasamdytas prie mašinos ir 
kurio pareiga buvo paeiliui uždarinėti ir 
atidarinėti du kranus; jais buvo regu
liuojamas garų ir vandens padavimas į 
mašiną. Tas darbas, tarp mūsų kalbant, 
buvo visai nuobodus ir mažasis Porteris 
būtų mieliau lakstęs su kitais vienme
čiais po laukus, negu čia, prie tos maši
nos, reguliariai sukinėjęs kranus. Bet už 
tą darbą jam buvo užmokama, ir, kad 
nesusipyktų su savo tėvais, jis buvo pri
verstas tūnoti prie mašinos.

Vieną dieną, kaip paprastai, Porteris 
stovėjo prie mašinos ir sukinėjo kranus. 
Tuo laiku pasirodė visas būrys jo draugų, 
kurie traukė į artimiausią miškelį „indi- 
jonų“ žaisti.

„Vargšas Potteris, jo draugai lakstys 
po mišką, o jis turi likti prie tos, alyva 
kvepiančios, mašinos“, — vėl pamanys 
suaugęs skaitytojas, o tuo tarpu berniu
kas suriks:

,^Mano Marytė, geroji širdelė, 
Visų gražiausioji mergelė: 
Jos akys melsvos, kasos gelsvos 
Ir širdis aukso.
Bet biauri šmėkla jąją saugo:
Nes šlykštus slibinas, Maryte, 
Tavo tetulė Bumbulytė".

— Šios kojinės pažymėtos raidėm R. 
B., — staiga sušuko p-lė Barbora, kuri 
apžiūrinėjo „raktus“.

P-lė Bumbulytė piktai suriko ir atsi
suko į tą pusę, kur Robertas sėdėjo. Bet 
jo nebebuvo. Pamatęs savo kojines, Ro
bertas paraudo. Pamatęs savo marški
nius, jis pažaliavo; pamatęs savo kelnes, 
jis pabalo; pamatęs savo užrašų knygu
tę, jis pamėlynavo. Išgirdęs pirmuosius 
savo eilėraščio žodžius, jis sumurmėjo 
kažką apie sveikatą ir iššoko pro langą.

— Aš nusižudysiu, — jis aimanavo, — 
nusinuodysiu.

Bet jis nepadarė nei vieno nei antro.

— Na, jei aš būčiau to Porterio vietoje, 
tai jau ką nors sukombinuočiau, bet prie 
tos mašinos nelikčiau!

Gaila, mielas drauge, kad tu negalėjai 
būti Porterio vietoje, ir, be to, nebuvo 
visai reikalo tau būti, nes Potteris ir pats, 
be tavęs, sukombinavo. Jis pažvelgė į 
mašiną, į jos ratus, ratukus, vožtuvus bei 
kitas dalis ir jam galvoje kilo tuoj min
tis, kodėl mašina pati negalėtų uždari
nėti ir atidarinėti kranų? Sumanyta — 
padaryta. Virvutėm jis priraišiojo prie 

vieno mašinos stūmeklio kranus taip, kad 
stūmeklis pakaitom traukydavo tai vieną, 
tai kitą kraną, tuo būdu uždarinėdamas 
ir atidarinėdamas juos. — Valio! — mė
ginimas pavyko puikiai. Kranai kartu su 
mašina dirbo gerai, daug geriau, nekaip 
pirmiau, nes jie reguliariau dabar atsi- 
darinėdavo. O mūsų Potteris galėjo drą
siai žaisti su draugais, nebijodamas, kad 
jo uždarbis sumažės. Deja, ta gudrybė 
buvo greitai pastebėta, o berniukas at
sakančiai išbartas. Bet meistras pripažino, 
kad mašina šu virvutėmis dirba puikiai, 
ir Potteris buvo pakeistas geležinėm laz
delėm, kurios neturėjo visai noro būti 
„indijonais“. Taip padarė noras žaisti iš 
dvylikos metų berniuko išradėją, kurio 
vardas garinės mašinos istorijoj nebus pa
mirštas.

Visai panašiu būdu buvo išrasta susi
siekimui labai svarbi reikmenė — pa
danga. įvyko šitaip: airių veterinarijos 
gydytojas Dunlopas nupirko savo sūnui 
gimimo dienos proga triratį. Sūnus, sa
vaime aišku, dovana buvo labai paten
kintas ir kelias dienas pasimokęs, drąsiai 
važinėjo Belfasto gatvėmis. Bet tas ma
lonumas buvo nei šioks, nei toks: važiuo
jant miesto neperpuikiausiu grindiniu, 
triratis ir jo vadovas buvo priversti visai 
atsiduoti gatvės nelygumams, kurio pa
sėkoj jie buvo gerokai apkratomi. To 
reiškinio jokiu būdu negalėjo sušvelninti 
ištisai guminės padangos, kurios pačios 
sąžiningai šokinėjo g arbingais Belfasto 
akmenimis.

Po vienos tokios kelionės su savo 
„boneshakeriu“, kaulų kratytoju, kaip 
anglai tada dviračius vadindavo, kurioje 
jaunasis Dunlopas buvo ypatingai nu
kentėjęs, jis nutarė tai kankynei padaryti 
galą. Jis sėdėjo, galvojo, galvojo, vaikš
čiojo ir vėl galvojo ir... nieko nesugalvo
jo. Sekančią dieną jis vis dėlto vėl pasi
ruošė savo kasdieninei kelionei po mies
tą, jau vedėsi triratį per priemenę lau
kan, jau darė duris, bet štai jo koja už
sikabino už guminės žarnelės, kuri buvo 
užsilikusi nuo dujų kuro įrengimo na
muose. Jam kilo mintis, ar negeriau tiktų 
ši žarnelė po triračio ratais, kaip ta stora 
kieta guma? Ir tikrai, kai jaunasis Dun
lopas, pripūtęs žarnelė oru ir pritvirtinęs 
prie savo triračio ratų, išvažiavo į gatvę, 
jo prietaisas jau nebešokinėjo. Tuo būdu 
buvo padarytas išradimas, dėl kurio susi
siekimo technika padarė tokią didelę pa
žangą.

Tai šit jums pora išradimų, kuriuos 
padarė berniukai, bet aš manau, kad ge
rai paieškojus dar jų atsirastų ir daugiau. 
Ar ne?

Gediminas Vaitiekaitis.

74

10



■Sid&tdwxkas
1.

Dangumi nusidriekė artėjančios nak
ties pirštai. Nuplaukė ežero linkui kabliu 
išsirikiavę laukinės antys. Ten, kažkur 
toli, už miesto ribų, lietuviškame kaime 
suplasnojus skambi daina nuskrido pa
sveikinti žengiantį ružavą vakarą.

Lapinai ėjo keliu. Viens švilpavo 
linksmą skautišką dainelę, kits gėrėjosi 
ilga kelio uosių alėja, trečias paskendęs 
minčių jūroje plaukė į jam vienam te
žinomą kraštą; likusieji penki dalijosi 
šios dienos iškylos įspūdžiais. Jų tarpe 
buvo ir skiltininkas, Vytautas Kemeža.

— Kokia laimė, kokia laimė, — amži
nai kartojo skilties poetas (kitaip skiltis 
jo nė nevadino), — kad mes pirmieji šį 
pavasarį išbėgom į gamtą, į nauju rūbu 
apsivilkusį mišką... Kokia laimė...

Ir jis vėl gal ir antrą kartą būtų pa
kartojęs tą patį sakinį, jei skiltininkas 
Vytautas jo nebūtų pertraukęs:

— Na, vyrai, mes jau visai užsnūdom! 
kaip vėžiai žengiam. Žingsnį. Miestas dar 
tolokai, o vakaras jau čia.

Kalbos nutilo. Visi ėmė žengti spar
čiau. Nutilo ir švilpavęs. Šalikelės uosiai 
stebėjos iš kur jie tiek jėgų turi.

Iš toli atskrido bernų daina. Prie kelio 
gulinčiam sodžiuj gailiai pravirko sena 
armonika. Lietuvaitė, stovėdama prieš 
besileidžiančią saulę rūtų daržely, už
dainavo:

Vai jūs rūtos, rūtos, 
rūtytėlės mano!

Neatsiliko ir lapinai Pirmaisiais pa
vasario žiedais pasipuošusiomis lankomis 
nuskrido linksma skautiška daina.

Nenoromis diena žengė į naktį. Norė
jo dar ilgiau stebėti vieškeliu einantį ir 
dainuojantį būrelį, norėjo surasti prie 
pirkios berną, virkdantį armoniką...

Miestelį lapinai pasiekė vėlokai. 
Liepsnojantis saulės diskas jau buvo nu
skendęs prie miestelio esančiame ežere. 
Paupiais kilo palši rūkai. Danguje pradė
jo aiškėti kreivas mėnulio veidas.

Prie ežero skiltininkas susistabdė skil
tį. Priminė:

— Vyrai, ryt šv. Jurgio, skautų patro
no, šventė. Neužmirškite, kad skautas to
kią dieną turi padaryti didelį gerą darbą.

— Stengsimės! — beveik visi kartu at
sakė ir, linksmai klegėdami, pasileido į 
miestelį.

Neužilgo naktis juoda, žvaigždėta 
skraiste uždengė dangų.

2.
Po pamaldų išsirikiavusi draugovė pa

suko į gimnaziją. Pirmieji ėjo lapinai. 
Ir draugovės vėliavą nešė lapinas. Prie
kyje džiaugėsi skiltininkas Vytautas. 
Poetas rimavo ilgiausią eilėraštį Vytau
to garbei, kurio padeklamuoti neleido ri
kiuotė.

— Su-stok! — suskambėjo griežtas 
dr-ko balsas, ir rikiuotė, tarytum, į sieną 
atsimušus, sustojo. — Vėliavą didžiuoju 
saliutu gerbk!

Vėliavą įnešė gimnazijom

— Gretas rikiuok! Paskui mane! — Ir 
visa dr-vė, vyriausiojo brolio — draugi
ninko vedama, atsidūrė pačių papuoštoj 
salėj. Sesės skautės jau buvo susirinku
sios.

Iš rėmų šypsojosi Lietuvos ir pasau
lio skautų šefai, vidury šv. Jurgis, sėdė
damas ant risto žirgo ir spausdamas 
aštrią ietį, smeigė smaką. Apačioj visų 
šių paveikslų kabėjo meniškų gaidžių 
tapytas didelis skautų ženklelis.

— Sesės, broliai, — atidarė iškilmingą 
tunto sueigą tuntininkas: — šiandieną 
švenčiame viso pasaulio skautų patrono 
šv. Jurgio šventę. Šios dienos proga pri
siminkime tą didįjį senų laikų karžygį,

prisiminkime jo darbus, jo taurų didžia
dvasiškumą. Semkimės iš jo pavyzdžius 
mūsų pačių gyvenimui, stovėkime ir bu
dėkime vargų kryžkelėse, kad, progai pa
sitaikius, galėtume ištiesti pagalbos ran
ką savo artimui. Šv. Jurgis mus kaip tik 
ir moko pasišvęsti artimo labui, aukoti 
visas jėgas artimo gerovei.

Taigi, sesės ir broliai, šios šventės pro
ga padarykime savo širdyse tvirtus pasi
žadėjimus kas dieną padaryti po gerą 
darbą, ar bent darbelį. Budėkime, nes 
šiandieną darbų daug, tik nėra kas juos 
dirba. Būkime pirmieji!

Salė tylėjo. Šalta rimtis sukaustė. Sie
nos, tos bejausmės cemento ir plytų sie
nos, rodos, kuždėjo drauge su tuntininku: 
„Darbų! darbų!“ Ir šv. Jurgis iš rėmų 
žvelgdamas, tarytum, kalbėjo: „Pasirin
kote mane savo patronu, tad ir sekite 
mane. Tebūna ši diena — galas piktam. 
Būkime pirmieji!“

Po tuntininko kalbos draugininkas pa
pasakojo gražų šv. Jurgio gyvenimą, pa
rodydamas jo dvasios nenugalimumą, jo 
aukojimąsi artimo labui. Užbaigė, kaip ir 
tuntininkas, kviesdamas sekti savo gar
binguoju patronu; priminė, kad užteks 
žodžių, reikia darbų.

Sueiga dar kiek užsitęsusi baigėsi. Iš
sipylė visi gatvėn pasidžiaugti šypsančia 
pavasario saule. Lapinai, apsupę savo 
skiltininką, patraukė miesto sodo linkui. 
Džiaugėsi, kaip įmanydami. Poetas, nieko 
nelaukęs, padeklamavo 28 posmų Vytau
to garbei eilėraštį. Juokėsi, juokėsi, veidai 
žydėjo džiaugsmu.

Bažnyčios laikrodis išmušė dvylikę.
— Eisim, vyrai, pietų! — tarė Vy

tautas.
— Laikas, — pridėjo paskltn. Kazys.

Vkt. Miliūnas.

Vytautas pasiliko vienas. Lėtais žings
niais, dairydamasis, gėrėdamasis žydin
čių alyvų melsvumu, pasuko miestelio 
linkui. Kaip jis mėgo gamtą?! Rodės jam, 
kad jis visą savo gyvenimą galėtų joje 
praleisti, jei ji žiemą — vasarą stovėtų 
žalia skraiste prisidengus, jei šaltoji žie
ma neapnuogintų medžių šakas, neiškai
šytų plačiuosius laukus baltu šilku — 
sniegu.

Bet kas tai? Gimnazija. Ak, jis nė ne
juto, kai į miestą įžengė.

— Vladuk! — staigus šauksmas.
Vytautas pakėlė galvą. Kūnu šiurpas 

nubėgo. Matė, kai mažutis vaikas priėjo 
prie pro šalį tekančios upės tilto turėklų, 
pasilenkė, ilgai žiūrėjo, matyt, apsvaigus 
galvai pasviro ir... ramiu, saulės nušvies
tu, upelio paviršiumi nubėgo bangos. Gir
dėjo, kaip kitoj pusėj tilto sėdįs ponas 
suriko: „Vladuk!“ Bet vėl: akyse bangos, 
tuntininkas: „darbų! darbų!“, drauginin
kas: „užteks žodžių, reikia darbų!“, skau
dus nelaimingo pono: „gelbėkit, skęsta!“
— ir Vytautas nejuto: jam kažkur dva
sios gelmėse sušnibždėjo balsas: Būk pir
masis!.. Upelio paviršiumi nubėgo nau
jos bangos.

3.
— Ne, ponas direktoriau, aš nieko ne

priimsiu! — Vytautui truputį sunku kal
bėti, kažkas gula ant krūtinės, matyt, 
šaltas upelio vanduo pakenkė. Nesmagu 
ir lovoje, kai čia už lango šypsos saulių 
pavasaris.

— Bet tamsta išgelbėjai mano sūnų!
— kalba senyvas miestelio banko direk
torius. — Iš mano pusės nemandagu man 
neatsilyginti.

— Dėkui, pareiga man liepė gelbėti, 
aš gelbėjau.

— Bet... vistik...
— Supraskite mane, ponas direktoriau, 

aš ne atlyginimui gelbėjau, aš skautas.
— Bet... Gal kuo patarnauti galiu?
— Taip! Kai pagis jūsų sūnelis, jam 

pasakykite, kad jį išgelbėjo skautas, ir 
dažnai priminkite. Tegu ir jis pateks 
skautijos eilėsna.

— Gerai! — Direktoriaus senatvės iš
vagotu veidu nubiro ašara. Ugiau nebe
buvo, „užeisiu“ ištaręs, paspaudė Vytau
tui ranką ir išėjo.

Nespėjo dar saulė visai į vakarus pa
linkti, o jau Vytauto žygdarbį žinojo be
veik visas miestas. Susirinko pas jį la
pinai su linksmuoju poetu, kuris atsi
gabeno kapos posmų odę savo skiltininko 
garbei. Susėdo ir kalbėjosi ilgai. Nutarė 
kitą sekmadienį daryti iškylą pašešupiu 
į Grigaičių pušyną. Trečiadienį, jei Vy
tautas nepasveiktų, paskltn. Kazys daro 
skilties sueigą.

Vėlus jau buvo laikas, kai lapinai 
paliko savo didvyrį skiltininką. Danguje 
spindėjo begalybė mažų žiburėlių ir me
lancholikas mėnuo pradėjo savo naktinį 
pasivaikščiojimą. Kurį laiką visi tylėda
mi ėjo drauge. Skiriantis poetas pasakė:
— Bent skiltininkas! Ir visi jam pritarė.
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SMAGU MOKĖTI RAŠYTI.

KELIONIŲ APRAŠYMAI
Kaip sekasi rašyti biografijas? Ne 

kaip? Nenusiminkite: kantrybė visiką 
laimi. Ir jums pradės sektis, jeigu ne- 
pakabinsite nosies po pirmo bandymo. 
Biografijas nėra lengva rašyti, nepakan
ka vienos dviejų valandų: reikia atsi
dėjus dirbti ištisas dienas, o, gal, ir sa
vaites ir mėnesius.

Bet, duokime žmonėms ramybės ir 
imkime rašyti apie vietas. Ar niekad ne
norėjote slaptai išplaukti laivu arba pa
bėgti su čigonais? Aš dažnai apie tai 
svajodavau ir dar tebesvajoju. Man vi
suomet patikdavo matyti naujus veidus 
ir svetimas apylinkes. Aš mėgstu nuo
tykius. Mielai sutikčiau praleisti liku
sį savo gyvenimo laiką orlaiviuose ir lai
vuose; mielai keliaučiau traukiniu per 
visą Rusiją, perskrisčiau Andų kalnus 
oru ir nuplaukčiau Ama^onų upe laive
liu. Bet keliauti labai brangu ir kol su- 
sitaupom šiek tiek pinigų ilgesnei kelio
nei, mes nebenorime arba nebegalime ke
liauti.

Kad būtumėte geri keliautojai, turite 
viską matyti, viską pastebėti ir mokėti 
džiaugtis paprasčiausiais daiktais. Jūs 
turite irgi būti panašūs į valkatas: iške
liaudami rytą, nesirūpinti, kur teks ilsė
tis naktį; sutikę automobilį, nesivaržyti 
paprašyti, kad jus pavėžintų.

Keista, kad juo daugiau žmonės su
moka už kelionės, juo mažiau džiaugsmo 
jie patiria. Taigi, tikra priežastis, kodėl 
mes nekeliaujame, yra mūsų tingėjimas. 
Mes nebeturime pirmųjų tyrinėtojų dva
sios. Jeigu šiuo momentu kažkas įeitų 
į kambarį ir pasiūlytų mums išplaukti į 
tolimą tyrimo kelionę laivininko padėjė
ju, ar vyktume? Aš tikiuosi, bet abejoju, 
kad mes tai darytume.

Kolumbo laikai praėjo, kada žmonės 
išplaukdavo į nežinomas jūras ir ieško
davo naujų kraštų. Mes daug labiau 
saugojame savo kailius, kaip mūsų pro
seneliai ir todėl esame blogesni keliau
tojai. Geras keliautojas negalvoja apie 
pavojus gyvybei, jam nerūpi nei patogu
mai, nei orai: štai kodėl l)e galo mėgstu 
skaityti kelionių aprašymus. Jų auto
riai dažniausia daug narsesni už kitų 
knygų rašytojus. Gera mokėti pakelti 
sunkenybes ir nebijoti rizikuoti gyvybe.

Niekad nėra per anksti išmokti ke
liauti. Visų pirma, turite ugdyti savyje 
norą keliauti ir studijuoti žemėlapius. 
Juozas Konradas, vienas geriausių jūros 

apysakų rašytojų pasaulyje, taip mėgo 
žemėlapius, kad jis iškeliavo į tolimą 
kelionę, nors ir niekad nebuvo matęs jū
ros prieš tai. Būdamas 9 metų amžiaus, 
jis vieną dieną žiūrinėjo Afrikos žemėla
pį ir, padėjęs savo pirštą ant neištirtos 
to krašto dalies, tarė: „Kai užaugsiu, nu
keliausiu ten”.

Vienas iš geriausių kelionių apysakai
čių rašytojų, Ričardas Hykluytas, irgi 
mėgdavo studijuoti žemėlapius. Kartą 
jis perskaitė vienoje psalmėje, kad tie, 
kurie paskęsta plaukdami laivais, mato 
Dievo stebuklus jūros dugne. Šie žodžiai 
padarė berniukui tokį gilų įspūdį, kad 
jis nutarė rašyti kelionių apysakas.

Pasiryžkite išmokti skaityti ir piešti 
žemėlapius. Vartokite žalią spalvą miš
kams, pilką — laukams, rudą — ari
mams; šilus ir ganyklas žymėkite gelto
na, sodus — purpurine ir pastatus ply
tine spalva. Turint tokį žemėlapį, sma
gu eiti pasivaikščioti: jeigu eini per ža
lią ir geltoną spalvą, laimi taškus; jeigu 
palieti purpurinę arba raudoną spalvą — 
pralaimi.

Man žemėlapiai patinka., kadangi, 
eidamas visiškai klaidingu keliu, manau, 
kad aš juos teisingai skaitau. Lengviau 
paklysti su žemėlapiu, kaip be jo. Bet., 
vis tiek, žemėlapis t ra.uk te traukia į save.

Keliaudami turite ne tiktai mokėti 
skaityti žemėlapį, bet ir daryti užrašus. 
Beveik visa, kas įvyksta jūsų kelyje, yra 
svarbu. Pradėkite užrašinėti vėjo kryptį 
ir stebėkite, kokios įtakos ji turi orui. 
Paskui užrašykite, kaip ta pa.ti vieta 
keičiasi įvairiais metų laikais arba vie
nos dienos valandomis. Net jūsų įpras
tas kelias į mokyklą atrodys visiškai ki
taip, jeigu darysite užrašus.

Bet aš nenoriu, kad kasdien eitumėte 
tuo pačiu keliu, visai priešingai: aš noriu, 
kad kasdien ieškotumėte naujo kelio ir 
naujų įspūdžių. Nėra reikalo ilgėtis nuo
tykių Afrikoje: daugybę įdomių dalykų 
galima pamatyti netoli savo namų durų, 
tik reikia mokėti matyti.

Nedaug tepamatysite, jeigu eisite 
gaujomis ir nuolat plepėsite. Eikite su 
vienu ar keliais draugais, kurie moka 
matyti ir tylėti.

Geriausia eiti vienam, nes tada nei 
gyvuliai, nei paukščiai jūsų nebijos, jūs 
eisite lėčiau ir dažniau sustosite, kad ga
lėtumėte klausytis paukščių čiulbėjimo, 
stebėti žuvis upelyje ir gėrėtis gėlių kva
pais. Jums nereikia taikintis prie kito 
ir galite visiškai atsiduoti kelionės malo
numams ir gamtos stebuklams.

Tikiuosi, kad jūs keliaujate ne tiktai 
dieną, bet ir naktį. Daugumas žmonių 
nustoja pusės gyvenimo džiaugsmo, ka
dangi nemiega lauke ant šieno kupetų, 
laiveliuose, palapinėse arba hamakuose, 
pririštuose prie medžių.

Jūs tiktai tuomet pradedate gyventi, 
kai priprantate stovyklauti. Joks mais
tas nėra toks Skanus, joks miegas nėra 
toks saldus, niekad jūsų akys ir ausys 
nėra labiau įtemptos, kaip tada, kada 
gyvenate lauke. Jūs išmokstate sava
rankiškai galvoti ir dirbti; jūs atpran- 
tate laukti paramos iš kitų. Po nakties 
dangum jūs susidūriat su tokiu grožiu, 
apie kurį nė sapnuote nesapnuodavote. 
Ir ar gali būti didesnio malonumo, kaip 
nubėgti anksti rytą į upę ir nusimaudyti 
daug anksčiau, kaip kiti žmonės kad ke
liasi?

Jeigu galėčiau įvykdyti savo norus, 
keliaučiau visą amžių, nes niekad nesi
jaučiau laimingesnis, kaip po atviru dan
gum.

Kur keliausime?
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(-'D^iaugsrnelis
Vos tik keliasi saldutė 

op — aš atmerkiu akis — 
paklausyt, ką spinduliukai 
visai dienai pasakys.

Kas gi gali sulaikyti 
spinduliuką iš dangaus — 
aš žinau, kada jis kelsis, 
nors ir ūkanos užgaubs.

O tada tai linksmą dieną 
ir sunkiausieji darbai 
lengvučiukai... Vos i ranką — 
kaip iš pypkės padarai!

As žinau — per dieną viskas 
niekuomet neatsibos, 
jeigu lūpos vis šypsosis 
ir nuo juoko ir dainos.

O kai vakaras senelis 
pasirodys tolumoj — 
man vienoj rankoj bus džiaugsmas, 
o džiaugsmelis bus antroj.

Paulius Žiburėlis.

Keliauti taip malonu, kad nesinori 
daryti jokių užrašų. Visų pirma, gaila 
brangaus laiko, o antra, jūs jaučiatės pa
vargę arba tingite. Ir tikrai sunku ra
šyti straipsnius palapinėje arba atosto
gų metu. Bet, vis dėlto, verta rašyti, 
nes užrašai atstoja fotografijas. Malo
numai greitai išnyksta, iš mūsų atmin
ties, ir mes norime turėti kažką, kas 
mums juos primintų. Be to, yra dar 
viena priežastis, dėl kurios mes turėtu
me užsirašinėti: smagiai praleidę laiką 
kelionėje, kodėl nepasidalinti įspūdžiais 
su kitais? Mes niekad nieko nežinotume 
apie kitus kraštus, jeigu nebūtų knygų, 
kuriose jie aprašomi.

Niekad nepamiršiu Roberto Steven- 
sono knygos ir jo kelionii} su asilu Mo- 
destinu. Jis nukeliavo tiktai 110 kilo
metrų per 12 dienų, ir asilas elgėsi taip 
kvailai, kaip tik asilas gali elgtis, bet 
kiek buvo malonumų, ypač naktį! Pa
klausykite kas mane suviliojo miegoti 
lauke:

„Naktis, praleista po stogu, yra ne
gyvas, monotoniškas laikotarpis, bet 
naktis po atviru dangum, papuošta 
žvaigždėmis, ir rasa. Kiekvieną valandą 
gamtos veidas keičiasi. Sunkus miegas, 
kuris mus lyg smaugte smaugia tarp 
sieną ir užuolaidą, yra tiktai lengvas po
ilsis tam, kuris miega lauke.

Visą naktį jis girdi gamtą lengvai ir 
laisvai alsuojant. Net ilsėdamasi ji šyp
sosi; ir -yra viena valanda, apie kurią 
tie, kurie miega mūruose, nieko nežino: 
tai yra tas laikas, kada miškai ir laukai 
pabunda.

Tada gaidys sugieda pirmą sykį, gal
vijai atsikelia iš miego, avys ieško naują 
ganyklą tarp paparčiu, ir benamiai žmo
nės, ėję gulti drauge su miško paukščiais, 

atmerkia savo akis ir regi slėpiningos nak
ties grožį.

Kada ši valanda atlankė mane tarp 
pušą, aš pabudau ištroškęs. Vandenį, ku
rį turėjau su savim, išgėriau vienu kartu. 
Žvaigždės aiškiai, bet ne šaltai, žėrėjo dan
guje. Paukščią kelią klojo švelnus sidabri
nis rūkas. Aplink mane, ramiai ir tiesiai, 
stovėjo juodi medžiai. Vos pastebimas 
vėjelis pūtė iš kalnelio ir vėsino mano di
delį kambarį per visą naktį.

Niekados, rodos, nepatyriau tokio 
jausmo.

Ir tada kažkas pasigirdo tolumoj. Iš 
karto pamaniau, kad gaidys bus sugie
dojęs arba šuo tolimam ūkyje sulojęs, bet 
neužilgo išgirdau žmogą keliaujant viešu 
keliu ir balsiai dainuojant. Kas jis, tas 
nepažįstamasis, sveikinąs naktį džiaugs
minga daina? Ir ten, tarp pušą, gulėjau 
aš, vienui vienas kaip ir jis”.

Ar jums neatrodo, kad Stevensonas 
nebuvo vienas: kad jūs ir aš ir visi, kurie 
skaitė jo žodžius, buvo su juo ir pergyve
no tą patį? Taip, Stevensonas mokėjo ste
bėti ir girdėti. Jis matė, nors ir buvo 
tamsu aplink jį. Ar nevertėtų ir jums

Tikrą poilsį ir gamtos 
grožį jausi keliauda
mas bei iškylauda
mas tik su kelion

maišiu

„POILSIS“

1. Kelionmaišis „Poilsis“ I su 2 kišenėm mėlyno brezento Lt. 12,—
2. Kelionmaišis „Poilsis“ II su 1 kišene mėlyno brezento Lt. 10,—
3. Kelionmaišis „Poilsis“ III su 1 kišene žalio brezento Lt. 9,—
4. Kelionmaišis „Poilsis“ IV su 1 kišene jaun. skautams

žalio brezento ...............................................................  Lt. 6,25
gaunama:

Vyr. Skautų Štabo TIEKIMO SKYRIUJE, Kaunas, Neprikl. a.
4, telef. 40-71.

Tik
LT. 10.—

kainuoja

SKAUTIŠKŲ SKUDUČIŲ „L.S.S.“

komplektas, gaunama:
Vyr. Sk. Štabo TIEKIMO SKYRIUJE, 
Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 4 nr.

sekti jo pavyzdį ir sužinoti, ką naktis jums 
nori papasakoti? Nesvarbu, kur jūs ke
liaujate: žmogus gali apeiti visą pasaulį ir 
grįžti be jokių vertingų atsiminimų. Jūs 
turite išmokti džiaugtis kiekviena smulk
mena, nors jūsų kelias eitų tiktai per kai
myno laukus.

Rašyti apie vietas taip pat įdomu, 
kaip rašyti apie žmones, ir, žinoma, taip 
pat sunku. Bet yra vienas gerumas: vie
tai nerūpi, ką jūs apie ją rašote, o žmo
nėms dažnai pikta, jeigu jūsų aprašymas 
ne visai palankus. Keliaudami matysite 
gražių ir negražių vietų: taigi, aprašykite 
jas ir nepamirškite, kad jūs turite sukurti 
gyvą paveikslą arba jūs pralaimėsite.

Iškeliaukite dar šiandien, ir jums atsi
vers naujas pasaulis, pilnas harmonijos ir 
grožio, ir jūsų sielos pajus Tą, Kuriam 
mes dėkojame už savo gyvybę.

Išvertė skautė Edita.
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TARPTAUTINĖ SKAUČIŲ SĄJUNGA.
Tarptautinė Skaučių Taryba, kuri turėjo uzmegsu santy

kius su įvairių pasaulio kraštų skaučių sąjungomis, buvo įsteigta 
Lady Baden-Powell 1919 m. vasario mėnesį. Kas antri metai 
buvo šaukiamos konferencijos ir aptariami sąjungų reikalai. 
Pirmoji konferencija įvyko 1920 m. Oxforde, antroji — 1922 m. 
Cambridge, trečioji — 1924 m. Foxlease ir ketvirtoji 1926 m. 
New Yorke. Tarptautinės Tarybos pastangomis buvo taip pat pa
sikeista vizitais ir suruoštos bendros stovyklos. Didžiausia, Pa
saulinė Stovykla, kurioje dalyvavo 11 šimtų skaučių iš visų pa
saulio šalių, įvyko 1924 m. Foxlease.

1926 m. konferencijoje New Yorke paaiškėjo, kad atėjo 
laikas glaudžiau surišti įvairių kraštų skaučių organizacijas ir 
buvo pasiūlyta tuo tikslu įsteigti jų atstovų organizaciją.

Lordas Baden-Powellis sutiko pasirūpinti šiuo reikalu ir, 
pasitaręs su įvairiomis skaučių sąjungomis, jis įteikė 1928 m. 
Tarptautinei Konferencijai, įvykusiai Vengrijoje, memorandu
mą. Šioje konferencijoje buvo nutarta įkurti pasaulinę organi
zaciją, kuriai priklausytų visos šalys, kuriose veikia skaučių 
sąjungos, pagrįstos įkūrėjo principais. Buvo taip pat nuspręsta, 
kad Tarptautinė Taryba (į kurią iki tol įeidavo tiktai nariai, 
gyveną Anglijoje) bus pakeista Pasauline Sąjunga ir įsteigtas 
Tarptautinis Skaučių Biuras, kuris rūpintųsi Tarptautinio Ko
miteto reikalais tarp konferencijų. Tuo tikslu buvo surašytas 
įstatų projektas, kurį 1930 m. konferencija Foxlease patvirtino.

Šioje konferencijoje (1930) Lady Olave Baden-Powell bu
vo išrinkta Pasaulio Skaučių Šefe.
ja, Belgija, Brazilija, Kanada, Čekoslovakija, Danija, Egiptas, 
ja, Belgija, Brazilija, Kanada, Čekoslovakija, Danoja, Eigiptas, 
Estija, Prancūzija, Anglija, Vengrija, Islandija, Indija, Airija, 
Naujoji Zelandija, Norvegija, Lenkija, Serbija, Kroatai ir Slo
vėnai, Pietų Afrika, Japonija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, 
Olandija, Suomija, Švedija, Šveicarija ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės.

Kiekviena šalis, priklausanti Tarptautinei Sąjungai, gali 
siųsti du atstovu į kiekvieną Pasaulinę Konferenciją; kiekviena 
šalis turi tiktai vieną balsą.

Tarptautinis Biuras, kuris tvarkomas Pasaulinio Komiteto, 
turi šiuos uždavinius:

1) Plėtoti skaučių seseriją, rengiant stovyklas, lankant kitų 
kraštų sąjungas ir dalyvaujant svarbiausiose tautinėse iškilmėse 
ir tarptautinėse konferencijose.

2) Rūpintis prašymais įstoti nariais, padėti sąjungoms ir t. t.
3) Rinkti visus skaučių laikraščius visame pasaulyje.
4) Leisti trimėnesinį laikraštį The Council Fire.
Tarptautinis Skaučių Biuras yra Anglijos Skaučių Sąjun

gos Vyriausiojo Štabo patalpose (17, Buckingham Palace Road, 
London, S. W. 1), ir jo direktorė, paskirta Pasaulinio Komiteto, 
yra Dame Katharine Furse, G. B. E.

Be minėtų valstybių, kuriose veikia tautinės sąjungos, yra 
nedideli skaučių skaičiai keliose kitose valstybėse, bet ten skau
čių judėjimas nėra dar pakankamai tvirtas, kad jam suteiktų 
tautinės reikšmės.

1930 m. viena iš Amerikos skaučių vadovių, ponia Storrow, 
pareiškė norą padovanoti pasaulio skautėms namus; ji nupirko 
žemės sklypą Adelbodene ir šveicarų komiteto prižiūrimi, 
skaučių namai buvo pastatyti ir įrengti. 1932 m. liepos m. Pa
saulio Skautų Šefas lordas Baden-Powellis atidarė tuos namus 
— Our Chalet ir ten dabar įvyksta tarptautinės stovyklos, kon
ferencijos ir paruošiamieji kursai.

1932 m. Pasaulinė konferencija įvyko Lenkijoje.
1934 m. tokia konferencija įvyko Adelbodene.
1936 m. konferencija įvyks Stockholme.
1928 m. Pasaulinėje skaučių konferencijoje Vengrijoje da

lyvavo dvi mūsų atstovės (sktn. E. Barščiauskaitė ir sk. O. Ma
siulytė): Gi 1934 m. konferencijoje dalyvavo 4: vyr. sktn. S. 
Čiurlionienė, vyr. sktn. E. Barščiauskaitė, sktn. M. Avietinaitė 
ir sktn. A. Kupstaitė.

Skaučių name — Our Chalet specialius skaučių ir jaun. 
skaučių vadovių kursus 1934 m. išėjo vyr. sktn. D. Kesiūnaitė, 
sktn. G. Venclauskaitė ir sktn. L. Manumaitytė. Be to, skaučių 
bendradarbiavimo stovykloje Adelbodene buvo psktn. G. Zmui- 
dzinavičiūtė, psktn. Z. Draskytė ir psktn. Žukaitė.

Be to, įvairiose tarptautinėse ir tautinėse užsienių skaučių 
stovyklose dalyvaudavo mūsų organizacijos atstovės. Ir į Lie
tuvą atvyksta užsienio skaučių atstovių. Didelė, apie 600 Angli
jos skaučių ekskursija Lietuvoje buvo 1933 m.

Tarptautinis bendradarbiavimas nedidelio mūsų krašto 
skautėms duoda labai vertingų progų iškelti Lietuvos vardą ir 
parodyti mūsų skaučių judėjimo individualybę. A. L.
TARPTAUTINIO VYČIŲ SAMBŪVIO ŠVEDIJOJE ATGARSIAI.

Kaip kiti atsiliepia apie mūsų skautų stovyklą.
Šveicarų skautų sąjungos žurnalas „Allzeit Bereit“ š. m. rug

sėjo mėn. numery išspausdino straipsnį apie tarptautinį skautų 
vyčių sambūvį, Švedijoje. Tame straipsnyje paliečia ir mūsų 
stovyklą. Ten rašoma šiaip:

„Stovykloje galėjo matyti daug nauja ir praktiška. Papuo
šimus, susidedančius iš darželių ir gėlių, mes, šveicariečiai, pir
miausiai laikome žaidimu, tačiau visi įvertino tą meilę ir pasi
aukojimą, su kuriuo kaikurios tautos įsirengė savo stovyklas. Tai 
sakydamas aš turiu galvoje lietuvius, kurie iš samanų ir sraigia- 
kiaučių išdėstė tris syk didesnio už natūralų ūgio savo patroną“.

Danų skautų KFMM organizacijos skautų vyčių, dalyvavu
sių minėtajame vyčių sambūvy, p. Holger Mathiassen viename 
laiške man tarp kitko rašo:

„Nuoširdūs linkėjimai Jums ir visiems Lietuvos skautams, 
kurių aukštą lygį aš dabar pamačiau, ir kurių sunkus darbas ir 
gera dvasia padarė juos aukštai respektuojamais“.

Vienas švedų skautas, p. Ingve Fange, kuris mūsų stovykloje 
fotografavo stalą ir kitus jos papuošimus, atsiuntė man savo 
nuotraukų ir apie mūsų stalą šiaip atsiliepia:

„Kai vyčių sambūvio metu lankiau jūsų stovyklą, padariau 
šias dvi nuotraukas, vaizduojančias geriausius stovyklos kūri
nius visoje vyčių stovykloje“. Sktn. K. Laucius.

ORGANIZUOJAMAS UŽSIENIŲ SKAUTŲ STOVYKLOSE 
DALYVAUTI FONDAS.

Gyvenimas parodė, kad dalyvavimas užsienių skautų tau
tinėse ar tarptautinėse stovyklose turi labai didelės reikšmės 
savo šalies ir organizacijos propagandai, kas mums, kaipo nedi
delei tautai, ypatingai svarbu. Dėl to svarbu, kad užsienių 
skautų stovyklose galėtų dalyvauti kiek galima daugiau mūsų 
skautų ir tie, kurie geriausiai tinka savo kraštą reprezentuoti ir 
tai, ką ten pamato, išmoksta, grįžę kitiems perduoti. Kadangi 
dalyvavimas užsienių stovyklose yra susijęs su didesnėmis iš
laidomis, ten vykti tegali tie, kurie yra daugiau pasiturį, būtent, 
suaugusieji ar turtingesniųjų tėvų vaikai. Suprantama, kad to
kiai padėčiai esant, negalima parinkti reprezentacijai tinkamų 
žmonių.

Dėl šių priežasčių vyriausias skautų štabas aplinkraščiu 
kreipėsi į tuntininkus, paragindamas suorganizuoti tam tikrą 
fondą paremti neturtingesniems skautams, tinkantiems dalyvauti 
užsienių skautų stovyklose.

Į šį vyriausio štabo paraginimą jau atsiliepė daugumas tun- 
tininkų ir visi šiam sumanymui labai pritaria, o Šiaulių tuntas 
jau įsteigė tokį fondą ir jo vedėju pakvietė svastikos ordino ka
valierių, seną skautų bičiulį kapitoną Kamarauską (sveikiname 
šiauliškius!). Visi tuntininkai numato šiam fondui lėšų iš skau
tiškų pramogų pelno, rėmėjų subsidijų, draugovių uždarbio ir kt. 
Jurbarkiečiai žada skirti į šį fondą dalį pajamų, gautų platinant 
Jurbarko apylinkės vaizdus, o Kaimo Neries skaučių tunto drau- 
gininkės pasižadėjo mokėti šiam reikalui specialų mokestį. Pa
geidautina, kad visi tuntininkai nedelsdami paskirtų šio fondo 
sudarymu rūpintis atskiras asmenis, kaip tai padarė Šiaulių 
tuntininkas. Sktn. K. Laucius.
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IMU
SEHŪUĘ

Bomba sprogo, kai kunigaikštis „tai
kytojas” skaudžiai nuskriaudė kunigą 
Sužiną, Brastos „pakamaraitį”, Klecko ir 
Čemiavšycų kleboną. Kunigaikštis įtarė, 
jog tai Sužinas jį įskundė konsistorijoje, 
pranešdamas apie religinį jo iškrypimą, 
kas kunigaikščiui brangiai kaštavo, nes 
turėjo „atsipirkti”. Todėl Jo Didenybė 
pasikvietę kleboną pas save neva taiky
tis. Vedžiojo jį po daržus ir folvarką, 
tik staiga pradėjo bėgti. Klebonas no
rėjo pasivyti, bet tuo tarpu prišoko prie 
jo pasislėpę žmonės, sudraskė jo rūbus ir 
patį įsodino į karietą. Vienas vyrukas 
su šautuvu atsisėdo greta klebono, kitas 
priešakyje su pistoletu. Tokioje drau
gystėje kleboną vežė dieną ir naktį į Vil
nių, „įteikti” Vilniaus vyskupui Zienka- 
vičiui, kartu su kunigaiščio laišku, kuria
me buvo surašyti „kaltinamieji punktai”. 
Vyskupo Vilniuje nerado, nes tuo laiku 
buvo Verkuose. Ten ir nuvežė virvėm 
suraišiotą Sužiną. Vyskupas, savaime 
suprantama, liepė jį paleisti ir šį klebono 
pagrobimo faktą pranešė Lietuvos Bras
tos seimeliui, prašydamas, kad šį reikalą 
įrašytų į „instrukciją” pasiuntiniams, 
vykstantiems į seimą. Seimelis pritarė ir, 
be to, išsiuntė pas karalių Augustą III pa
siskųsti dar specialę delegaciją, suside
dančią iš Sužino brolio, iš Oršos „vicesta- 
lininko” ir „ žemės raštininko”.

Seime Lietuvos etmonas Mykolas Ka
zimieras Radvila, vadinamas „ponas 
Žuvelė”, pirmu momentu baisiai supyko 
ant pasiuntinių, nes tame skunde įžiūrėjo 
pasikėsinimą prieš Radvilų’ vardo garbę. 
Jį apėmė tikras „pasiutimas”, kai pa
maldi karalienė ėmėsi proteguoti skundi
kus ir atrodė dalykas blogai pasibaigsiąs 
kunigaikščiui Martynui. Bet dalyką gel
bėti nutarė kitu būdu. Etmonas čia pa
matė gerą progą užvaldyti didelius savo 
giminaičio turtus. Todėl jis nuvyko pas 
karalių, jam pripasakojo, esą jo giminai
tis Martynas nevisai sveiko proto, todėl 
prašė jam paskirti globėjus, o nuskriaus
tiesiems žadėjo atlyginti. Taip ir buvo 
padaryta. Globėjais buvo paskirti trys 
Radvilai: kunigaikštis etmonas, Lietuvos 
karūža, k-gštis Jeronimas ir Naugarduko 
vaivada k-gštis Jurgis. Globėjai nutarė 
k-gštį Martyną laikyti areštuotą Bialos 
pilyje. Tą sprendimą įvykdyti pavesta 
k-gščiui Jeronimui, kuris nuolat ir gy
veno Bialoje.

Kunigaikštis Jeronimas išvažiavo į 
Cernivšycus su 200 ginkluotų žmonių, ku
rie užpuolė dvarą kaip tik tuo momentu, 
kada įspėtas kunigaikštis Martynas ren
gėsi pabėgti. Jis iššoko su revolveriu ran
koje iš rūmų, bet vistiek buvo sulaikytas.

Kun. Jeronimas iškilmingai pasakė 
jam pamokamąją prakalbą, o po to liepė 
perskaityti globos įsakymą. Kun. Mar
tinas prašė pasigailėti, žadėjo pasitaisyti, 
norėjo palikti žymią sumą užstato, kad 
tik jį paliktų laisvą. Bet stipriai suriš
tas buvo nuvežtas į Bialą. Žydas Simo
nas buvo taip pat išvežtas.

Bialos pilyje kunigaikštis kalinys 
stropiai saugotas. Net ir valgant 
neduota jam nė peilio, nė šakutės 
nes bijota, kad nenaši žudytų. Skustis 
irgi nesiskuta, tik retkarčiais buvo ap
karpoma jo barzda. Kun. Jeronimui, 
matyt, neparanku buvo laikyti kalinį 
Bialoje, todėl jį 'pervežė į Slucką, taip 
pat Radvilų miestą. Slucke kalinys ir 
toliau prisilaikė žydiškų papročių, ne
valgė nieko „tref”. Nors ir buvo stro
piai saugojamas, vis tiktai pavyko už
megzti ryšius su Slucko žydais. Tai pa
tyręs, kunig-tis Jeronimas rašė Slucko 
valdytojui: „Įsakau Jūsų Malonybei, 
grasindamas atimti garbę ir savo malonę, 
kad, gavęs šį ma.no laišką, įsakytume! 
naktį kuo tyliausiai suimti Slucko rabi
ną ir jo žmoną ir šeimą; o visus daik
tus, kurie pas jį bus rasti, kuo stropia il
siai surašyk... Po to liepk jį patį įsodin
ti į karietą ir, priskyręs 20 gerų kazokų, 
Laskausko vadovaujamų, atsiųsk jį į 
Bialą; jiems gi griežtai paliepk nei vie
name mieste nei kaime nenakvoti, nei 
sustoti, nebent tiktai lauke... Kai naktį 
jį išsiusi į Bialą, visą savaitę neišleisti 
nei vieno žydo iš miesto, kol keliasde
šimt mylių nuo Slucko su juo nuva
žiuos...”

Vieną mėnesį vėliau kun. Jeronimas 
rašė savo broliui etmonui Mikalojui Ka
zimierui apie savo kalinį kunigaikštį, 
kad sunku aprašyti, kokių bėdų turįs su 
tuo kaliniu.

Kaip kun. Jeronimas nelabai tesirū
pino savo globojamuoju broliu kaliniu, 
taip jam nedaug terūpėjo ir brolienė su 
vaikais, kurie buvo atskirti. Užgrobęs 
kalinamo brolio turtus, jis skundė jo 
žmoną, „kad paėmė 1.000 auksinų vai
kams aptaisyti”, bet, nežiūrint to, vyres

nieji vaikščioja ,skarmaluose, jaunesnieji 
gi miega loviuose”. Šitoks skundas da
ro keistą įspūdį, nes kunigaikštis karūža, 
paėmęs didelę sumą gyvais pinigais ir 
gaudamas didelių kalinio dvarų pajamas, 
vis jau galėjo pakankamai skirti lėšų 
savo brolio kalinio vaikams aprūpinti. 
Kun. Jeronimas kai kada aplankydavo 
savo kalinamąjį brolį, bet tik tam, kad 
iš jo... pasijuoktų. Kartą, kai kalbėda
mas palietė metam psichozės dalyką, kun. 
Martinas jam pasakė, kad jis, Martinas, 
kadaise yra buvęs tilvikas (gal būt, dėl 
to, 'kad turėjo labai didelę nosį), o po 
savo mirties pasidarysiąs dramblys, ant 
kurio vyresnysis žydų kunigas Jeruzalėje 
jodinėsiąs, o kai vėl atgimsiąs žmogumi, 
tada jodinėsiąs ant vyresniojo kunigo, 
'kuris už savo nuodėmes pavirsiąs į asi
lą. „0 'kuo aš .virsiu?” — paklausė 
'kunigaikštis 'karūža, į ką gavo atsakymą: 
„Paršu dėl gėdingi} purvų pamėgimo”.

Kalinio padėtis Kiek pagerėjo, kai į 
Slucką jo aplankyti atvyko kunigaikštis 
etmonas. Jis liepė jį „aprūpinti geres
niu stalu” ir leido pasivaikščioti prie 
pilies volų.

12 metų tokiu būdu Lietuvos Taiky
tojas buvo globojamas ligi savo globėjo 
Jeronimo mirties, 1760 m. Jo mirtį jis 
nujautė, nes dieną, kurią kunigaikštis 
ikariiža mirė Bialoje, kalinys tarė tar
nams: „Jeronimas jau nebegyvena”. 
Dviem metais vėliau mirė ir antrasis jo 
globėjas, kunigaikštis etmonas. Tretysis 
globėjas jau 1754 m. buvo apleidęs šį 
pasaulį. Kas vėliau kalinį globojo, ne
žinia, taip pat ir apie tolimesnį jo liki
mą niekur neminima. Vienintelis pėd
sakas yra užsilikęs jo 1765 m. laiškas 
karaliui Stanislovui Augustui Poniatans- 
kiui, kuriame prašo laisvės, žadėdamas 
pasitaisyti. Tas laiškas visai nerodo, 
kad kun. Martinas būtų buvęs pamišęs, 
gal būt, tik retkarčiais jam užeidavo 
priepuoliai, o gal ir šiaip buvo labiau 
keistuolis ir piktas žmogus, negu nepii- 
naprotis. Vyriausias jo sūnus pasidarė 
Minsko vaivada, o iš keturių jo antros 
žmonos sūnų vienas buvo Vilniaus ka
nauninkas, kitas Vilniaus vaivada, trety
sis neturėjo jokių urėdų, o ketvirtojo 
protas apsilpo. Kun. Martinas mirė 17S1 
m. Jo ainiai, kilę iš vyriausiojo jo sūnaus, 
ir šiandieną tebevaldo Nesvyžių.

K. Avž.
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Žagarės vietininkijos įkūrimas.

ŠIAULIŲ SKAUTĖS.
11.16. sukako mūsų — Ger

vių skilčiai 7 metai. Tą dieną 
mūsų sesės skiltininkės vardi
nės, taigi dviguba šventė — ge
rokai „pabaliavojome“. Skiltyje 
esame 10 sesių. Mums vadovau
ja vyr. skltn. Julė.

— III.4. 9 vai. drauge su visu 
tuntu nuėjome šv. Jurgio baž
nyčion, paprašyti Dievulį palai
mos ir jėgų mūsų skautiškam 
darbui. Galingai ir nuoširdžiai 
kilo giesmės pas Aukščiausiąjį. 
Po šv. Mišių kun. Katinas pa
pasakojo mums gana smulkiai 
šv. Kazimiero gyvenimą. 5,30 
vai. turėjome tunto sueigą. Daug 
naujų broliukų ir sesučių papil
dė mūsų eiles. Skautas vyt. Pi- 
nigis papasakojo kiek apie Esti
ją, gale pabrėždamas, kad tuo 
nepasitenkintumėm ir stengtu
mėmės daugiau susipažinti su ta 
tauta, kuri vargo tokius pat var
gus, kaip ir mes. Skautas vyt. 
Krausa iškėlė keliolika šv. Ka
zimiero būdo bruožų, patarda
mas įsigilinti į juos ir sekti.

Po to buvo ramūs pasirody
mai. Jie buvo ilgi: tunto choras 
dainavo, Mirgos dr-vė įsceniza- 
vo Žiemos stovyklą; dvi mirgie- 
tės padeklamavo savo kūrybą; 
Pajautos dr-vė suvaidino Miški
nį; Dariaus ir Girėno dr-vė su
vaidino Polypą ir Polikarpą; Ša
rūno dr-vė suvaidino Kamin
krėtį; vienas šarūnietis padekla
mavo savo eilėraštį apie šv. 
Kazimierą.

Pakilusia, skautiška nuotaika 
grįžome namo. Gailėjomės tik, 
kad nebuvo mūsų gerb. tunti- 
ninko, kuris tą dieną švenčia 
savo vardines, kurį ta proga bu
vome pasiruošusios nuoširdžiai 
pasveikinti. (Gervės).

KAS DEDASI MAŽEIKIUOSE.
— III.4. buvo suruošta Ma

žeikiuose skautų diena. 15 vai. 
prisipildė pilna Mažeikių m. 
Tumo-Vaižganto v. pr. mokyk
los didelė salė skautų, jaunes
niųjų skautų ir svečių. Iškilmė
se dalyvavo 4 skautų dr-vės ir 
12 jaun. skautų dr-vių su 260 
jaun. skautų (pastarųjų 7 dr-vės 
buvo Mažeikių miesto, 2 dr-vės 
Viekšnių, 1 dr-vė Laižuvos, 1 
dr-vė Auksodės ir 1 dr-vė Ma

TARPTAUTINIS VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ SĄSKRYDIS.
Š. m. VIII. 2—15 d. Šveicarijoj, Adelbodene, Mūsų Chalet’e 

įvyks tarptautinis vyresniųjų skaučių sąskrydis. Iš norinčiųjų 
vykti į šį sąskrydį reikalaujama, kad jos būtų:

a) vyresnės skautės tarp 18—25 metų amžiaus;
b) ne skautininkės;
c) geriau tos, kurios dar nėra toli keliavusios;
d) turėtų šiek tiek patyrimo, kaipo vyr. skautės;
e) mokėtų arba bent galėtų suprasti angliškai arba pran

cūziškai.
Kelionė ten ir atgal kaštuos apie 160 litų, 7 dienom (savo 

pragyvenimas) sustojus Vokietijoje, kelionė kaštuos apie 85 lt. 
Pilnas pragyvenimas Chalet’e:

a. bendrame miegamajame kambary — 5 litai per dieną;
b. stovyklinė lova bendr. mieg. 7-ioms — 7 litai per dieną;
c. lova kambaryje 3 ar 5-ioms — 8 litai per dieną.
d. atskiras kambarys — 10 litų per dieną.
Norinčios vykti turi iki š. m. kovo m. 30 d. pranešti vyr. 

štabo vyresniųjų skaučių skyriui ir atsiųsti registracijos mokes
čio 10 litų.

žeikių valse, pr. mokyklų jau
nesniųjų skautų).

Šventę pradėjo savo kalba 
tuntininkas Rainys. Oficialiojoj 
šventės daly daug skautų ir 
jaun. skautų davė įžodį. Gražią 
ir turiningą paskaitą apie skau- 
tybės uždavinius Lietuvoje 
skaitė psktn. Karalius. Pasibai
gus oficialiajai programos daliai, 
buvo meninė šventės dalis, ku
rią atliko Mažeikių m. Tumo- 
Vaižganto v. ir Mažeikių m. Nr. 

„2 pr. mokyklų jaun. skautų 
dr-vės. Programoj buvo Laza- 
revičiaus operetė „Miško kara
lius“, 2 vaidinimėliai, mergaičių 
plastika ir jaun. skautų choro 
dainos. Šventė praėjo entuzias
tiškai ir įspūdingai. (J. Ms.).

KRETINGOS SKAUTŲ 
10-METIS.

— III.4. šventėm savo de
šimtmetį. Buvo sueiga. Dalyva
vo daug skautų ir Svečių, kurių 
priešakyje buvo p. p. Apskrities 
Viršininkas, Apylinkės Teisėjas, 
Mokesčių Inspektorius, Burmis
tras ir t. t.

Štai pirmieji Kretingos skau
tai — Arų skiltis (iš kairės de
šinėn): (sėdi) Ant. Keblys ir J. 
Grudzinskas (abu dabar jau stu
dentai), (klūpo) F. Triušis (val
dininkas), VI. Žibinskas ir Alf. 
Baltikauskis (abu karininkai), 
(stovi) J. Milius (tarnauja poli
cijoj), Edv. Račkauskis (spau
stuvininkas), K. Markauskis 
(mokytojas), Ant. Dirmeitis (sa
vivaldybininkas).

LINKUVOJ PADANGĖ 
NUŠVITO!

— III.4. turėjome iškilmingą 
šventę. Egzaminai, įžodis, sve
čiai — viskas susipynė į gražų 
skautišką ratelį. 6 nauji j aim. 
skautukai padidino mūsų drau
govę. 12 jaun. skautų įsigijo II 
patyrimo laipsnį. Gimnazijos 
skautų solidarumas mus žavėte 
žavėjo. Širdingai dėkojame Lin
kuvos gimn. draugovių skau
tams ir skautėms, o taip gi ir 
draugininkui broliui Dumčiui ir 
draugininkei sesei Kutraitei, ku
rie kartu maloniai su mumis 
pažaidė ir laiką leido. (Biru- 
tietė).

flhclnė „I1S ii H i Bendrovė 
praneša gerbiamųjų vartotojų maloniam dėmesiui, kad 
„Maisto“ fabrikų gamyba yra patobulinta ir visi gaminiai 
žymiai pagerinti. Gamybą atlieka rinktiniai specialistai 
veterinarijos gydytojų priežiūroje. Prašome sekti naujai 
išleistus „Maisto“ gaminius, kurių kaina neturi konku
rencijos. Urmo sandėliuose ir krautuvėse galima gauti 
kraujo, mėsos ir kaulų miltų bei žąsų plunksnų. Prekių 
kainoraščiai nemokamai duodami visose Kauno krautu
vėse.

Visais reikalais galima kreiptis telefonais: 43-77 ir 
per „Maisto“ centralinę — 31.

DALYVAUK KONKURSE.
Tokia tema: PAS MUS ĮDOMU. Rašinys ligi 500—700 žodžių.

Sąlygos tokios:
1. konkurse dalyvauti gali kiekvienas-a Sk. Aido skaitytojas;
2. rašinys gali turėti maždaug ligi 500—750 žodžių;
3. prie rašinio pageidaujama pridėti vietos bei įdomybių 

iliustracijų (paveikslų, foto, brėžinių ir k.);
4. geriausi rašiniai bus spausdinami Sk. Aide;
5. penkių geriausiai parašiusių pavardės bus paskelbtos ir jų 

pačių fotografijos įdėtos Sk. Aide ir dar jiems paskirtos pre
mijos:

a) mūsų Šefo Antano Smetonos knyga Pasakyta-Parašyta; 
b) gero popieriaus įrišta knyga Skautybė Berniukams ir Sk. 
Aido pren. 1936 m.; c) gero popieriaus įrišta knyga Skautybė 
Berniukams ir Skautybės pren. 1936 m.; d) Skautų Aido pren. 
1936 m. ir e) Skautybės pren. 1936 m.

Mes kviečiame visų Lietuvos kampelių brolius ir seseris 
bendradarbiauti garsinant savo apylinkės įžymybes; kviečiame 
dalyvauti šiame naudingame Sk. Aido konkurse.
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Eildino. paitasaMa
Su pietų vėjais klegėdamas atei

na pavasaris. Jis nejuntamai arti
nasi. Skautai, mokėkime pavasarį 
sutikti. Juk skautas visuomet 

kaip pavasaris. Rudeniškos nuo
taikos skautas — jau ne skautas. 
Nebijokite, jei jums linksmumo kas 
pavydėtų. Tokiam jūs turite tik 
šiltu pavasarišku šypsniu atsily
ginti.

Buvo atsitikimas, kad velniui 
nepatiko karvelis dėl to, kad jis 
buvo visuomet linksmas. Todėl 
kartą nelabasis susitikęs karvelį 
klausia:

— Kodėl tu visuomet linksmas?
— ’Ko man nebūt linksmam? 

Niekam aš nedarau blogo. Visi 
man geri ir aš visiems geras, — 
atsakė karvelis.

Ir nutarė velnias atimti karve
liui linksmumą. Jis padarė vana
gą ir įsakė persekioti karvelius 
Bet ar jis atėmė karveliui linksmu
mą? Aišku — ne. Taigi ir skau
tui niekas negali linksmumo atim
ti. Skautas turi būti linksmas per 
visą savo gyvenimą iki pat žiliau
sios senatvės.

Jei jūs užmiršite būti linksmi, 
eikite pavasario sutikti.

Klausi, kur pavasarį sutikti?
Eik į gamtą ir mokykis iš jos, 

kaip reikia šypsotis. O gamta di
džiausia mūsų mokytoja.

Žiūrėk, kaip šypsos kiekvienas 
sprogstąs medžio pumpuras.

Klausykis, kaip juokias iš že
mės lįsdamas kiekvienas žalsvai 
geltonas daigeliukas. Ir tu, skau
te, neišlaikysi suspaudęs lūpas. 
Visa užmiršęs imsi šypsotis.

Eikime sutikti pavasarį pasiruo
šę. Mat, neužtenka, kad tik skau
to lūpos šypsotųs, reikia, kad ir 
visas skauto inventorius šypsotųs. 
Tuo tarpu pas kai kuriuos skau
tus tas inventorius susiraukęs ar 
net verkia.

Neseniai girdėjau, kaip pasto
gėj dejavo vieno skauto kuprinė. 
Skundėsi, kad jai akys pridulkė
jusios. Na, pasakykite, ar toks 
skautas gali eiti pavasario sutikti? 
O kiek skautiškų uniformų yra su
siraukusių, kurios, tačiau, turi ne 
tik šypsotis, bet juokte juoktis. 
Taigi, pasiruoškime sutikti pava
sarį pilnai šypsodamiesi ir nebijo
kime, jei kas mums pavydės. Pa
vasaris jaunas, ir mes juk jauni.

VI.
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(Tęsinys

Apie miegą Alpukas nė negalvojo.
Prie visko prisidėjo ir tai, kad ir že

mėje apie šio medžio šaknis kažkas su
šlamėdavęs vėl nutildavo.

— Ūūū! — beveik po kiekvieno sužai
bavimo nuskardendavo miškas pelėdos 
balsu. Atrodė, kad verkia visai kaip žmo
gus.

Bet šitai trekšt — šaka po medžiu 
apačioje. Dabar aiškus šlamesys pasiekė 
medy sėdintį Alpuką. Lyg kas būtų sau
sas šakeles kojomis užmynęs.

Vėl nutilo.
Alpukas pažvelgė žemyn.
Nieko negalėjo įžiūrėt. Tamsiausia, 

kaip smala, naktis laikė paslėpusi viską.
Praėjo antra valandėlė, dar nerames

nė. Šlamesys, kiek aptilęs, vėl pasikar
tojo. Tik jau daug artesnis ir girdimas 
dar aiškiau.

Alpuko širdis ėmė smarkiai plakti, 
kaip paukštis, išdykėlių į narvą uždary
tas. O kai nujautė, kad kažin kas nema
žas ir sunkiai alsuodamas pradėjo lipti 
į medį, Alpukas net kvapą sulaikė. Ne
žinomos baimės perimtas atsistojo. Viena 
ranka apkabino medžio šaką, kitoje tvir
tai, kaip senovės lietuvis kardą, suspaudė 
menką savo kelionės lazdą.

Vienu akimirksniu Alpuliui baimė 
pranyko. Jis pasiruošė grumtis. Ne kiek
vienas priešas baisus. Bet dabar ką gali 
žinot — vidunaktį viską girių raistynuose 
atrasi.

Kaip tyčia ir audra su debesiu kažin 
kur nusirito, o aplink tebetūnojo tamsa, 
ir tą baisybę tegalima buvo tik pajaust 
arčiau, vis arčiau artinantis. Gal tik koks 
žingsnis pasiliko artumo...

Alpukas išplėtė akis, kaip rudenio 
naktį eidamas keleivis. Dar labiau prisi
šliejo ir tvirčiau medį apkabino.

Paskutinę sekundę, kai lyg iš žemių 
priešais išdygo dvi apvalios didelės ir 
kaip tik ką iškūrento pečiaus anglimis 
žėruojančios akys, Alpukas vyriškai smo
gė lazda į jų tarpą.

Kas atsitiko — Alpukas tiksliai nebe
galėtų suvokt. Pasigirdo duslus kritimas 
žemėje, apačioje po medžiu vėl sušla
mėjo ir tyliai viskas nutilo. Alpukas taip 
pat nebeišlaikė ant šakos. Nuo didelio su
trenkimo, tarytum, nematoma jėga metė 
atgal ir, jo laimei, ant to pat medžio 
minkštai susipynusių šakų.

Blakstienos ėmė merktis, merktis ir 
kai Alpukas pasijuto saugiai kaip lovoje 
gulįs, o aplinkui liko ramu, blakstienos 
ėmė ir visai užsimerkė miegui.

MIŠKAS LYG UŽBURTAS.

Šilta, šviesi, o dabar ir gera, saulutė 
buvo jau beveik į priešpiečius užkopusi. 
Miško sparnuočiai dar tebesimeldė ryt
mečio malda, kai lengvas mėlynas pava
sariškas vėjelis gražiai supė Alpuką ža
lių šakų lopšyje, supė supė ir pažadino.

laJw lamam/ 
<7 V <7/<77707
iš 2 nr.).

Nulipęs Alpukas pirmiausia susiieško
jo kelionės lazdą.

Atsimint atsiminė, bet kas tas baisu
sis vakarykštis užpuolikas, jis ir dabar 
negalėjo suprast. Nei žemėje, nei aukš
tose miško dirvonų žolėse nebuvo galima 
įžiūrėti jokios to nuotykio žymės. Atrodė, 
lyg vienoj vietoj buvo išmintos pėdos, 
kurios vedė į netoli tūnantį kimsyną.

Bet vyriškas pasiryžimas viską gali 
nugalėt.

Čia Alpukas atsiminė gervę. Dinkt jam 
įkiri mintis:

— Išskrido... ....
— Ne!
Priešais pasirodė šviesesnis miško 

tarpas.
— Gervė pasakė, kad be manęs ne. Ji 

tikrai manęs lauks.
Dar smarkiau leidosi tolyn.
Saulė padykusiai šypsodamosi baigė 

lipt į pietus ir Alpukas neteko vilties. 
Namuose tas senas ir išklebėjęs ant len
tynos grojąs laikrodis didžiąja rodykle 
tikrai jau mažiausia porą ratų apvarė, o 
tas šviesesnis medžių tarpas dar ir da
bar buvo toli, kaip pradžioje. Nejaugi ir 
anas tarpas norėtų Alpuką suklaidinti.

Daugybę nuotykių kaimynų senelė sa
kė papasakosianti, kaip kartais ir ne gy
vas daiktas ima ir labai gudrų ir pagy
venusį žmogų suklaidina. Žiūrėk, pasako
jo ji, kartą rugiapiūtės poilsy ėjęs Patil
čių Jokūbas iš miestelio į namus. Iš pre- 
kymetės grįžo. Žinoma, truputį linksmes
nis. Įgėręs, mat, buvo. Dairosi. Atrodo, 
jau to pat kaimo laukuose, nebetoli ir 
ugnelė per langus matyt. Eina artyn. Tik
rai — Jurgio pirkia. O kad tu kur galą 
gautum su visa Jurgio pirkia!.. Dar žings
nelis — nei pirkelės, nei ugnies nebėra. 
Krūmas, paprastas krūmas baloje auga! 
Iš jos šiaip taip išlipo Jokūbas, bet į na
mus jau netoli vidunakčio parėjo.

Žiūri Alpukas. Ranką prie akių prisi
dėjo. Viską gerai mato. Tenai tikrai me
džiai retesni. Aiškiausiai išskiria dviejų 
pušų viršūnes. Viena lyg aplaužyta atro

Gi šit — priešais 
kelmą besanti di
delė, susirangiusi 

gyvatė...

do. Dangus mėlynas ir baltas debesėlis 
kaip tik už tų medžių užplaukė.

Keletą krūmų palikęs užpakaly, Alpu
kas nutarė pailsėt. Laimei ir patogiausias 
kelmas čia pat. Per išsikišusią samanose 
šaką užsirito ant jo viršaus ir atsisėdo. 
Čia nulaužė pusę iš namų įsidėto gabaliu
ko duonos ir užsigėrė buteliuke van
dens. Paskui vėl viską sutvarkė. Užsegė 
švarkelio sagas ir iškratė iš batų smėlį.

— Op!.. — buvo nuo kelmo bešokąs.
Gi šit — priešais kelmą piktoji besanti. 

Didelė, susirangiusi gyvatė ir žvangančia 
uodega, lyg plieninė, galvą aukštyn iš
kėlusi.

— Šš... ššiššš...
Šnypščia išsižiojusi.
Vienas neatsargus šuolis ir Alpukas 

jau būtų patekęs į jos glėbį.
Alpukui sugrįžo anos praėjusios nak

ties drąsumas, tad pasiryžo gyvas vis vien 
nepasiduot.

Ten aukštai medžio šakose pakėlė 
triukšmą nematytas sparnuotis.

— Čia, čia, čia! Čiaaauukšt... — rėkė 
vis garsiau.

Gal ragino pradėti mūšį su piktosiomis.
— Puti!...
Pridėjęs lazdą prie peties suriko Alpu

kas. O, Alpukas labai gudrus!.. Sugalvojo, 
kaip medžiotojas, užpuoliką nubaidyt. 
Kas kad lazda ne šautuvas. Tik — trekšt 
sausą medžio šaką vėjas nuskynė ir nu
metė prie pat kelmo. Norėjęs būt medžio
toju Alpukas daugiau išsigando, negu 
šaunama piktoji.

Čia Alpukui atėjo kita mintis. Jis ta 
pačia lazda atsargiai prisitraukė artyn 
aną vėjo nulaužtąją šaką ir paleido į te- 
bešnypščiančią gyvatę. Išėjo kur kas ge
riau. Gyvatė, matyt, norėdama nusikra
tyti taikliai pataikyta šaka, pasisuko į 
šalį, ir tuo akymirksniu šoko Alpukas į 
priešingą pusę ir laimingai paspruko pro 
pat kirminą.

Bėgo Alpukas neatsigrįždamas.
— Čiak! Čiak čia čia. Čia! — tebeper- 

sekiojo iš šakų balsas.
Suspaudė lazdą rankoje, o kita vos su

laikė besmunkančią kepurę, kai kelią 
pastojo milžiniška straigė. Vargu, ar būt 
peršokęs per ją. Vėl pamanė, kokią bai
sybę esant. O ta sau traukia iš vienos ta
ko pusės į kitą.

— A... Labą dieną, Ragute! — pagaliau 
pažino Alpukas.

Ragutė valandėlei sustojo. Kuriuo bū
du čia pateko jam pažįstamoji straigė vi
sai nepažįstamam miške.
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H -r'***'
— Jau iškeliamų, Alpuk?
— O kas pasakė, kad iškeliaunu?
Alpukas baisiai nustebo. Iš kur visi 

apie jį, iškeliaujantį, žino.
— Tavo sodo gyventojai choru giedo

jo, — pasakė ji.
Alpukas atsiminė žvirblius. Tik šast 

žvirblių pulkas jau ir čia. Tikrai tas pats, 
kur išeinančiam Alpukui jo tėvelio sode 
giedojo:

Šiaurės kraštan vis tysta 
aukštai ilgi botagai...

Tai ar nepadykę tie žvirbliai. Visiems 
pasakė. Kad nors motutei su tėveliu ne
pasakytų. Juk kiekvieną rytmetį mano 
palangėmis gluosniuose gieda. Tuomet tai 
tikrai jau surastų išėjusį Alpuką ir su
grąžintų atgal.

Žinoma, Alpukui nebebuvo kitos iš
eities, kaip tik viską straigei pasakyt. Pa
galiau pasiryžo visus savo nuotykius miš
ke papasakot. Bet straigė iškėlė aukštyn 
dviem rageliais papuoštą galvą. Reikia, 
esą, dar minkštučių lapų pietums susi

JONO PEMPĖS NUOTYKIAI.
J. Martinaičio karikatūros ir žodžiai.

1. Buvo linksmos mūs Kalėdos, 
O eglutėms baisios bėdos — 
Daug jų žmonės iškapojo, 
Verksmo jų graudaus nebojo, 
Daug nuvyto jų žalių, 
Vešlių, lieknų ir dailių!..

3. Jau eglutė ant mėšlyno. 
Kur tipeliai? Kas juos žino! 
Užpečkin jie vėl sulindo, 
O eglutę kiaulės mindo. 
Bara Pempė mūs brangus 
Pasileidusius draugus!

rast. Dar palinkėjo laimingiausios kelio
nės ir dingo.

— Geroji Ragute, gal žinai kelią?.. — 
staiga atsiminęs paklausė jau dingusios 
straigės.

Bet nebebuvo jokio atsakymo.
Antru kart sušukt nebedrįso. Kas gali 

žinot — šauksmą ir gyvatė ir žvėrys gali 
nugirst. Dideliais šuoliais ir vikriai per
šokdama pasitaikiusias kelyje šakas, iš
lindusias žemėj medžių šaknis gali at- 
skubėt ana gyvatė... Lygiai dabar Alpu
kas bėgo tolyn dideliais šuoliais ir vikriai 
peršokdamas pasitaikiusias kelyje šakas 
ir kyšančias žemėj medžių šaknis.

Dievui dėkų, pagaliau baisusis miškas 
ėmė retėti. Tankūs ir drūti medžiai liko 
retesni ir laibesni, tolumoj matytas švie
sus tarpelis augo, didėjo ir išaugo į didelį 
tarpą. Miškas pasibaigė.

— Uch!
Nebesulaikė Alpukas džiaugsmo, kai 

įšoko į plačią aukštomis ir siūbuojančio
mis viksvomis pievą.

(Bus daugiau).

2. Džiūsta štai žalia eglutė.
Ar liūdniau begali būti?
O išdykę tie tipeliai
Iš to džiaugsmo triukšmą kelia. 
Laksto jie, kaip be galvos — 
Ot, kur gėda Lietuvos!

4. O mūs Pempė per Kalėdas 
Buvo Diedu pasirėdęs, 
Kaip matyt, ir be eglutės 
Buvo linksmas Pempės butas. 
Tarp vaikų ir aš buvau, 
Daug linksmybių ragavau.

KODĖL PAUKŠČIAI ŽIEMĄ 
NESUŠĄLĄ.

— O, Tadai, žiūrėk — raudongurklis!
— šaukė Antanas savo draugui, eigulio 
sūnui. Tadas padėjo ranką ant Antano 
peties ir abu ramiai sekė paukštelį, kuris 
šokinėjo takelyje ir lesė pabertus duonos 
trupiniukus.

— Man atrodo, — sakė Tadas, — kad 
paukščiai žiemą daug nukenčia nuo bado 
ir šalčio. Kaip paukščiai naktį nesušąla?
— paklausė Tadas savo draugo.

Jurgis atsigrįžo į savo draugą ir pra
dėjo pasakoti:

— Paukščiai turi labai puikų būdą 
apsisaugoti nuo šalčio. Eidami miegoti, 
jie pakiša savo galvą po plunksnom ir taip 
pasipučia, kad oras įeina tarp atskirų 
plunksnų. Oras sušyla ir greit visas kūnas 
šiltas. Tokiu būdu jie pasirūpina lyg ir 
apsiaustu, kuris apsaugo juos nuo šalčio.

Tadas pamėgino pakišti savo galvą po 
petim, bet tuoj jo veidas paraudonavo. 
Linksmai nusijuokęs jis sušuko: — man 
to nereik, aš turiu namie patogią, šiltą 
lovą.

Jurgis pasakojo toliau:
— Paukščiai yra labai gudrūs sutvėri

mai ir moka apsisaugoti per didelius šal
čius. Žvirbliai ir kiti maži paukšteliai 
įšliaužia į plyšį, šieno kupetą arba urvelį, 
kur jie negali sušalti. Pelėda gyvena griu
vėsiuose ar bažnyčios bokštuose, o kar
tais ir drevėse.

— Žiemą yra geriausia ieškoti paukš
čių lizdus, — sakė Jurgis. — Gali pama
tyti puikius lizdelius ir dauguma jų yra 
iš pereitų metų. Mes nepadarome žalos, 
jeigu paimame tokį lizdelį, norėdami jį 
apžiūrėti ir ištirti, kaip jis padarytas.

— Šiuo laiku nesurastumėm jaunų 
paukštelių, kuriuos galėtume išgąsdinti 
ir nepaliktume pėdsakų, ir neparodytume 
kelio išdykusiems berniukams, kurie 
mėgsta vogti paukščių kiaušinius.

— Eikime ir mes pažiūrėti! — pasiūlė 
Tadas. — Aš esu tikras, kad rasime vie
ną, o gal ir du senu lizdu.

Visi pritarė jo pasiūlymui ir nuėjo liz
dų ieškoti.

Išvertė vyr. skautė E. Chodeckaitė.
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Kodėl kiškutis ir 
visas miškelis verkė

Gale mūsų lauko teka upelis, o už 
upelio tuojau prasideda miškelis. Didelių 
medžių retai pasitaiko, daugiausia krū
mai, apyniais apsivynioję lazdynojai ir 
alksneliai; vietomis auga po keletą eg
laičių. Jos, lyg sesutės, viena nuo kitos 
perdaug neatsitolina. Šiame miškely nuo 
ankstyvaus pavasario iki rudenio ir per 
žiemą verda gyvenimas. Vos tik saulutė 
meiliau nusišypso ir šiek tiek sušildo že
melę, tuojau ant kalniuko pirmutinės pa
sirodo žibuoklės, kalasi šv. Petro rakčiu
kai, slėnyje purienos, medžiuose pilna 
įvairių giesmininkų paukštelių.

Per visą vasarą prie gražaus mėnulio 
šypsnio koncertuoja lakštutės. Saulei te
kant, jas pakeičia dagiliai, startos, zylės 
ir kiti.

Ejįhtės sapnas
L
Tą naktį vėjas verkė, 
O baltos snaigės lijo. 
Eglutė pasapnavo, 
Kad turi karaliją.
II.

Išdidūs seni medžiai 
Ir daug žalią eglelių — 
Jai einant galvas lenkė, 
Ir snaigėms barstė kelią.
III.
Mėnuo sudėjęs lūpas
Į šypsnį sidabrinį, 
Lydėt ją pasisiūlė 
Per erdvę begalinę.
IV.
žvaigždžių takai išaudė 
Jai deimantinę juostą.

Šiaurys po kojų žėrė 
Auksinių snaigių pluoštą.
V.
Didžiulės snaigės nešė 
Jos apsiaustą baltutį.
Svajojo ji: — Kaip gera 
Miškų princese būti.

• VI.
Nušvitę dangaus skliaustai
Jai spindulius dalijo.
Ir buvo ji gražiausia
Eglučių karalijoj.
VII.

Tą naktį vėjas verkė, 
O baltos snaigės lijo.

Eglutė pasapnavo, 
Kad turi karaliją.

Sesuo Vaiva.

Daug paukštelių čia ir žiemavoja. 
Jiems čia gera — upelis vietomis beveik 
per visą žiemą neužšąla, o prie krūmų 
išsikišusios per sniegą smilgos, dagiai ir 
kitos žolelės suteikia, šiek tiek maisto. Be 
to, čia ir ramumą jie jaučia, nes vana
gai ir kiti paukštelių skriaudėjai daugiau 
mėgsta aukštą ir tankų mišką.

Šiame miškely ir kiškiukų trumpa
uodegių netrūksta. Ilgaausiai dažniausiai 
laikosi eglaičių prieglobstyje. Vasarą, ka
da saulės spinduliai kaitina, sesutės eglu
tės, gaivinant pietų vėjeliui, iš lėto lin
guoja savo žaliomis šakelėmis, varvinda- 
mos savo tirštą prakaitą. Metai iš metų 
eglutės tvirtėja, šakelės tankėja.

Vasarą žmones eglutės ne tiek žavi, 
bet kiškučiams nuo lietaus, o kartais ir 
nuo grobuonių priešų eglutė tikra, tvir
tovė. Gi žiemą, kada šiaurys — žiemužės 
brolis pas mus atūžia, viską apžiūri, at
pučia šalną, nušiurena nuo visų lapuočių 
medelių lapus, tada miškelis atrodo re
tesnis. Eglutės atvirkščiai — dar dau
giau sutvirtėja, šakelės, apsidengusios 
tankiais spygliais, apšarmoja, apledėja, 
apsidengia sniegu. Tada jos stovi nepa
judinamos, lyg močiutės, apsigaubusios 
puikiomis skraistėmis.

Praeiviai dažnai pasigėri eglučių puoš
numu. Bet visų labiausiai eglutė maloni 
mūsų ilgaausiui kiškeliui. Jis kur buvęs, 
kur nebuvęs, vis atsiduria prie eglutės., 
Čia jam šilčiau, čia jis lengviau išsikasa 
sniego patalėlį, nuskina, kokią žolelę, c 
ir miegoti po eglute šilčiausia ir ramiau
sia, nes jį apdengia aplinkui plačiai iš- 
siskleidusios spygliuotos šakos.

Taip ir šį kartą mūsų pilkuonelis tu
rėjo sau namelius pasidaręs po gražia, eg
lute. Jų greta augo apie desėtkas, bet 
viena buvo visų gražiausia. Jos šakelės 
buvo tankesnės ir atrodė, lyg žalesnės — 
už kitų eglučių. Pilkuonėlis ramiai leido 
savo dieneles. Tik ka.i apie Kalėdas jam 
vargšeliui maisto pritrūko, tai nutarė kiek 
toliau nužygiuoti apsidairyti. Kiek kiš
kelis padarė kelio, nežinau, tik jau be-

Musų pačių darbeliai
POPIERINIS VAINIKĖLIS. pieriaus apskritimą, sulenk jį pusiau, tą

Jei nori turėti vainikėlį iš popierinių pusę vėl pusiau, gautąjį ketvirtį vėl pu-
gėlių, daryk taip: išpjauk iš spalvoto po- siau (kaip parodyta 1 piešiny). Dabar

grįžtantį užpuolė medžiotojas su šunimis. 
Ištaisė kojeles, pastatė auseles ir kiek tik 
įmanydamas ėmė bėgti.

Medžiotojas ir šunes toli pasiliko, tik 
varguonėlis parbėgęs nerado savo name
lių nė eglaitės. Nameliai užmindžioti, o 
eglaitės nėra. Ėmė pilkuonėlis taip grau
džiai verkti, kad net visas miškelis jam 
pritarė. Gal ir labai ilgai būtų verkęs, 
bet sesutės-eglutės pradėjo jį raminti, pa
sakoti, kaip atsitiko: atėję du berniukai, 
kirviais ginkluoti, ir nukirtę gražiąją eg
lutę. Eglutė mirusi. Jos jau niekas nebe- 
atverksiąs. Prisiglaudė kiškutis tuomet 
prie kitos eglutės, bet dar ilgai liūdėjo, 
galvojo ir nutarė, kad skautai tokio dar
bo negalėjo padaryti. Tai būta paprastų 
berniukų. M. Petruškevičienė. Pies. 3.
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Pavasaris sugrįžo. „Gyyyvi, gyyyvi! ” 
sveikina pempė gimtąjį liekną; „Gyyyvi, 
gyyyvi!” džiaugiasi ji, pamačiusi viksvas, 
mylimas, pažįstamas viksvas, kurios ją 
kūdikystėje taip rūpestingai globojo, nuo 
godžių vanago akių slėpė; Dabar jau pa
geltusios, sudžiūvusios viksvos... Džiau
giasi pempė, į savo gimtinę sugrįžusi. Už
miršdama savo nuovargį, ji dailiai apibė
ga kiekvieną kupstelį, išsiilgusiomis aki
mis apžiūri kiekvieną pažįstamą akmenėli 
ir, smailiu kuodeliu palinguodama^links
mai pasveikina kiekvieną užuovėjoj dygs
tančią žolelę.

Visi esame matę šį gražų, visų mylimą 
paukštį ir jo kuklų lizdelį su keturiais, 
visad vienodais, žalsvai margais kiauši
niais, tik dar neviską apie juos žinome. 
Taigi, pavasarį pempė atskrenda nors ne 
pirmoji (anksčiausia grįžta veversys ir 
varnėnas), bet vis tik labai anksti, kovo 
mėn. Peri balandžio mėn., o gegužės pra
džioje jau susilaukia jauniklių. Perėdama, 
pempė ant kiaušinių tūpi visą dieną ir vi
są naktį, tik rytą, saulei patekėjus, ji pa
sitraukia nuo lizdo ir ima kaišioti į minkš
tą žemę savo ilgą, posmailį snapeli. Išsi
traukusi keletą sliekų ir bent kiek pasi
stiprinusi, pempė pasikelia į orą. Mirgė
dama savo skaisčiai balta, tarsi sidabri
ne, papilve, ji apsuka ore keletą ratų ir 
vėl skubiai grįžta į lizdą. Pempė į savo 
lizdą niekad neskrenda tiesiog. Ji nusi
leidžia ant žemės iš tolo ir pagūžomis 
prie lizdo artinasi. Pamačiusi ką nors 
įtartino sustoja ir gali ilgai nepajudėjusi 
vietoje išbūti. Tada jos žalsvai mėlyna 
nugara susilieja su žemės arba, vandens 
paviršiaus spalva ir paukštis pasidaro visai 
nepastebimas.

Pempinas savo šeimyna taip pat labai 
rūpinasi ir ne tik perėti, bet ir jauniklius 
vedžioti padeda. Plačioj, žole dar nesu- 
žėdusioj lygumoj abiem prie lizdo būti 
pavojinga, todėl patinėlis dažniausia slaps
tosi kur nors artimiausioj dirvoj ir iš ten 
atydžiai stebi visą apylinkę. Pamatęs 
kokį priešą, pav., šunį, jis narsiai puola 
nenaudėlį. Garsiai klykdamas ir visaip 
ore vartydamasis stengiasi įkirumu šunį 
nuvaryti šalin, arba tiesiog lįsdamas jam 
į akis ir, nuduodamas sužeistą, tikisi ki
tur nuvilioti. Daugiausia žalos jų Už
dams padaro varnos, todėl pempės jų la
bai nemėgsta ir kartais, visu būriu užpuo
lusios, varnelę smarkiai apipešioja ir pri
verčia. tuščiomis pasitraukti. Nemėgsta 
pempės ir žmonių, todėl pasirenka pačias 
nuošaliausias vietas, kad joms ramu, sotu 
būtų gyventi ir patogu jaunikliai išsiperėti.

Mūsų sodiečiai žino, kad pempė pati 
sau maistą pelno, žmogaus darbo vaisių 
neliečia, todėl jie myli pempę ir draudžia 
jos lizdą draskyti. Jie sako, kad tam, kas 
valgys pempių kiaušinius, veidas pasida
rys šlakuotas. Bet, vis tik atsiranda ne
maža pasileidusių piemenų, kurie per die
nų dienas po laukus ir ganyklas besibasty-

dami ir, nežinodami ką beprasimanyti, ne
maža pempių lizdų išdrasko, sutraiško 
kiaušinius arba pasigavę pempiukus mir
tinai užkamuoja.

Pempės mėgina, pačios nuo piemenų 
gintis: įkyriai suka apie galvą, braukia 
sparnais per nosį, kerta snapu kepurę ir, 
pagaliau, gailiai klykdamos, lyg prašyte 
prašo pasigailėti. Bet nesąžiningų vaikų 
tatai nesulaiko. Todėl gera būtų, jeigu 
per Velykų atostogas skautai tuo klausi
mu susirūpintų ir, kiekvienai progai pasi

PASIKL AUS! — S UŽIHCi!
* Jau 2,5 metų, kaip nebepriklausau 

jokiai skautų draugovei. Ar galiu turėti 
skauto teises ir ar galiu turėti liudi
jimą? (V.).

— Ne. Skautas yra tas, kas: a) gyve
nime vykdo skauto įstatus, b) priklauso 
skautų draugovei ar kit. vienetui ir c) 
atlieka visas organizacijos nario pareigas. 
Tik tas, kas yra skautas ir gerai atlieka 
savo pareigas, gali turėti skauto teises 
(vadintis skautu, dėvėti ženklelį, dėvėti 
uniformą, sveikintis, pigiau mokėti už 
Sk. Aido prenumeratą, dalyvauti skautų 
kelionėse ir t. t.).

Ar galima skautiškos tarnybos me
tams žymėti dėvėti šešiakampes žvaigž
dutes? (I. P. G.).

— Ne. Yra taisyklėse pasakyta: si
dabrinės spalvos trikampės žvaigždutės. 

taikius, pasistengtų įtikinti panašius vai
kus, kad jie lizdų nedraskytų.

Kai pempiukai išrieda iš kiaušinių, se
nių rūpesniai dar daugiau padidėja. Nors 
šie pilkais pūkeliais apaugę malonūs pa
darėliai vos tik iš kiaušinio išriedėję jau 
gali bėginėti ir maisto sau susiieškoti, bet 
nelengva, išvengti pavojų, kurių negalin
tiems paskristi paukšteliams netrūksta. 
Todėl rūpestingi tėvai, visų pirma, įpra
tina juos klausyti įspėjančio balso ir ati
tinkamai elgtis: pavojui ištikus, tuoj išsi
sklaidyti į šalis, kristi į pirmą pasitaikiu
sią duobelę, prisiglausti prie žemės, įkiš
ti galvą tarp kojų ir taip, panašiems į 
grumstelius, gulėti, kol motina, pavojui 
praėjus, pašauks. Nuostabus mokėjimas 
slapstytis pasiekia to, kad pempiuką pa
gauti ištiesų yra labai sunku, o ir į ran
ką paimtas jis moka apsimesti negyvu ir 
sugeba rasti progos pasprukti. Kai jau
nikliai pramoksta skraidyti, pempių klyks
mas aptyla. Bet šeimyniniems rūpesniams 
užsibaigus, prasideda kiti. Rugpiūčio gale 
pempės pradeda rinktis į būrius, kad rug
sėjo pradžioje, galutinai pasiruošusios ir 
susitvarkiusios, pradėtų savo įprastą ke
lionę į pietus.

Toli, toli, karštame Nylo klonyje žie- 
muos mūsų pempė. Ten, didingų pirami
džių papėdėje gims ir užaugs jos galingas 
tėvynės ilgesys. Jis perkels silpną paukš
telį per plačiąsias jūras, per aukštuosius 
kalnus, per neaprėpiamus plotus. Vėl 
klyks, raudos Lietuvos padangėj melsvoji 
Įtempė ir, pavasario darganoms užėjus, 
glausis prie šiurkščių, sudžiūvusių viksvų...

A. P.

Kokią švilpuko virvelę dėvi draugi
ninko pavaduotojas?

— Tokią pat, kokią dėvi draugininkas.
Turiu fetrą. Ar galiu ją nešioti, 

nors esu tik skautas (I pat. laipsn.)?
— Negali. Skautai dėvi valtukes.
Norėčiau, artinantis stovyklų laikui, 

labiau susipažinti su stovyklavimo da
lykais. Kur rasti medžiagos?

— Apie stovyklavimą yra įdomiai ra
šyta knygoje Skautybė Berniukams (žiū
rėk tos knygos II, III, IV ir V skyrius). 
Be to, labai daug praktiškų žinių apie 
stovyklų organizavimą, įrengimą ir k. rasi 
knygoje Kaip Stovyklauti? Abi knygas 
naudinga pačiam turėti. Yra knygynuose 
ir galima gauti Sk. Reikm. Tiek. Sky
riuje.

87

22



Kaip veikti jurų skautams ?
Kur ir kaip gali organizuotis jūrų 

skautų vienetai. Jūrų skautų vienetai gali 
organizuotis tik ten, kur jau veikia ilgesnį 
laiką saus, skautų draugovė a/ pavyzdin
ga skiltis, paruošianti jūrų skautams prie
auglį, ir kur gamtos sąlygos (pajūry, prie 
ežerų ir upių) leidžia jūrų skautams 
dirbti. Jau minėjau, kad jūrų skautais 
gali būti nejaunesni, kaip 15 metų amžiaus 
berniukai, įgiję skautų eilėse nemažiau 
II patyrimo laipsnio ir keletą specialybių. 
Užsienyje reikalaujama net I-o patyrimo 
laipsnio.

Jūrų skautai, pirmiausia taigi, turi 
būti gerais skautais tiek savo patyrimu, 
tiek išauklėjimu. Pereidami į jūrų skautų 
eiles, kandidatai turi mokėti plaukti, turi 
turėti tėvų leidimą tapti j. skautais ir gy
dytojo pažymėjimą apie sveikatos tinka
mumą praktikuoti vandens sportą.

Veikimas. Jūrų skautų veikimas turi 
būti surištas su visu tuo, kas surišta su 
vandeniu: plaukiojimas, irklavimas, bu
riavimas, signalizacija, teoretiškas ir ga
limai praktiškas susipažinimas su jūrinin
kystės istorija ir jos pamokymais, pačia 
jūrininkyste, laivų tipais ir dalimis, laivo 
gyvenimo eiga ir taisyklėmis, plaukiojimo 
jūroje taisyklėmis, jūrų prekyba, locija, 
navigacija, karo laivyno tarnyba ir kt.

Darbo programa taip turi būti susta
tyta, kad darbas eitų ištisai visus metus: 
žiemą — teorija, valčių statyba, signali
zacija ir visi teoret. dalykai, vasarą gi — 
praktika ir kelionės.

Buktai. Jūrų skautų skiltys vadinamos 

Štai, ką jūs galite padaryti iš lentgalių ir medžio likučių! Tik 
pradėkite, ir jūs patys nustebsite pamatę savo kūrinius. Reika
lingas tiktai piūklas, klijų, vinelių ir stiklo popieriaus. Norė

dami galite ir nudažyti įvairiaspalviais dažais.

valtimis, draugovės — laivais. Laivų įgu
las sudaro kelių valčių įgulos (7—9 žm.) 
su valčių vadais ir vairininkais. Valtys 
pavadinamos jūros paukščių bei kitų gy
vių vardais. Žiemos metu bei blogam orui 
esant, jūrų skautai renkasi į laivo arba 
atskirų valčių buklus. Kiekvienas j. sk. 
laivo vadas rūpinasi, kad jo būklas būtų 
kuo gražesnis, jaukesnis. Būklas paskirs
tomas panašiai laivo deniui. Viename ga
le įrengiamas vėliavos stiebas (ant tri
kojo ar pan.) vėliavai pakelti ir nuleisti. 
Čia pat gali būti įrengtas pačių padirbtas 
medinis didokas vairo ratas. Vėliava turi 
būti laikoma reikalingoje pagarboje, 
sveikinama, pakeliama ir nuleidžiama pa
gal jūriškąsias tradicijas. Būkle reikalin
gas didelis pasaulio žemėlapis su visomis 
jūromis, did. uostais ir k., kas jūrininkui 
žinoti reikalinga. Būklo papuošimui gali 
būti panaudotos tarpt, signalinių vėliavų 
kodas, pačių skautų pagamintas, laivų 
bei jachtų modeliai, jūriški paveiks
lai, Lietuvos laivų ir pajūrio foto
grafijos, jūriškų knygų bei žurnalų 
komplektai, albumai. Gražu turėti laivo 
varpą ir sueigų metu juo reguliariai 
skambinti valandas. Neturi trūkti būkle 
geros, kad ir nedidelės, juodos lentos 
braižymui, botsmano krepšio su virvių 
galais, burių lopais, adatomis ir k. šplei- 
savimo reikmenimis, virvių mazgams rišti, 
semaforo vėliavėlių, telegrafo zirzeklio! 
Kiekvienas laivo įgulos narys privalo 
stengtis šiame darbe prisidėti.

P. L.

Galvosūkis iš medžio
Nebijok, reikalas eina ne apie kokį 

nors etiopų ginklą, bet apie paprastą me
dinių pagaliukų jungtį, kuri yra atvaiz
duota 1 pieš.

Aš tau šiandien noriu nurodyti, kaip 
pagaminti tuos 6 pagaliukus, kurie yra 
būtini šiam ištvermės žaidimui. Paskui tu 
pats bandysi išspręsti galvosūkį, jei pats 
negalėsi, tai kiti tavo skilties skautai tau 
padės. Jei ir čia nieko nepeši, kreipkis į 
draugininką. Šis žaidimas puikiai palaiko 
nervus.

Įsižiūrėk ir džiaukis.

Gauk keturkampę lazdą ir supiaustyk 
ją į 6 lygius pagaliukus. Štai jau pradėtas 
darbas. Dabar paimk skautišką peilį ir 
pažiūrėk, ar jis pakankamai aštrus. Tas 
būtinai reikalinga, norint gražiai atlikti 
darbą, bet... saugok pirštus. Pažymėk tuos 
6 pagaliukus, kaip nurodo 2 pieš, ir pra
dėk įpiaustinėti.

1, 2 ir 3 pagaliukai baigti.
Pagaliukus 4, 5 ir 6 išdek tvarka, kuri 

nurodyta 2 pieš., apversk juos ketvirta-

*
rą išpiovimą, kuris nurodytas 3 pieš., bet 
nesirūpink visai apie prieš padarytus iš- 
piovimus. Baigti piaustyti 4, 5 ir 6 paga
liukai yra atvaizduoti 4 ir 5 pieš.

Įpiovimų dydžiai: ilgis įpiovimų yra 
du kart, pusantro ir pusė pagaliuko plo
čio, gyliai pusė pagaliuko storio.

Dabar dirbk, o kai mediniai pagaliu
kai bus pagaminti, mėgink juos sudėti, tik 
turėk skautiškos kantrybės ir ištvermės, 
o jei nežiūrint viso to tau nepasiseks, aš 
tau padėsiu sekančiame numeryje.

(Vertė Ged. Grigaliūnas-Glovackis).

Pieš. 3.
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Pasigaminkim skilties 
palapinę

Jos aukštis 2 m., plotis 2,20 m. ir ilgis 
3,50 m. Grindų paviršius 2,20x3,50 m. 
Panašią palapinę patariame pasidaryti
jums patiems iš tankios drobės — „dač- 
kos“ (kaštuoja apie 1 lit. 30 et. metras, 
kuris yra 72 cm. pločio), iš dačkos pa
siūtą palapinę darot neperšlampamą vir
tu pokostu. Visai palapinei reikia apie 
35—36 kvadratinių metrų medžiagos.

Palapinę siūti šia tvarka:
1) Pirmiausia palapinės stogas S. Sto

go ilgis yra 3,90 m. ir jo plotis 4,20 m. Sto
go siūlės turi eiti ne išilgai, bet skersai 
stogo. Tokiu būdu jos nebus plėšiamos 
šoninių virvių B ir C.

Atkreipkit dėmesio į stogo dalis R. 
Abiejuose stogo kampo galuose yra iš
kirpta po mažą medžiagos trikampį (jo 
viršūnė K), po to medžiaga vėl susiuva
ma. Tokiu būdu stogo galai nuo taškų K 
yra palenkti žemyn. Šį darbą, tačiau, at- 
likit tik tada, kai palapinė bus visiškai 
užbaigta. Toks galų užlenkimas kiek ap
saugoja palapinės vidų nuo vėjo ir lietaus.

Abu palapinės stogo kampo galu K 
reikia apsiūti oda. Į šias vietas atsiremia 
lazdos, kurios laiko visą palapinę, taigi, 
jas ypatingai reikia sustiprinti.

8 taškuose N (po 4 kiekviename šone) 
— skylutes šoninėms virvėms — temptu- 
vams irgi apsiūdinti oda, kad virvės ne
plėšytų stogo medžiagos.

Išilgai -linijos KK prisiūti iš palapinės 
vidaus pusės stiprios medžiagos kaspiną, 
nes toje vietoje eis virvė, kuri laikys visą 
palapinės sunkumą.

Taip pat įsižiūrėkit į temptuvo A de
talę. Medinis temptuvas A su dviem sky

Grindų paviršius 3n?.50x£n7.20. *
6or7'7'^ randas

lutėm (žiūrėk jo piūvį braižinyje) turi 
gan didelės reikšmės. Juo virvė, ant ku
rios laikosi palapinės stogas, yra skirsto
ma į dvi. Tuo laiduojamas didesnis pa
lapinės pastovumas.

2) Padarę stogą, imkit 2 šonines sienas 
M. Šių sienų tąsą sudaro gabalai T (žiū
rėk braižinyje „vaizdas iš viršaus“ punk- 
tiro linijas), 50 cm. pločio, kurie patiesia
mi ant palapinės grindų išilgai šoninių 
sienų. Tai jums leis nedėti sienoje ant 
drėgnos ir nešvarios žemės jūsų kuprines, 
batus ir panašiai. Palapinės šonines sie
nas M prisiūkit dviem lygiagrečiom, 2 cm. 
nuotolyje viena nuo kitos, siūlėm prie 
stogo S, 40 cm. nuotolyje nuo jo krašto. 
Kaip jau sakyta, palapinės sienos yra 40 
cm. trumpesnės, negu stogo ilgis, taigi, 
siuvant sienas prie stogo, abiejuose ga
luose po 20 cm. jos neprieina iki stogo 
galų.

Po to padėkit odinius sustiprinimus 
keturiuose taškuose H. Virvės B, kurios 
temps šiose vietose, jam suteiks gražesnės 
formos ir didesnio įtempimo.

3) Liko dar susirūpinti trikampiais L, 
ir Lį, kurie uždaro abu palapinės galus; 
Palapinės užpakalinė (priešinga įėjimui) 
siena L; turi būti padaryta iš vieno ga
balo ir prisiūta prie stogo nuo taško K iki 
H. Tačiau užpakalinė palapinės siena nėra 
susiūta su šoninėmis sienomis M. Tai da
roma tam, kad norint dieną išvėdinti pa-

SKI LT i 

lapinę, šią dalį būtu galima pakelti. Vie
toje susiuvimo, galite prisiūti kelias sa
gutes arba raiščiukus. Apačioje užpaka
linė siena L.>, taip kaip ir šoninės sienos, 
turi dalį T (50 cm. pločio), kuri užlenkia
ma ir patiesiama ant žemės.

Galima dar palapinės užpakalyje L* 
padaryti langą (braižinyje — „priešaki
nis vaizdas“ — parodyta pertraukta li
nija), 30 cm.x40 cm. didumo. Į langą ga
lite įdėti mikos (kaip kad automobilių 
languose).

4) Palapinės priešakinė siena L(, pro 
kurią įeinama, yra iš dviejų dalių. Vie
nas šonas užeina ant kito 15 cm. Palapinė 
uždaroma raiščiukais arba medinėmis sa
gomis linija ZZ. Priešakinė siena prisiūta 
ir prie stogo ir prie šoninių sienų. Savo 
apačioje priedo I, kaip tai buvo prie už
pakalinės sienos, ji neturi.

5) Dvi lazdos, ant kurių laikosi pala
pinė ir kurios atsiremia į taškus K, gali 
būti storesnės ar plonesnės.

6) Kada palapinė pabaigta siūti, pa- 
statykit ją ir gerai ištempkit. Karštą vir
tą pokostą dideliu teptuku tepkite lygiai.

Dar kelios pastabos: kerpant medžiagą 
palapinei, visur prie braižinyje duotų iš- 
mierų pridėkit po kelius centimetrus 
siūlėms ir užlenkimams. Dar svarbu, 
prieš siuvant palapinę, iš medžiagos pa
daryti nedidelį jos modelį ir tik po to 
pradėti dirbti tikrąją palapinę.

& S PALAPINĖ.
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KOKIŲ TURĖJOME SKAUTIŠKŲ 
LEIDINIŲ.

Greta yra lentelė, kurioje surašyti 
skautiški leidiniai, esą psktn. J. Kirlio 
(Žagarėje) spaudos muziejuje.

Peržiūrėjęs šį sąrašą, žinoma, radai 
Tau žinomus leidinius.

Muziejuje jie išliks kartų kartoms ir 
liudys apie mūsų darbą.

Jei gali šį sąrašą kokiu leidinėliu pa
pildyti, nusiųsk psktn. J. Kirliui.

Apie tą muziejų, kuriame yra didžiau
sias skautų spaudos rinkinys, buvo rašy
ta Sk. Aido 1 nr. 28 pslp. (Ką gali vieno 
žmogaus kantrybė?).

Dar galima užsisakyti

SKAUTŲ AIDĄ
1936 metams.

Išėjo SKAUTYBĖ.

Vadų ir vadovių laikraščio Skautybė 
1 nr. jau išėjo. Gražus ir turiningas. Ko
vo mėn. išeis ir 2-as Skautybės nr.

Skautybė kaštuoja: metams 3 lit., su 
Sk. Aidu — 2 lit. Paskiro nr. kaina 75 cnt.

Naujos knygos
1. Victor Hugo, VARGDIENIAI, I 

t. Iš prancūzų kalbos išvertė Pr. Povi
laitis. Vienas pačių geriausių 1935 m. iš
ėjusių verstinės literatūros veikalų. Tai 
yra pasaulinės literatūros šedevras. Saka
lo leidinys. 392 pusi. 3,50 lt.

2. Sigrid Undset, KRISTINA. Ro
manas. IX t. Kryžius. Tai jau yra šio di
delio ir vertingo veikalo paskutinė dalis. 
Autorė už šį veikalą yra gavusi Nobelio 
premiją. 238 pusi. 2,50 lt.

3. M. G. KARALIŲ KARALIAUS 
ŠALIS — ABISINIJA. Istoriniai, geogra
finiai ir etnografiniai bruožai. Sakalo lei
dinys. 144 pusi. 1,50 lt.

4. St. Jurevičius. ORGANINĖ CHE
MIJA. Vadovėlis aukštesniosioms mokyk
loms. „Tinka vadovėliu Lietuvos mokyk
loms“. Šviet. M-jos Kn. Tikr. Komisijos 
prot. Nr. 494. Sakalo leid. 240 pusi. 5 lt.

5. DARBO PAJAMŲ MOKESTIS. 
Įstatymas, taisyklės, lentelės, Vyr. Tribu
nolo sprendimai ir rodyklė. Neoficialinis 
leidinys. Spaudai parengė J. Baltrušaitis, 
Mokesčių Departamento Referentas. 2,50 lt.

6. S. Tarvydas, LIETUVOS GEO
GRAFIJA. Vadovėlis pradž. mok. V sky
riui ir prireng. gimnazijos klasei. Labai 
gausiai ir gražiai iliustruotas, pridėtas 
spalvotas Lietuvos žemėlapis. 128 pusi. 
2,75 lt.
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Kaip dažnai 
ėjo? Kas leido? Pastabos

i Skautas Kaune 1922 lXmėn. Liėt. Sk. Asoc. Spausdintas
2. Skautų Aidas 1923 n L.S.B. Vyr. Št.
3 Vilniaus Skautas Vilniuje 1927 V.Sk. Gedimino Rotatorium

d-vė
4 Tautinė Skautų

Stovykla Kaune 1928 Vienkart. Liet. Sk. Asoc. Spausdintas
5 Vadovė 1929 Period. 99

6 Skautų Aidas Šiauliuose 1923 lXniėn. XIII ir XIV dr. 99

7 Skautų Žodis Panevėžyje 1924 Neperiod. Tunto Štab. 99

8 Prie Laužo Marijampolėje 1926 Tuntas 99

9 Budėk! 1929 Katal. Skaut. 99

10 Žemaičių Skautas Telšiuose 1929 2xmėn. I Algimanto d. 99

11 Liepsnojantis Lau- „Vytenio“ ir
žas Zarasuose 1930 Neperiod. „Birutės“ d. 99

12 Vyturys Kaune 1931 2xniėn. L. S. Sąjunga 99

13 Žvalgas Marijampolėje 1923 Rankraštinis
14 Gaidys » 1924 „Vytenio“ d-vė 99

15 Ex Scout 1926 Trys Juozai
16 Liūtas 1926 Liūtų skiltis 99

17 Aras Žeimelyje 1924 Neperiod. Vidur, m. skaut.
18 Skautas Mažeikiuose 1924 99 I „Kęstučio“ d.
19 Bangos 1926 » „Vytauto“ d-vė
20 Gandrų Takas 1928 „Vingėlos“ d-vė

99 ir „Gandrų“ sk.
21 Jūrų Skautas Šėtoje 1926 „Gedimino“ dr.
22 Vairas Kėdainiuose 1926 lXmėn.
23 Mūsų Draugas Alytuje 1927 lXmėn. Tuntas
24 Švyturys Kaune 1926 lXniėn. „Algimanto“

laivas -
25 Juokų Geldelė Kupiškyje 1927 lXmėn. Vidurinės m-los
26 Skautas 1927 1 Xniėn. skautai
27 Šiaulių Skautas Šiauliuose 1927 Neperiod. Tuntas
28 Gediminas Joniškėlyje 1927 99 „Gedimino“ dr.
29 Lapinas Šiauliuose 2xmėn. „Lapinų“ d-vė
30 Palapinės ir Laužas Šiauliuose 1928 V-oji jubil.

stovykla
31 Žvalgas Ukmergėje 1927 „Živilės“ ir

„Čiurlionio“ d.
32 Jaunasis Žvalgas Utenoje 1922 I skautų d-vė
33 Skuodo Lapinas Skuode „Lapinų“ skilt. •
34 Seinų Skautas Lazdijuose 1925 „Žiburio“ G-ja
35 Jaunas Skautas Telšiuose Telšių skautai
36 Inkaras Panevėžyje „Šarūno“ laiv.
37 Viekšnių skautas Viekšniuose Vid. mok. sk.
38 Pirmieji Žingsniai Neperiod. 99

39 Lapinų Ola 1928 99 — „ —
40 Papilės Skautas Papilėje 99 Atskiros skilt.
41 Stovykla Palangoje 1931 99 Stovyklos laikr.
42 Gabija Joniškėlyje 1928 99 „Vilkų“ sk.
43 Pėdsakai Marijampolėje 1928 99

44 Skautų Vadas Kaune 1932 1X3 mėn. „S. Aido“ pried.
45 Šis tas ir nieko Pažaislyje 1932 Ixdien. Mokytojų stov.
46 Jaunas Skautas Kražiuose 1929 lXmėn. „Šarūno“ d-vės

ir „Lapinų“ sk.
47 Skautas Panevėžyje 1922
48 Žirgas Žagarėje „Žirgų“ skilt.
49 Pėdsakai Ukmergėje 1930 „Basanavičiaus“

-d-vė
50 Šypsenos Raseiniuose 1933 Neperiod. Vietininkija
51 Ugniakuras Panevėžyje 99

52 Linksmas Draugas Šiauliuose 1926 2xmėn. „Vytauto“ d-vė
53 Laužas Gesta
54 Gaidys Šiauliuose 1929 IXsav.

55 Ryto Trimitas Palangoje
56 Grinorius 1933 Neperiod. Marijampolės t.
57 Šiaurinė Kėdainiuose 1925
58 Šiaulių R. Tunto

Biuletenis Šiauliuose 1926
59 Balandis 1929 2xmėn.
60 Skautas Ukmergėje 1932 Neperiod.
61 Sakalas Marijampolėje 1933 Jablonskio sk.
62 Žvalgų Takelis Rokiškyje 1925 vyčių būr.
63 Sargyboj Vilkaviškyje 1926 1X2 mėn.
64 Laužas Kėdainiuose 1928 Neperiod.
65 ? (neįskaitoma) Anykščiuose 1922
66 Skautų Vairas Biržuose 1925
67 Budėk! Kaune 1923 Kart.
68 Visuomet pasiren- Žydų kalba

gęs 1923 99
•

69 Naši Sviaz J9

Palangoje
1930 Rusų kalba

70 Palangos Skautas Neperiod.
71 Kęstučio Balsas Šiauliuose 1934 99 „Kęstučio“ dr.
72 Berčiūnų Sąskrydis Panevėžyje 1935 Kart. „Erelių“ sk.
73 Ąžuolėlis Anykščiuose 1922 lXmėn. Sk. P. Daukas
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teartais;
Elenutė sėdėjo savo mėgiamiausioj 

vietoj prie židinio valgomajam kambary ir 
skaitė didelę pasakų knygą.

Laikas bėgo labai greit; ji taip buvo 
įsigilinusi į savo skaitymą, kad nepaste
bėjo mažos, pilkos pelytės, kuri bėgi
nėjo po kambarį ir cypdama žiūrėjo į ją.

Staiga atsidarė durys ir tetulė Ona 
įėjo į kambarį.

— Elenute, — tarė ji, — aš palikau 
savo žirkles miegamajam kambary, ar tu, 
brangioji, nematei jų?

Elenutė papurtė galvą.
— Ne, — atsakė ji ir skaitė toliau.
Tetulė Ona vis dar žiūrėjo į Elenutę.
— Ar tikrai žinai, — paklausė ji.
— Taip, visai tikrai, — atsakė Elenu

tė, neatitraukdama akių nuo knygos.
Tetulė Ona atsiduso: ji manė, kad 

Elenutė eis ir paieškos žirklių, bet pasi
rodė, kad Elenutė nė nemano jų ieškoti.

— Tu tikra knygų trandis, — pasakė 
tetulė Ona supykus ir išėjo.

Po valandėlės įėjo į kambarį Elenutės 
sesutė Agota.

— Aš eisiu pasivaikščioti, — tarė ji, 
— eikš drauge, tau bus labai sveika pa
kvėpuoti grynu oru, tu šiandien visą die
ną sėdi namie.

— Aš neisiu, — atsakė Elenutė ir skai
tė toliau.

— Tu knygų trandis,. — pasakė Agota 
supykusi, bet Elenutė jos žodžių nebegir
dėjo ir Agota išėjo iš kambario smarkiai 
trenkdama duris.

Po pusvalandžio įėjo motina.
— Man reikia keletą laiškų nusiųsti 

paštu, — pasakė motina.
— Ar negalėtum nunešti juos, Ele

nute?
— Gerai, mamyte, nunešiu, bet tik 

vėliau, nes aš dabar skaitau tokią įdomią 
pasaką, kad negaliu atsitraukti.

— Gerai, Elenute, tik nepamiršk, —

7. F. Neveravičius, DIENOS IR 
NAKTYS. Naujo autoriaus romanas, pa
rašytas tikrai intelektualiai. Netekėjusios 
motinos problema. Sakalo leidinys. 368 
pusi. 4 lt.

8. Stasius Būdavas, MOKYTOJAS 
BANAITIS. Romanas iš mokytojų gyve
nimo. Sakalo leidinys. 200 pusi. 2,50 lt.

9. A. Šalčiuvienė-Gustai tytė, VO
RAS. Romanas. Pakrikusios šeimos trage
dija. Sakalo leidinys. 216 pusi. 2,50 lt.

_ 10. J. Kossu - Aleksandravičius, IN
TYMIOS GIESMĖS. Trečioji lyrikos kny
ga. Sakalo leidinys. 96 pusi. 3 lt. 

Jau laikas ruoštis stovykloms,
daug patarimų rasi dr. K. Avižonio knygoje 

KAIP STOVYKLAUTI.
Skautų Aido leidinys. Parduodama.po 5 lit.

tarė motina ir išeidama pridūrė: — Ach, 
brangioji, kokia tu knygų trandis, kas 
bus iš tavęs!

Bet Elenutė nė tų žodžių nebegirdėjo. 
Kambary vėl viskas nutilo; maža pelytė 
vėl įsidrąsino ir išėjo iš savo urvelio, pa
ėmė trupiniuką pyrago nuo kilimo ir nu
bėgo atgal į savo lizdelį.

Po to įvyko labai keistas dalykas.
Kai Elenutė atskleidė naują knygos 

puslapį, į ją pažiūrėjo mažas sutvėrimas, 
kurio ji niekad dar nebuvo mačiusi.

Tai buvo maža dėmėta trandis su aki
niais ant nosies galo; jos kūnas buvo lyg 
į spalvotą popierį įvyniotas.

— Ka-ka-kas‘ tu esi? — paklausė Ele
nutė išsigandusi.

Trandis skersai pažiūrėjo į ją.
— Aš esu knygų trandis ir labai pana

ši į tave.
— Panaši, — panaši į mane! — sušuko 

Elenutė labai susijaudinusi.
— Meluoji: aš visai nepanaši į tave.
Knygų trandis labai piktai susiraukė.
— Pažiūrėk į save, jeigu netiki mano 

žodžiams.
Elenutė žvilgterėjo į save ir suriko! — 

Oi Dieve, kas man pasidarė: — vietoj sa
vo suknelės ir rudų kurpaičių ji turėjo 
spausdinto popierio kostiumą ir ant no
sies galo kabėjo pora akinių; jos kūnas 
buvo ilgas, rangytas, visai toks, kaip prieš 
ją stovinčios knygų trandies.

— Ką tu padarei su manim? — šaukė 
Elenutė, — kodėl aš panaši į tave?

— Tai tavo kaltė, — atsakė knygų 
trandis visai ramiai. — Tu skaitei tiek 
daug, kad visi tavo namiškiai pasipiktino 
tavim ir vadino tave mano vardu, taigi, 
tu ir gavai tikros trandies išvaizdą. Mes 
visi taip darome: aš irgi kadaise buvau 
mažas berniukas.

— Kur tu gyveni? — paklausė Elenutė.
— Eikš, parodysiu, — atsakė knygų

„GIMTOJI KALBA“ 

yra vienintelis populiarus kalbos laik
raštis, skiriamas visiems lietuviams, 
kuriems rūpi šnekamosios ir rašomosios 
kalbos grynumas.

Galutinė savigarba iš mūsų reikalauja 
greičiau nusikratyti visomis mūsų kalbos 
svetimybėmis ir netaisyklingumais. „G. 
K.“ išeina per metus ne mažiau kaip 10 
sąsiuvinių po 16—32 pusi, ir metams te- 
kaštuoja Lt. 2,50. Užsieny — Lt. 4.

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

trandis ir nusivedė Elenutę prie knygų 
lentynos. Ji niekad nebuvo žiūrėjusi į 
tas knygas, kurias jai trandis rodė dabar.

— Ten, — sakė ji, — yra tavo namai 
tarp 40 — 52 puslapio. Aš gyvenu šalia 
tavęs tarp 52 ir 64 puslapio ir iš kitos pu
sės gyvena kita trandis.

— Man labai baisu, ką aš darysiu visą 
dieną! — sakė Elenutė beveik verkdama.

— Žinoma, tu turėsi tiktai skaityti ir 
labai svarbų uždavinį: tau reikės išna
grinėti Romos Imperijos nykimą ir žu
vimą. Tu dabar galėsi skaityti kiek tik 
norėsi. Aš tave palieku, man skubu, nes 
aš turiu baigti savo lapą.

— Bet, bet kas man daryti, čia taip 
nemalonu, tvanku, ir, ir, oi, — šaukė 
Elenutė. — Gal yra kokių įdomesnių kny
gų, šitos man nepatinka.

— Nėra, — piktai atkirto knygų tran
dis. — Anksčiau ar vėliau tu vistiek tu
rėsi perskaityti visas knygas, kurios guli 
šioj lentynoj. Aš tau duodu vienerius 
metus laiko, ir tu turi pasižadėti, kad eisi 
nuo vienos knygos prie kitos. Po metų 
aš vėl pasirodysiu.

Elenutė visa drebėjo. — Koks baisus 
ir biaurus gyvenimas, — ji šaukė: — Oi, 
leisk man bėgti iš čia, aš noriu vėl būti 
maža mergaitė, man čia nepatinka, pa
leisk, leisk mane.

Knygų trandis pagriebė ją už pečių ir 
ėmė taip smarkiai ją purtyti. Stipriai ją 
purtė, kad jos dantys barškėjo.

— Paleisk mane, paleisk mane, — šau
kė Elenutė.

Tada knygų trandis ją paleido, ir Ele
nutė išgirdo balsą: — Pabusk, pabusk, 
Elenute.

Elenutė atidarė savo akis: — vis dar 
sėdėjo prie ugnies, bet jos mylima pasa
kų knyga gulėjo ant grindų. Ji atsisuko 
ir pamatė savo mamytę. Štai kas buvo 
kratės ją už pečių.

— Oi, mamyte! — šaukė Elenutė, kur 
aš buvau! Ar aš miegojau?

— Taip, Elenute, tu labai stipriai mie
gojai, man vos pasisekė tave pažadinti.

— Ach, ačiū Dievui, viskas buvo sap
nas! Kokia aš laiminga, kad pažadinai 
mane.

— Elenute, tu neturi taip daug skai
tyti: tai labai nesveika, — pasakė motina.

— Ne, aš dabar nebeskaitysiu taip 
daug, — pareiškė Elenutė ir užvertė savo 
pasakų knygą.

— Labai malonu, — nusidžiaugė mo
tina, — aš visai nemėgstu vaikų, kurie 
panašūs į knygų trandis.

— Brangioji mamyte, nekalbėk apie 
trandis: aš to žodžio nebegaliu girdėti, — 
prašė Elenutė.

Iš anglų išvertė A. Bajorinas.
(Pagėgių gimn. IV kl. mok.).
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Vyr. skautė K. Smalevičienė.

Žiema ir pavasaris
Dviejų veiksmų scenos vaizdelis.

I VEIKSMAS.
Žiema. Scenos gilumoj matosi apsnigti 

medžiai ir namai. Krašte scenos dirbti
nas sniego kalniukas, nuo kurio į užscenį 
galima nusileisti su rogutėmis (kalniukas 
apklotas balta antklode ir apmėtytas po
pieriaus ar vatos šmoteliais). Vaikai lei
džiasi su rogutėmis nuo kalniuko.

ELYTĖ (įbėgdama): Vaje, kaip nuša
lau rankas, net skauda (krato rankas).

ONUTĖ: O ko pirštinaičių neužsimo
vei, man visai nešalta.

STASYTĖ: Duokš, sušildysiu (trina 
jos rankas).

JUOZUKAS: Man jau kojoms šalta.
STASYTĖ: Trepsėk.
MARYTĖ: Juozuk, tu bėk jau namo, 

mažas, dar sušalsi, žiūrėk, kokia jau 
raudona nosis, kaip vėžio.

JUOZ.: Nenoriu namo, man čia taip 
smagu čiužinėt, o ypač su toms rogutėms 
leistis.

STASIUK.: Tai sėsk, Jonuk, pavėžy- 
siu (Stasiukas prieky sėda, o Jonukas už
pakaly ir leidžiasi).

JON. (jiems sugrįžus): Na, ar smagiai 
nusileidai?

JUOZ.: Ką tik neapsivertėva.
ANT. (paima sniego gniūžtę ir meta 

į Jonuką, tas atgal, prisideda ir Stasiu
kas).

STASIUK. (į mergaites): O ko jūs 
stovit ir šalat, einam pasilaidyt.

ANT,: Vaikai, muškim visi tas mer
gaites (pradeda jis į jas leisti, paskui ir 
kiti).

ON.: Vaikai, pamaži, mes nenorim...
ANT.: Nenorit? Geru neklausim (vėl 

muša, Marytė ir Stasytė irgi pradeda at
gal mušti).

MAR.: Ginkimės (prasideda muštynės. 
Elytė ima verkt, smarkiai sumušta, vai
kų triukšmas, barnis).

ŽIEMA (Ateina baltais rūbais apsi
rengusi. Visi nustemba, nustoja muštis).

MAR.: Kas tu, seneli?
ON.: Mes tavęs bijom... (Juozukas ir 

'Kazytė pradeda verkt).
ŽIEMA: Nebijokit, vaikučiai, aš jums 

nieko nedarysiu, aš esu „Žiema“.
VISI: Žiema?!
ŽIEMA: Pamačiau, kai jūs mano dra

bužėlius pradedat draskyt ir atėjau.
STASYTĖ: A, tai tu mūs Elytei ran

kutes nušaldei?..
ANT.: O Juozukui kojukes...
STASIUK.: Aš per tave pernai visą 

mėnesį turėjau sloga sirgt.
VISI: Mes tavęs nenorim, eik iš čia. 

Ū-ū... kaip šalta... (Visi traukiasi atgal).
MAR.: Eik iš čia, kitaip mus visus 

sušaldysi.
ŽIEMA: Turėkit kantrybės, aš tuoj 

išeisiu ir greit negrįšiu pas jus.
ON. (į šalį): Eik, eik greičiau...
ŽIEMA: Bet prieš išeidamas noriu 

jums pasiaiškint.
ANT.: Mes nenorim tavo aiškinimų, 

mums šalta, eik tik greičiau...
ŽIEMA: Jūs sakot, kad aš jums ne

gera, kad aš Juozukui kojukes nušal- 
džiau. Tiesa, aš taip padariau...

STASYTĖ: Oi, koks tu negeras...
ŽIEMA: Duok man baigti, vaikeli. 

Juozukui mamytė numezgė šiltas koji
naites... Bet jis mamytės neklausė... iš
bėgo lauk basas ir nušalo kojukes. (Visi 
klausiamai žiūri į Juozuką, kuris nedrą
siai slepiasi).

ŽIEMA: O tu, Elyte, kodėl aną dieną 
sudraskei savo pirštinaites, o buvo to
kios gražios... (Elytė nulenkia galvą, visi 
į ją žiūri). -

ŽIEMA: Būkit geri, vaikučiai, klau
sykit savo mamyčių, tada ir aš būsiu 
jums geras.

VISI: Ir daugiau mūsų nešaldysi?
ŽIEMA: O ar negera jums buvo leis

tis štai (rodo) nuo kalniuko? Kaip sma
giai Juozukas nuvažiavo žemyn...

JUOZ. (linksmai, įsidrąsinęs): Tai tu, 
seneli, mane matei?

ŽIEMA: Aš viską mačiau. O, kaip 
linksma vakar buvo ant plynutės čiuži
nėt?! (Visi juokiasi).

STASIUK.: Puikus buvo ledas.
ŽIEMA: Tai vis mano darbas. Kur aš 

einu, ten visa sniegu nukloju, upes ir 
ežerus ledu sukaustau, šaltį siunčiu, bet 
užtat vaikams didžiausią malonumą tei
kiu.

VISI: Tai tu?., (ima pamažu artintis 
prie Žiemos).

ŽIEMA: Taip, vaikučiai, aš jums 
daug sveikatos ir džiaugsmo teikiu, tik, 
gaila, jūs manęs nesuprantat.

MAR. (pribėgus): Dovanok, seneli, 
mes tave užgavom, daugiau taip neda
rysim...

STASYTĖ (pribėgus): Sėskis, seneli, 
gal pavargęs, tur būt, iš toli atkeliavai?

ŽIEMA: O!.. Mano kelionė ilga ir 
sunki... Daug esu matęs, daug kraštų ap
keliavęs!..

STASIUK.: Ir mums papasakok, ką 
esi matęs. (Visi eina artyn, Žiema sėda).

ŽIEMA: Mano kelionė jau baigiasi... 
jėgos silpsta (atsisėda, vaikai aplink su
tupia). Baisu ir pamanyt, kad reiks tuoj 
visa palikt ir užleist vietą kitam...

MAR.: Pabūk pas mus, seneli, mes 
daugiau tave neskausim...

STASYTĖ (į mergaites): Kuom mes 
galim jį paguost?

ONUTĖ: Pažaiskim...
STASIUKAS: Padainuokim...
MAR.: Seneli, ar sutinki, kad mes 

tave palinksmintume ir tau pažaistume?
ŽIEMA: Labai ačiū, vaikučiai, žaiskit. 

(Mergaitės ir berniukai sudaro aplink ra
tą ir žaidžia žiemai pritaikytą žaidimą).

MAR.: Na, kaip tau patinka, seneli?
ŽIEMA: Kaip gera su jumis, vaiku

čiai... (Dairosi, lyg ką mato). Bet kas ten 
eina?

VISI: Kur, kur, seneli (žiūri, bet ne
mato).

STASIUK.: Gal daugiau vaikų ateina, 
bus dar linksmiau.

STASYTĖ: Bet kas tau, seneli, sergi 
gal? Gal vaistų reikia? (Žiema svyruoja).

STASIUK.: Gal ką susižeidei bevaikš-. 
čiodamas? (apžiūri). Gal jodo reikės, aš 
turiu (išsiima bonkutę).

Vaidina:
( STASIUKAS 12 m.

Jaun. | ANTANUKAS 10 m.
skautai 1 JONUKAS 9 m.

Į JUOZUKAS 7 m.

[ MARYTĖ 11 m.
. | STASYTĖ 10 m.

{ ONUTĖ 9 m.
skautes j ELyTė 8 m.

Į KAZYTĖ 7 m.

ŽIEMA (baltais rūbais).
PAVASARIS (žaliais rūbais. I v. su 

kardu ir rankoj gėlių bukietu, II v. be 
kardo, gėlių vainiku ant galvos).

GĖLĖS (6—8 m.).
DRUGELIAI (irgi 6—8 mergaitės).
VABALIUKAI 4.

JON. (nusivelka švarkelį ir patiesia 
ant žemės): Prigulk, seneli, geriau pail
sėsi.

ON. (deda savo paltuką po galva, visi 
tvarko).

STASIUK.; Elyte, bėk atnešt vandens
(Elytė išbėga). —

JUOZ.: Stasiuk, patepk su jodu gal
vą, gal skauda ją...

STASIUK. (juokiasi): Juozuk, tu skau
tukas ir dar nežinai, kur reikia vartot 
jodas.

ELYTĖ (atneša į popierinį kib. van
dens): Štai vanduo.

ŽIEMA: Ačiū jums, vaikučiai, už tokį 
didelį manimi rūpinimąsi. Gaila... Jūsų 
vaistai man nepadės...

MAR. (nusigandus): Kodėl? Sakyk, 
ką mes turim daryt, kuom padėt?

ON.: Neškim namo, gal sušalo.
ANT.: Neškim. (Ant. ir Stasiukas 

daro neštuvus iš rankų).
ŽIEMA: Vaikučiai, nesirūpinkit dau

giau... Man skirta žūti... Mano karalystė 
jau baigiasi... Greit ateis naujas karalius 
ir jūs galėsit jam tarnaut.

VISI: Ne, mes kito nenorim, tu buvai ' 
mums geras, seneli, tik mes tau buvom 
negeri.

MAR.: Seneli, tu galingas, sakyk, kad 
jis neateitų...

ŽIEMA (pasižiūri): Jau arti... man lai
kas išeit... (stoja). Jei Dievas duos jums 
sveikatos, mes vėl pasimatysim...

VISI: Tai tu dar sugrįši pas mus?!
ŽIEMA: Sugrįšiu. Ir vėl grąžinsiu jums 

sniego kalnus ir slidžius kelius, kuriuos 
jūs taip mėgstat. (Eina, bet silpnai).

MAR. i(pribėgus): Pasilik, seneli, pas 
mus, mes tau kuo galėdami padėsim.

ŽIEMA: Ateina tas, kuriam turiu už
leisti vietą. Kūrėjas siunčia jums naują 
valdovą, o man lemta žūti...

STASYTĖ: Tai tu, seneli, mirsi?
ELYTĖ; O gal jis tave nor nužudyt? 

(vaikai dairosi, pagaliau pamato).
STASIUK.: Ana, jau kas tai ateina 

(vaikai žiūri). Ei, vaikai, visi arčiau prie 
senelio, apginsim, jei norės jam ką pa
daryt. (Vaikai subėga).

(Tęsinys 94 pslp).
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Fotografuoti gali kiekvienas

Tiems, kurie žiemą nefotografavo.
Kad ir labai gaila, tačiau vistik dar 

yra nemaža fotomėgėjų, kurie, atėjus žie
mai, foto aparatą padeda į lentyną ar 
spintą. Ypač daug tokių turėjo būti šią 
žiemą, nes ji buvo tokia, kad ne vieną 
galėjo „atbaidyti“ nuo foto aparato. Kovo 
mėnuo — pavasario pranašas. O pavasarį 
pradeda fotografuoti kiekvienas. Tiems, 
kurie žiemą nefotografavo, artėjant pava
sariui norime priminti, kad jau pats lai
kas patikrinti ir sutvarkyti savo foto 
aparatą!

Reikia patikrinti, ar gerai atsidaro ir 
užsidaro, ar tinkamai stovi objektyvo lai- 
kyklis begalybes taško vietoje, kaip tvar
kingai veikia užraktas, ar nėra prakiuru
sios dumplės. Pažiūrėti, kad kasečių už
kaiščiai lengvai vaikščiotų ir nebūtų ap
rūdiję. Viena rūdis gali sunaikinti visą 
malonumą, kurį patiria mėgėjas fotogra
fuodamas pavasarį, nes gali sugadinti ver
tingiausius negatyvus. Nuo aparato vir
šaus, o ypač iš vidaus, reikia pašalinti vi
sas dulkes. Tam reikalui geriausiai nau
doti minkštą šepetėlį. Iš kampų, kur ne
galima prieiti su šepetėliu, nešvarumus 
pašalinti su nusmailintu buku galu pa
galiuku. Dulkėms pašalinti nevartoti va
tos, nes ji palieka sunkiai įžiūrimų nuo
trupų. Objektyvą valyti taip pat patarti
na minkštu šepetėliu (piešimui vandens 
dažais teptukas!), nes žamšiumi valant 
dulkės subraižo poliruotą lęšių paviršių. 
Jei pasirodytų netvarkoje užraktas, ne
taisyk jo pats, bet nešk specialistui, o jei 
jo nėra — nors laikrodininkui.

Motyvus „bemedžiodamas“ 
visumet atsimink seną tiesą, kad svar
bu ne tai, ką fotografuoji, bet kaip nufo
tografuoji. Paprastą purviną takelį ar ko
kį klaną galima taip nufotografuoti, kad 
gausi puikiausią, priešpavasario nuotaiką 
atvaizduojančią, nuotrauką. Neužmiršk, 
kad ypač įdomios yra tokios nuotraukos, 
kurios vaizduoja tą nuotaiką, kuri vyrau
ja gamtoje pavasariui artėjant.

Svarbu atsiminti ir kitą „aksiomą“ — 
nesistenk vienoje nuotraukoje atvaiz
duoti kelis motyvus, nes iš to nieko gero 
nebus. Vienoje nuotraukoje nenorėk su
talpinti visą mišką, kada užtenka vieno 
ar dviejų medžių. Visumet imk mažą 
vaizdo išpiovą, tik neimk taip, kad ji vos 
vos tilptų į vaizdo ieškiklį. Reikia palikti 
iš kraštų truputį „erdvės“, nes juk gali 
atsitikti, kad aparatas vaizdą kiek kitaip 
paims, negu jis atrodo ieškiklyje, arba iš
ryškinus negatyvą susiraukšlės jo pa
kraščiuose emulsija ir negalėsi jo viso ko
pijuoti. Tuo būdu perdaug „suspaudęs“ 
fotografuodamas vaizdo išpiovą gali pas
kiau netekti kurio nors labai svarbaus 
nuotraukos kompozicijai objekto.

Tačiau parenkant vaizdo išpiovą nega
lima nukrypti į kitą kraštutinumą — gal
voti, jog tinkamą išpiovą parinksi vaizdą 
didindamas. Tiesa, kad nuotraukos kom
pozicijos sudarymo atžvilgiu didinimas

yra antras fotografavimas. Iš visai nevy
kusio kompozicijos atžvilgiu negatyvo 
dažniausiai galima parinkti tinkamą iš
pjovą- ir ją padidinus gauti labai gražų 
vaizdą. Tačiau tai dar nesako, kad foto
grafuojant nereikia kreipti dėmesio į 
nuotraukos kompoziciją. Viena — ne visi 
didina, ir dėlto negali klaidų atitaisyti, o 
antra, yra skirtumas, ar 2—3 syk padi
dinsi visą negatyvą ar 8—10 syk jo iš
pjovą; paskutiniuoju atveju gausi bloges
nius rezultatus. Dėl to parenkant vaizdo 
išpiovos negalima per daug „suspausti“, 
bet lygiai negalima ir perdaug „erdvės“ 
palikti, reikia stengtis paimti tinkamą 
kompozicijos atžvilgiu išpiovą.

’ Pavasarį atsargiau su filtrais!
Fotografuojant pavasarį panaudojus 

stiprų filtrą greit „perfiltruojamas“ dan
gus. Tikrumoje dangus yra mėlynas su 
lengvais, baltais debesėliais, o nuotrau
koje atrodo tamsus, lyg prieš audrą, jei 
filtras buvo stiprus. Dėl to pavasarį nau
dotini tik lengvus filtrai — Nr. 0 ar 1.

Kaip palyginti Din laipsnius su 
Scheiner laipsniais?

Daugiausia paplitę negatyvinės me
džiagos jautrumui nustatyti yra „Schei
ner“ ir „Hurtier and Driefield“ metodai. 
Pirmasis vartojamas Vokietijoj, Čekoslo
vakijoj, Belgijoj ir kitur, o antrasis — 
anglų kraštuose. Dėl to vokiečių negaty
vinės medžiagos jautrumas būdavo žy
mimas Scheinerio, o anglų — Hurtiero ir 
Driefieldo laipsniais. Paskutiniaisiais me
tais vokiečiai išrado naują būdą negaty
vinės medžiagos jautrumui patikrinti, ku
ris esąs tikresnis už minėtąjį Scheinerio. 
Jis sutrumpintai vadinamas „Din“ me
todu (tai reiškia — Deutsche Industrie 
Norm) ir jautrumas žymimas trupmenos 
pavidalu, kur vardiklis visuomet 10, pav., 
17/1O° Din.

Kiek apšviesti nuotraukas kovo mėnesį.
8-16 vai. laikotarpy, kai šviečia saulė, naudojant 17/1O 0 Din jautrumo negatyvinę medžiagą.

Motyvas Diafrag
ma

Apšvieti
mo laikas

Diafrag
ma

Apšvieti
mo laikas

Patartinas 
filtras

Gamtos vaizdai be artumos 5,6—6,3 Vioo sek. 8-9 l/50 sek. Nr.O ar 1.

Gamtos vaizdai su artuma V50 .. »> l/25 „ —

Plačios gatvės, šviesūs statiniai » Vioo „ >> */50 „ —

Paskiri asmens ar grupės ore 3,5-4,5 Vi 00 „ 5,6—6,3 */50 „ —

Portretinės nuotraukos ore .. */50 „ »> X/25 ,, Nr.O —1.

Portretinės nuotr. kambary 
1—2 mtr. nuo lango, šešėly 
esanti veido pusė pašviestin- 
ta su veidrodžiu ar balto 

popier. «reflektoriumi»

*/2 M 1 —

Jei nėra saulės, apšviesti dusyk ilgiau, kaip čia nurodyta, arba paimti sekančią di
desnę diafragmą. Taip pat dusyk ilgiau apšviesti fotografuojant prieš 8 ir po 16 vai. Su
prantama, kad šie daviniai yra tik apytikriai.

Ar turi knygą
Fafagrafttofi gali kiekvienasUž 4 lt. ją gausi visuose knygynuose

Visos senesnės vokiečių ekspozicijos 
lentelės ar matikliai apskaičiuoti Schei
ner laipsniams, o dabar gaminamieji — 
Din0. Todėl kas naudoja su Sch. laipsniais 
lenteles ar matiklį, o Din laipsniais pažy
mėtą medžiagą arba atvirkščiai, susidaro 
keblumų. Tokiam padėjimui esant, Din 
laipsnius tenka versti Scheiner laipsniais 
arba priešingai. Tai daroma šiaip: trup
menos skaitiklis sudedamas su vardikliu 
ir gautoji suma parodo kiek bus Sch. 
laipsnių. Pav., 17/io° Din=17-Į-10=27“ Sch. 
Tai žinant lengva ir Sch. laipsnius pa
versti Din laipsniais, pav., 21“ Sch. = 
21—10=11; u/io? Din. Toks palyginimas 
yra tik apytikris, nes tiksliai palyginti 
Din. ir Sch. laipsnių negalima — Sch. 
dažniausiai daugiau parodo, negu medžia
ga iš tikro turi jautrumo.

Sktn. K. Laucius.
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ŽIEMA (atsisėda): Nieko nepadėsit, 
vaikučiai. Nusilenkit ir jūs Kūrėjo valiai 
ir gyvenkit viltimi — mes vėl pasima
tysim.

STASIUK. (žiūri): Jau arti, vaikai, vi
si po sniego gniūžtes, duosim... (Tuo tar
pu uždanga nusileidžia, greit pakeičiama 
dekoracija: pašalinama sniego kalnas ir 
visas sniegas nuo scenos. Uždangai pa
kilus, vaikai ieško sniego, bet jau ne
randa).

M AR.: O kur sniegas?
STASIUK.: Neseniai jo tiek daug čia 

buvo?
PAVASARIS (įbėgęs smeigia kardu 

Žiemą, ta krinta. Vaikai išsigandę trau
kiasi į kampus. Tuo tarpu Stasiukas ei
na iš užpakalio vaikų ir ragina mušt Pa
vasarį. Bet Pavasaris iškelia kardą aukš
tyn, vaikai išsigąsta, atsitraukia ir Sta
siukas).

PAVAS.: Aš skelbiu naują gyvenimą, 
aš nešu jums ramybę ir meilę!

ON. (nedrąsiai sau): Gera meilė! nu
žudė senelį.

MAR. (piktai): Drumst ramybę tai jis 
moka.

PAVAS.: Greit pajusit mano ranką.
ELYTĖ. Ir mus nor nužudyt, bėkim! 
KAZ. (verkia): Bėkim, aš bijau...
PAVAS.: Nebijokit, aš jums nieko 

blogo nedarysiu.
STASIUK. (prieina arčiau ir drąsiau 

ima kalbėti): Tai tu mus iš tiesų nežu
dysi?

PAVAS.: Ne. Žmonių aš nežudau, 
priešingai, aš juos be galo myliu. Mano 
darbas kitas, kur aš einu, ten kelias nau
jas gyvenimas. Tiltus ardau, upes ir eže
rus išjudinu, žoleles ir vabalėlius keliu iš 
miego, gyvulėlius iš tvartų lauk varau, 
pasauliui šilumą ir meilę nešu.

ONUTĖ: O, o!.. Koks pagyras!..
PAVAS.: Ar pamenat, kaip pernai ši

tuo laiku linksmai čiulbėjo paukšteliai, 
kaip jūs Šešupėj maudėtės smagiai, vos 
Jonukas neprigėrė... O kiek gražių gėle
lių pievoj žydėjo!.. Štai, vaikučiai, aš 
atnešiau jums pirmųjų pavasario žibučių 
(duoda gėles, bet vaikai nenori imti).

ONUTĖ: Bet man šilta darosi.
MARYTĖ: Iš baimės, tur būt.
STASIUK.: Nereik mums tavo gėlių, 

nužudei mums senelį...
PAVAS.: Senelis grįš vėl pas jus, o 

dabar manęs klausykit, aš su jumis gy
vensiu,- mes kartu linksminsimės...

Dr. Burgess Barnett.

KAIP GYVULIAI MOKOSI.
Aš jums papasakosiu, kaip gyvuliai 

išmoksta savo pamokas, nes ir mes mo
komės labai panašiu būdu.

Kartą aš panorėjau sužinoti, kaip ilgai 
šaltakraujai mokosi paprasčiausių dalykų. 
Paėmiau šešias varles ir šešias rupūžes 
ir, prieš šerdamas jas, rodžiau joms stik

linį indą su kirminais. Iš pradžių jos lai
žydavo stiklą, nesuprasdamos, kad taip 
negalima prie kirminų prieiti. Kaip ilgai 
truko, kol jos išmoko, kad stiklas kietas? 
Varlės išmoko savo pamoką po keturių 
dienų, o rupūžės po savaitės. Bet — štai 
ir yra svarbiausias dalykas — varlės pa
miršo savo pamoką po trijų dienų, o ru
pūžės, kurios mokėsi lėčiau, atsiminė ją 

visą savaitę.

MAR.: Mes tau nešoksim...
ON.: Senelio netekom... liūdėt reikia...
ANT.: Einam iš čia, tegul jis vienas 

šoka.
VISI: Einam! (rengiasi išeiti).
PAVAS.: Galit eit, o aš palauksiu čia, 

ligi jūs sugrįšit.
STASIUK.: Lauk, lauk...
ANT. Ne taip kvaili... (visi išsiskirsto).
PAVAS. (likęs): O jūs kvailučiai!.. 

Jūs manęs nesuprantat!.. Atleidžiu jums, 
jūs esat maži, jauni, darot daug klaidų, 
kaip ir visi jaunuoliai. Pavasaris — jau
nystės simbolis. Aš gyvenu jūsų širdy. 
Linksminkitės ir džiaukitės, tai gražiau
sias jūsų gyvenimo laikas. Bet jūs manęs 
nejaučiat savy. Ateis laikas ir jūs mane 
su gražiausiais prisiminimais'minėsit. Gal 
tada bus labai gaila, kad mane taip ne
maloniai sutikot. Dovanoju jums.

(Uždanga).
(II-as veiksmas bus Sk. A. 4 nr.).

Gyvuliai, kurie mokosi tiktai iš savo 
klaidų, niekuomet nežaidžia jaunystėje. 
Aukštesnės rūšies gyvuliai žaidžia ir mo
kosi žaisdami. Man berašant šį straipsne
lį, katė su kačiukais guli prie mano ko
jų. Motina lėtai judina savo uodegą, ir 
jos mažyčiai žaidžia ja. Kačiuko gyve
nimo tikslas bus gaudyti peles. Bet katė 
jų nemoko: kaip visi geri mokytojai, ji 
tiktai padeda savo mokiniams mokytis.

PAUKŠTYTĖ — DIDVYRĖ.
Paukštytė, vardu Nancy Looksan, 10 

metų amžiaus, gyvenanti Anglijoj, žaidė 
vieną dieną gatvėj. Jos motina su ma
žuoju broliuku grįžo pasivaikščiojusi. 
Nancy broliukas, ją pamatęs, bėgo jai 
priešais ir pargriuvo. Tuo tarpu važiavo 
motociklas. Nancy, pamačiusi, kad jos 
broliukas pateks po motociklu, nes ji jau 
negalėjo paspėt jo pakelt, pati tyčia pa
teko po motociklu, kad tik jos mažasis 
broliukas būtų nesužeistas. Ji buvo gan 
smarkiai sužeista į koją ir šoną. Jos žy
gis buvo tikrai drąsus.

V. Ružancovaitė.
TEXASO SKAUČIŲ GERAS DARBELIS.

Prieš keletą metų Texase grėsė pavo
jus išnykti rugiagėlėms. San Antonijo 
miesto skautės nutarė apsaugoti rugiagė
les nuo išnykimo. Per visą pavasarį ir 
vasaros pradžią jos rinko rugiagėlių ankš
tis su sėklomis. Savo savaitinių sueigų 
metu jos atskyrė sėklas nuo ankščių; sėk
los buvo įdėtos į vokus, užantspauduotos 
ir išplatintos Texase. Tokiu būdu skautės 
apsaugojo rugiagėlių išnykimą Texase ir 
pasirodė tikromis gamtos draugėmis.

V. Ružancovaitė.

Dr. GYLIO
Vidaus ir nervų ligų privatinė ligoninė. Naujos tyrinėjimo 

ir gydymo priemonės, rentgeno kabinetas, laboratorija 
įvairiems analizams, Knipingo aparatas maisto kaitai tirti, 
elektrokardiografas širdies trūkumams ženklinti. / Gydy
mui vartojama hidroterapija, elektroterapija, helioterapija, 
radiumo terapija, gydomasis masažas, gydomoji gimnasti
ka ir Piščanų purvai. / Ligoninėn priimami alkoholikai ir 

morfinistai. Kaunas, Putvinskio g-vė 38. Telef. 21-73.

APDOVANOTAS KAUNO PARODOSE 
AUKSO IR SIDABRO MEDALIAIS 
Didžiausias Lietuvoje Aliejaus Fabrikas

Akc. RINGUVA B-vės
Kaune, Šančiuose
Telefonas: Šančiai Nr. 15

Gamina ir parduoda: 
geriausios rūšies valgomąjį ir technikinį kokoso, 
sėmenų ir saulėgrąžų aliejus, pokostą, kokoso, 
sėmenų ir saulėgrąžų išspaudas ir sezamo aliejus
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Suk galvą
Užd. nr. 1.

Kaip pažinti žalias ar virtas kiaušinis?
Užd. nr. 2.

Paskaitykit stačiai: 1) Skamba stovyk
loje, 3) klasėje prie lentos esti, 4) Lietu
vos miestas, 6) prielinksnis, 7) įvardis, 10) 
žmonių nelaimė.

Gulsčiai: 2) įvardis, 5) moters vardas, 
8) paukštis, 9) Egipto dievas, 11) vyr. var
das, 12) jungtukas.

Užd. nr. 3.
Bir-var iš Kauno.

Paskaitykit stačiai: 1) negeras žmogus, 
3) paukštis, 5) žodelytis, 7) kvepianti žolė.

Gulsčiai: 2) kūno dalis, 4) kaimas prie 
Nemuno žiočių, 6) įvardis.

Užd. nr. 4.
V. Merkevičiaus iš Skapiškio.

N. T. Šiarinkas
J. Pikėras

Sužinokit šių ponų profesijas.

Užd. nr. 5.

AR DAUG 
PAŽĮSTI?

Matai čia daugy
bę įvairių gyvų pa
darų.

Pirmiausia su
skaityk, kiek jų čia 
yra.

Paskui patikrink, 
ar visų žinai var
dus.

Jei vienam sun
ku, susėskite ke
liese.

Užd. Nr. 6.
Tauro iš Kražių.

Š a r a d ė.
Lietuvos miestelį atvirkščiai skaitysi, 
Gražų paukštį skrendant matysi.
Jei vieną raidelę keisti panorėsi, 
Tuomet staugiantį gyvulį regėsi.

Uždavinys Nr, 7.

Jei prisimeni, Sk. Aido 1 nr. buvo 
sutrūkinėjęs žvejo tinklas, o 2 nr. čia ra
dai katinėlio sutraukytus dviejų kamuo
lių siūlus. Ar sutvarkei, kaip ten buvo 
nurodyta?

Žiūrėk dešinėje paveikslėlį. Stovi gar
laivis, valtelė ir plūdė. Jie buvo nuleidę 
pritvirtinti inkarais. Bet visi lynai sutrū
kinėjo. Suprojektuok, nors su pieštuku, 
kaip reikėtų lynus sudurstyti. Bet nepa
lik laisvų galų ir nedurstyk kryžmais.

AKC. „LIETUVOS CUKRUS“ B-VĖ
Kaunasį Vytauto pr. 33, telef. 22-62, 25-05 ir 34-54 • (Cukraus fabrikai: Marijampolėje ir Pavenčiuose)

PARDUODA:
baltą smulkų cukrų savo gamybos, aukščiausios rūšies, cukrų šmoteliais, piautą, 1 kg. pūkeliuose, 
aukščiausios rūšies melasą, vartojamą mielėms bei spiritui gaminti, o taip pat gyvuliams šerti, c. runkelių 
išspaudas, šviežias ar rūgusias, vartojamas gyvuliams šerti, kalkių purvą, vartojamą laukams tręšti
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Musų gyvenimas vaizduose

Jau tokį turime 
orkestrą.

Ir rimtai mūsų vadovybei 
tenka susirasti pramogėlių.

Kai žemė dar šlapia ir yra blo
ga ant jos išsitiesti, susigalvo- 
jame tokias iškylines pramogas.

Sugrįš, sugrįš gražiosios stovyklų 
dienelės: mes vėl patogiai įsitai

sę gyvensime miškuose.

Ir taip linksminomės vyresniųjų skaučių sąskrydyje.

Ar jus nebandėt pasidaryti aitvarą; smagu jį palaidyti?

VILNIAUS“ sp. Kaune. Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 776.
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