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ANTANAS SAULAITIS

7 (166) nr. Kaunas, 1936 m. liepos mėn. XIV metai.

A. a> Aldona Glemiaitė

Dažnai negailestinga mirtis aplanko 
mūsų šeimą. Šiemet netekome mylimos 
Aldonos.

Jau antroje klasėje Aldona įstojo j 
mūsų eiles. Drauge su mumis dirbo, juo
kėsi, drauge statė ateities planus, sva
jojo.

Bet būdama septintoj klasėj, turėjo 
Pertraukti mokslą. Kodėl? Džiova...Reikia 
gydytis. Gydėsi Aldona, tačiau nelemta 
jai buvo grįžti mylimon gimnazijon: pa
sirgusi porą metų, paliko mus ir iškelia
vo ten, kur gal netrukus ir mes nueisime. 
Mirė Aldona 1936.III.20, vos sulaukusi 19 
metų.

Ji taip norėjo mirti, kai gėlės sužydės, 
tačiau nebesulaukė vargšė jų. Draugės 
tačiau apipylė jos kapą baltomis gėlėmis, 
kurios liudijo apie trokštančią saulės jos 
jauną, skaisčią sielą...

Gervės.

A|A
A. a. Jonušas Vitartas

Eini gyvenimo alėja, juokies su švil- 
pančiais vėjais, skindamas džiaugsmo žie
dus, žvilgsniais sotindamas praeivius. 
Juokies ir šaipais tu nebyli! Tu dulkė 
tarp vėjų — žemės galiūne ir gamtos ka
raliau! Nematai, kad Tavo užpakaly mir
ties foto filmuoja iš šio gyvenimo ir ra
šo Aukštybių sąrašuos.

Ir tu, broli Jonuše, buvai tas pats že
mės keleivis, kurį išskyrė iš I D. L. K. 
Kęstučio dr-vės 1936.11.21. Tavo šyps
nys žydėjo viltim gyventi, nors tavo sie
kiai ir dabar rodo, kad nemirei, o tik 
emigravai į aną... aną pasaulį. Tu nenu- 
krypai nuo gyvenimo kelio, bet stojai po 
vėliavą tų, kurių siekiai amžini. O a. a., 
Jonuše, nebuvo kieti idealo branduoliai, 
nes geležine valia, noru ir pasiryžimu su
trupinai jo kevalus.

Stojai ir išsirikiavai po tų pačių idea
lų vėliava.

Tačiau visą perkirpo mirties žirklės.
Neužtenka, a. a. Jonuše, kad vainikais 

prislėgėm Tavo krūtinę, ar atsisveikinant

Jonušas Vitartas.

vyr. sklt. Klevečka pasakė paskutinę 
kalbą, visų vardu pasižadėdamas vykdyti 
Tavo siektas idėjas.

Tavo dvasia nori, kad tramdytume že
mės slibinus, kad dėtume jaunas jėgas ant 
Dievo ir tėvynės aukuro. Tačiau nutilsiu, 
kaip kanklės vaidilų — mano verkiančios 
mintys neperžengia skausmo ribos...

Ir savo širdy atsoliutuoju a. a., Jonu
še, prisimink mus ir anam pasauly. Kad 
mes nueisim pas tave — kiekvienos die
nos poteriai.

D-kas J. Paršelis.

Malda prie laužo.
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Šeštos klasės šeimininkas pastumia 
priekin duris, Įeina tvirta, smulkia eisena 
ir užima savo vietą. Mokiniai susėda ir 
žiūri godžiomis akimis į juoda papke 
dengtą dienyną.

Klasės auklėtojas, matematikos moky
tojas, apmeta mokinius linksmu žiburėliu 
degančiomis akimis ir sako, nudriekda
mas veidą pailga šypsena.

— Tai ką?!... Norit sužinoti savo dar
belių atpildus?!...

Keli balsai patvirtina klausimą.
— Norim! Labai norim!
Mokytojas nusišypsojo.
— Bene nežinot!... Juk kiekvienas nu

jaučiat savo dalykų padėtį.
— Nevisiškai tikrai, ponas mokytojau!

— kažkas prideda, ilgu kaklu dienyno 
link stiepdamasis.

— Na gerai, paskaitysiu. Paklausykit...
Mokiniai nuščiūva. Uždaro suolus ir 

suramsto nerimastaujančius žvilgsnius į 
smulkiai raukšlėtą klasės auklėtojo veidą. 
Mokytojas užsideda akinius, atsiverčia 
dienyną, pasižymi kažką geltonu pieštuku.

— Adomaitis Jonas! — Perkeltas sep- 
tinton klasėn.

— Aneliūnas Petras! — Pataisa iš lie
tuvių kalbos.

— Andriukaitis Stepas! — Perkeltas 
septinton klasėn.

— Bakanas Mikas! — Perkeltas sep
tinton klasėn.

— Dautartas Juozas! — Paliktas an
triem metam.

Mokiniai klauso, o tie iš nukentėjusių
jų, kurie dar tikėjosi šiokio ar tokio iš
sigelbėjimo, neiškenčia nepasakę kokį žo
dį ar smarkiai trinkteli suolo viršelį.

— Visai neteisingai! Pas direktorių 
eisiu...

Tuo tarpu tie, kurie nesijautė esą tikri 
dėl savo žinių įvertinimo, išgirdę žodį 
„perkeltas“, purto sėdinčių priešais api- 
kakles ir niekaip nebegali ramiai nusė
dėti vietoj.

— Ir nemaniau, kad taip puikiai pa
sibaigtų!...

— Aha-a! Ar nesakiau tau, kad be 
pataisų pereisiu?!..

Mokytojas pertraukia skaitymą, su
muša delnu į stalo paviršių.

— Nusiraminkit! Vėliau pasidalinsit 
įspūdžiais! Kasakaitis Leonas! — Perkel
tas septinton klasėn.

t

Juozas Žukauskas.

Basaros šypsenos
Kai mokytojas baigia skaityti, mokinių 

veidai pasidalija savo nuotaika į tris 
grupes: patenkinti, nelabai patenkinti ir 
visiškai nusiminę.

Klasės auklėtojas nusiima akinius ir, 
tuo pačiu, jau seniai visiems pažįstamu 
įprastumu nusišypsodamas, pakelia lūpas.

— Metai baigti. Kiekvieno mokinio 
darbas nuosekliai apsvarstytas ir tinkamai 
įvertintas. Tokiu būdu keletas iš jūsų 
daugiau ar mažiau turėjo nukentėti.

Keliolika minučių užsitęsusio j kalboj, 
mokytojas nuteikia nukentėjusius opti
mistiškai ir pereina prie klausimo, kaip 
tinkamiau praleisti vasaros atostogas. Jis 
paragina būti daugiau gamtoj, pasinau
doti saule, miškų oru, vandenio malonu
mais. Duoda praktiškų patarimų. Galų 
gale, savo pastabas baigdamas, nuoširdžiai 
palinki visiems nuotaikingai praleisti va
saros metą.

Gavę pažymių knygutes, liudijimus, 
pasikeitę savitarpyj adresais, mokiniai 
skubinasi apleisti baltus gimnazijos rū
mus.

Kasakaitis pasiveja einančius Petrėną 
ir Adomaitį.

— Linksma, a?
— Dar kaip. Padūkusiai!..
— Švariai praėjom, — svajingai nusi

šypso Petrėnas. — Aš negavau nė vienos 
trejukės.

— Man į algebrą viena įsikabino, — 
lyg ir nusimena Adomaitis.

— Niekai...
— Tai pagyvensim dabar per vasarą, 

— linksmai kalba Kasakaitis. — Tėvas 
baidarę šiandie pat perka. Jau’ seniai ža
dėjo... Girdi, jei negausi nė vienos tre
jukės, tai nuperku. Cha! Cha! Cha! O 
mano pažymiuose ne tik trejukės, bet ir 
ketvertuko nerasi. Visos penkiukės!... 
Ech! Tai pagyvensim per vasarėlę, drau
gužiai!

Abu draugai pritaria tomis pačiomis 
šypsenomis.

— Pagyvensim! Ir kaip dar pagy
vensim!

Draugai eina cementiniu šaligatviu ir 
dalinasi įspūdžiais, pastabomis. O tų įspū
džių, tos kalbos tiek daug tokią iškilmin
gą, seniai lauktą dieną.

Iš didžiosios gatvės jie pasuka į ma
žesnę. Susitaria užsukti pas Petrėną ir 
pasižiūrėti, kaip atrodo baigiama šio 
dirbti baidarė. Mat Petrėnas garsėjo visoj 
gimnazijoj kaip labai gabus baidarių, 
pašliūžų ir kitų sportiško malonumo prie
monių meisteris. Net teniso raketę pavy
dėtinai gražią ir patvarią buvo sau pasi
dirbęs.

Baidarė buvo kone baigta — betrūko 
tik nudažyti.

— Kaži kokią spalvą reikėtų čia dėti. 
Aš galvoju baltą su raudonais kantais... 
Kaip manot?...

— Gražiai būtų, bet nepraktiška. Ver
čiau kokią nors tamsesnę. Sakysim, šonai 
rausvi, o viršus tamsiai gelsvas. Gana 
gražiai atrodo; mačiau vakar panašiai da
žytą, — pataria Adomaitis.

Draugai dar tariasi kurį laiką dėl 
spalvos ir kitų smulkmenų, žvalgo iš vi
sų pusių baigiamą dirbti baidarę.

— Užeisim į mano kambarį, — pasiū
lo Petrėnas. — Pasikalbėsim...

— Tik neilgam, — priduria Kasakai
tis, pažvelgdamas į laikrodį. — Maniškiai 
mano pažymių laukia.

Prieangyj draugai susitinka Petrėno 
motiną. Su svečiais pasisveikinusi, ši 
klausia:

— Jau paleido, Vladai? Gerai tau 
išėjo?

Sūnus ištraukia iš kišenės knygutę, 
skubiai atlanksto metinių pažymių lapą.

— Štai, va, žiūrėk, mama, kaip švie
siai viskas atrodo!...

Motina ilgai džiaugiasi sūnaus pažy
miais, po to sako.

— Na, vesk dabar draugus į vidų. 
Užsimiršom...

Vlado kambarys švarus, tvarkingas. 
Viskas savo vietoj guli, nematyt nieko 
nereikalingo. Gražiai sutvarkytos knygos 
primena vaistinės lentyną.

Petrėnas susodina draugus, nusišluos
to nosinaite veidą.

— Šiltoka!
Tą patį padaro ir Kasakaitis su Ado

maičiu.
— Kepina saulutė...
— Gražiai svilina...

Maut ■! r
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— Gal aš gaučiau vandens atsigerti, 
Vladai, — paprašo Kasakaitis.

— Tuojau...
Vladas išeina vandens, o vienudu pa

silikę svečiai stebi neseniai jų draugo 
aliejiniais dažais nupaišytą paveikslą.

— Tai gabumai to mūsų Vlado! Ką jis 
nesugeba padaryti?!... Viskas kuopui- 
kiausiai išeina....

— Toks paprastas, neišdidus... Visų 
mėgiamas.

— Ką jau ir bekalbėti.
Tuo metu atsidaro durys. Vladas neša 

po pažastim pasikišęs tris bonkas sitro, o 
rankoj kristalinę su saldainiais.

— Palaukit, tuoj stiklinių atnešiu, — 
nusišypso skubindamasis pro duris ir už 
keliolikos sekundžių grįžta trim stiklinė
mis nešinąs. Pasirodo ir motina. Ji pade
da ant stalo riešutų.

— Pasivaišinkit, sveteliai.
Draugai padėkoja poniai, paima pripil

tas stiklines.
Poniai išėjus, jie jaučiasi laisviau. 

Girkšnoja, valgo saldainius, triuškina rie
šutus.

Vienu metu Petrėnas sumuša delnais 
ir sako, smarkiai pasisukdamas ant kul
nies.

— Žinot, kokį sumanymą aš turiu?!
— Nu? — susmeigia abu draugai į šio 

veidą klausiančius žvilgsnius.
— Mes padarysim puikią kelionę. Leo

nui tėvas perka baidarę, o manoji už tri
jų — keturių dienų bus baigta. Paimsim 
dar Baleišį Vincą ir leidžiamės keturiese 
Nemunu žemyn.

Draugų akyse sužiba godūs žiburiukai, 
patenkintomis šypsenomis prasiskiria 
lūpos.

— Gražu būtų... Tik kaži kas leis?.. 
— susimąsto Adomaitis.

— Nieko baisaus. Matote, mano tėvai 
važiuoja šios vasaros praleisti į Nidą. Pas 
vienus žvejus jau išsinuomavo visą vasar
namį. Aš jau kalbėjau su tėvu. Jis mielai 
sutinka... Mes pasiekiam Nemunu Kuršių 
Marias, palaukiam Ventės rage palankaus 
oro ir persikeliam į Nidą. Čia pagyven- 
tumėm kokį mėnesį, su žvejais paben- 
drautumėm. Grįžtant, baidares atiduodam 
į garlaivį ar traukinį, tuomi pačiu ir pa
tys grįžtumėm. Argi nepuiku būtų?.. A?..

Kasakaitis net lūpas liežuviu apsuka.
— Pekliškai malonus projektas. Būti

nai reiktų kaip nors jį įvykdyti.
— Nieko ypatingo čia nėra. Tik su tė

vais reikia susitarti, įkalbėti kaip nors, 
kad išleistų.

Petrėno sumanymas taip užintriguoja 
draugus, kad jie užsišneka šia tema dau
giau, negu porą valandų, pamiršdami 
laukiančius namie namiškius. Kasakaitis 
pirmas susigriebia ir abu draugai skubi
nasi namo.

Atsisveikindami, jie susitaria pavaka
riais susirinkti ties miesto sodu.

Skardžiu balsu subirbia laikrodis-ža- 
dintojas.

Vladas numeta nuo savęs antklodės 
kampą ir pakelia galvą.

Ankstybo vasaros ryto prieaušriai pra
simuša pro apsiblaususius langus ir nu
šviečia balzganais atspindžiais kambario 
sienas.

Rytoj rytą, saulei' tekant, 
Jei bus vėjas palankus, 
Mes, „Budžiai“, bures iškėlę 
Žadam plaukti anapus.

Žadam plaukti pas norvegus, 
Skandinavus, bei suomius, 
Pakely dar aplankysim 
Brolius latvius ir estus.

Juk latviai, estai, lietuviai, 
Tai senos brolių tautos, 
Giminingas saitas riša — 
Gintarinė mūs' jūra.

Plauna gintarą jūružė.
Bangos, pakrančius bučiuoja, 
Nuo Šventosios ligi Nidos 
Girdis gi daina artojo.

Ir mes žadam arti bangas, 
Bangas jūros gintarinės 
Bet laivu ir lino burėms, — 
Dieve! duok tik gerą vėją!

Taip... mes žinom savo dalią: — 
Jei supyktų Dievaitis jūrų, 
Jis sukeltų piktą audrą, 
Nudraskytų lino bures.

Vladas šoksta iš lovos, skubiai iki pu
sės rengiasi ir bėga vonios kambarin.

Petrėnų bute tylu. Jis dabar kone 
tuščias, nes abu tėvai ir sesuo jau trečia 
diena kaip išvažiavo vasaroti į Nidą. Na
mie tėra palikę tik Vladas ir senutė 
auklė, kuri gyvena pas Petrėnus, tarytum 
savosios šeimos narys. Kaip buvo sutar
ta, Vladui išvažiavus, ši senutė pasiliks 
daboti per vasarą butą.

Vladas apsirengia, pasižiūri į laikrodį.
— Niekas nesirodo. Argi būtų pra

migę?..
Jis apžvalgo kelionei surištus daiktus, 

stengiasi prisiminti, ar nebūtų ką nors pa
miršęs. — Rodos, kad viskas.

Prieina prie lango ir žiūri į gatvę. Pa
mato tai, ko laukia. — Šaligatviu eina Ka
sakaitis, Baleišis ir Adomaitis. Iš visko 
matyt, kad šie taip pat pasiruošę kelionei. 
Vladas išeina priemenėn, atidaro duris, 
suleidžia ankstybus svečius į vidų.

— Gal pamigot, pagalvojau...
— Ne, taip sau užgaišom besitvarky

dami... — pasiteisina už visus Adomaitis.
— Tu jau pasiruošęs? — klausia Balei

šis, geriausias klasės matematikas.
— Rodos, kad viskuom apsirūpinau.
— Tai galima pamažu judintis, — 

sprendžia Kasakaitis.

Ir gal jūros pakraštyje, 
Bangos sudaužytų laivą...
Tada... vėliavą iškėlę, 
Skęstume su šypsena.

Himną Lietuvai giedotum, 
Dugnan grimstumėm susikibę,— 
Nepamirškit tada, sesės, 
Mums nupint rūtų vainiko.

Žaliąjį vainiką rūtų
Meskit jūron audrai siaučiant, 
Kad klastingos marių bangos, 
Atiduotų jums brolių kūnus.

Bet laivas mūsų tvirtas, rankos 
• [geležinės,

Burės lino balto nugalės audras! 
Skrosim mes bangas irklais plie- 

[niniais.
Su daina, su šypsena!

O virš burių lino balto,
Kurias audė sesės skautės, 
Plevėsuos trispalvė vėliava, 
Skautų ženklas, pora žodžių —

Lithuania — Lietuva!

— Primusą paėmei? — primena Petrė- 
nui Adomaitis.

— Paėmiau. Tiesa, adatų prabadymui, 
berods, nebūsiu parūpinęs. Reikia nueit * 
virtuvėn.

Vladas dingsta gretimose duryse ir nu
stemba radęs betriūsiančią senutę-auklę.

— Kągi Agotėle taip anksti atsikėlei?
— paklausia.

— Užkąsti šį tą paruošiau. Negi ir ke
liausi! nieko neužvalgę... Negerai taip...

Vladas nusišypso.
— O aš ir nejutau, kad tamsta atsikė

lusi.... Bet mes nenorėtumėm begaišti. 
Antra vertus visiškai nenorim valgyti...

— Na, nieko. Taip negalima... — ne
nusileidžia senutė.

Paskubomis užkandę ir nuoširdžiai šu 
senute atsisveikinę, keturi berniukai su
ima savo kelionės nešulius ir išeina gat
vėn.

Jau visiškai išaušę. Bet gatvės dar te
bemiega — jomis beveik niekas nevažiuo
ja ir nevaikšto. Paniurę mūrai nesišypso 
blizgančiomis vitrinomis ir nesigiria pui
kiomis krautuvėmis.

Jaunieji vandens keliautojai pasiekia 
Nemuno pakrantę ir skuba mažojo gele
žinkeliuko bėgiais Aleksoto tilto pusėn. 
Pereina tiltą ir nusileidžia į pakrantę. Dvi
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gražiai nudažytos baidarės nušviečia ke
liautojų veidus ir priverčia gyviau plakti 
jų gyslose kraują.

Draugai sudeda į užpakalinius galus 
kelionės daiktus, sutvarko sėdynes, išsi— 
velka vienmarškiniai ir pamažu nuleidžia 
baidares į vandenį. Susėda: Petrėnas su 
Adomaičiu, o Kasakaitis su Baleišiu.

— Na, padėk Die! Pirmyn, draugužiai, 
— džiaugsmingai sušunka Vladas, atsar
giai atsistumdamas nuo kranto.

— Pirmyn! Pradedam savo kelionę, — 
tuo pačiu tonu prideda Kasakaitis, sma
giai užkabindamas truputį išlenktu irklu 
ramius, gražaus rytmečio spalvomis nu
dažytus Nemuno vandenis.

Į šonus pasiskleidžia žalio perlamutro 
pusrutuliai, pasipilia nuo irklų deimanti
niai karoliai.

Baidarės pasisupa, pasikraipo iš pra
džių, ir tyliai, ramiai pradeda šliaužti, 
smagiai leistis Nemuno pavandeniu.

Pamažu palieka užpakalyj Aleksoto 
tiltas, prieplauka, Neries santaka.

Berniukams taip linksma, nerūpestinga 
pasidaro, kad nebesuvaldo smarkiai pasi
reiškusį norą šaukti, dainuoti, mosuoti 
pakeltais irklais. Kažin ką būtų pagalvo
ję žmonės nuo kranto juos pamatę?... Ta
čiau berniukai apie tai negalvojo, jie ži
nojo tik tą vieną, kad jiems yra beprotiš
kai linksma, kad jie yra patenkinti. Argi 
galėjo būti jų krūtinėse vietos rūpesčiui 
dėl anų žmonių, kada sveiko gyvastingu
mo džiaugsmas veržėsi, nebesutilpdamas, 
iš saulėtų dvasios pasaulių!..

Baidarės tyliai piauna stiklinį Nemuno 
vandenį, pamažu, iškilmingu rimtumu 
slenka priekin, ritmiško berniukų irkla
vimo stumiamos.

Nemuno pakrantėse susigūžę krūmai 
stebi rausvame ryto veidrodyj savo at
vaizdus. Ilgai, susirūpinę žiūri į papuru
sias savo galvas, kurias netrukus pradės 
kedenti pabudęs vėjas. Niaukiasi pamatę 
besiraitančius verpetus, kurie gadina vy
kusiai atsimušusį atvaizdą.

Žilvyčių krūmuose čiulba paukščiai. 
Berniukai baigia džiūgauti ir pradeda 
klausytis, nurimsta. Paukščių giesmės 
juos sužavi — ilgai, ilgai jie gėrisi vilio
jančia ryto simfonija. Atsipeiki tik tada, 
kai lygiu Nemuno paviršiumi nusidriekia 
pirmasis saulėtekio spindulys. Tas spin
dulys sužvilga raudonaisiais perlais, už
kliuvęs besisukančius verpetus, ir pasi
slepia toj pakrančio vietoj, kur iki kelių 
subridę į vandenį krūmai skalauja nulin
kusias galvas.

Berniukai pravažiuoja Lampėdžių ku
rortą, palieka šone Raudondvarį, palydi 
akimis lygiai taip pat atsiliekančią Kačer
ginę. Baidarės lygiai, visą laiką vienodu 
greičiu stumiasi priekin. Tik retkarčiais 
stiprios srovės pagautos spiriasi kur nors 
į šoną, tačiau, keliais irklų judesiais iš
lygintos, vėl toliau nuosaikingai plaukia.

Ties Zapyškiu išlipa į krantą pusry
čiauti. Pasirąžo, išjudina sustingusius ir 
truputį įvargusius muskulus.

— Gerokai nuvažiavom, — nusišypso 
Vladas.

— Gabaliukas yra, — prideda reikš
mingai Baleišis.

Kasakaitis išima iš savo baidarės su- 
durstomą meškerę ir pradeda ją tvarkyti.

— Jonai, kol aš sutaisysiu, tu pakask 

sliekų. Reikia pagauti kokią žuvį pusry
čiams. O tu, Vincai, nueik į aną sodybą 
ir pažiūrėk, gal gausi pieno, ar kokį sūrį 
pirkti.

Vladas paieško gerą užvėją ir pradeda 
ruošti virtuvę. Padeda primusą, ištraukia 
iš kažkur keptuvę, paruošia kepimo prie
mones. Viską sutvarkęs jis laukia, kada 
Leonas sugaus kokią žuvį, o nuo anos so
dybos pareis Vincas. Ilgai laukti netenka 
— paplūdę murkteli kelis kartus ir vir
šum vandens paviršiaus sušvytuoja dide
lis ešerys. Neilgai trukus dar vienas pa
našaus didumo pasikabina ore. Tuo metu 
grįžta Vincas sūriu ir pienu nešinąs.

Leonas čirškina keptuvėj žuvis su sū
riu ir smagiai juokiasi.

— Karališkus pusryčius, draugužiai, 
turėsim.

— Tai atsivalgysim. Noriu valgyti, lyg 
nuo gimimo dienos nebūčiau nieko burnoj 
turėjęs, — priduria Jonas.

— Panašiai ir aš...
Keturios akių poros nusileidžia į kep

tuvės dugną ir ilgai gardžiuojasi, nekan
triai laukdamos, kada tam kepimui bus 
galas.

— Bus gerai! Versk į šią lėkštę, — pa
siūlo savo patarnavimą Leonas.

— Palauk, truputį. Dar neiškepė, matai 
vienoj vietoj visiškai dar žalia, — rūpes
tingai atsikerta virėjas.

Kasakaitis nuleidžia ištiestą su lėkšte 
ranką ir vėl nekantriai stebi viliojantį 
kepsnį.

Už poros minučių Petrėnas supurto 
smarkiai keptuvę ir iškilmingai praneša.

— Jau!..
Dar už kelių minučių nei keptuvėj, nei 

blėkinėse lėkštėse nebebuvo nieko. Gardų 
užkandį užgėrę dar pienu ir pusvalandį 
pasivolioję minkštame žolių patale, drau
gai vėl pakilsta keliauti.

Į priešpiečius krypstanti saulė prade
da kaitinti. Berniukai nusimeta viršuti
nius rūbus ir užsideda maudymosi kel
naites.

Taip jie plaukia visą dieną, lepindamies 
karštuose saulės spinduliuose ir gėrėda
mies pasakiškais Nemuno krantais.

Besileidžianti saulė užklumpa keliau
tojus anapus Seredžiaus. Berniukai su
stoja ties vienu kaimu, kuriame matyt 
labai daug gandralizdžių. Du palieka prie 
baidarių, o Petrėnas su Baleišiu nueina 
ieškoti pirmosios nakvynės. Greitai ją 
gauna — išdžiūvęs, linksmaus būdo ūki
ninkas mielai sutinka užleisti berniukams 
šieno daržine.

— Duočiau nakvynės viduj, bet jūsų 
tiek daug, keturi... Neišteksiu vietos ir 
lovų...

— Dėkui labai... Dar maloniau mums 
ant šieno miegoti.

— Nerūkot niekas? Aš bijau, kad ne- 
supleškintumėt man daržinę.

— Nė vienas nerCikom. Šiuo atžvilgiu 
nėra jokio pavojaus.

Berniukai grįžta į pakrantę, iškelia iš 
vandens abi baidares ir neša jas sodybos 
link. Įneša daržinėn ir padeda tarpkrai- 
gin, kad nepavogtų kas per naktį, nesu
gadintų.

Sodybos šeimininko pakviesti pavalgo 
vakarienę, pasišneka, pasipasakoja apie 
savo kelionę. Kaimiečiai stebisi berniukų 

pasiryžimu ir gera nuotaika, trauko pe
čiais.

Visą valandą vėliau negu paprastai nu
eina jie tą vakarą miegoti.

Keliautojai palinki šeimininkams geros 
nakties ir eina į daržinę. Užsidaro duris, 
pasikloja atsineštas paklodes, pasitaiso 
minkštus guolius. Sugula, nusirengę.

— Ech, kaip gera, malonu, — nusi- 
gardžiuoja Adomaitis.

— Pirmą kartą savo gyvenime tokį 
malonumą, atsigulęs, jaučiu, — prideda 
Kasakaitis.

Kurį laiką berniukai traukia į vidų 
gardų, neseniai atvežto šieno, kvapą ir 
nerūpestingai lepinasi, jausdami kaip 
svaiginančiai maloniai kažkas tirpsta įvar
gusiuose muskuluose.

Petrėnas nutraukia tylos raištį.
— Kaži kas rytoj rytą mus prikels?... 

Juk nesugebėsim pabusti patys. Tikriau
siai pramiegosim...

— Pabūsim kaip nors...
— Aišku... Ką čia rūpintis, — priduria 

Baleišis, nusileisdamas snaudulio glėbin.
Petrėnas buvo bebandąs duoti kokį 

nors sumanymą dėl ankstybo pabudimo, 
tačiau snaudulio apsvaigintas, nebeįsten
gia nieko sugalvoti.

Kasakaitis sugalvoja ir sako.
— Reikėjo paprašyti piemenuką... Juk 

jis anksti..,
Tačiau nebepabaigia ir jis savo žodžių 

— pasineria miego karalijon.
Pro kiaurą daržinės stogą pažvelgia 

pilnabumis vasaros nakties mėnuo ir, 
įsižiūrėdamas į miegančius keliautojus, 
ilgai šypso.

Ketvirtos dienos pavakarį berniukai 
baigia savo kelionę Nemunu ir pasiekia 
Rusnės kaimą. Čia pemakvoja malonaus 
žvejo grįčioj; rytą atsikėlę pavalgo keptų 
ungurių, atsilygina už visa tai nuolat be
sišypsančiam žvejui ir išvyksta į mares.

Marias pasiekę plaukia pakraščiais iki 
Ventės rago. Mat nedrįso keltis tiesiog į 
Nidą, nes šioj vietoj marios turi kone dvi 
dešimtis kilometrų platumo, o nuo rago 
nedaugiau šešių — septynių. Antra ver
tus ir bangos nemažos buvo: pakraščiais 
plaukiant ir tai gerokai supo, o toliau 
leistis pavojinga.

Keliautojai visą laiką nenuleidžia akių 
nuo anapus marių, kur iškilmingai dunksi 
susimąsčiusios kopos. Jie dabar jaučiasi 
pakliuvę kažkokin pasakiškan kraštan, 
kur nėra jokių rūpesčių, vargo.

Svaigus malonumas apglėbia keliau
tojus. Gera, beprotiškai gera pasidaro.

Pasiekę apie pietus Ventės rago smai- 
lagalį, berniukai išlipa į krantą. Užkalbi
na besiruošiantį su ūdėmis žvejoti žveją.

— Koks ten kaimas anoj pusėj matyt?
Žvejas apmeta berniukus šaltu žvilgs

niu, pamažu atitraukia nuo lūpų pypkę.
— Preilė. Ką, į aną pusę norit važiuoti?
— Nu taip, — atsako Kasakaitis.
— Na, na nemandraukit. Su tokiomis 

skiedromis kaip mat apvirsit. Marios yra 
smarkiai pasiutusios.

(B. d.).
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Gtlcrait pasakoja apie

Pradėdamas kalbėti apie 3 įstatą, no
riu pabrėžti, kad beveik neįmanoma būti 
naudingu ir padėti artimiesiems, kol ne
žinai, kokiu būdu tai daroma. Daugybė 
žmonių imasi įvairiausio darbo, bet ne
pagalvoja, koks kelias būtų geriausias. 
Tiesą pasakius, mums labai nepatinka, 
jeigu kiti stengiasi mus pamokyti. Norė
dami padėti savo motinai, turime visų 
pirma 'paklausti, ką ji norėtų, kad mes 
darytume ir paprašyti paatrimo. Tikras 
vargas yra, kad mes išsivaizduojame esą 
visažiniai ir pykstame, jeigu padaro 
mums pastabą.

Nėra reikalo surašyti visus darbus, 
kuriuos galėtumėte namie nudirbti: jie 
daugely atžvilgiu pareina nuo pačių na
mų, kuriuose jūs gyvenate, bet yra to
kių dalykų, kuriuos kiekvienas iš mūsų 
turėtų daboti: nusivalyti batus prieš du
ris, nusiauti batus, jeigu jie purvini, 
tvarkyti savo baltinius ir knygas, rūpes
tingai nusiplauti rankas prieš tai, kaip 
nušluostome jas rankšluosty — į šiuos ir 
panašius veiksmus skautas žiūri kaip į 
tiesiogines sa,vo pareigas, nes jis žino, 
kad tuo būdu išvengiama, nereikalingo 
darbo. Ypač ten, kur motina tvarko vi
sus namus ir neturi jokių pašalinių pa- 
gelbininkių, reikia gerbti jos darbą ir 
stengtis jį jai palengvinti.

Skautybė — ypač stovyklavimas — 
turėtų padaryti mus tvarkingais ir rū
pestingais žmonėmis — netvarka tikram 
skautui nepakenčiama. Stovyklaudami 
išmokstame patarnauti kitiems ir įsiti
kiname, kad virti ir plauti indus nėra 
visiškai lengva. Grįžę į namus visai kito
kiomis akimis žiūrime į namų ruošos 
darbą ir nebijosime nei šveisti puodų, nei 
išvirti pusryčių.

Priklausydami draugovei, galime pa
sidirbti daugybę reikalingų įrankių ir 
baldų. Žinoma, mes visi didžiuojamės sa-- 
vo draugove, bet užtat ir reikia pašvęsti 
jai nemaža laiko ir darbo. Šiais laikais 
yra skautų, kuriems visai nerūpi drau
govės turtas: jiems atrodo, kad viskas 
turi savaime atsirasti. Gaila, jie nežino, 
kad jie patys save skriaudžia, nes ne
tenka to malonumo, kuriuo džiaugdavosi 
pirmieji skautai.

Draugovės lėšos turėtų būti skiriamos 
tokiems daiktams įsigyti, kurių pasiga
minti jokiu būdu negalima. Kitus daik
tus skautai turėtų patys parūpinti. Iš
lepintas ir brangus skonis mums netin
ka: mes turime grįžti prie kuklumo ir 
paprastumo. Kai kuriose šalyse yra su- 
ruošiamos „Robinzono Stovyklos”. Pats 
pavadinimas jums pasako, kad tokiose 
stovyklose skautai turi vien tiktai reika
lingiausius įrankius, o visa kita patys pa

sidirba. Štai graži proga parodyti, ko esi 
vertas!

Galima įvairiausiais būdais patarnau
ti skautininkams, draugovei ir vyriausia
jam štabui, bet svarbiausia, kad mes įdė
tame visas savo jėgas į skautybę ir kiek 
galėdami pagelbėtume savo skilčiai.

Kad padėtume 'kitiems, turime turėti 
sugebėjimo ir progos. Kiekvienas skau
tas gali atskirai atlikti gerus darbus, bet 
kartais dar gražiau, jeigu prisideda visa 
skiltis arba net visa, draugovė. Savo skau
tiškoj literatūroj jūs rasite daugybę pa
vyzdžių ir patarimų, kaip atlikti gerus 
darbus. Užsirašykite juos visus ir pažiū
rėkite, kokius jūs galėtpmėte pritaikyti 
savo draugovei.

Aš pradėjau rašyti sa.vo straipsnius 
prieš Kalėdas. Tuo metu vieno’ miesto 
skautai dirbo žaislus bei dovanėles ne
turtingiems vaikams, gyvenantiems nuo
šaliose vietose. Šis geras darbas skautams 
nusipelnė 'garbės ir džiaugsmo.

Sekdami gražiu to miesto brolių pa
vyzdžiu, ir mes turėtume ieškoti priemo-

Dirbk iš visos širdies
Ką tik grįžau iš atostogų. Praleidau 

dvi savaites kaime, lankiau senas bažny
čias ir kalbėjausi su ūkininkais.

Vienoj vietoj užtikau keistą seną kal
vę. Buvo vėlus popietis ir jauki ugnelė 
mane nepaprastai viliojo. įkišau galvą pro 
duris ir išgirdau smagų balsą, kviečiantį 
mane įeiti. Ir aš radau maloniausią kal
vį, kurį pasaulis buvo matęs.

Jis papasakojo man, kad kalvė jau 
daug metų priklausė jo šeimai.

Aš paklausiau:
—* Jūs, tur būt, nedaug darbo turite 

šiais laikais? Žmonės daugelį sau reika
lingų dalykų gauna mieste, namų darbas 
beveik nereikalingas.

— Man pakanka darbo, ■— atsakė 
kalvis, — aš kaustau arklius ir taisau 
arklus bei kitus panašius įrankius.

—• Ar jūsų darbas ne monotoniškas? 
—- paklausiau.

— Ne, pone, — atsakė kalvis. — Aš 
stengiuosi daryti geresnes pasagas, kaip 
mano tėvas, nors tai ir nelengva: geležis 
nebėra tokia gera. Darbas nėra nuobo

III skautų įstatą

nių padėti tiems, kurie gyvenimo nu
skriausti. Kūdikiai, ligonys, invalidai, 
nebyliai, bedarbiai — jie visi reikalingi 
paramas. Kai kuriose apylinkėse skautai 
rūpinasi aklaisiais, lanko juos namuose, 
eina pasivaikščioti su jais ir pasakoja 
jiems apie tai, ką mato.

Dar vienas žodis: mūsų akys turi ma
tyti, kas geriausia ir gražiausia pasauly
je. Malonus elgesys ir laiminga šypsena 
gali padaryti daug gero. Skaisti nuotai
ka lengvai persiduoda kitiems ir linksmu
mo bijo visos juodos mintys bei rūpes
čiai. Jūs niekuomet nežinote, su kuo jums 
teks susidurti; 'taigi, padarykite savo 
kasdieninį gerą darbelį: būkite linksmi. 
Yra tikras faktas, kad vieno skauto sma
gi šypsena ir malonus pasveikinimas 
grąžino žmogui norą gyventi. Tą rytą jis 
norėjo nusižudyti, bet sutikęs berniuką, 
nutarė nepasiduoti.

Nesąmoningas skauto darbelis išgel
bėjo gyvybę, kitas įsteigė Amerikos 
skautus — ką jūs žinote: gal ir jūsų geri 
darbeliai turės nelauktų .pasėkų.

dus, jeigu dirbi iš visos širdiės. Žmogus 
visuomet suranda kažką įdomaus. Eikite 
su manim( pone, aš jums parodysiu, apie 
ką aš kalbu.

Mes nuėjome į mažą sandėliuką ir aš 
pamačiau gražius geležinius vartus.

— Tai mano darbas, — pasakė kal
vis paprastai, bet išdidžiai, — jis nėra 
monotoniškas. Aš myliu šiuos vartus. 
Ryt pradėsiu antrą jų dalį. Praeis kele
tą mėnesių, kol aš ją baigsiu, nes dirbu 
tiktai laisvu laiku. Bęt man smagu pa
galvoti, kad mano vartai laikys ilgus me
tus. Matot, jie keliaus į Ameriką ir sto
vės prie įėjimo į didelį dvarą. Vienas 
amerikietis pravažiavo pfo mūsų kaimą 
prieš metus ir vieną dieną ir užsakė šiuos 
vartus. Jis man užmokėjo iš anksto, bet 
aš tų pinigų išleisti nedrįstu. Lauksiu, 
kol darbas bus visai užbaigtas ir atiduo
tas.

Grįžau iš atostogų nepaprastai paten
kintas: mačiau žmogų, kuris mėgo savo 
profesiją, dirbo iš visos širdies ir kuris 
buvo toks teisingas, kad nenorėjo išleisti 
pinigų, iš anksto užmokėtų už jo darbą.
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Po vakarienės vėl teoretiškai susipaži
nom su karo laivais.

Karo laivai turi būti gerai ginkluoti, 
šarvuoti (pradedant nuo 3000 tonų), turi 
būti greiti ir turėti didelę kuro atsargą. 
Laivų yra įvairių rūšių ir tipų: naikinto
jų, lengvųjų, sunkiųjų ir šarvuotų krei
serių, drednoutų (kovos laivų), povande
ninių laivų, minininkų ir kitų smulkesnių. 
Vieni jų skiriami kovai toli jūrose, kiti 
krantų apsaugai. Drednoutas yra dau
giausia šarvuotas, turi didžiąsias patran
kas ir yra nerangiausias. „Prezidentas 
Smetona“ yra buvęs eskadrinis vokiečių 
minų gaudytojas. Jis sėdi negiliai vande
ny, nes minos statomos apie 6 m. nuo pa
viršiaus, tai minininko gramzda turi būti 
mažesnė, kad jis plaukdamas neužkliu
dytų jų ir, kad nebūtų susprogdintas. 
Karo laive prieky gyvena jūreiviai, pas
kui eina amunicijos sandėliai, kūryklos, 
mašinų skyrius ir užpakaly karininkų ka
jutės. Ant denio galuose stovi patrankos, 
o iš šonų kulkosvydžiai. Įgula susideda 
Įvairių specialybių jūreivių, k. t., signali
ninkų, radio telegrafistų, vairininkų, arti
leristų, minininkų, kulkosvydininkų, kū
rikų, mašinistų ir kt. Jiems vadovauja tų 
Sričių puskarininkiai ir karininkai. Lai
vas, išeidamas iš uosto, keičia vėliavas. 
Laivo užpakaly esanti vėliava nuleidžia
ma, o pakeliama stiebe vad. žygio vėlia
va. Laivo įgula, žiūrint laivo dydžio, su
skirstyta į dvi ar tris vachtas. Kai viena 
vachta budi, tai kitos ilsisi.

Sulyginus karo ir prekinius laivus, 
gaunasi toks vaizdas: tipo „Regent“: 5500 
ton., 1500 Hp., įkūrimo laik. apie 8 v., įgu
la apie 25 žm. — viena maš.; tipo „Mais
tas“: 800 ton., 400 Hp, įkūrimo laik. apie 
6—12 vai., įgula apie 17 žm., viena maš.; 
tipo „Pr. Smetona“: 500 ton., 1850 Hp, 
įkūrimo laik. apie ‘/s.—2 vai., įgula apie 
70 žm. — dvi mašinos.

Susipažinome su gariniais varikliais. 
Garui pagaminti vartojamas gėlas vanduo, 
nes jūrinis vanduo labai greit užteršia ir 
sugraužia katilus. Didieji laivai turi savo 
garinimo mašinas, kurių pagalba pasiga
mina gėlaus vandens, bet tai kaštuoja la
bai brangiai. Kad gėlas vanduo dykai ne
sieikvotų, garas neišleidžiamas, o eina į 
šaldytuvus, kur atšala, virsta vandeniu ir 
vėl yra sunaudojamas.

Prek. laivuose garas gaminamas kati
luose, kur storais vamzdžiais eina ugnis, 
o aplink juos randasi vanduo. Tokio lai
vo garų iki reikiamo spaudimo pakėlimui 
reik daug laiko. Karo laivų katiluose 
vanduo randasi visai plonuose vamzdžiuo
se, kurių yra apie tūkstantį. Ugnis juos

Wis- Kursai
(Tęsinys iš Sk. A. 5 nr.).

šildo, jie greit įkaista ir todėl pakūrimas 
greitesnis. Kariški laivai turi visad dvi 
mašinas.

Antra diena (IV.18).
Keliamės 6 vai., rengiamės. Ankstybas 

skautininkas — kursų vadas pats prave
da jūrišką mankštą. Šiandien įdomiausia 
diena, nes gaunam išplaukti jūron pir
muoju mūsų mokomu karo laivu „Prezi
dentas Smetona“. Čia dabar kiekvienas 
vis siūlo visokius savo patarimus prieš 
išplaukiant. Patarė mums nevalgyti daug, 
bet mes kad kirtom, tai kirtom. Sakom, 
ar taip, ar šiaip, tas pats kelias veda Lat
vijos sostinėm Žygiuojam uostan. Iš 
„Prezidento Smetonos“ kamino rūksta 
dūmai. Lipam laivan. Su mumis lipa taip 
pat daug kariškių ir šiaip svečių, nes ka
ro laivu paplaukiot proga pasitaiko labai 
retai.

Išsirikiuojami laivo užpakaly, greta 
laivo įgulos, dviem eilėm, viena prieš kitą. 
Vėliavos pakėlimas. Giedam himną ir tuo 
tarpu pamažu laivo užpakaly kyla trispal
vė vėliava su baltu vyties kryžiumi, rau
doname skyde. Tai mūsų karo laivyno vė
liava.

Subruzdo tuojau visa įgula, nes lai
vas ruošiasi išplaukti. Sirena. Pasijudi- 
nom. Pradėjus plaukti, keičiamos vėlia
vos: pakeltoji nuleidžiama, o keliama vė
liava užpakaliniame stiebe. Plaukiam... 
Locų bokštas, švyturiai, molai, jūra. Lau
kėm, kad tuoj laivą nučiups bangos ir 
pradės mėtyt, bet apsivylėm, nes jūra 
beveik rami. Bocmanas (laivo viršila) 
prikabino lagą; tai prietaisas nuplauktam 
keliui matuoti. Pasirodė, kad plaukiam 
12—13 (24 klm.) jūrmylių per valandą.

Susiskirstę grupėmis, pradėjom apžiū
rinėti laivą. Nuėjom į laivo priekį, kur 
yra mašina inkarams nuleisti ir pakelti; 
paskui apžiūrėjom priešlėktuvinius gin
klus. Nuėjom į kūryklas, kur gaminamas 
garas. Sraigtų, stūmoklių dešimtys. Pri
mena trupučiuką pragarą. Perėjome į ma
šinų skyrių, kur dirba dvi 1850 HP ma
šinos. Toliau nuėjome ant laivo vado til
telio, į vairininko būdelę ir prie kompa
so. Čia pirmą kartą praktiškai susipaži
nom su tikru jūrų kompasu ir vairavimu. 
Sis kompasas yra labai jautrus ir į jį vei
kia aplinkinės geležys, o ypač kaminas. 
Kad tą veikimą pašalintų, iš šonų ir prie
ky yra pritaisytos geležys, kurios, būda

mos arčiau, turi tiek pat galios, kiek kiti 
didesni aplinkiniai metaliniai masyvai. 
Vienas kompasas yra dar aukščiau, arti
lerijos karininko tiltelyje, kur be to ran
dasi prožektorius ir kiti artilerijos šaudy
mui reikalingi prietaisai.

Apžiūrėjome valtis, nulipome žemyn 
ir nuėjom į jūreivių patalpas. Čia vietos 
labai maža. Nedidelė keturkampė patalpa 
yra kartu ir jūreivių valgomasis ir susi
rinkimų salė ir mokymo klasė ir pagaliau 
miegamasis. Stalai, suolai ir lenta sudeda
mi prie lubų ir tuščioje patalpoje kabina
mi gamakai (kabančios lovos).

Klaipėda išnyko akių. Dar kurį lai
ką matėsi fabriko kaminas, bet ir tas din
go už horizonto. Pasirodė Palangos baž
nyčios bokštas, Birutės kalnas. Praplau- 
kėm pro Palangą ir nuplaukėm Šventosios 
uosto linkui. Prie šio uosto buvom pri
plaukę visai arti. Tolumoje pasirodė švy
turys, tai jau Latvija. Iš čia pasukom tie
siog jūron. Šia kryptimi plaukėm apie 3 
jūrmyles ir tada pasukom atgal į Klaipė
dą. Beveik po 4 v. plaukimo, vėl įplau- 
kėm į Klaipėdos uostą. Logas rodė, kad 
nuplaukta 50 jūrmylių. Prisiartinom priė 
vietos, kur žuvo jūrų skautų laivas „Bu
dys“. Žuvusiems pagerbti nuleidom jūron 
vainiką. Ji jį priglaudė taip, kaip ir tuos 
narsuolius, kurie taip garbingai už savo 
jūrą ir tėvynę paguldė galvas. Garbė 
jiems! Kursų vadas pažymėjo, jog jų 
auka pašventino šiuos Lietuvos vartus į 
pasaulį ir jog mūs jaunimo pareiga yra 
nepamiršti šios aukos ir šių šventųjų 
vartų.

Visi sulipom į viršų, kad netrukdytu
mėm jūreiviams darbo. Čia kaip tik pro 

(Tęsinys 203 pslp.)

Kai būsi Klaipėdoje, aplankyk vietą, kur 
žuvo pirmasis mūsų skautų jūrų laivas ir 
3 jūrų skautai. Ši vieta yra pažymėta 

kryžiumi (Šiaurės mole).
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Vilijamas taisosi
Vilijamui dažnai sakydavo, kad jo 

gyvenimas būtų daug laimingesnis, jeigu 
jis eitų tiesiu, siauru dorybės keliu, bet 
iki šiol jo ta mintis neviliodavo. Jis ver
čiau džiaugėsi laime, kurią jam teikė jo 
kasdieniniai darbai, ir nepasitikėjo tuo, 
ką jam pranašavo kažkoks neaiškus gy
venimas. Bet vieną dieną jo sąžinė su
bruzdo.

Mokykloje pasirodė buvęs jos auklė
tinis ir pasakė karštą kalbą apie pasiau
kojimą ir tarnavimą kitiems. Pirmą kartą 
savo gyvenime Vilijamas rimtai susimąs
tė: pasirodė, kad jo gyvenimas toli gra
žu nebuvo pavyzdingas. Bet dar ne per 
vėlu: dar galima atitaisyti savo klaidas 
ir pradėti dorai gyventi.

Pasakyta mokykloje kalba padarė vi
siems didelį įspūdį; ir tikrai, malonu bu
vo pagalvoti, kad visi tave mylės, tavim 
gėrėsis ir tau dėkos, jeigu gyvensi ramų 
gyvenimą, pilną pasiaukojimo ir meilės 
kitiems.

Grįždamas iš mokyklos namo Vilija
mas nutarė, kad nauja mintis, gal, ir ne 
visai bloga. Vertėtų pabandyti. Geriau
sia pradėti kitą rytą — ne anksčiau. Vi
lijamas buvo geras organizatorius ir, mėg
davo griežtumą bei aiškumą. Nauja die
na naujam gyvenimui. Nėra prasmės pra
dėti kilnų gyvenimą tokią dieną, kuri vi
sai nekilniai prasidėjo. Bet rytoj, šven
tadienį, jis pasirodys naujoj šviesoj ir vi
si jį mylės, gėrėsis juo ir dėkos jam. Tai 
bus labai nepaprasta ir malonu.

Tuo tarpu dar pasiliko pusė dienos, 
kurią galima gyventi įprastu būdu, nepa- 
siaukojant ir netarnaujant kitiems.

Vilijamas greit susirado savo ištiki
mus draugus Joną, Henriką ir Miką, ir 
jie visi padarė iškylą į pikčiausio ūki
ninko mišką, tikėdamiesi susilaukti sma
gios medžioklės Bet ūkininkas buvo iš
važiavęs į turgų, ir berniukų viltys Neiš
sipildė. Jie plaukė jo laiveliu, laipiojo į 
jo medžius, erzino jo pririštus šunes — 
bet veltui. Tada jie sekiojo vienas kitą 
per kaimą ir pagaliau atliko karišką ma
nevrą Jono miegamajam kambary. Bet 
apačioj buvo valgomasis ir nuo berniukų 
energingo žygiavimo tinkas ėmė byrėti 
nuo lubų; todėl Jono mamytė greit iš
prašė visus laukan

Atsisėdę žalioj pievelėj paprūdėj, jie 
ėmė dalintis įspūdžiais apie skaitytas 
knygas ir vienas iškėlė klausimą, ar miš
kuose dar galima būtų rasti laukinių 
žvėrių.

— Tikriausiai yra, — pareiškė Jonas, 
— jie slepiasi dienos metu, kad niekas 
jų nepamatytų, ir tik naktį išlenda iš sa
vo urvų. Niekas nevaikšto miškuose nak
timis, taigi niekas jų ir nemato. Bet aš 
esu įsitikinęs, kad jų yra. Paimkime sa
vo lankus ir vilyčias ir atsikeikime naktį.

— Eikime šiąniakt, — karštai prita
rė savo draugui Mikas.

Vilijamas staigiai atsiminė, kad jis 
pasiryžo pradėti naują gyvenimą ir su
prato, kad vidurnakčio medžioklė nesu
derinama su kilniais idealais.

— Aš negaliu eiti šiąnakt, — jis pa
sakė tyliai.

— Ką? Ar bijai? — susijuokė Hen
rikas; jis visai neabejojo Vilijamo nar
sumu, bet jam rūpėjo sukelti šiokį tokį 
sumišimą.

Ir tas jam kuo puikiausiai pasisekė.
Kuomet Vilijamas ir Henrikas paga

liau atsikėlė nuo žemės, šlapi ir purvini 
ir apdaužyti, Jonas ir Mikas pažiūrėjo į 
juos kritiškais žvilgsniais.

— Vilijamas laimėjo, ir jūs abu bai
siai atrodote.

Henrikas nušluostė žemę nuo savo 
veido.

— Vadinasi, tu nebijai. Kuomet mes' 
eisime į medžioklę?

Vilijamas pakraipė galvą: vieną ilgą 
dieną jis mėgins gyventi dorą gyvenimą, 
bet, gal būt, nieko ypatingai gero iš to 
neišeis. Nereikia iš anksto užtrenkti du
ris į seną gyvenimą.

— Aš pranešiu jums rytoj, — jis pa
sakė pagaliau atsargiai.

— Tvarkoj. O dabar padarykime lenk
tynes ant vienos kojos aplink šią pievą.

--------- •---------
Vilijamas pabudo. Buvo rytas ir nau

jas gyvenimas turėjo prasidėti. Vilijamas 
uždainavo savo balsią, nemelodingą ry
tinę dainą, bet tuoj vėl nutilo,

—• Galėčiau pažadinti ką nors, — jis 
pastebėjo šepečiui ir šukoms... Ponas 
Brown dažnai sakydavo, kad žmogus, 
girdėdamas Vilijamo rytines dainas, ga
lėtų pasidaryti girtuokliu... Jis sušukavo 
savo plaukus ir nepaprastai tyliai ir 
tvarkingai nusileido laiptais į valgomąjį 
kambarį.

Ponas Brown sėdėjo už pusryčių sta
lo ir skaitė laikraštį.

— Labas rytas, tėveli, — pasisveiki
no Vilijamas mandagiai.

Ponas Brown kažką sumurmėjo,
— Ar girdėjai mane dainuojant šį 

rytą? — paklausė Vilijamas maloniai. 
Jeigu jis pasiryžo pasiaukoti kitiems, jis 
norėjo, kad jo aukos būtų pastebimos ir 
įvertinamos.

Bet p. Brown nieko neatsakė. Vilija
mas atsiduso: sunku išsivaizduoti, kad 
jo tėvelis juo kada nors imtų gėrėtis ar
ba jam dėkoti... •

Tada įėjo ponia Brown, Vilijamo se
sutė ir jo brolis.

— Labas rytas, — pasakė Vilijamas 
meiliai.

Robertas įtartinai pažiūrėjo į jį.
— Kokius pokštus tu šiandien sugal

vojai? — jis paklausė.
Vilijamas nieko neatsakė ir tik tyliai 

į jį pažiūrėjo,
— Ką tu šįryt veiksi, Vilijamai? — 

pasiteiravo ponia Brown.
— Man nesvarbu, mamyte, — atsakė 

Vilijamas, — tik aš noriu tau padėti. Aš 
darysiu visa, ką tu man liepsi.

Ponia Brown krūptelėjo.
— Ar tu nesveikuoji, mielas Vilija

mai? — ji paklausė susirūpinusi.
— Jeigu tu nori padėti, — pastebėjo

r

Vilijamo sesutė, — tu gali sutvarkyti 
lysves darže, kurias tu ir tavo draugai 
vakar išmindžiojo.

Į žmones, kurie kalba tokiu tonu, ge
riausia nekreipti jokio dėmesio.

— Ar tikrai nieko nėra, ką aš ga
lėčiau šįryt padaryti, mamyte? — pa
kartojo Vilijamas.

Motina nežinojo, ką atsakyti. Tėvelis 
atsistojo, sudėjo laikraštį ir pastebėjo:

— Paklausyk mano patarimo ir sau
gokis jo šįryt. Jis kažką iškrės.

Vilijamas vėl atsiduso: yra žmonių, 
kurie nevertina nei pasiaukojimo, nei tar
navimo kitiems...

Po pusryčių Vilijamas išėjo į sodą. 
Neužilgo gatvėje pasirodė Jonas, Mikas 
ir Henrikas.

—* Eikš su mumis, — šaukė Jonas per 
tvorą.

Kažkodėl sunku gyventi šventą gyve
nimą ir neprisidėti prie savo draugų. Bet 
kartą pasiryžai, turi ištesėti.

— Negaliu šiandien, — jis atsakė 
griežtai. — Esu užimtas.

— Ką šnekil
— Tikrai turiu darbo ir negaliu eiti 

su jumis. Ir, prašau, nemėtyk akmeniu
kų į mūsų katę.

— Ar tai katė? Aš maniau, kad tai 
sena kailių pirštinė, kurią kažkas išmetė.

Norėdamas apginti savo naminio gy
vulio garbę, Vilijamas šoko prie tvoros, 
bet jo draugai pabėgo ir jis paliko vie
nas.

— Vilijamai, mano mielas, kodėl nei
ni žaisti su savo draugais? — paklausė 
ponia Brown pro langą.

— Aš noriu tau padėti, — atsakė Vi
lijamas rimtai. — Aš nenoriu žaisti su 
savo draugais.
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Tai buvo gražiai pasakyta, kilniai ir 
altruistiškai.

— Aš suieškosiu vaistų, kurių neuž
baigei gerti po kokliušo, — pasakė ponia 
Brown nusiminusi ir pasitraukė nuo 
lango.

Vilijamas ėmė nesmagiai dairytis: at
rodė, kad jo pasiaukojimo ir pagalbos nė 
vienas žmogus pasaulyje nebuvo reika
lingas. Bet nereikia nusiminti — dar vi
sa diena priešaky... Taip, reikia padaryti 
kiekvienam gerą darbą, malonų siurpri
zą. Tai puiki mintis...

Vilijamas nuėjo į miegamąjį kamba
rį. Ten, stalčiuje, jis laikė eilėraštį, kurį 
rado prieš savaitę vienoje Roberto kny
goje. Poema prasidėjo šiais žodžiais:

Magdute, tu 
graži, skaisti, 
vienintelė pasauly...

Nėra abejonės: Robertas myli Mag
daleną Kurmytę. Ji vienintelė pasauly, 
bet jis nedrįsta jai apie tai pasakyti. Tie
są pasakius, Vilijamas paslėpė šį eilėraš
tį, kad turėtų tūzą rankoj prieš savo bro
lį, bet visa tai priklausė jo senam, ne
doram gyvenimui. Pradėjęs naują gyve
nimą, jis turi padėti savo broliui. Eilė
raštis baigėsi žodžiais:

Būk man gera:
išrink mane 
iš visų kitų vyrų.

Vargšas Robertas! jis norėtų susiža
dėti su ja. Gal jis nedrįsta jos paklausti, 
o gal ji jam atsakė... Bet Vilijamas dar 
gyvas ir kol jis gyvas, jis Robertui padės!

---------------------
Jis balsiai pabeldė į duris. Laimė, 

Magdalena Kurmytė buvo namie.
— Labą dieną, — ji pasakė.
— Labą dieną, — atsakė Vilijamas 

rimtai. — Ar Robertas prašė jūsų ran
kos?

— Ne, koks keistas klausimas. Įeik 
ir pasiaiškink.

Vilijamas pasekė ją į salioną. Jie at
sisėdo. Vilijamas atrodė susikaupęs ir 
rūstus.

— Jis myli jus, — pasakė jis paslap
tingu tonu.

Magdalenos akys šokinėjo.
— Ar jis atsiuntė tave pas mane?
Vilijamas neatsakė į klausimą.
— Jis jus širdingai myli ir nori, kad 

jūs už jo ištekėtumėte.
Magdalena paraudo.
— Kodėl jis pats neateina?
— Jis bailus, — atsakė Vilijamas, — 

jis visuomet bailus, kai įsimyli. Bet jis 
nori, kad jūs už jo tekėtumėte. Prašau, 
neatsisakykite! Būkite gera. Aš irgi sten
giuosi būti geras ir todėl atėjau pas jus.

— Suprantu, — atsakė panelė. — Ar 
tu tikrai žinai, kad jis mane myli?

— Iš visos širdies. Rašo eilėraščius— 
nemiega, nevalgo — kartoja jūsų vardą 
ir deda ranką ant širdies — įrašo jūsų 
raides visuose namuose ir siunčia jums 
gėlių.

— Aš niekuomet negavau gėlių iš jo.
— Žinoma, jos visos žūva pašte, — 

paaiškino Vilijamas nesivaržydamas, — 
bet jis pamažu miršta iš meilės. Jis kas
dien vis labiau plonėja. Jeigu nesusiža
dėsite su juo, jis greit paliks šį pasaulį 
ir jūs turėsite atsakyti prieš teismą už 
žmogžudystę.

— Dieve mano! — sušuko p-lė Kur
mytė.

— Tikiuosi, kad prie to neprieis, — 
nuramino ją malonus svečias, — aš pa
sistengsiu, kad nieko panašaus neįvyktų. 
Bet jeigu jūs užsispirsite, aš negaran
tuoju.

— Ar jis žino, kad tu atėjai? — pa
klausė p-lė Kurmytė.

— Ne, aš jam nieko nesakiau. Aš 
noriu jį nustebinti.

— Jis tikrai nustebs, — sumurmėjo 
p-lė Kurmytė.

— Tai jūs sutinkate tekėti už jo? — 
sušuko Vilijamas džiaugsmingai.

— Žinoma, kadangi jis to nori.
— Gal, gal jūs jam parašytumėte laiš

kelį. Jis man nepatikės, — paprašė Vi
lijamas.

Vos sulaikydama juoką, kuris kas 
minutę vis labiau norėjo išsiveržti iš jos 
lūpų, p-lė Magdalena atsisėdo prie rašo
mojo stalo.

Brangus Robertai (ji rašė), 
Patenkindama Vilijamo prašy

mą, aš pasižadu ištekėti už jūsų kada tik 
panorėsite.

Jūsų 
Magdalena Kurmytė.

Šį laiškelį ji perdavė Vilijamui. Jis 
perskaitė ir įsikišo jį į kišenę.

— Aš jums širdingai dėkoju, — jis 
karštai pasakė.

— Nėr už ką, — atsakė p-lė Magda
lena kukliai. — Tai buvo tikras malo
numas.

Be galo patenkintas savim ir visu pa
sauliu Vilijamas nužingsniavo namo. Šis 
geras darbas tikrai pasisekė. Dabar lie
ka tiktai suteikti malonumą mamytei ir 
sesutei. Ir tai neturėtų būti per sunku...

---------•---------
Prisiartinęs prie namų, Vilijamas iš

girdo savo sesutės balsą.
— Man be galo gaila, ponia Šalviene, 

— kalbėjo Elena nuolankiu balsu, — bet 
aš tikrai negalėsiu ateiti pas tamstas šį 
vakarą. Aš jau seniai pažadėjau ponams 
Dailiams. Dėkoju širdingai už malonų 
kvietimą. Viso labo, ponia,

Vilijamas drauge su sesute įėjo į val
gomąjį-

— Ko ji norėjo? — paklausė ponia 
Brown. — Eik ir nusiplauk rankas, Vili- 
jamai.

— Ji norėjo, kad aš užeičiau pas juos 
šį vakarą, bet aš pasakiau turinti eiti 
pas Dailius. Kaip gerai, kad greit sugal
vojau priežastį.

Vilijamas nebegirdėjo paskutinio sa
kinio, nes vis dar trokšdamas eiti tiesiu 
keliu, jis plovėsi rankas su širdingu atsi
davimu. Staiga jis visas nušvito: reikia 
padėti seseriai. Reikia pasirūpinti, kad 
ji galėtų praleisti vakarą su Šalviais. Juk 
ji pati gailėjosi turinti eiti pas Dailius.

------—•---------
Tuoj po priešpiečių — Robertas ne

parėjo namo iš savo klubo — Vilijamas 
iškeliavo pas Dailius,

Tarnaitė atidarė duris ir nuvedė sve
čią į salioną. Netrukus įėjo pati šeimi
ninkė, maloni, linksma ponia.

— Aš esu Elenos atsiųstas, — pareiš
kė Vilijamas be jokių ceremonijų, — jį 
negalės ateitį pas jus šį vakarą.

Ponios veidas ištyso.
— Kaip gaila, — ji pasakė, — mano 

dukterys matė ją šįryt ir ji sakėsi mie
lai ateisianti.

Atrodė, kad paaiškinimas būtinai rei
kalingas. Vilijamas niekuomet nesustoda
vo pusiaukely.

—• Ji ką tik dabar susirgo, — jis pa
sakė.

— Ką tu sakai? Ar iš tikro? — sušu
ko p. Dailiuvienė išsigandusi. — Tikiuosi, 
kad tai nieko pavojinga.

Vilijamas susimąstė: jeigu liga nėra 
pavojinga, ji galėtų pasveikti iki vaka
ro. Geriau pasirinkti sunkią ligą.

— Jos būklė labai pavojinga, — pa
sakė Vilijamas niūriai.

—. Dieve mano! Kas tai galėtų būti?
— paklausė ponia.

Vilijamas pergalvojo visas ligas, ku
rios jam buvo žinomos. Nė viena neat
rodė pakankamai rimta. Bet — ką dar
žininkas sakė prieš porą dienų? Jo bro
lis susirgo nuo-nuo —

— Nuomaro liga, — pasakė Vilija
mas staigiai.

— Nuomaro liga? — suklykė ponia. 
Vilijamas nenusileido.

— Taip, gydytojas sako, kad ji ser
ga nuomaro liga, — jis pakartojo ramiai.

— Dieve susimilk! — sudejavo ponia 
Dailiuvienė. — Kada jūs tai pastebėjot? 
Ar galėsite ją išgydyti? Ar vargšė mer
gaitė guli lovoje? Juk tai baisu!

Vadinasi, jo žodžiai padarė įspūdį. 
Gal dar ką nors pridėti?

— Gydytojas mano, kad ji ir džiova 
serga, — jis pasakė abejingai, — bet jis 
dar nežino, ar tikrai taip yra.

Ponia Dailiuvienė vėl suklykė:
— Teisingas daugiau! Ir ji visuomet 

tokia sveika atrodydavo. Mano dukterys 
tikrai labai nulius, išgirdusios tokią blo
gą naujieną. Pasakyk — pasakyk man, 
kada jūs visa tai pastebėjote?

Pasikalbėjimas darėsi nemalonus. Atė
jo laikas kuo greičiausiai išsinešdinti.

— Tuoj po priešpiečių, — atsakė Vi
lijamas žymiai pralinksmėjęs. — Bet aš 
manau, kad man laikas eiti. Sudiev, po
nia.

Ir jis išėjo iš saliono, palikęs ponią 
Dailiuvienę visiškai nusiminusią.

Pas ponus Šalvius viskas ėjo daug 
sklandžiau: Vilijamas pranešė, kad Ele
na labai dėkojanti ir vis dėlto vakare 
atsilankysianti.

Atlikęs ir šį uždavinį, jis pasišaukė 
šunį ir nukeliavo į mišką, griežtai laiky
damasis naujojo gyvenimo taisyklių, nors 
jo dvasios pakilimas po truputį pradėjo 
nykti. Kažin ką Jonas, Henrikas ir Mi
kas veikė visą dieną? Nuobodoka be jų, 
bet — užtat visi tave mylės, tavim gė
rėsis ir tau dėkos. Tai irgi šis tas...

---------•---------
Ponia Brown, Robertas ir Elena sė

dėjo salionėly, kuomet Vilijamas parėjo 
iš savo pasivaikščiojimo.

— Nu, Vilijamai, — pasakė p. Brown,
— kaip praleidai dieną?

Nieko neatsakydamas Vilijamas pa
davė savo broliui laiškelį. Robertas jį 
perskaitė, paraudo ir pabalo ir pagaliau 
piktai suriko:

t—• Magdalena Kurmytė! — 
(Tęsinys 206 pslp.).
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/Baltoji Ančia
Ir vėl vasara, ir vėl nauji sumanymai. 

Kitų metų pavyzdžiu ruošiamos kelionės 
baidarėmis.

Iškilo sumanymas praplaukti „uždrau
stą" Nemuno ruožą, pademarklinįjį. Kaip 
žinome, nuo Uciechos dv. abudu Nemuno 
krantai laisvi, o aukščiau apie 45 km Ne
munu eina administracinė linija ir be ypa
tingų leidimų plaukti čia negalima. Dar 
lenkai dažniau rodosi tarp Gardino ir 
Druskininkų, o mūsų baidarininkai dar 
beveik nesirodė čia, lyg jų visai nebūtų 
pasaulyje.

Kaip pasiekti „uždrausto" Nemuno 
ribą, Varviškės kaimą? Galima pridurti 
labai įdomų variantą: pradėti plaukti 
Baltosios Ančios upe, kuri ties Švento- 
jansku, kiek žemiau Varviškės, įteka į 
Nemuną, O Baltoji Ančia teka iš Ančios 
ežero, kurio šiauriniame gale yra Veisė
jų miestelis.

Kilo mintis pradėti kelionę iš Veisie
jų Ančios ežeru, toliau Baltąja Ančia pro 
Kapčiamiestį iki Nemuno ir tada plaukti 
pro Druskininkus, Liškiavą, Merkinę į 
Alytų

Sumanymas įdomus, bet rizikingas, to
dėl nutarėm jį išbandyti „savo kailiu" ir 
tik tada ruošti masinę kelionę.

Birželio mėn. 30 d. sukrovėm ant au
tobuso stogo maišų krūvą — tris išardy
tas baidares su visa manta. Keliavom še
šiese, vis seni prityrę baidarininkai: ka
nauninkas A. Sabaliauskas, pirmo
sios bandomos kelionės Alytus — Kau
nas dalyvis, majoras O. Milaševičius 
su žmona, masinių kelionių reikalų ve
dėjas R. Baublys ir mano Evelina.

Dulkėtais plentais autobusas nuvežė 
mus iki Leipalingio. Veisiejai — dabar 
užkampis, be autobusų susisiekimo. Lei
palingyje pasamdėm du vežimu, kurie 
smėlėtu vieškeliu jau sutemus pargabeno 
mus su visu bagažu į Veisiejų miestelio 
aikštę.

Pernakvoję mokykloje anksti rytą nu- 
gabenom savo turtą į ežero krantą sodo 
gale ir čia sudėjom savo baidares ir jas 
sutvarkėm. Kai viską paruošėm, pradėjo 
lyti. Nuotaikos nenustojom, bet malonūs 
veisiejiškiai privertė mus pasilikti pusry
čiams. Vietoje 5-os, išplaukėm tik 7-tą 
valandą.

Malonu buvo plaukti po ilgos žiemos 
pertraukos lygiu ežero paviršiumi. Trys 
baidarės plaukė greta visai laisvai. Džiau
gėmės laisve, šiltu oru ir ramiais vaiz
dais. Kol perplaukėm visus Ančios eže
ro vingius, mus du kartu sulijo: nesušla- 
pom, nes užsisegėm baidares. Be to, va
sarą „vanduo sausas": bematant išdžiūs
ta!

Pietiniame ežero gale radom Baltosios 
Ančios pradžią. Ties ūkininko vienkiemiu

Prof. S. Kolupaila.

ir Nemunas
čia pamatėm žemą tiltą, po kuriuo pra- 
p.laukėm atsigulę baidarėse.

Baltoji Ančia pasirodė labai tinkama 
baidarei plaukti. Kai kur, tiesa, ji labai 
vingiuota; prie krantų, rąstų plukdymui 
palengvinti, prikalta šakų ir krūmų, bet 
jie nekliudo baidarei. Srovė — smagi, 
vietomis nesuskubdavom pasukti baida
rės ir jos pryšakis įlysdavo į ajerus ar 
krūmus.

Pasisukinėję keletą kilometrų Balto
sios Ančios kilpose, pasiekėm Kapčia
miesčio malūną; tikriau, tai ne malūnas, 
bet... kalvė. Jos didysis plaktas varomas 
vandens jėga. Sako, kai pradeda plakti, 
girdėti net Leipalingyje.

Kapčiamiesčio įžymybė — Emilijos 
Plioteraitės, lietuviškosios Joanos d’Arc, 
kapas. Ji buvo 1831 metų sukilimo metu 
pulko vadu ir žuvo Augustavo miškuose. 
Plioteraitės mirtį jaudinančiai atvaizda
vo Mickevičius savo kūriny:' „Pulkininko 
mirtis". Narsiosios moteriškės kapas ap
leistas, tvora ir kryžius apdaužyti... Di
delė gėda ne tik užkampio — Kapčia
miesčio piliečiams, bet ir visiems mums, 
kad nemokame gerbti didvyrių kapų!

Pasidairę Kapčiamiestyje, pradėjom 
vėl plaukti. Po pusvalandžio irimosi be
galiniais vingiais priplaukėm... vėl prie 
Kapčiamiesčio. Ties Gnedos žiotimis per 
Baltąją Ančią yra plento tiltas. Charak
teringas nesusipratimas. Ant tilto per 
Gnedą yra Plentų valdybos iškaba, ku
rioje parašytas upės vardas... Juodoji 
Ančia! Ir vietos vaikai mėgino mus įti
kinti, kad čia iš tikrųjų teka Juodoji An
čia; štai, kaip gadinami vietovardžiai!

Nuo Gnedos žiočių vandens Baltojoje 
Ančioje pagausėjo. Upė plati ir gili, bent 
baidarei visai pakankama. Tik tie vin
giai! Rodos, nuplaukei keletą kilometrų, 
išlipai į krantą vis toje pačioje vietoje 
vis Kapčiamiestis matyti.

Vieną krantą radom labai gražų, gry
no smėlio, kaip Kuršių kopos. Upė plau
na jos apačią dailiu lanku.

Sužinojom, kad toliau plaukti nebega
lėsime: upė užversta rąstų, palaidai nu-

Baidarės demarklinijoje ties Bugieda 
(rūkas).

plukdytų, kurie užkimšo visą žemupį. Jau 
sutikom atskirus rąstus, įstrigusius sker
sai upę.

Diena buvo šilta, beveik karšta; plau
kėm beveik nusirengę. Karštis buvo blo
gas prognozas: staiga atėjo audra su 
smarkia liūtimi. Pasislėpti nebuvo kur. 
todėl plaukėm peršlapę toliau. Čia visai 
netikėtai pasipainiojo vienas tragikomiš
kas įvykis, kuris kiek pakeitė mūsų pla
nus.

Viename prieš žemą tiltelį pasisukime 
pirmoji baidarė kurioje plaukė kan, Sa
baliauskas su R. Baubliu, dėl nevykusio 
judesio staiga apvirto. Jos įgula išplau
kė į krantą; visi daiktai paliko baida
rėje, tik visiškai peršlapę, su rūbais ir 
foto-reikmenimis drauge. Visą beveik 
turtą pavyko išgelbėti; mūsų ekspedicija 
sustojo ir padėjo džiovinti šlapios įgulos 
turtą, šlapią iki paskutinio siūlo. Neti
kėta maudyklė nepagadino giedrios nuo
taikos tiek nukentėjusių, tiek ir katastro
fos liudininkų. Katastrofos kaltininkai 
buvo dar paguosti „garbės baidarininko" 
titulu.

Džiovinant šlapią ekspedicijos dalį 
paaiškėjo, kad toliau plaukti Baltąja An
čia nebeapsimoka. Todėl susiradom du 
ne visai tinkamu vežimu, sukrovėm ne
išardytas baidares, ir iškilmingai juos ly
dėdami, žygiavom stačiai prie Nemuno.

Upė, kur ją matėm, buvo prikimšta 
rąstų, ypač posūkiuose. Plaukti baidare 
čia jokiu būdu negalima.

Važiavom trumpiausiu keliu į Sugie
dos kaimą, kuris yra tarp Varviškės ir 
Šventojansko. Pavakary pasiekėm aukštą 
Nemuno krantą ir išsikraustėm smėlėtoje 
„vindugėje", kur nuo kranto ritinami į 
vandenį rąstai. Kitoje Nemuno pusėje, 
žemesnėje, buvo matyti Gardino apskri
tis. Buvom visai netoli Gardino, tik, de
ja, nepasiekiamo.

Pasienio sargyba, perspėta apie mūsų 
atvykimą, laukė kitoje vietoje ir tik 
mums įsikūrus su palapinėmis aukštame 
Nemuno krante mus atrado sargybinis ir 
atvyko Varviškės rajono viršininkas. Už- 
kūrėm laužą ir linksmai praleidom vaka
rą neįprastose sąlygose: mūsų siluetai bu
vo toli matyti už Nemuno, Gardino sri
tyje. Prie laužo saugojo mus visą naktį 
sargybinis; nieko ir šiaip nebūtų atsitikę.

Anksti rytą mus sulaikė rūkas: nega
lėjom plaukti „pavojingu" ruožu, nematy; 
darni krantų. Palaukėm, kol saulutė kiek 
sutirpdino rūką. Iškabinti ant rąstų va
kar sušlapę daiktai per naktį dar neiš
džiūvo; sako, mėnulio nebuvo!

Nemunas buvo nepaprastai ramus; kai 
plaukėm, abudu krantai buvo matyti per 
skystą rūką, rausvoje šviesoje.

Pirmą kartą sustojome ties Švento- 
jansku, kur įteka mus apvylusi Baltoji 
Ančia. Visas krantas buvo pristatytas su
rištų sielių. Ties žiotimis — įdomi pilies 
vieta ar piliakalnis. Nedidelis kaimas ant 
abiejų krantų ir tiltas per B. Ančią — ir

(Tęsinys 203 pslp.)
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Sąskrydis - kursai
(Tęsinys iš 199 plp.).

šalį, plaukė didelis prekybos laivas, kuris 
pagal jūrų papročius pirmas pasveikino 
karo laivą. Laivas priplaukė prie kranti
nės. Dabar sunkiausias darbas, tai laivą 
apsukti, nes čia yra nemaža srovė. Darbą 
palengvina du sraigtai. Vienas sukasi į 
vieną, o kitas į kitą pusę, ir laivas gali 
suktis vietoje.

Kursų vadas padėkojo visų vardu laivo 
vadui už viską, pasakė keletą audringų 
žodžių ir įsakė lipt lauk. Išsirikiavom ir, 
kiekvienas, atidavęs vėliavai pagarbą, iš
lipo į krantą.

Grįžome pietaut. Apie apetitą netenka 
ir minėt, nes daug kas ir iš ryto veik ne
valgė, tai dabar šveitė už abu kartus. 1 v. 
liuoslaikio. Vienetų pranešimai apie jų 
veiklą, įrankius ir sumanymus. Iš prane
šimų pamatėm, koks jūrų skautų vienetas 
kaip tvarkosi, kokius turi įrankius ir prie
mones, kokius turi uostus, buklus, rėmė
jus, ir ką ateity žada daryti, kokius plau
kimus rengti ir kt. Daugeliui teko daug 
iš to pasimokyti. Vienetų pranešimai už
sitęsė iki vakarienės. Kiekvieną praneši
mą papildydavo ir reikalingų pamokymų 
ir instrukcijų suteikė kursų vadas. Po va
karienės pradėjom rengtis laužui. Į laužą 
atėjo daug Klaipėdos skaučių ir skautų. 
Atėjo taip pat rajono vadas gen. št. pik. 
Lanskoronskis ir skaut. Labanauskas. 
Laužo programa buvo trumputė, bet įdo
mi. Paskui šokom. Atsidėkodami pulk. 
Lanskorcnskiui už suteiktą paramą sma
giai pakyloj om. Žinoma, nepamiršim ir 
savo vado.

Na, taip įsismaginę sumanėm pakilot 
ir pulko virėją. Šį tai jau kilo jom kaip 
papuolė, laimė tik, kad neapdaužėm, nes 
svoris tai buvo tikrai virėjiškas. Bet, už
tai atsilygindamas, kitą dieną jis mums 
atsiuntė po sviestainį ir sakė, • kad prie 
sriubos pridėjo 30 gr. taukų daugiau (tik 
nežinia ar į visą katilą, ar kiekvienam 
atskirai). Šokom iki 12 valandos. Ir dėkui 
Dievui, kad neilgiau, nes išvargę buvom 
nesvietiškai.

Trečia diena. (IV.19). Kėlėmės 7 v. 
Gimnastikai išėjom pasivaikščioti po miš
ką. Einam prie raupsuotųjų ligoninės. 
Pakeliui apžiūrėjom paminklą, pastatytą 
vokiečių kariams, žuvusiems per karą. Iš 
tolo pažiūrėjom į ligoninę, nes vidun ne
leidžia. Šiurpas pakrato, pagalvojus apie 
tuos vargšus nelaiminguosius. Kas ten 
patenka — nebegrįžta niekuomet. Tai gy
vųjų kapai.

Po pusryčių žygiavom į bažnyčią. Iš 
pamaldų dar kartą nuėjom į uostą. Ap
žiūrėjom molą ir vėl sulipom į „Preziden
tą Smetoną“. Čia jau stovėjo nuleista į 
vandenį būrinė laivo valtis. Nuleidom dar 
šešiairklę valtį. Susėdę bandėm irtis, bet 
kiekvienas irklu dirbo atskirai ir iš pra
džių nieko neišėjo. Teisingai bocmanas 
pasakė, kad dar reik mums daug moky
tis. Paskui dviem pakaitom buvom išvežti 
būrine valtele į Kuršmares. Valtį vairavo 
pats bocmanas — laivo viršila. Padėkoję 
už aiškinimus, nuėjome į Jacht-klūbo 
būklą. Vidury prie židinio pakabintas se
novinio būrinio karo laivo modelis, ant 
sienų prikabinėta įvairių vėliavėlių: tai 
vimpilai, kuriais buvo apdovanoti drau

giškumo ženklan mūs jūrų skautai budžiai 
ir kiti būriuotuojai kelionėse į užjūrius. 
Atnešė dar parodyt hajų tipo jachtos mo
delį. Čia dar pamatėm gražų dalyką, tai 
iš laivo vairo padarytą sietyną. Paprasta, 
bet įspūdinga ir savotiškai gražu. Taip 
beveik ir baigėm II-sius jūrų skautų va
dų kursus.

Atsisveikinom su mūsų kursų vedėju, 
pirmojo Lietuvos mokomojo karo laivo 
„Prezidento Smetonos“ artilerijos karinin
ku sktn. Labanausku. Atsisveikindamas

Baltoji Ančia ir Nemunas
(Tęsinys iš 202 pslp.).

Nemunas ties Šventojansku.

viskas. Nemuno krante radom nufoto
grafuoti labai dailių vaizdų.

Plaukėm be nuotykių. Dešiniajame 
krante nematėm lenkų kareivių ir, apskri
tai, žmonių. Dairėmės, fotografavom, lan- 
kėm visas kiek įdomesnes vietas.

Viena mums labai įsidėmėtina vieta 
buvo ties Lipliūnų kaimu. Čia 1930 me
tų rugpiūčio mėn. 25 d. mėginau plaukti 
garlaiviu „Klaipėda“ siauru farvateriu 
pro dešnįijį krantą. Lenkų kareiviai ta
da mus apšaudė ir sulaikė visai dienai. 
Gerai atmenu tą vietą, kur vyko „teis
mas". Ir dabar Nemunas čia tiek seklus, 
kad baidarės turėjo visai prisiartinti prie 
dešiniojo kranto. Jau grėsė mums antrą 
kartą patirti nemalonumų, bet niekas 
mūsų nepastebėjo ir nereagavo. Išlipom 
į aukštą krantą, kur yra Lipliūnų kaimas, 
ir ilgai dairėmės anapus demarklinijos, 
į plačias pievas, legendarinį Raigradą .. . 
Nemuno vaga čia nepaprastai plati ir la
bai netvarkinga.

Mizarų kaime, prof. L. Vailionio tė
viškėje, jaučiamas Druskininkų artimu
mas: už Nemuno jau prasideda vilos ir 
matyti aukštas bažnyčios bokštas. Ne
trukus pasiekėm Druskininkų salą, kurios 
vidury spygliuota viela pažymėta demark- 
linija. Už salos yra kurorto pliažas, tik 
jisai buvo visai tuščias.

Praplaukę dailų vingį į kairę, pama
tėm Druskininkus, M. K. Čiurlionio gim
tinę. Matyti kurhauzas, orkestro estrada, 
vilos, suolai, takai, tiltai. Svečių dar bu
vo visai mažai, kurortas darė mieguistą 
įspūdį. Mūsų pusėje, Baltašiškės kaime, 
susirinko vaikų būrys, susidomėjęs gra
žiomis baidarėmis.

Liškiavoje aplankėm pilies griuvėsius, 
kurie yra labai gražioje vietoje. Smėlio 

priminė kursų pradžioje duotus pamoky
mus, kaip dirbti ir veikti ir naujų dalykų 
mokytis. Priminė taip pat sąskrydžio san
traukų prisiuntimo terminą. Palinkėjo vi
siems susitikti dar, jei ne stovyklose ir 
kelionėse, tai vėliau kariškoje tarnyboje 
Lietuvos kariškuose laivuose.

Ilgai šitie kursai liks mūsų atmintyje, 
ilgiau, negu kurie kiti. Daug ko čia iš
mokom ir, svarbiausia, — praktiškai.
Kursų dalyvis, jūrų skautas Vasiliauskas, 

P. L. K. Mindaugo laivas.

kalnas tiek buvo įkaitęs nuo saulės, kad 
svilino padus. Liškiavos miestelyje, se
nojo vienuolyno bažnyčioje, netikėtai su
tikom visą mūsų skaučių seserijos vado
vybę su Latvijos gaidomis, kurios eks- 
kursavo autobusu po Dzūkiją. Mūsų rū
bai ne visai tiko tokiam iškilmingam su
sitikimui, bet pasislėpti jau buvo per vė
lu. Latvijos skautės susidomėjo mūsų 
„laivynu"; parodėm visą prašmatnų įren
gimą.

Lenkų kareivius pamatėm tik vieną 
kartą, kai atsisveikinom su demarklinija 
ties Uciechos kaimu. Keletą kartų šne
kėjomės su dešiniojo kranto žmonėmis, 
ypač vaikais; vienoje vietoje vaikučiai 
mums gražiai padainavo.

Sriauni Nemuno srovė lengvai mus at
nešė iki Merkinės, kurios bažnyčios sto
gą pamatėm iš tolo. Merkinėje teko baig
ti kelionę, skubėjome į Kauną. Susto
jome prieš tiltą, smėlėtame kairiajame 
krante ir išardėme baidares, kurias ma
lonus nuovados viršininkas padėjo nu
vežti į miestą. Tik suskubom tvarkyti 
savo turtą, prasidėjo liūtis ir audra.

Kelionė Nemunu pasisekė labai gerai. 
Atrodo, kad nebūtų kliūčių ir masiniam 
plaukimui šiuo Nemuno ruožu. Visas sun
kumas, kaip nugabenti visą baidarių ma
sę į tolimą užkampį, į Varviškes ar Bu- 
giedą. Baltąja Ančia prie dabartinių są
lygų plaukti didesniu būriu neįmanoma.

Ekskursija ties Druskininkais (už 
Nemuno).

Tais sumetimais teko atsisakyti nuo 
sumanymo ruošti šią vasarą masinę ke
lionę Nemunu pro Druskininkus. Pasiūlė 
mums organizuoti plaukimą iš Kauno į 
Rusnę, bet dėl kažin kokių priežasčių iš 
to nieko neišėjo.
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VILIJAMAS TAISOSI
(Tęsinys iš 201 pslp.).

— Juk tu ją įsimylėjęs, tiesa? — pa
klausė Vilijamas. — Tu parašei jai eilė
raštį.

— Ne jai, — šaukė Robertas. — Ji 
sena moteris. Jai beveik 25 metai... Aš 
parašiau eilėraštį Magdalenai Vilkytei.

— Iš kur aš galėjau žinoti? — pasi
piktino Vilijamas. — Tu turėtum rašyti 
pavardes savo eilėraščiuose... Aš ma
niau, kad tu nori su ja susižadėti. Aš tiek 
vargau, kol priverčiau ją parašyti šį laiš
kelį.

Robertas vis skaitė ir skaitė ir neti
kėjo savo akim.

— Aš-aš susižadėjęs su Magdalena 
Kurmyte, — jis dejavo, griebdamasis už 
galvos.

— Robertai, — pastebėjo p. Brown, 
— mano nuomone, tu neturėtumei kal
bėti apie tokius dalykus savo mažo bro
liuko akivaizdoje.

— Aš susižadėjęs su Magdalena Kur
myte, — kartojo Robertas kurčiai ir at
rodė, kad jis neteks proto, — aš-aš pri
rakintas prie jos amžinai, ir vis dėlto my
liu visai kitą.

— Mielas Robertai, — pasakė p. 
Brown, — jeigu įvyko klaida, tu turėsi 
nueiti ir pasiaiškinti.

— Pasiaiškinti! — sušuko Robertas 
beviltiškai, — kaip aš galėčiau pasiaiš
kinti? Juk ji priėmė mano pasiūlymą — 
džentelmenas negali atstumti moters... 
Ir — ir visas mano gyvenimas žuvęs... 
Jis visuomet mane žudo... Aš turėsiu ją 
vesti... ir ji sena moteris... pereitą gimi
mo dieną jai sukako 24 metai... aš gerai 
atsimenu.

— Aš tik norėjau tau pagelbėti, •— 
pasakė Vilijamas.

— Aš pamokysiu tave, kaip gelbėt 
žmonėm, — pasakė Robertas ir atsikėlė 
iš savo vietos.

Vilijamas pasitraukė į šalį ir duryse 
užšoko ant išblyškusios Elenos.

— Visas kaimas apie mane kalba, — 

ji pasakė piktai, — Vilijamas kiekvienam 
papasakojo, kad aš sergu nuomaro liga 
ir džiova.

— Neteisybė, — pastebėjo Vilijamas,
— aš kalbėjau tiktai su ponia Dailiuvie- 
ne. Tu nenorėjai pas ją nueiti, taigi nu
tariau tau padėti. Aš maniau, kad tu bū
si patenkinta ir nueisi pas Šalvius.

— Aš visai nenorėjau eiti pas Šalvius!
— pasakė Elena, — Aš džiaugiausi radu
si priežastį jiems atsakyti.

— Iš kur aš galėjau žinoti? — teisi
nosi Vilijamas. — Aš tik norėjau padėti.

— Bet, Vilijamai, — paklausė p. 
Brown, — kaip tu galėjai manyti, kad 
padėsi Elenai, išsigalvodamas tokias bai
sias ligas?

— Aš verčiau sutikčiau sirgti nuoma
ro liga ir džiova, kaip vesti Magdaleną 
Kurmytę! — prisipažino Robertas.

— Man neaišku, Vilijamai, — pasakė 
p. Brown, — ką tu norėjai tokiu nevy
kusiu elgesiu pasiekti. Palauksim kol tė
velis grįš, o tuo tarpu nueik į miega
mąjį.

— Nuomaro liga! — dejavo Elena.
— 24 metai! 24 metai! — dejavo Ro

bertas, — ir jos plaukai nepakenčiamos 
spalvos.

Iš miegamojo kambario, į kurį Vili
jamas norom nenorom turėjo pasitraukti, 
buvo sunku pasprukti, bet Vilijamas iš
kabino savo „liūdesio vėliavą" (juoda 
kaukuolė, du sukryžiuoti šlaunies kaulai 
ir žodis „gelbėkit" ant balto fono) ir lau
kė draugų.

Jis padarė visa, ką galėjo. Jis gyve
no kilnų gyvenimą, bet niekas jo nesu
prato. Niekas neįvertino jo pasiaukoji
mo, niekas jo nemylėjo, nesigėrėjo juo 
ir nedėkojo jam. Visas pastangos nuėjo 
vėjais ir dabar užteks...

Mažas akmeniukas įkrito pro langą: 
ten, apačioj, stovėjo Jonas, Mikas ir 
Henrikas.

— Alio, mano ištikimi draugai, — pa
sakė Vilijamas, — aš sėdžiu kalėjime —

Pirkim — plaukim!

*
Lengvos puikios ir pigios dvivietės

Baidarės
gaunama:

Skautiškų Reikmenių Tiekimo Sky

riuje, Kaunas, Neprikl. a. 4. Telef. 

40-71.

man liepė eiti gulti — bet aš gerokai iš
alkęs. Ar neturite man stirnos kepsnio 
arba kita ko?

— Turim, — atsakė Jonas ir — klau
sau! — atsakė Mikas...

Vėl akmeniukas įkrito į kambarį. Vi
lijamas pažiūrėjo pro langą ir pamatė 
savo draugų rankose nemažą krepšiuką.

— Puiku! — jis pagalvojo džiaugsmin
gai, nuleido virvę ir įsitraukė proviantą 
į vidų. Ten buvo pusė obuolio, keli susi
klijavę saldainiai, sena bulkutė ir mai
šelis riešutų, kuriuos Mikas nupirko už 
paskutinius savo pinigus.

Vilijamo akys žibėjo.
— Dėkui! — jis sušuko į apačią, — 

dėkui šimtą kartų. O dabar bėkite, kad 
niekas jūsų nepamatytų. Ir atsiminkite, 
kad aš ryt naktį eisiu su jumis į lauki
nių žvėrių medžioklę.
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SENAS GRIOVYS -
gamtos draugų džiaugsmas

Taigi, senas griovys... Kas galėtų ma
nyti, kad apleistas senas griovys, kurio 
krantai karklais ir alksniais apžėlę, kuris 
vidurvasaryje beveik visai išdžiūsta, o 
žiemą iki dugno įšąla ir kuris, rodosi, vien 
drėgme, dumblu ir nuoboduliu atsiduoda, 
galėtų būti kam nors įdomus? Žinoma, 
tiems, kurie į visą gamtą žiūri tik kaip 
į žaliavą ūkiškoms reikmenims gaminti, 
senas griovys nieko įdomaus negali duoti. 
Bet jauniems gamtininkams senas grio
vys yra visas atskiras pasaulis; pasaulis 
platus, įvairus, pilnas grožio ir pasakiš
kų nuotykių; pasaulis, įstengęs patraukti 
visų amžių gamtininkų dėmesį ir nepra
radęs savo įdomumo iki šių dienų.

Tas griovys ne visada būna dumblo
tas, paniūręs ir visų užmirštas. Laikas 
nuo laiko jis pasipuošia skaisčiais žie
dais, pakvimpa mėtom ir medum. Dažnai 
tada jį lanko ir linksmai dūzgia aplink 
bitės ir kamanės. Kaip dausų žiedeliai 
plasnoja šen ir ten lengvučiai drugeliai— 
baliukai. Garsiai tratėdami ir visų bran
giųjų metalų spalvomis žibėdami skraido 
dideli ir maži laumės žirgeliai. Nerūpes
tingai supasi ore, lyg maudosi saulės 
spinduliuose grakščiosios vienadienės. 
Įsižiūrėkime į jas geriau. Koks dailus, 
koks lengvas lieknas jų kūnelis; kaip 
drąsiai, kaip laisvai plasnoja jos ore sa
vo plonučiais sparneliais! Vakar jų ne
simatė. Iš kur gi dabar atsirado tie skrai

Vienadienė.

duoliai, lengvi ir gražūs, kaip kūdikio 
sapnas? Kas jie ir kokį ryšį turi jų sva
jingas plasnojimas su žmogaus gyvenimu, 
su vandeniu, su visu pasauliu?

Vienadienių gyvenimas prasidėjo van
deny. Lygiai prieš metus jos užgimė se
nojo griovio dugne mažų vikšrelių pavi
dale. Kiekvienas vikšrelis turėjo dideles 
žiotis, kad galėtų mažesnius už save van
dens gyventojus ryti ir pašonėse daugy
bę priedelių — žiaunų, kad be oro bū
damos neužtrokštų. Kad turėtų kur nuo 
šalčio ir grobuonių pasislėpti, jis išsirau
sė sau griovio dugne mažą urvelį, o kad 
priešo užkluptas galėtų pasprukti, urve
liui padarė dvi angeles. Bet plaukti jis 
taip ir neišmoko, todėl visas savo kelio
nes po griovio dugną atlikdavo pėsčias.

Kada vikšrelis išaugo ir apdėvėjo sa
vo drabužius, jis nusivilko juos žemėn, 
o apačioje jau turėjo gatavą naują apda
rą, tik daug gražesnį ir didesnį už senąjį. 
Džiaugėsi vikšrelis savo naujais drabu
žiais, o laikas jam bėgo lėtai ir vienodai; 
lygiai taip pat, kaip tas senojo griovio 
vanduo. Pagaliau ir tas apdaras jam pasi
darė per trumpas ir ėmė visur veržti, 
todėl kiek laiko pasikamavęs jis neteko 
kantrybės ir numetė šalin jo kūną var
žantį drabužį. Apačioje jis vėl rado kitą 
apdarą, tik labai keistą; jis taip pakeitė 
vikšrelio išvaizdą, kad šis pats savęs ne
begalėjo pažinti. Ypač nesuprantama jam

Baliukas ropinis.

buvo, kam prie nugaros pritaisyti tokie 
dideli, gražūs sparnai, ką su jais veikti? 
O žiauninių priedėlių nė žymės nebeliko, 
tai nežinia, kaip ir bekvėpuoti. Vikšrelis 
rangosi ir šiaip ir taip, bet kaip jis tik 
pajudina pečius, sparnai suplasnoja ir 
pakelia jį nuo dugno aukštyn.

Ir štai jam ateina į galvą puiki mintis 
— pakilti į vandens paviršių ir pasižiū
rėti, kas ten darosi. Kad nepaklystų, 
mūsų mažasis naras susiranda vandeni
nės mėtos stiebą ir, vikriai kabinėdama- 
sis, lėtai kopia į viršų. Išlindęs iš van
dens jis mato, kaip linksmai kiti vabz
džiai ore skraido; jis taip pat norėtų 
skristi, bet deja: jo sparneliai sušlapę, 
pakilti negalima. Negaišdamas nė minu
tės, jis nusivelka sušlapusį savo drabužį 
ir žiūri. O, kokia laimė! Apačioje vėl yra 
naujas apdaras, tik dar plonesnis, dar 
gražesnis; tai tikrosios vienadienės puoš
nus rūbas, o naujieji sparneliai skaidrūs 
kaip stiklas ir žiba, kaip tikri saulės spin
duliai.

Palikusi ant mėtos lapo visą savo pir
mykštį pavidalą, jaunoji vienadienė pa
kyla į viršų. Ji skraido ir skraido visą 
dieną, geria kvepiantį orą, maudosi sau
lės spinduliuose, o dienai baigiantis, su
deda į vandenį savo kiaušinėlius ir, jėgų 
netekusi, krinta negyva.

Kaip gaila, sako žmonės, kad toks 
dailus padarėlis taip trumpai tegyvena! 
Bet kas žino? Gal vienadienė turi kitokį 
laiko supratimą ir jai jos kelias valandas
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trunkantis gyvenimas atrodo toks pat il
gas ir įvairus, kaip mums savasis...

Nukreipę savo žvilgsnį žemyn, būti
nai pastebėsime, kaip vandens paviršiu
mi greit, greit bėginėja kažkokie sidab
riniai lašeliai. Tai tokie vabalėliai — 
vandeniniai jautukai. Jeigu kas nori būti 
nuoširdžiai linksmas, pasimokink iš jų. 
Pažiūrėk, ką jie daro: vienas skrieja van
deny didelį ratą, antras seka paskui, tre
čias brėžia tokį pat ratą į priešingą pu
sę; ketvirtas suka vidury mažą ratelį, o 
penktasis, kaip koks išdykęs nenuorama, 
lakstydamas pirmyn ir atgal, lyg sten
giasi sunaikinti pirmųjų brėžinius; ir taip 
visą dieną. Tikrai, linksmesnių, laimin
gesnių būtybių niekur daugiau pasauly
je nerasi! Ką gi reiškia tas jų nerūpes
tingas žaidimas? Kas teikia jiems tokio 
didelio džiaugsmo? Ogi saulutė yra šių 
vabaliukų didžiausia laimė; karšti jos 
spinduliai — jų didžiausias džiatigsmas, 
todėl debesuotą dieną jautukų niekur 
nepamatysi. Jie tada slapstosi pakrančių 
urveliuose ir plaukyti, žaisti visai nėra 
linkę.

Jeigu kas nori pamatyti, kaip jautu
kai skraido, reikalinga nueiti prie grio
vio saulei nusileidus. Tada turėsime pro
gos įsitikinti, kad šie vabaliukai, iš van
dens išėję, savo apdaro nenusimeta, kaip 
tai daro vienadienės, bet, ant kurio nors 
pakrančių augalo pasilipę, rūpestingai iš
sidžiovina savo antsparnius, neskubėda
mi išskleidžia dailiai ant nugaros suklos
tytus sparnelius ir tik tada zvimbdami 
pakyla į orą.

Griovio, vandeny ir ant dugno taip pat 
pilna visokių gyvų būtybių. Ypač akį 
traukia dugnu slankiojančios keistos dū
delės. I gyvius jos nepanašios. Tai kas 
tat galėtų būti? Kokios neregimos jėgos 
užvaldė jas ir verčia dugne sukinėtis?

Ar pažįstate nors vieną senienų mė
gėją? Ar jums teko kada matyti, kaip 
jis sėdi savo kambaryje, apsistatęs seno
vinėm skryniom, surūdijusiais ginklais; 
apsikabinėjęs sienas žemėlapiais, pagel
tusiais rankraščiais, išblukusiais, skylė
tais drabužiais; apsidėjęs stalus tašytais 
akmenėliais, molinių puodų šukelėmis, 
pajuodavusiais kaulais? Svetimas ir toli
mas yra šio ,,lobio" saugotojas mūsų kas
dieniam gyvenimui, mūsų galvojimui.

Ar lengva patikėti, kad ir vandeny 
besama panašių atsiskyrėlių, tylių ir 
kruopščių senų daiktų kolekcionierių? 
Jums ne kartą yra tekę girdėti, kad 
minkšto kūnelio gyvuliams gamta sutei
kia tvirtus kiautus, apsaugančius jų pa-

Apsiūvos namelis iš galo.

Apsiuvos namelis 
iš šono.

viršių nuo visokeriopų nemalonumų. Bet 
yra nemaža gležniu kūneliu pasižyminčių 
gyvų būtybių, kurios iš gamtos šios do
vanos nesusilaukia, todėl pačios turi sau 
pasistatyti tinkamus namelius, kuriuose 
ramu, malonu būtų gyventi ir lengva nuo 
priešų pasislėpti.

Geriausi tokių namelių statytojai yra 
vandeninių mašalų vikšreliai — skaidraus 
kūnelio, į kirminėlius panašūs padarė
liai, kurie renka vandenų dugne visokius 
daiktelius ir statosi iš jų sau į vamzdelius 
panašias landynes. Savo statybai jie gali 
sunaudoti viską: smilteles, žvirgždelius, 
į dugną nusėdusias augalų sėklas, van
deninių žolių stiebų bei lapų gabaliukus, 
medžio šapelius, minkštakūnių kiaukutė- 
lius bei jų skeveldrėles ir t. t. Dargi yra 
buvę atsitikimų, kad netoli fabriko tekė
jusio upelio apsiuvos (taip vadinasi šie 
vikšreliai) savo nameliams panaudojo 
akmens anglies trupinėlius, atsitiktinai 
vėjo nuneštus iki upelio ir nusėdusius į 
dugną. Pažymėtina, kad vienos rūšies 
apsiuvos savo vamzdeliams lipdyti daž
niausia naudoja tą pačią medžiagą: vieni

BUVO ŠALTIS
Tai kad kliuvo! 
Visiems kliuvo! 
Sniego skraistėn įsisupęs 
atvažiavo, atbraškėjo — 
senis Šaltis mus aplankė. 
Tikra tiesa, — jis čia buvo. 
Daug jis nuskaudė, 
daug gyvybių žuvo 
nuo jo rankos geležinės, 
nesgi jis širdies ledinės. 
Visi džiaugės, kad jis miręs, 
kad perkaršęs, kad sušalęs; 
ir kalbėjo, kad nuo slogos 
(nors netaip blogos ligos) 
jis jau miręs.
Bet kai tik nugrimzdo sausis, 
ir vasaris draug su vėju 
čia atslinko, atklegėjo, 
senis Šaltis važin sėdęs 
atvažiavo, atpyškėjo 
ir į pusnis pasinėręs, 
nosį, veidą kam nutvėręs 
gnaibyti pradėjo.
Ką paglosto — raitos ausys.

stato iš smiltelių, kiti iš kiaukutėlių, tre
ti iš medžių šapelių ir t. t. Bet pasitaiko 
namelių ir iš mišrios medžiagos pastaty
tų. Toms visoms šiukšlelėms surišti, su
klijuoti apsiuvos naudojasi į vortinklį pa
našiomis driekanomis, kurios joms išteka 
iš apatinės lūpos tirštų tenėsių pavidale.

Vandens dugnu apsiuva slankioja lin- 
dėdama savo namelyje. Kad galėtų eiti, 
iš priešakinio vamzdelio galo ji iškiša 
savo mažą galvytę ir tris poras plonų ko
jelių. Pastebėjusi kokį pavojų, ji bema
tant visa pasislepia savo vamzdelyje, o 
besirengdama virsti lėlyte, abu vamzde
lio galu aklinai užsikemša. Po kelių sa
vaičių, kamštį iškrapštęs, iš vamzdelio 
išlenda gatavas sparnuotas vandeninis 
mašalas ir šiltomis vasaros naktimis ty
liai skraido apie vandeninius augalus.

Dar daug visokių įdomių gyvų būty
bių globoja senasis griovys, bet mūsų 
jaunieji gamtininkai patys juos ištirs ir 
aprašys, tik viena sąlyga: nieko be rei
kalo negadinti, nenaikinti, nes gamtinin
ko tikslas yra ne griauti gamtos kūrybą, 
bet ją pažinti, ją suprasti ir pavaizduoti.

Tai vasaris, tai ne sausis. 
Miškus baltai padabino, 
skystą vandenį sukaustė, 
ledo žvakes pakabino, 
žemę deimantais nubarstė, 
kitur pirkion įsikraustė, 
vaikus užpečkin suvarė. 
Žmonės tarėsi ir svarstė 
ir plikius skaičiavo, spėjo ... 
Šaltis augo, nemažėjo. 
Bet gavėnia štai atėjo. 
Ir sulyso senis Šaltis, 
susitraukė, sumažėjo, 
mat, Lašinskį Kanapinskis 
nugalėjo ir išvarė. 
Senis Šaltis tuomet tarė: 
,(Nebenoriu pas jus būti 
ir nuo pasninko čia džiūti. 
Geriau šiaurėn aš keliausiu, 
ten riebesnę vietą gausiu!" 
Įsisupęs skrandon savo 
senis Šaltis iš mūs krašto 
pas eskimus nukeliavo.
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Voveraičių
(Tęsinys iš 6 nr.).

VANTA RUOŠIA DAINŲ KONCERTĄ,

Artinosi pavasaris. Gamta visur nau
jam gyvenimui ruošėsi. Žemė, iškišusi 
galvą iš po žiemos apkloto garsiai nusi
žiovavo. Laukai, pievos ir miškai ištiesė 
savo žalio aksomo, mėlynomis žibutėmis 
ir geltonomis purėnomis raštuotus, kili
mus. Saulutė glostė pašiurpusį žemės kū
ną, o vėjas jos galvą šukavo.

Laukų grioviai ir griovelyčiai ir miškų 
upeliukai tik koncertavo, tik koncerta
vo. Garsiai nusičiaudėjo iš kažin kur su
grįžęs Dundulis Perkūnas.

Pasipuošusi žalia suknele, žemė išėjo 
pasitikti gražuolio pavasario ir kvietė į 
savo sodus.

Sujudo miškas. Nuolatiniai jo gyven
tojai, išdulkinę savo kudlas, ruošėsi ko 
iškilmingiau priimti grįžtančius daininin
kus.

Nesnaudė ir voveraitės. Vanta visur 
buvo pirmoji. Buvo sudarytas komitetas 
grįžtantiems svečiams priimti.

Komiteto pirmininku išrinkta Vanta. 
Ji ir sumanė padaryti voveraitėms malo
numo — pakviesti tuos svečius koncer
tui.

Pietų dangaus pakraštyje pasirodė 
tamsesnis taškų ruoželis. Jis tyso, taškai 
didėjo. Toji žinia aplėkė visą mišką.

Jauniklės voveraitės lipo į pačias 
aukščiausias pušų viršūnes ir iš ten pra
nešė grįžtančias gerves ir žąsis.

Varnėnai, vėversėliai, pempės ir kiti 
anksčiau grįžę solistai, dabar tik repeti
cijas darė ir miklino savo balsus.

Voveraitės ruošė dainų koncertą. Jam 
vietą parinko didelę skėstašakę pušį, 
kuri augo vienoje pušyno aikštėje. Kon
certo diena parinktas sekmadienis. •

Jau iš pat ryto kelios vikresnės ir 
daugiau išprususios voveraitės, Vantos 
siunčiamos, nuliuoksėjo pušų viršūnėmis 
į raistą, kuris buvo gerokai už pušyno, 
paprašyti teterviną, kad jis savo būgnu 
koncertą paskelbtų plačiai apylinkei.

Dar pasiuntiniai nebuvo grįžę, o jau 
visas miškas ir jo apylinkės aidėjo nuo 
tetervino būgnavimų: bu-bu-bu-bu.

Išgirdusios tetervino būgnavimą, nu
budo ir pempės raiste. Vienos jų, susiti
kusios su kitomis, kuodus lenkdamos iš 
tolo sveikinosi: „Svei-ki, gy-vi!" Kitos gi, 
pykdamos ant tetervino, kad joms miegą 
sutrukdė, šaukė: ,,Nu-tilk, nu-tilk, kvai- 
lyyy!“ Bet tetervinas neklausė. Jis, mat, 
pasamdytas, tad ir būgnijo.

Ir taip iki pat pusryčių.
----- •-----

Saulė kopė vis aukštyn. Žemei bėrė 
vis karštesnių ir karštesnių žarijų. Pasi
taikiusius kelyje debesiūkščius varė šalin 
ir svaidė iki pat dangaus pakraščių, Klus-' 
nūs debesėliai ir patys traukėsi saulei iš 
kelio, o neklaužados turėjo sutirpti sau
lės židinyje, kur kūrenosi karštų spindu
lėlių ugnis.

Voveraičių ruošiamo koncerto pro-

grama buvo sudaryta visai dienai, tik su
pertraukomis.

Pačios voveraitės puošėsi ir dabinosi, 
kaip įmanydamos. Negražu pasirodyti su- 
sivėlusioms. Tai būtų negerbimas savęs, 
kitų ir pačios šventės. Todėl jos dabar 
šukavo plaukus, dulkino uodegaites, švei
tė nagučius ir vis bėgo į pušį, augusią 
ant pat ežero kranto, kurios šakos buvo
nutysusios virš vandens, ir vis žiūrėjo į 
veidrodėlį — gilų ežerėlį.

Artinosi koncerto pradžia.
O kad pratrūko iš visų pusių į skirtą 

aikštę plaukti voveraitės, o kad pradėjo 
tvinti jų būriai, sakytum kieno vejamos...

Prisirinko pilna pušis.
Pušies šakos atrodė, tartum, nematyto 

didumo konkorėžiais nusagstytos.
Garbingesnės voveraitės užėmė pačią 

pušies viršūnę. Kitos — visas kitas ša
kas. Drausmingumas visur buvo pavyz
dingiausias.

Kai visos susirinko ir užėmė vietas, 
vyriausioji voveraitė, Žilė, pasakė trum
pą kalbą apie dainų meną ir jų reikšmę. 
Pagyrė Vantą, kuri savo sumanumu ir to 
sumanymo įgyvendinimu daug nusipelnė 
menui.

Vantos vardą paminėjus, visos vove-

Skautukai stovykloje.

išdaigos Vilkiukas

rys ėmė smarkiai ploti. Tuomet ji iš savo 
vietos, kuri taip pat pušies viršūnėje bu
vo, šoko į artimiausią eglę ir iš ten nusi- 
lenkusi, grįžo atgal.

Vantos šuolis nustebino visas sportą 
mėgstančias voveraites, nes eglė augo gan 
atstu nuo pušies.

Tuo tarpu kranklys paskelbė koncer
to pradžią.

Vos spėjo visos voverys nutilti, pasi
girdo varnėnų fleitų sutartinė. Pradžioje 
daina buvo tyli, bet vis stiprėjo ir stip
rėjo. Pagaliau pasirodė ir visas choras. 
Dainininkai visi frakuoti dideliu būriu 
praskrido viršum pušyje sėdinčių vove
raičių galvų. Voveraitės juos palydėjo 
plodamos ir šaukdamos „bis“, kas reiškė 
jų norą dainą pakartoti. Bet varnėnų cho
ras negrįžo kartoti.

Po varnėnų choro buvo vėversių solo. 
Visos voveraitės klausėsi, kaip žado nu
stojusios. O vėversys stengėsi ko gražiau 
giedoti. Tai pasinerdamas oro mėlynėje, 
tai vėl nusileisdamas net iki pušies vir
šūnės, traliavo — lyg sidabriniu varpeliu
skambino, tai lyg verkė, lyg kvatojos.

— Žiūrėkit, žiūrėkit, jis krinta. Jis už
simuš, — staiga ėmė šaukti viena jauna 
voverytė, pamačiusi suglaustais sparniu
kais iš aukštumos staiga žemyn puolantį 
dainininką — solistą vėversį. Mat, ji bu
vo jaunutė ir nežinojo, kad visi vėversė
liai taip leidžiasi žemyn.

—• Nusiramink, paikute! — subarė ją 
šalia tupėjusi vyresnė voveraitė. — Jis 
tik savo dainą baigė ir dabar tik pasilsėti 
leidžiasi.

Vėversėl'ui nusileidus, prapliupo vo
veraičių katutės. Vėl visos ėmė šaukti 
„bis“.

Dabar pakilo keturi vėversiai daini
ninkai ir sudainavo kvartetą:

„Linksmučiukės voveraitės, 
Puikios jųjų uodegaitės, 
Tir-lir tralia, lia-lia-lia“.

Paskui buvo pietų pertrauka.
Po pietų įvairių dainininkų vėl buvo 

išpildyta daug numerių: solo, duetų, trio 
ir kvartetų.

Pertraukų metu, programai paįvairin
ti, pačių voveraičių buvo suruoštos įvai
rios pramogos. Įdomiausias numeris tai 
buvo riešutų krimtimo lenktynės. Jas lai
mėjo Smailutė, Su jos aštriais dantukais 
nė viena voveraitė negalėjo susilyginti.

Koncertą užbaigė kranklių choras, ku
ris sudainavo voveraičių garbei parašytą 
kantatą. Taip ir būtų visa linksmai užsi
baigę, jei ne nuotykis, kuris visoms vo
veraitėms sugadino nuotaiką. O buvo 
taip.

Vienas voveriukas, nesidomėdamas 
dainomis, ant žemės prie pušies sau žai
dė. Iš kažin kur atsėlino didelis katinas. 
Pamatęs voveriūkštį, norėjo pasičiupti, 
bet šis spėjo skyktelėti pušin ir kad su
riks:

— Katinas, katinas! —
Visos voveraitės, palikusios pušį, 

spruko, kur galėdamos.
Ir taip pasibaigė voveraičių ruoštas 

dainų koncertas.
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(Tęsinys iš 6 nr.).
JIE ATVYKO Į ŠIAURĘ.

Šių dienų žmonės viską išgalvoja.
Netrukus mokslo vyrai tikisi padirbt 

tokį didelį, didelį šovinį, kuriame tilptų 
koki du žmonės. Visa tai įdėtų į armotą 
ir iššautų. Dziizzz — skrieja tasai šovinys, 
skrieja ir tik bampt savo nosį mėnulin ir 
įbestų! O tenai tie du žmonės, išlipę svei
ki ir gyvi, jau darytų mėnulyje, ką tik 
norėtų. Aišku, kad jį tyrinėtų, ar negali
ma būtų ir mėnulyje apsigyventi, ar gal 
šiaip kokių turtų esama.

Na, ką čia sakyt apie Alpuką.
Mėnulis, nors palyginant, netoli nuo 

žemės. Bet 384.000 kilometrų. Gi pasa
kiškam tolume kitos planetos ir žvaigž
dės. O Šiaurė nuo mūsų krašto gal apie 
pora tūkstančių.

Praėjo aštuonios dienos, kaip viena, 
Alpukas jau ir Šiaurėje.

Čia vaizdas visai ne Lietuvos. Žiemą 
čia vien tik ledas ir sniegai. Tik jūras 
neužšalančias šiltesnio vandens srovės 
palaiko.

Kaip pas mus vasara ir čia truputį ki
taip. Saulė su vėjais daug vargo padeda, 
kol per didelį darbą sniegą ir ledus nuo 
paviršiaus nuvaro. Gi žemę tik per kokį 
metrą gilumon teįšildo. O ten giliau 
amžinai įšalę viskas laikosi. Nutirpusio 
ledo ir sniegų dalis į jūras nubėga, o šiaip, 
nebegalėdamas vanduo įsirausti gilyn, į 
didžiausias pelkes susimeta. Pelkės užže
lia, aukštomis viksvomis kupstai apauga. 
Atsiranda begalės įvairiausių vabzdžių ir 
vabalų. Jie pelkėse gyvena ir atskrenda 
gyvent daugybė įvairiausių pelkinių 
paukščių. Sausose vietose ir krūmokš
niuose keturkojai žvėrys gyvena.

Jau praskrisdamas Grigri pulkas pa
kelyje, tuojau už spygliuotųjų girių ribos, 
sutiko būrius apsigyvenusių vasarot 
sparnuočių.

Antys daugiau upių ieško ir upėmis 
susijungiančių pelkių. Ir žąsys nuo jų ne
atsilieka. Jau kad praleist, tai bent pra
leist vasara. Kaip ir mes kad norime: ir 
upėj, ir saulėje, ir ore, ir gojuose ir na
muose pas mamą.

Tik gervėms visaip gerai. Jos ir pa
prasčiausia pelke pasitenkina. Žinoma, 
Grigri su Alpuku tai ir toli pasibastyt pa
žadėjo.

Grigri turi nuolatinę savo vietą vasa
roti. Gi josios pulkas irgi su ja. Gervės 
turi vardus eilės numeriais Šitai. Pirmoji, 
vyriausia vadovo padėjėja, Antroji — Pir
mosios dešinė ranka, Trečioji gerai pelkių 
gyventojus žinanti, Penktoji nepaprastai 
gudri žvejotoja, net visam pulkui žuvies 
pagauna. Toliau Šeštoji, Septintoji ir ki
tos irgi daug žinančios ir prityrusios ger
vės, ir pagaliau Trisdešimtoji — anksčiau 
kitam pulkui priklausiusi, net jam vado
vavusi, tik vėliau savo vadovavimą kitai 
perleido ir, kad pati yra ypatingai daug 
keliavusi ir nepaprastai baisių nuotykių 

pergyvenusi, panorėjo prie garsiosios Gri
gri pagyvent ir todėl užpernai įstojo į šitą 
pulką.

Pernai Grigri pulkas iš trisdešimts 
vienos gervės laimingai iškeliavo ir atgal 
sugrįžo.

Kas žino, kas šįmet atsitiks....
Pirmas dar toks nuotykis kelionėje 

Grigri vadovaujant. Ketvirtosios visos 
gervės gailėjosi. Linksma pasakotoja bu
vo ir savųjų ir ne savųjų nuotykių. Gal 
kad po anuo nelaiminguoju medžiu ne
būtų buvusi, gal ir šiandien tarp visų čia 
būtų. Bet kas gali žinot, kas bus. O žai
bas dar toks netikėtas.

— Na, tai čia dar menka nelaimė paly
ginant su... — vieną vakarą išsitarė Ke
turioliktoji.

Kad šoks prieš ją Dvidešimtdevintoji, 
net baigt kalbėt Keturioliktai nedavusi.

— Tai ką, gal sakysi, kad laimė?
Į staigiai kilusį ginčą įsikišo visi.
— Žmonės su širdimis kartais visai 

nebetenka širdies, — dar pasakė Ketu
rioliktoji.

Iš aplink susirinkusių viena vos ne
susijuokė.

Alpukas irgi Įsimaišė į būrį.
— Be širdies... jei... jei, kas ją paims!
*—■ Ne gi daiktas koks širdis — nepa

vogs...
— Čia visai kas kita, vėl įsikišo Ke

turioliktoji. — Jei norit, aš jums galėčiau 
pasakyt.

Kur gi nenorės kas paįvairint vakarų.
— Tad gerai. Man daug Šnekutis ir 

Lakūnėlė kregždutė apie tai yra pasa
koję.

♦
♦ ♦

Ramų ir tvankų pietų atogrąžų krašto 
vakarą vaikštinėju sau tarp amžiais ža
liuojančių žalumynų ir svajoju kažką.

Tik girdžiu ant vieno raudonmedžio 
šakos gieda:

Negaliu pamiršti niekad, 
kur vargai manęs netyko — 
Lietuvos gražių sodybų 
sodų supančiais vainikais.

Aš žinau, tenai artojai 
per vargus tik Įsikūrę, 
bet kartu ir dainas sėja 
su grūdais Į dirvą purią.

Klausau, klausau, o daina taip gražiai 
sklinda svetimam krašte:

O saulutė užaugino 
rugelius gražius geltonus — 
tarp jų mėlynų žiedelių 
dar pasėjo milijonus.

Lietuvos auksinės varpos 
svyru svyru opa opa --------
ir auksinių mums grūdelių 
duoda derlių šimteriopą!

Dar būtų pilnai kokią valandėlę gie
dojęs.

KAI SObO OBELS PRAŽILO.

Pražilo sodo obels.
Paskutinis pumpuras be balso trūko. 
Atskrido šilkasparnis vėjas, 
prajuokino žiedus 
ir atrišęs maišus kvepalų 
saujom barstydams medžiais nurūko . .. 
nušvilpė ... nuaidėjo ...
Bet vyšnios pamilo vėją, 
nes taką nubarstė baltais garbiniais, 
ir visos sutiko pudruotos, 
ir visos lig tvoros lipynės palydėjo. 
Paskui krikštynas ruošti skubėjo: 
i kūmas kvietė šviesią saulutę, 
lapelių prašė dukras dangstyti, 
lietų — nuprausti ir sušukuoti; 
rasos lašelis krikštyt turėjo.
Ir užaugino vyšnios dukraičių: 
pirma žaliūkių, paskui linksmų, 
nes kai aplankė krikšto močiutė, 
tai po suknele gražią raudoną 
atnešė kraičiui joms dovanų.

Vilkiukas.

Tuojau pažinau, kad tai iš Lietuvos! 
Nes ir man Lietuvoje teko ilgus metus 
gyvent kol pelkių gražių buvo. Ima ir jos 
dabar džiūti. Teko nenorom išsikraus
tyti...

— Kaimyne, bene iš Lietuvos? — pa
klausiau žemėje.

Tik dabar daina nutilo.
— O taip. Taip!
Žiūri žemyn:
— Kas čia manęs klausia?
*— Aš. Ta pati!
— O! Dabar tai pažįstu! Tik, sesute, 

pasakysiu,' kad žmonės širdies nebeturi... 
— pasakė.

— Ką?... — paklausiau nustebusi.
— Ramu Lietuvoj. Ramūs sodybų so

dai ir malonūs. Ir neklaužados vaikai 
kas metai geresni daros, nebe taip mūsų 
namelius medžiuose beiškrausto. Jei kar
tais nesupratę ką ir padaro, - jiems dar 
dovanoju. Bet šiems...

— Reikia visiems dovanoti...
— Paklausyk, sesut. Ar turi žmonės 

širdį... Kas galėjo nuspėt, kada mus, var
nėnus, vos tik nugalėjusius nuožmius Vi
duržemio jūros pavojus, Afrikos kran
tuose ne poilsis sutiks, o pasitiks kelioli
ka ugnimi spjaudančiais šautuvais apsi
ginklavusių medžiotojų. Tūkstančiai mū
sų ten padėjo gyvybę ir tik dėlto, kad 
pasotintų žmogų, tarytum, išalkusį vilką.

♦
♦ ♦

— Na, ar tat netikrai, kad čia menka 
nelaimė palyginant su anomis baisiomis 
nelaimėmis? — baigusi pasakot Šnekučio 
pasipasakojimus tarė Keturioliktoji.

Kaip skaudu, kada mylimas varnėnas 
nebegrįžta į savo namelį sodybos sode, 
ar kitoje vasaroje jau kita atklydusi 
kregždutė suka lizdelį jai svetimų namų 
pastogėje.

— Bet vis dėlto nelaimė, — vis spy
rėsi Dvidešimtsdevintoji.

— Žinoma, kad taip. Labai gaila drau
gės Ketvirtosios. Bet dabar visi suprasi
te, ką reiškia pasakymas: su širdimis žmo
nės kartais visai nebetenka širdies...
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LEKIANTYSIS PROPELERIS.

PARAŠIUTAS.

Kaip daromas paprasčiausias parašiutas iš popieriaus, pa
sižiūrėjus į pridėtus piešinius, suprasti nesunku.

Paimkim prirašyto sąsiuvinio viršelį, nukirpkim jo dalį taip, 
kad liktų kvadratas. To kvadrato kampus prilenkim prie jo vi
durio (centro), paskui jų pačius kraštelius atlenkim atgal. Prie 
visų keturių atlankų pririškim po siūlą, o jų galus prie nedi
delės vinies. Tai parašiuto krovinys, kuris trauks jį žemyn. Pa
rašiuto viršuje, pačiame centre, reikia būtinai padaryti skylutę. 
Dabar užsilipkim ant kokio aukšto daikto ir paleiskim mūsų 
parašiutą: jis sklandžiai nusileis žemyn. Š.

Įlekiantysis propeleris — paprasčiausias gelikopteris, t. y.- 
lėktuvas, sunkesnis už orą, kuris su propelerio pagalba kyla 
vertikaliai (stačiai) aukštyn.

Pasidaryti tokį lėktuvėlį nesunku. Paimkim gabalą liepos 
arba alksnio medžio. Tie medžiai turi smulkius sluogsnius ir 
lengvai peiliu drožiami. Jei tokių medžių nerastume, galėtume 
pasinaudoti beržo gabalėliu, nors jis ne toks patogus (visai tani 
reikalui netinka pušies medis). Pasidarykim iš medžio pailgą 
keturkampį gabalą (keturkampę prizmę) — 140 milimetrų ilgio, 
15 mm. pločio ir 8 mm. aukščio (140x15x8 mm.). Padarykim 
ant jo tokį brėžinį, kokį matome 1 paveiksle. Nupiaukim dalis, 
šiame paveiksle pažymėtas brūkšneliais. Gausim modelį, parody
tą paveiksle 3, o paveikslas 2 vaizduoja ją taip, kaip ji atrodo, 
žiūrint iš šono. Jei nudrošim paveiksle 2 brūkšneliais pažymėtas 
dalis, gausime tokio pavidalo modelį, kokį matome paveiksle 4.

Dabar atsargiai peiliu nupiaukim vieno galo šalį (žiūr. pa
veikslą 5), o paskui kito galo priešingą šalį. Taip pat padary
kime ir su apatine puse. Gautąjį propelerį (pav. 6) dar nudai
linkime, pirma stiklo gabalėliu, o paskui vadinamu stikliniu po
pierių, galime net palakuoti, kad būtų gražesnis. Pačiame pro
pelerio vidury (centre) reikia dar yla arba ugnyje įkaitinta vi
nimi pradurti skylę, o į ją įstatyti staliaus klijais išteptą run- 
diną pušinį kotelį (jo skersmuo — 3-4 mm., ilgis — 200-220 mm.).

Tą modelį laidyt išmoksim, pasižiūrėję į pav. 7: suspaudę 
kotelį tarp delnų, pasukim ir paleiskim į orą: gelikopteris pa
kils aukštyn kokius 8—10 m. ir gražiai sukdamasis nusileis že
myn. Jei lėks blogai, reikės pakeisti kotelio ilgį: jį sutrumpinti 
arba pailginti. Š.
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O ar jau sekasi mazgai raišioti?
Labai dažnai gali atsitikti, 

kad gyvybė priklauso nuo tin
kamai surišto mazgo.

R, Baden-Powellis.

Mazgų raišiojimas yra svarbus daly
kas. Mažai skautybę suprantą žmonės 
visai be reikalo kartais skautams, dėl jų 
pomėgio raišioti mazgus, primeta esą tai 
neprasmingas daiktas.

Mazgų raišiojimas turi praktinės ver
tės. Kaip dažnai pastebime visokių įvy
kių, nešančių įvairių nuostolių, kad žmo
nės nemoka rišti mazgų ir nežino, kaip 
juos panaudoti. Imkim ūkio darbų sritį, 
ir pamatysime ne vieną, ne kelis, bet 
šimtus atsitikimų, kurie įrodo reikalą 
mokėti rišti mazgus. Pažiūrėkim parda
vėjus ■— retas jų temoka gerai supakuoti 
parduodamą daiktą; žiūrėk tai nutrūko, 
pasileido, išbiro ir t. t. Kad straipsnely 
nereikėtų surašyti daugybės pavyzdžių, 
kas įvyksta, jei nepavartojama mazgų 
raišiojimo žinių, patariame kiekvienam 
skaitytojui pačiam pasekti gyvenime, kur 
ir kas yra negera, kai žmonės nemoka 
šio įdomaus darbelio. Tikime, kad greit 
prisirinksite tiek daug pavyzdžių ir tuo
jau imsitės mokytis raišioti mazgus.

Skautų gyvenime mazgas reikalingas 
ne tik egzaminus laikant. Kiekvienas dar
bas, iškylos, stovyklos, net smulkūs kas
dieninio gyvenimo dalykėliai labai daž
nai susiduria su mazgu. Gerojo darbelio 
proga kaip tik dažniausiai sijasi su maz
go pavartojimu. Joks skautas negali būti 
laikomas tikru skautu, jei jis nemoka 
gerai mazgų raišioti.

Mazgai ne tik naudingi, jų raišiojimas 
lavina miklumą, pastabumą, orientaciją, 
nagingumą. Ne kiekvienas vėpla gali 
tuoj mazgus išmokti. Bet kiekvienas mik
lesnis vyrukas bematant tampa tikras 
mazgų raišiojimo meno žinovas.

Pasiimk virvutę, pabandysime, ką tu 
gali.

Geriausiai mazgus rišti mokytis ma
tant kaip kitas juos riša. Jei turi progos, 
paprašyk senesnį skautą ir jis parodys 
mazgų raišiojimo gudrybių.

Tuo tarpu keletą mazgų gali ir iš čia 
pasimokyti.

Nors mazgus raišioti atrodo visai 
menkas dalykas, tačiau galima mazgus 
blogai ir gerai rišti, vadinas, mazgams 
raišioti yra teisingų ir neteisingų būdų. 
Skautas turi mokėti mazgus raišioti tei
singai. Jei mazgas bus neteisingai suriš
tas, jis netiks.

Teisingas mazgas turi:
a) gerai laikyti ir
b) prireikus, lengvai atsirišti.
Kiekvienas mazgas turi, sakysim, sa

vo paskirtį. Todėl vieni mazgai tinka vie
nur, kiti kitur. Bet kiekvieni jų turi tei
singus savo rišimo būdus.

Neteisingai surištas mazgas arba ne
laiko arba užsiveržia taip, kad jį sunku 
atrišti.

Tai pasiimk kokią nutvėrei virvutę ar 
špagatą, maždaug nors pusmetrio ilgio. 
Neimk siūlo ar batų raiščio: pirmasis per 
plonas, antrasis turi savo pareigas bate.

1. Tikrasis mazgas.
Pirmiausia pabandysime rišti 

mazgą.
tikrąjį

Paėmei virvutės vieną galą (A) į vie
ną ranką, antrąjį galą (B) į antrą ranką. 
Priešpriešiais juos laikydamas aplenkei 
vieną apie kitą; paskui, juos atgręžęs, tą 
patį padarei (iš priešingos pusės prakiš
damas vieną pro kitą) antrą kartą; su- 
veržei ir turi tikrąjį mazgą. Įsižiūrėk, 
kad virvutės galas, padaręs kilputę, 'vėl 
gulėtų neperskirtas kitos virvutės dalies, 
bet paraleliai, susiglaudęs. Jei gulės per-: 
skirtas, būsi surišęs vadinamą „šunmazgį'.'

Tikrasis mazgas vartojamas surišti 
dviem (vienodo storumo) virvėm; jis yra 
plokščias, todėl dažnai vartojamas tie
kiant pirmąją pagalbą, tvarstant žaizdas 
ir p. Jis yra vienas geriausių paprastųjų 
mazgų —■ pats neišsiriša ir yra, reikalui 
esant, lengvai išrišamas.

2. Audėjų mazgas.
Audėjų mazgas taip pat lengvai suri

šamas. Iš vieno virvės galo padaryt kilpą 
(AB), kitą virvės galą, arba kitos virvės 
vieną galą (C) prakišk pro tą kilpą (AB), 
aplenk apie tą kilpą ir galiuką (C) pa- 
kišk (kaip piešinyje parodyta) tarp jo ka
mieno ir kilpos (AB). Laikydamas visus 
keturius mazgo galus, paveržk; paskui 
tempk tik už galo virvės A ir virvės C 
kamienų.

Audėjų mazgas vartojamas dviem vie
nodo arba nevienodo storumo virvėm su
durti, sudurti įtemptą virvę (pažiūrėk, 
kaip gera audėja, raišiodama nutrūkusias 
gijas, vartoja šį mazgą).

3. Piemenų mazgas.
Piemenų mazgas pats vienas nesilai

ko, jis yra aprišamas apie kokį daiktą 
arba ant jo užmaunamas. Jis rišamas la
bai paprastai. Ištiesk savo virvutę. Jos 
viduryje greta dviejose vietose paimk 
abiejų rankų dviem pirštais virvutę. Vie

na ranka virvės galą versdamas į viršų 
lenk nuo savęs, kitos — į save. Gausi dvi 
kilputes; jas suglausk vieną prie kitos. 
Ir turi piemenų mazgo kilpeles. Dabar jas 
užmauk ant lazdos ar ko kito. Tempk 
už galų. Puikiai laiko.

Piemenų mazgą dažnai vartojame vir
vei prie medžio pririšti. Darant kabantį 
tiltą beveik visada daugiausia vartojama 
piemenų mazgas. Piemuo savo botagą ant 
botkočio riša kaip tik savo mazgu.

4. Žvejų mazgas.
Žvejų mazgas yra taip pat paprastas 

ir lengvai surišamas mazgas. Paima vieną 
virvės galą ir jį užriši paprastu mazge
liu, antrąjį galą tokiu pat mazgeliu užriši 
šio pirmojo galo (dabar jau savo gale tu
rinčio mazgelį) kamieną. Veržk už abie
jų „kamienų", mazgai slinks. Gautoji kil
pelė siaurės ar didės.

Žvejų mazgas vartojamas taip pat 
dviem virvėm sudurti. Žvejai vartoja tin
kle arba dviem meškerėm surišti. Šio 
mazgo kilpa tinka apjuosti puodą, puody
nę, ar p. ir, tinkamai sutvarkius virvės 
„kamienus", pakabinti ar nešti.

5. Ryšulio kilpa.
Labai panašiai rišama ryšulio kilpa; 

tik čia virvės galai dedami ne priešprie
šiais, bet paraleliai; toliau rišimas toks 
pat, koks yra rišant piemenų mazgą.

Kaip pats vardas sako, ryšulio kilpa 
tinka užrišti ryšulį, maišą; tvirtai pririšti 
vieną virvės galą prie medžio ir p.

6. Sutrumpinimo kilpa.
Sutrumpinimo kilpą taip pat nesunku 

surišti. Savo virvutę sulankstai trigubai; 
kiekvieną galą aplenki apie prie jo esan
čią kilpelę ir jį prakiši pro tarpą, esantį 
tarp jo kamieno ir kilpelės. Už tų galų 
gali tempti. Kad kilpa būtų tvirtesnė, 
pro tas prie galų esančias kilpeles, jau 
kartą (kaip aukščiau sakyta) aplenkus, 
reikia praverti; bet tokią, su tais pravė-
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rimais (kurių čia piešinėlyje nėra), su
trumpinimo klipą galime daryti tik tada, 
kada abu virvės galai yra palaidi; mat, 
sutrumpinimo kilpą galima surišti ir ta
da, kada virvės galai yra kur pritvirtinti, 
tariant, surišame nevartodami virvės ga
lų; tik vietoje galus aplenkę apie kilpe
les, ant jų užmaunam iš tų „galų" pada
rę kilpeles, panašias, kaip kad darom riš- 
dami piemenų mazgą.

Sutrumpinimo kilpa vartojama virvei 
sutrumpinti.

7. Pririšimo mazgas.
Pririšimo mazgai. Jų yra daug. Tuo 

tarpu pasimokysime rišti tik du. Vienas 
(kairėje) yra paprasčiausias. Apie medį 
ar apie kitą virvę ar apie ką panašaus 
apjuosei virvutės galą, jį dar aplenkai 
apie savo „kamieną" ir pakišai tarp me
džio ir apjuostos apie jį virvutės dalies. 
Kad geriau būtų atrišti, pakiši ne galą, 
o iš jo padaręs mažĄ kilpelę.

Šis antrasis gelbėjimo kilpos rišimo 
būdas būtinas tada, kada turime surišti 
tą kilpą teturėdami vieną virvės galą, 
kitas galas, gal būt, yra kur pririštas ar p.

Gelbėjimo kilpa vartojama ryšuliui 
nuleisti, žmogui nuo aukšto nuleisti, pri
rišti gyvulį ir p. Ji yra labai naudinga.

9. Virvės galo užtaisymas.
Jei virvės galai nėra užtaisyti, jie greit

išplušyja. Kad virvė nesigadintų, užtai
some jos galus. Virvės galams užtaisyti

Pratęsk Skautų Aido prenumeratą II 

pusmečiui.
Jei dar iš viso šiemet Skautų Aido ne

užsisakei, tai skubėk jį tuojau nors antram
pusmečiui užsisakyti.

Senesnių numerių jau nebėra.

yra keletas būdų. Virvės (ypač plonos vir
vutės) gale galime užrišti paprastąjį maz
gą, tokį, kokį vartojame rišdami žvejų 
mazgą. Labai geras virvės galo užtaisymo 
būdas yra virvės galą atpinant. Bet šį 
būdą išmoksime kitą kartą. Dabar pa
bandysime virvės galą užtaisyti mazgu, 
vadinamu markės vardu.

Aplink virvę tam tikru būdu apvynio- 
jame žymiai plonesnę virvutę ir taip su
tvirtiname virvės galą; tada jis jau ne
begali plūšyti.

Antrasis sutrumpinimo mazgas (deši
nėje) yra sudėtingesnis. Apie medį, virvę 
ar p. savo virvutę apjuosi du kartu (gali 
apjuosti ir tik vieną arba daugiau kar
tų); paskui apjuostos dalies virvės galą 
apriši apie kamieną (esantį dar prieš me
dį) piemenų mazgu.

Šiuos abu mazgu reikia tempti už 
„kamieno”.

Šiedu mazgai vartojami virvės galui 
pririšti; galima laivelį, gyvulius ir p. to
kiu būdu pririšti prie kuolo.

8. Gelbėjimo kilpa.
Kartais tą kilpą dar vadina mirties 

kilpa. Ji turi kelis įvairius rišimo būdus. 
Surištos kilpos mazgas yra labai panašus 
į audėjų mazgą, bet nėra tas pats. Ir jie 
rišami skirtingais būdais.

tame pačiame griovyje) prakišti (žiūr. br. 
II 1). Prakištus galus, gerai veržiant, rei
kia surišti viršum markės tikruoju mazgu 
(žiūr. br. II 2).
’ Jei reikia, kad sudurtos lazdos tvir
tai laikytų, tada geriau suduriamus galus 
surišti dviejose vietose ką tik čia apra
šytais mazgais (žiūr. br. III a ir b).

Dvi lazdas gali sudurti ir mazgu, už
rišamu tik vienu virvės galu.

Aplink vieną lazdos galą apriši (prie 
virvės galo) piemenų mazgu (žiūr. br. A),

Gali rišti taip. Iš vieno virvės galo 
(C) sudaryk kilpą (CB). Iš antro galo (A) 
taip pat sudaryk kilputę (AA). Dabar 
vieną kilputę (CB) prakišk pro antrąją 
(A) kilputę taip, kad prakišamos kilpu
tės viršūnė gulėtų iš priešingos pusės 
kitos kilputės virvės galui (A). Tą virvės 
galą (A) pranerk pro kilpos (CB) viršū
nę. Dabar, kartu prilaikydamas virvės 
galą C ir jo kamieną B, veržk virvės ga
lą A. Ir gavai mirties kilpą. Tai vienas 
rišimo būdas.

Kitas gali būti toks. Virvėje sulenkei 
kilputę (AA), Pro ją (iš tos pačios pu
sės, kur eina virvės kamienas, — jo ma
tom dalį, pažymėtą A) kišam virvės galą 
CB; juo aplenkiam virvės kamieną A ir 
toliau tą patį galą C vėl prakišam atgal 
pro tą pačią kilputę. Veržiam taip, kaip 
buvo nurodyta rišant pirmuoju būdu.

Apvejamos virvutės gale (A) padaryti 
kilputę, ją priglausk prie virvės taip, kad 
tos kilputės viršūnė gulėtų į virvės galą. 
Kitu laisvuoju virvutės galu (B), kelius 
centimetrus nuo virvės galo, privyniok 
tą virvutės kilputę prie virvės; vyniok 
į galo pusę (žiūrėk vidurinį piešinį). Pa
kankamai apvyniojęs, virvutės galą (B) 
prakišk pro jos kilputės (A) viršūnę. Ta
da trauk virvutės galą A ir, traukdamos 
virvutės kilputės viršūnė, patrauks kitą 
virvutės galą (B) po apvyniota virvute. 
Galiukus A ir B gali trumpai nupiaustyti 
(kaip parodyta apatiniam piešinyje). Vir
vės galas užtaisytas.

10. Kaip sudurti dvi lazdas?
Štai bus vėl kitas pana

šaus mazgo į ką tik aprašy
tąjį vartojimas,

Sudedi dviejų lazdų galų 
greta viens kito (žiūr. br. I 
1). Ant jų abiejų galų kartu 
užmauni paprastą kilpą, pa
darytą virvės viduryje. Vir
vės galus vynoiji į vieną pu
sę, tik vieną galą į vieną laz
dų galą, kitą — į kitą. Taip 
po kelis kartus apvyniojęs 
(žiūr. br. I 2) vieną virvės ga
lą piemenų mazgu apriši apie 
trumpąjį vienos lazdos galą, 
kitą virvės galą tokiu pat 
mazgu apriši apie kitos laz
dos trumpąjį galą (žiūr. br. 
I 3).

Jei lazdos yra storos ir 
jų susiglaudimo tarpe (vidu
ryje) yra gilūs grioviai, taip 
aukščiau nurodytu būdu vir
vę apvyniojus, jos galus 
galima priešpriešiais (tik

Tą aprištą lazdos galą suglaudi su kitos 
lazdos galu ir apie juodu (virvės. galus 
susukęs) vynioji, kaip markės mazgą riš
damas, kelis kartus. Kietai apvyniojęs, 
virvės galą, pratrauki pro abiejų lazdų 
tarpą (žiūr. br. B) ir tą virvės galą aplen
ki vieną lanką iš lauko pusės apie ap- 
vają (žiūr. br. C). Pabaigoje virvės galu 
suriši piemenų mazgu prie vieno lazdos 
galo (geriausia ne prie to, prie kurio jau 
pradžioje yra surištas piemenų mazgas).
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11. Kaip padaryti gubinį?
Gubinis arba lazdų trikojis yra daž

nai reikalingas, tik ne visada pasiseka jis 
susirišti. Skautai, proga!

A

Gauta naujas siuntinys gražių kariškų 
kuprinių. Kaina tik Lt. 6,— (be 
persiuntimo).
Skautiškų Reikmenių Tiekimo Skyriun, 
Kaunas, Nepriklausomybės a. 4.Rašyk

tą pačia 
užriši vėl piemenų

kitą pagalio galą (žiūr. br. B), 
tarp abiejų pagalių virvę apsu- 
ar du kartu apie tas įžambines

Paimi 3 lazdas. Jas sudedi. Aplink vie
ną virvės galą apriši piemenų mazgą. Ir 
virvę vynioji, kaip nurodyta brėžiniuose 
A ir B. Pagaliau, kiek reikia apvyniojęs, 
ant trečiosios lazdos, gerai virvę įveržęs, 
ir kiekvienam dviejų lazdų tarpe visas 
apvajas vieną kartą apjuosęs 
virve (žiūr. br. C),
mazgą. Taip surištas lazdas gali statyti 
gubinin — į jį remti kitas lazdas, apkrau
ti malkomis, sukrauti laužą ir t. t. Gali 
tokias lazdas vartoti trikoju ir jo vidu
ryje kabinti puodą, bliūdą ir k.

12. Suriškime dvi lazdas kryžmais.
Paimi dvi lazdas ar du pagaliu ar k. 

Juos sudedi vieną ant kito kryžmais. Abu 
apjuosi paprasta kilpa (br. A). Laisvąjį 
virvės galą aplenki apie vieną kurio pa
galio galą, vėl jį persuki per abu, pas-

kui apie 
Pagaliau 
ki vieną 
apvajas ir užriši piemenų mazgą, ant vie
no kurio pagalio galo (žiūr. br. C).

Šituo dviejų lazdų kryžmais surišimo 
būdu surišus, lazdos nestovi visai taisyk
lingai.

Tobulesnis kryžminio dviejų lazdų ri
šimo būdas yra sekantis. Juo rišant, laz
dų kryžmo kampai yra statūs.

Paimi dvi lazdas; jas sudedi viena ant 
kitos kryžmais (žiūr. br. 1; čia nupieštos

3 lazdos, bet veiksmai tokie pat, kaip ri
šant 2 lazdas). Šio brėžinio kairėj yra pa
rodyta virvė užrišta piemenų mazgu ant 
vieno kurios lazdos galo. Paskui virvės 
galus susuki į vieną (kaip parodyta 1 br.( 
dešinėje dalyje). Paskui, pagalius gerai 
suglaudęs, virvę lenki apie viršutinę laz
dą, toliau ją lenki apie apatinę lazdą, to

liau vėl apie viršutinę (žiūr. br, 2) ir t. t. 
Antrą kartą vyniodamas, apačioje virvę 
lenki iš lauko pusės nuo sankryžos, o vir
šuje — vidaus pusėje (žiūr. br. 3).

Taip vynioji kelis kartus. Reikia la
bai kietai suveržti. Galima virvę paka- 
linėti plaktuku (žiūr. br. 4). Kai jau būsi 
kiek reikia taip apvyniojęs, tada porą 
kartų ta pačia virve apvyniok apvajas 
tarp abiejų lazdų (žiūr, br. 5). Pagaliau 
virvės galą pririšk piemenų mazgu (žiūr 
br. 6).

13. Uždavinys.
Vienoje stovykloje (tai buvo prityru

sių — skautų ar skaučių, nesakysiu — 
stovykla) buvo padaryti puikūs pionie
riški vartai ir tvorelė iš lazdų ir virvių, 
ir visai nebuvo vartota vinių.

Man pasisekė gauti tų vartų ir tvore
lės dalies brėžinuką. Štai tu 
(Žiūrėk brėžinį kairėje).

Čia mazgai visi tau žinomi, 
gerai kiekvieną. Viskas aišku.

Išvardink, jei gali, mazgų
mus. Pažiūrėk, ar kiekvieną mazgą moki 
surišti. Ir ar gali padaryti, nors nedidelį, 
tokių vartų modeliuką? Pabandyk!

Kai padarysi, nunešk į skilties sueigą. 
Paskui padėkite savo būkle, jei jį turite, 
arba papuoši kokį kambarį.

Baltasis Juodvarnis.

jį matai.

Apžiūrėk

pavadini-
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Kaip atvaizduoti fotografijos pagalba 
skautų stovyklos gyvenimą?
(Patarimai skautams, bet skaitytini ir ne 

skautų foto mėgėjų).
Skautų stovykla yra ta karalija, kur 

plačiausiai gali pasireikšti skautų gyve
nimo ir darbo praktiškoji pusė. Dėl to 
Skautų Aido paskelbtajam foto konkur
sui čia galima rasti šimtus įvairiausių mo
tyvų. Tik reikia domėtis ne tik vadina
muoju oficialiu stovyklos gyvenimu, bet 
ir užkulisine to gyvenimo puse, t. y. ne
pasitenkinti vien stovyklos dalyvių su 
svečiais grupėmis, bendrų pietų, pamaldų, 
vėliavos pakėlimo ar kitų tolygių stovyk
los gyvenimo epizodų fotografavimų, bet 
pasidairyti stovyklos „užkulisiuose“, jei 
taip galėtų pasakyti. Tokios nuotraukos, 
kurios parodo, kaip koks skautas stovyk
loje bulves skuta arba pietus pavalgęs 
puodus šveičia, yra daug įdomesnės už 
tas, kur tie patys skautai grupėje (žino
ma, su stovyklos viršininku priešaky!) 
iki ausų išsišiepę pozuoja, nes pirmosios 
parodo tikrąjį stovyklos gyvenimą.

Ką fotografuoti? Į šį klausimą aš ži
nau tik vieną atsakymą — reikia turėti 
„atviras akis“ ir motyvų surasite šimtus. 
Vertėtų tik prisiminti, kad fotografuotina 
ne tik tai, kas vyksta stovykloje, bet pra
dėti ruošimuosi į ją ir baigti tuo, kas 
vaizduoja grįžimą iš jos. Neseniai viena
me austrų katalikų skautų leidiny mačiau 
fotografijomis pavaizduotą vieną stovyk
los gyvenimo dieną. Papasakosiu, kaip jie 
tai padarė, nes tikiuosi, kad tai duos 
jums naujų minčių ką fotografuoti sto
vykloje.

Ten buvo pavaizduota kas vyksta sto
vykloje kiekvieną valandą. 7 vai. — 
skautas trimituoja, vadinasi, ragina kel
tis. 7 v. 10 m. — du vaizdeliai: 1) atlie
kama rytmetinė mankšta; 2) paupy prau
siamasi. 7 v. 30 m. — skautai meldžiasi. 
8 vai. — „virėjai" ruošia pusryčius. 8 v. 
10 m. — viena nuotrauka vaizduoja kelis 
valgančius skautus, o antra — vėliavos 
pakėlimą. 8 v. 30 m. — palapinės galas 
atidengtas, o du skautai prie jos kloja 
paklodes, vadinasi, vėdinama. 8 v. 50 m. 
— prie palapinės jokių daiktų nebėra, o 
stovi keli skautai, kuriems vienas kažką 
aiškina. 9 vai. darbą vaizduoja trys nuo
traukos: 1) vienas skautas mokosi mėtyti 
laso; 2) keli skautai daro džiūdžitsu 
veiksmus, taigi mokosi apsiginti ir nuga
lėti stipresnį priešininką ir 3) skautas 
treniruojasi rutulį stumti. 10 vai. taip pat 
pora nuotraukų: 1) skautas tvarsto kitam 
sužeistą koją (vieno matyti tik kojos, o 
antrojo rankos ir tuo būdu sukaupiamas 
žiūrovo dėmesys i tai, kas norėta nuo
traukoje pavaizduoti); 2) trejetas skautų 
ieško pėdsakų. 11 v. — trys skautukai 
skuta bulves, vadinasi, ruošiami pietūs. 
12 vai. — darbas virtuvėje. 12 v. 10 m. — 
skautai stovi eilėje su indais rankose, o 
virėjas pilsto jiems sriubą. 12 v. 30 m. — 
pietauja. 13 vai. — trejetas nuotraukų 
vaizduoja popiečio laiką: 1) pora skautų 
šveičia indus; 2) keli sugulę ilsisi; 3) vie
nas rašo laišką. 14—15 vai. — vaizduoja 
užsiėmimus: 1) per upę statomas virvinis 
tiltas; 2) miško pakrašty vyksta žaidi

mas; 3) skautas bokštely su gairelėmis 
signalizuoja; 4) keli skautai patiesę že
mėlapį jame kažko ieško. 18 vai. — du 
skautai neša vandenį ir malkas. 19 vai. — 
valgoma vakarienė. 20 vai. — visi sėdi 
aplink laužą. 21 vai. — „arabas“ ir „žira
fa", taigi „artistai“, kurie vaidina prie 
laužo. 22 vai. — 1) palapinėje dega lem
pa ir atmuša sienoje pasilenkusio prie 
žemės, vadinasi, ruošiamasi miegoti ir 2) 
du skautai miega palapinėje, o trečiasis 
pasikėlęs gesina jos priešaky kabančią 
lempą.

Taip tai austrų skautai pavaizdavo 
vieną stovyklos gyvenimo dieną. Galėjo 
ją dar geriau, dar įdomiau pavaizduoti. 
Suprantama, kad čia parodyta maža sto
vyklos gyvenimo dalelė. Pavyzdžiui, čia 
nematėme ne vienos nuotraukos, vaiz
duojančios stovyklos papuošimus, kuo 
ypač pasižymi lietuvių stovyklos. Nema
tėme stovyklos įrengimų, palapinių, var
tų statymo ir kitų įsirengimo darbų, ne
buvo pavaizduoti besimaudą, smėly besi- 
kepiną skautai, nematėme sargybinio, to
pografijos užsiėmimų, pašnekesio, kojinių 
adymo, rūbų lopymo ir daug daug kitų 
stovyklos gyvenimo nuotrupų. Kiekvie
nas dairydamasis stovykloje ras kuone

Kaip atrodo praktikoje
Kas atsitinka, jei netinkamai pasukamas 

vaizdo ieškiklis,

parodo brėž. Nr. 1 ir 2. Jei aparatas turi 
tik vieną veidrodinį vaizdo ieškiklį, juo 
naudojantis galima padaryti tokių klai
dų, kurios pavaizduotos aukščiau minė
tuose brėžinėliuose. Taip dažniausiai at
sitinka tais atvejais, kada fotografuoja
ma pakaitomis stačiu ir skersu aparatu ir 
veidrodinis vaizdo ieškiklis neatsukamas 
į tinkamą padėtį. Kad to neatsitiktų, pa
sukant ieškiklį iš stačios padėties į sker
są ir priešingai visumet reikia jį sukti 
tol, kol užsikirs. Dėl netinkamo vaizdo

kiekviename žingsny motyvų, kurie verti 
nuotraukos.

Taigi, ką fotografuoti klausimas sun
kumų nesudaro. Kiek sunkiau bus, kai 
kils klausimas, kaip fotografuoti. Tuo rei
kalu galėtų duoti tik keletą svarbesnių 
patarimų. Pirmas jų — stenkis dirbti ne
pastebimai, nes kitaip fotografuojamieji 
neiškęs nepozavę ir tuomi tik sugadina 
nuotraukas. Nesinešiokit po stovyklą fo
to aparato atkišę, kad visi matytų, jog 
ieškot ką nufotografuoti, bet fotografuo- 
kit tais momentais, kada jūsų bičiuliai 
taip įsigilinę į savo darbą, jog maža te
mato, kas aplink juos dedasi. O jeigu fo
tografuojate inscenizuotą vaizdelį, prašy
kite savo „artistus", kad jie nuoširdžiai 
„vaidintų", bet ne spoksuotų skersomis 
į objektyvo pusę. Niekumet nesakykit 
jiems: „Na, dabar ramiai — fotografuo
siu", bet nufotografuokit nejučiomis, sa
vo vaizdelį „berežisuodami”, t. y. nuro
dinėdami, kaip kuris turį laikytis, ką 
veikti.

Patartina naudoti jautrią filmą — 
17/10° Dm), kad galėtų apšviesti neilgiau, 
kaip kokia 1/so ar 1/ioo sek., nes kitaip 
judesiai gali išeiti neryškūs. Jei šviesos 
sąlygos leidžia ir fotografuojate nepaste
bimai, geriau objektyvą šiek tiek dia- 
fragmuoti, nes taip gausite didesnę ryšku
mo zoną.

Skin. K. Laucius.

fotografinės „aksiomos'6
ieškiklio nustatymo sugadintas nuotrau
kas begalima pataisyti tik didinimo bū
du arba tinkamai apipiausčius. 1 ir 2 brė
žinėliuose trūkstančiomis linijomis pažy
mėta, kokį didžiausį vaizdą galima gauti 
iš tokių kreivų nuotraukų.

Netinkamo sugrupavimo pasekmės.

Mano knygoje „Fotografuoti gali kiek
vienas" rasite pasakytą „taisyklę", kad 
darant grupių nuotraukas reikia žiūrėti, 
jog grupės sutvarkyme nebūtų simetri
jos. Šią taisyklę praktikoje pavaizduoja 
brėž. Nr. 3 ir 4. Nereikia į juos du syk 
pažiūrėti, kad galėtų pasakyti, jog antra
sis brėžinėlis akiai malonesnis, kaip pir
masis — tai matyti iš pirmo žvilgsnio. 
Pasižiūrėję į pirmąjį brėžinėlį (Nr. 3), 
matome, jog čia sąžiningai laikytasi si
metrijos: visi trys žmonės sėdi maždaug 
vienodu atstumu vienas nuo kito ir jų 
veidai yra beveik vienodoje aukštumoje. 
Antrajame brėžinėlyje (Nr. 4) tos simetri
jos nėra (tai geriausiai matyti palyginus 
abiejų brėžinėlių viršutiniame kairiaja
me kampe esančias „diagramas") ir jis 
daug įdomesnis už pirmąjį.

Br. 3. Br. 4.
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MUSŲ GYVENIMAS VAIZDUOSE

I

Mop — — OP —

Vienas tokių, kurie vakare stovyklos lau
žo šviesoje moka žavingai linksminti.

Mažeikių jaunesnieji skautai-ės turėjo puikią stovyklą. Čia juos matome sėdinčius 
už savo gražaus stovyklos stalo.

Ir jis ruošias Skautų Aido foto konkursui 
(Sąlygas žiūrėk Sk. A. 4 nr. 98 pslp.).

Besiskirstant darbą. (Iš Kėdainių tunto 
šios vasaros stovyklos gyvenimo).

Ar bandei lanku šaudyti?
Klaipėdos jūrų skautai vėl įsigijo jachtą ir ją pavadino pirmojo mūsų 

skautų jūrų laivo vardu Budys.
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