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Redakcija ir administracija:
KAUNAS, Nepriklausomybės 

a. 4. Telef. 40-71. Lietuvos skautų ir skaučių laikraštis
Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d.

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

Kaštuoja: visiems — 4,50 lt 
(metams) skautams —3,50 lt.

pask. nr. — 40 et

Redaktorius
ANTANAS SAULAITIS

8 (167) nr. Kaunas, 1936 m. rugpiučio mėn. XIV metai.

A. A. REGINA
ŽIDANAVIČIŪTĖ.

Atgijo gamta, su
žaliavo miškai, pra
žydo gėlės. Visi 
džiaugėsi ir visi 
sveikino atbudusią 
gamtą.

Rodos, taip neseniai ir mes, gražinie- 
tės, džiaugėmės gražiu pavasariu, malo
niais saulutės spinduliais. Tačiau dabar — 
liūdim. Skaudi žinia pakirto mūsų 
džiaugsmus, suvilgė ašaromis blakstienas. 
Negailestinga mirtis iš mūsų tarpo paėmė 
tą, kuri prieš porą savaičių kupina ener
gijos buvo su mumis — kartu džiaugėsi 
ir turėjo tas pačias skautiškas mintis.

Regina gimė Ūdrijoj, Alytaus apskr., 
1920 m. birželio m. 24 d. Čia praleido ir 
savo vaikystės dienas. Baigusi Giedraičių 
pradžios mokyklą, 1931 m. įstojo Į Aly
taus gimnaziją. Susipažinusi su skautų 
ideologija, energingai dirbo skautiškąjį 
darbą.

Regina, perėjus į šeštąją klasę, buvo 
paskirta Gražinos dr-vės draugininke. 
Kilnaus skautiško idealo vedama, Regina 
visu savo jaunystės entuziazmu kėlė 
draugovės veiklą ir susipratimą.

Nors Regina gyveno vos tik šešiolika 
pavasarių, tačiau ji mumyse paliko neiš
dildomų pėdsakų. A. a. Reginos lūpas vi
suomet puošdavo skautiška šypsena. Į 
ateitį ji žiūrėjo drąsiai, turėdama kilnių 
jaunuoliškų siekimų ir džiaugsmo. Tačiau 
gyvenimo šalna pergreit pakando šitą vos 
pražystančią gėlę ir su pirmaisiais pava
sario žiedais Regina mus paliko.

Liūdinčios gražinietės.

A. f A. STASIUI NIEMČINAVIČIUI.
Tai kas, kad vainikai puošia Tavo karstą,
Girdėti dejones, verksmus,
Kad ašaros skaisčios Tau kelią nubarsto, 
Žydriosios mėlynės takus?..

Tai kas, kad su giesmėm į kapą palydi,
Ir gedulo maršo aidais ...
Nusvyra vainikai gėlelių pražydę
Ir vėjas vėl rauda miškais . . .

Negrįši, Stasy, nors žygio trimitas,
Kaip pirma aidėtų skardžiai . . .
Negrįši, Stasy, nors daina kas rytas
Vėl žadintų Tave draugai .. .

Negrįši, Stasy, bet mus Tu užbūrei,
Kilnus idealas nežus,
Šimtai jaunuolių pamilę jūrą 
Paminklu Tau amžinu bus ! . .

Motutės jūros klastingom bangom

priglaudus Brolį

J. Garmų;
Jo Tėveliams ir broliams Žuvėdrie
:iams reiškiame gilios užuojautos

D. L. K. Vytenio laivas.

DVIEJŲ GYVYBIŲ AUKA 
JURAI.

Liepos m. 16 d. jūroje prie 
Klaipėdos žuvo du skautu: Jur
gis Garmus ir -Stasys N i e m- 
cinavičius.
Šioji diena tegu bus visų mūsų 

pažadas, kaip ir priesaika Aukš
čiausiajam, akivaizdoje didingos jū
ros, amžinai banguojančios, ir pu
tojančios, ūžimu ir audromis gie
dančios garbės giesmę tiems, kurie 
jos nebijo, bet ją myli, — tegu bus 
priesaika, kad mes ne tik jąja gro
žėtis bei gėrėtis mokame, bet kad 
ir gebame jai aukoti savo gyvybę.

(Tautos Vado žodžiai, pasakyti 
1934 m. jūros dieną Klaipėdoje).

Išaušo liepos m. 16 d. rytas. Aukšta
jam buriavimo mokyklos stiebe pietvaka
rių vėjas visu smarkumu judina vimpilą, 
barometras rodo audrą. Po piet buriavi
mo mokyklos mokiniai, jų tarpe Stasys ir 
Jurgis, ėjo pietiniu uosto molu pažiūrėti 
Įnirtusių jūros bangų, kurios atsiritusios 
iš jūros tolybių putodamos ritosi per mo
lą į marias. Nuėjusieji kiek toliau nei ne
pastebėjo, kaip iš jūros atėjusi didžiulė 
„9-toji“ banga sviedė a. a. skautą vytį 
Stasį ir skautą Jurgį nuo molo į marias. 
Įvyko skaudi tragedija. Dvi šeimos nete
ko savo sūnų, kurie tokie švelnūs ir geri 
jiems buvo. Skautų vyčių draugovė nete
ko savo vado, o atskiroji jūrų skautų Žu
vėdrų valtis neteko savo geriausio skauto 
ir draugo. Vakare trispalvė mokyklos vė
liava nusileido pusiau stiebo, primindama 
žuvusius draugus, kurie siekė tokio kil
naus tikslo.

Redakcijai pasisekė gauti a. a. Stasio 
Niemcinavičiaus š. m. birželio m. 22 d. 
rašytą autobiografiją, kurią čia ir spausdi
name:

„Gimiau 1915 m. balandžio mėn. 4 d. 
Rusijoje, Kazan mieste. 1921 m. su tėve- 

(Nukelti Į 3 virš. pusi.).

Sktn. A. Vaškevičiui,
jo brangiam tėveliui mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Kėdainių Tuntas.

Gerb. p. p.
J« ar M. Niemčinavičiams,

Ją sūnui, pavyzdingam tunto skautui, sk. vyčiui, vyr. skilti- 
□inkui, Inž. Petro Vileišio skautą vyčią draugovės vadui 
a. a. Stasiui Niemčinavičiui tragiškai žuvus, reiškia 
gilią užuojautą

Kauno Pilies Tuntas.

I-os Mirgos d-vės skiltininkei
Birutei Jančytei,

jos sesutei Aldonai tragingai žuvus, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Draugininkė ir Sesės.
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SMUTKELIUI

Kam paslėpei rankose veidą skausmingą, 
Prie vieškelio galvą nuleidęs ko rymai 
Dangaus numazgotas, pilkasis smūtkeli? 
Ko skundies sukrypęs laukams ir arimams?

Neverk, jei tik dulkės nuo vieškelio seno 
Ir varnos klajūnės šiandien besilanko, 
Jei vėtros ir saulė tave glamonėja, 
Ar meldžias tik sutemos, grioviai ir lankos.

Liūdi prisiminęs maldas ir senovę,
Legendas širdžių, tau iš amžių kalbėtas, 
Kai lenkė tau galvą ir bernas artojas, 
Ne tik davatka, ubagėlis vyžėtas...

Neliūski, smūtkeli, sukrypęs, apleistas — 
Dirvonai tau vėl užgiedos prisikėlę, 
Vėl širdys tave glamonės rūpestingos, 
Nes širdys juk amžiams legendas sutvėrė.

. i ; į ,. ' J. Strakšys.

XTRYS BROLIAI.
Dėdė Čikagoj, 
dėdė Charbine, 
mano tėvelis 
aria gimtinę.

Amerikonas 
birbina taksį.
Mano dėdienė 
angliškai žagsi.

Dėdė Charbine 
verstis priprato. 
Vedęs kinietę 
siurbia arbatą.

Lietuvai trečias 
brolis nežuvęs.
Mano tėvelis — 
tikras lietuvis.

M. Grigonis.

Mums tik darbas.
Vėjo bangos glosto veidus,
Išbučiuoja lūpas, skruostus;
Vėjo bangos švelniai plaukia, 
Audžia choro balsų juostas.

Kai kur tenka skaityti toks parašas, padėtas viršum mo
kyklos rūmo durų: Non scholae, sėd vitae discimus. Lietuviš
kai pasakius jis būtų: Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės. 
Kokia gi tų žodžių prasmė? Agi šitokia: mokomės, kad, išėję 
mokslą, geriau mokėtume gyventi, kad lengviau ir doriau ga
lėtume duoną pelnytis. O Lietuvoje yra daug erdvės pasimo
kiusiam jaunimui. Dar maža temokame žemę dirbti ir iš jos 
turėti daugiau naudos, dar trūksta mums šviesių išmiklintų 
amatininkų, prekijų ir visokio verslo žmonių. Visur čia rei
kalingas mokslas ir inpratimas dirbti. O gerai, mokslingai dir
bami darbai yra visi prakilnūs ir taurūs. Prasto darbo, taigi 
ir prastadarbių žmonių nėra, yra tik prastų ir gerų darbininkų.

Pasakyta Parašyta A. Smetona.

Medžių šakos linksta, juda^ 
Šoka šokį nematytą;
Joms vistiek ką bedaryti:
Gali šokti net kas rytą.

Ir vėjelis šimtakojis
Gali net per naktį šokti;
Jam vistiek į kur pribūti,
Kur dainelę savo suokti.

Mums tik darbas lieka dirbti;
Semti dvasios didžių turtų, 
Kad paskui, pabaigus darbą, 
Liktų laimė jau sukurta.

Mums nesuptis taip kaip medžiams, 
Mums nedūkti taip kaip vėjui;
Mums tik dirbti sparčiai reikia, 
Nes ant žemės tam atėjom.

Petr. Šimaitis.

219

3



ęitccaff apie 4 įstatą

(Skaučas dcaugas saoo actimui ie tco(is kitam skautui
Pereitą kartą, kalbėdamas su jumis 

apie malonų elgesį ir laimingą šypseną, 
sakiau, kad jie gali žmonėms padaryti 
daug gero. Taigi, ketvirtas įstatas liepia 
mums būti draugiškais kiekvienam žmo
gui.

Jūs, tur būt, atsiminsite, kad Kristus, 
paklaustas, koks prisakymas yra pirmas, 
atsakė: Mylėk Dievą visa širdimi, visa 
siela ir visu protu. Tai yra pirmas pri
sakymas. Ir antras yra lygus jam: mylėk 
savo artimą, kaip patį save

Kalne Kristus išaiškino susirinku
siems, kad visi žmonės pasaulyje yra. 
mūsų artimi; kad mes neturėtume ki
tiems daryti to, ko patys nenorėtume, 
kad mums darytų ir kad turime net ir 
savo priešą mylėti.

Apie tokį draugiškumą kalba mūsų 
ketvirtas skautų įstatas. Mūsų pareiga 
yra stengtis pažinti visus žmones, su ku
riais susiduriame: namuose, mokykloje, 
darbe arba sporto aikštėje. Draugišku
mas dažniausiai kyla tuomet, jeigu vie
nas antrą pažįsta ir supranta, jeigu iš
moksti žiūrėti ne tik savo, bet ir kito 
akimis. Žmogus yra labiau linkęs kriti
kuoti, kaip pagirti, pasmerkti, kaip iš
teisinti; mes, skautai, tačiau turime sekti 
savo vado žodžiais ir visuomet ieškoti to, 
kas yra gera kitame žmoguje.

Savo knygoje SKAUTYBĖ BERNIU
KAMS (20—23 p. p.) lordas Baden - 
Powellis vadina Kimą viso pasaulio drau
gu. Kimas yra Rudyardo Kiplingo kny
gos Kim svarbiausias asmuo ir pagal jį 
pavadinti 'kimo žaidimai. Labai patartina 
perskaityti šią knygą, nes joje aprašoma, 
koks turėtų būti tikras skautas. Ką lor
das Baden-Powdlis galvoja apie Rudyar- 
do Kiplingo knygą, aišku iš to, kad net 
tris puslapius pašvenčia jai aprašyti ir 
dar kelis sykius ją mini kituose savo 
knygos puslapiuose.

Būdami skautai, mes turime išmokti 
draugiškumo. Labai lengva būti draugiš
ku, jeigu mūsų yra visa eilė: daug sun
kiau nugalėti save ir pasireikšta pačiam. 
Aš pats esu bailus, nors kiti nenori tuo 
tikėti. Aš nemėgstu triukšmingo plepio, 
kuris negali susivaldyti ir stengiasi kištis 
ten, kur jam nėra, vietos, bet tuo pačiu 
aš pripažįstu, kad neužtenka jausti drau
giškumą savo širdy, 'bet reikia mokėti 
jį parodyti. Man, — gal būt, ir jums, — 
tai sunku. Bet vis dėlto reikia save nuga
lėti, nes kiti gali mus palaikyti snobais,

t. y. žmonėmis, kurie nenori pripažinti 
turtingesnių ir žiūri iš aukšto į vargin- 
gesnius žmones. Tikras skautas ima žmo
gų tokį, koks jis yra ir stengiasi matyti 
jame tiktai geras ypatybes.

Man labai rūpi pabrėžti, kad ne vien 
tiktai skautai, bet visi žmonės pasaulyje 
turi būti mūsų draugais; mes dažnai pa
mirštame apie tai. Skautų sąjunga yra 
vidutinis mūsų ratas, iš kurio draugišku
mas turi spindėti į visas pasaulio šalis.

Mūsų brolija yra nepaprastas daly
kas, kuris savaime paplito visuose kraš
tuose. Iš pradžių — prieš 28 metus — 
skautybė turėjo suburti Didžiosios Bri-

GYVENTI!

— Gyvenimas saldus, broli.
— Ar tu taip manai?
— Manai? Štai diena ir naktis: abi 

puikios; štai saulė, mėnuo ir žvaigždės; 
štai vėjas medžių viršūnėse. Gyvenimas 
saldus; kas norėtų mirti?

— Aš, broli.
— Tu kalbi kaip neišmanėlis. Mirti! 

Aš amžinai norėčiau gyventi.
— Liguistas?
— Yra žvaigždės ir saulė, broli.
— Aklas?
— Yra vėjas medžių viršūnėse. Jeigu 

ji galėčiau jausti, norėčiau amžinai gy
venti.

ŽMOGUS.

1. Žmogus, kuris nieko nežino ir ne
žino, kad jis nieko nežino, yra paikas*, 
venk jo.

2. Žmogus, kuris nieko nežino ir ži
no, kad jis nieko nežino, yra nemokytas: 
pamokyk jį.

3. Žmogus, kuris žino ir nežino, kad 
jis žino, miega: pažadink ji.

4. Žmogus, kuris žino ir žino, kad jis 
žino, yra išmintingas: sek jį.

Rudyard Kipling. 

tani jos berniukus į vieną didelę šeimą, 
kuri padėtų jiems užaugti dorais vyrais. 
Bet neužilgo kitos valstybės perėmė tą 
auklėjimo sistemą, ir šiais laikais mus 
visus jungia tie patys idealai ir siekimai, 
nors mes ir priklausome įvairioms tau
tams, luomams ir tikyboms. Yra didinga 
ir gražu, kad mes beveik kiekviename 
krašte galime rasti savo draugų — skau
tų.

Mano patarimas yra keliauti, bet ke
liauti labai atsargiai. Visų pirma. įsigykite 
draugų savo kaimyninių skautų tarpe. 
Įkarkite draugiškus santykius, mielai 
sveikinkite juos gatvėje ir stenkitės jiems 
kuo galėdami padėti. Tik po to pieškite 
savo draugų ratą, lankykite skautų sto
vyklas, draugoves ir jamboree kituose 
kraštuose. Jūsų draugininkas jums mie- 
lai suras antrašą, kuriuo galėsite kores
ponduoti su kitos valstybės skautu. Jūs 
galite taip pat palaikyti artimus ryšius 
su kita draugove savo arba svetimoje 
valstybėje ir dalintis naujienomis bei idė
jomis, gal net lankyti vieni kitus.

Kitas jamboree įvyks 1937 m. Olan
dijoje — pasiryžkite dalyvauti jame, nes 
ten sutiksite viso pasaulio skautų ir įsi
tikinsite, kad tai geriausias būdas vienai 
tautai su kita supažindinti ir tam drau
giškumui ugdyti, kuris būtinas mūsų vi
sų taikingam gyvenimui.

ŽMOGAUS ŠIRDIS.

Kartą — arba tiksliau pasakius — pa
saulio pradžioje, kuomet dievai buvo dar 
visai nauji ir neturėjo vardų ir žmogus 
buvo šlapias nuo molio griovy, iš kurio 
jis buvo iškastas, žmogus pareikalavo, 
kad jį irgi pripažintų dievu.

Apsvarstę žmogaus reikalavimą, die
vai nutarė, kad jis teisingas. Tada — taip 
legenda pasakoja, — jie slaptai pavogė 
žmogaus dieviškumą, norėdami jį pa
slėpti tokioj vietoj, kur niekas jo nerastų. 
Šis uždavinys buvo nelengvas. Palikti 
dieviškumą žemėje buvo nesaugu, nes 
dievai gerai žinojo, jog žmogus apvers 
visus akmenis, kol suras tai, ko jis trokš
ta. Paslėpę jį savo tarpe, jie gal būt pa
rodytų žmogui kelią į debesis...

Tada išmintingiausias dievas tarė: — 
Aš žinau ką daryti. Duokite žmogaus die
viškumą man.

Paėmęs dieviškumo švieselę jis užden
gė ją savo rankomis. Kuomet jis jas pa
kėlė, švieselės nebebuvo.

— Viskas gerai, — tarė dievas, — žmo
gaus dieviškumas paslėptas ten, kur jis jo 
niekuomet neieškos: aš įdėjau jį į jo 
širdį.

George Borrow.

220

4



Naktis karių stovykloje
(Sk. Aido bendradarbio įspūdžiai iš ooligono).

Skautai metus skiria į dvi dalis. Per 
pirmąją metų dalį stengiasi kuo daugiau
sia įsigyti teoretinių žinių; antrąją skau
tiškųjų metų dalį sudaro stovyklos, kur 
skautas įgytas žinias stengiasi labiau gi
linti ir praktiškai pritaikyti. Panašiai yra 
ir kariuomenėje. Pirmiausia kariai atlieka 
ilgą ir kruopštų teorinį paruošiamąjį dar
bą ir tik paskiau įgytas žinias taiko nors 
ir dirbtinėse karo aplinkybėse.

Kariuomenės vadovybės pavestas, pulk. 
Itn. Laurinaitis, 1. e. kariuomenės 
štabo spaudos ir švietimo skyriaus virši
ninko pareigas, davė progos laikraštinin
kams aplankyti poligoną ir pasižiūrėti 
įdomaus, bet kartu ir sunkaus kariuo
menės pratimo — upės forsavimo.

Štai vieną popietį, pulk. Itn. Laurinai
čio vadovaujami, žaibo greitumu karišku 
autovežimiu atvykome į poligoną. Poli
gono štabas yra ant sraunaus Neries 
kranto — Ruklos dvare. Vos atvykę į 
poligoną turėjome progos pamatyti jo vir
šininką — II divizijos vadą gen. Ada m- 
kavičių ir jo štabo viršininką gen. št. 
pulk. Griganavičių. Mums globoti 
ir aiškinti „karo laukuose“ padėtį poligo
no vadovybė paskyrė gen. štabo mjr. 
Matulį. Jo dėka, mes galėjome ge
riausiai vaizduotis kiekvienu laiko tarpu 
esamojo „karo“ padėtį. Esant pakankamai 
laiko iki svarbesnių karo pratimų opera
cijų, maloniai poligono vadovybei suti
kus, arčiau susipažinome su poligono gy
venimu.

Poligone yra keturios stovyklos, ku
rioms tuo metu vadovavo gen. št. pulk. 
Žilys, pulk. Butkevičius, pulk. 
S v i 1 a s ir pulk. Itn. Budraitis. Pir
moji stovykla turi tikras poligonines pa
talpas. Čia yra pastatyti barakai ne tik 
kariams, bet ir arkliams. Kitose stovyk
lose tuo tarpu kariai gyvena palapinėse. 
Skauto akimis žiūrint, daug įdomiau yra 
gyventi palapinėse, kuomet tarp daugy
bės palapinių, išraižytų tiesiomis gatvė
mis, galima daryti įvairūs papuošimai, ko
kių barakuose neįmanoma padaryti.

Tokių papuošimų šiuose poligono pa
lapinių miestuose netrūksta. Čia matai 
šimtus ornamentų, kurie vienas nuo kito 
vis kuo nors skiriasi. Čia kiekvienas ka
rys parodo savo iniciatyvą ir stengiasi sa

vo palapinę kuo gražiau papuošti. Be pui
kių papuošimų, meniškų skulptūrų, čia 
pamatysi daugybę gražių šūkių: „Auksas 
kareiviui ne radinys, brangus tik kovos 
šovinys“, „Drąsa, ištvermė ir tėvynės mei
lė tevadovauja mums“ ir k. Rasi ir ka
lendorių, kurie atitinkamomis datomis 
pavaizduoja viso poligono ar atskirų da
lių gyvenimą. Pirmoji ir antroji stovyklos 
turi net savo bažnyčias. Antroje stovyk
loje gavome paragauti kareiviškos vaka
rienės, jos viršininkas, gerb. pulk. But
kevičius, parodė mums ryšių „vilkų“ 
stovyklą, kuri mūsų atsilankymu pasiro
dė nesanti patenkinta. Šie stovyklautojai 
— šunys taip pat turi palapines ir savo 
virtuvę. Jie pašaliečių nemėgsta ir kelia 
didžiausį triukšmą, bet su savo dresuoto
jais yra visai ramūs. Šie šunys yra labai 
protingi, jie gali atlikti sunkius uždavi
nius: neša pranešimus, šovinius, vandenį, 
ryšių karvelius ir kt. Iš šios stovyklos 
vykstant į trečiąją, kuri savo tvarka ir 
gražiais papuošimais irgi paliko gilų įspū
dį, gavome pamatyti netoli Neries, miško 
pakraštyje išsislapsčiusias kariuomenės 
dalis, užmaskuotus erlikonus, o toliau 
miške pasislėpusius sunkiuosius automo
bilius, prikrautus valčių. Buvo aišku, kad 
ruošiamasi pulti ir keltis per upę.

Kariauja mėlynieji su raudonaisiais. 
Kairiajame Neries krante įsistiprinę mė
lynieji (jų pusėje buvome ir mes), o de
šiniajame — jų priešai, raudonieji, ku
riuos jie turi pulti persikeldami per Nerį. 
Raudonųjų ir mėlynųjų lėktuvai smar
kiai išžvalgo Neries krantus, pozicijas. 
Vos tik pritemsta, mėlynieji pradeda pa
maži kraustytis dar arčiau prie Neries. 
Patyliai eidami apžiūrime jau beveik prie 
pat Neries atslinkusius mėlynųjų karius. 
Čia jau atvežtos valtys ir išskirstytos vie
tose, iš kurių numatyta keltis. Viskas 
buvo čia taip tyliai, be mažiausio triukš
mo daroma, nes priešas buvo kitame Ne
ries krante ir menkiausį bildesį galėjo iš
girsti. Nenorėdami išduoti mėlynųjų, ir 
mes turėjome laikytis didžiausios tylos. 
Neries krantuose nepaprasta tyla, tik ret
karčiais, matyt, nerimaudami raudonieji 
paleidžia rakietas ir žvalgo Nerį, ar ne
sikelia mėlynieji. Mėlynųjų vadas nu
sprendė 12 vai. 15 min, dviejose vietose 

keltis per Nerį. Mes tyliai nuslinkome ir 
atsigulėme kairiajame Neries krante, iš 
kur geriausiai galima stebėti puolimą. Kas 
kartą jaučiamas didesnis raudonųjų ner
vingumas. Jų leidžiamos rakietos plačiai 
nušviečia Nerį ir paleidžiami šūviai su
drebina žemę. Savotiškai perbėga šaltis 
jaučiant artėjantį „karą“. Lygiai 12 vai. 
15 min. tyliai nuo kranto abiejose puoli
mo vietose nuleidžiamos į Nerį mėlynųjų 
valtys ir visu smarkumu į kitą pusę ke
liami pėstininkai ir kulkosvaidžių ko
mandos. Iš raudonųjų pusės pasirodo 
ugnis, pasigirsta šūviai, jiems atsako pa
silikusi kairėje Neries pusėje mėlynųjų 
artilerija. Nežiūrint smarkaus raudonųjų 
priešinimosi mėlynieji persikelia ir veja 
priešą, kuris besigindamas traukiasi iš 
savo pozicijų. Mėlynieji gerai atlieka pir
mąjį savo uždavinį ir, nuviję priešą, už
ima aukštumas gerai jose įsitvirtindami. 
Įsitvirtinus mėlyniesiems dešinėje Neries 
pusėje, pionieriai gauna įsakymą per 2 
vai. 15 min. pastatyti per Nerį pontoninį 
tiltą. Tačiau, pasirodo, pionieriai daug 
greitesni ir jie pastato tiltą, turintį apie 
100 metrų ilgio, per 56 min. Tuoj pasiro
do artilerija, kavalerija ir tankeliai, ku
rie laimingai persikelia per Nerį, vykda
mi į jau numatytas jiems pozicijas. Vos 
tik prašvitus, horizonte pasirodo trys 
lėktuvai, ir, prisiartinę prie tilto, apmė
to jį bombomis. Mėlynieji vis spaudžia 
raudonuosius ir nustumia juos už Šven
tosios. Pasigirsta trimitas — „karas“ baig
tas. Grįžta į stovyklas kareiviai, o daly
vavusieji pratime ir jį sekusieji karinin
kai susirenka nagrinėti ir įvertinti prati
mo operaciją.

Pratimui vadovavo pulk. Itn. Jasu
laitis, mėlyniesiems — gen. št. mjr. 
Pranckevičius, raudoniesiems — 
kap. Osinas.

Saulutė jau gerokai pakilo. Kartu su 
mūsų nuolatiniais globėjais, pulk. Itn. 
Laurinaičiu, mjr. Narušiu ir gen. 
št. mjr. Matuliu, skaniai papusryčiavę 
vykome pasižiūrėti nuolatinių pratimų 
„karo lauko“. Čia pasirinkome sau suve- 
nirų: radome šrapnelių grankulkų ir gra
natų skeveldrų. Ir štai tą patį rytą kelio
lika minučių prieš aštuonias buvome jau 
Kaune, kuris šią naktį nejuto tos pasau
lio pabaisos — karo, kuris buvo Gaižiūnų 
poligone.

Vyr. skilt. Ed. Ingaunis.
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JUOZAS ŽUKAUSKAS

VASAROS
Šypsenos

(Tęsinys iš 7 nr.).

— Palauksim kol vėjas nutils. Tada 
marios pasidarys kaip stiklas. Atrodo, kad 
dabar vėjas jau pradeda aprimti.

Žvejas įsižiūri į marias, apsuka ramiu 
žvilgsniu horizontus ir sako lipdamas į 
pailgą, siaurą luotą.

— Ja, tas gal būt. Žinoma, tada kitas 
reikalas...

Berniukų veidai nušvinta, o Baleišis 
susirūpina.

— Kaži ar ilgai reikės laukti, kol tos 
bangos nusiramins. Sį vakarą būtinai 
turim pasiekti Nidą. Juk mūsų ten laukia 
jau...

Petrėnas pasižiūri į laikrodį.
— Suspėsim... Aiškiai matyt, kaip pa

mažu marios raminasi. Sakysim ketvirtą 
išplaukiam iš čia... Šeštą būnam Preiloj, 
o iš ten pakraščiais ir Nidą kokią aštun
tą valandą pasiekiam... Dabar dvylikta, 
per keturias valandas marios tikriausiai 
nusiramins...

Žvejas atsistumia nuo kranto ir sako:
— Būkit atsargūs... Su mariomis vi

sokių šposų būna. Žiūrėk, ramių ramiau
sios kokį kartą esti, rodos šimtą metų taip 
išgulės, o čia staiga kad subanguoja, su
liūliuoja ir sudie, kietoji žemelė. Mažas 
malonumas kraustytis į vandens gilumas... 
O tokių dažnai čia atsiranda.

Žvejas nuplaukia į marias, nulinguoja 
bangų lūžčiojimais.

Palikti žvejo žodžiai padaro berniu
kams nemalonų įspūdį. Nerūpestingus jų 
veidus užlieja tamsus šešėlis. Jie žiūri į 
tolstantį nuo kranto luotą, neramiai nu- 
sisaiksto akimis į anapus, kur baltos ko
pos skiria nuo marių jūrą.

Adomaitis pamoja ranka ir išblaško tą 
nejaukumą.

— Niekai!... Nusiramins marios ir plau
kiam... Vienas malonumas, ką čia be rei
kalo baimytis!.. Tiek atkeliavę, tu kelių 
kilometrapalaikių nusigąsim!..

Tie žodžiai padeda ir draugus vėl pa
gauna geras nusiteikimas. Jie išima iš 
baidarių užkandžių, stipriai užvalgo. Po 
to sudeda vėl viską atgal, nusirengia ir 
išsitiesia pasikepinti prieš saulę.

Kasakaitis su Baleišiu net užsnūsta. 
Už pusvalandžio juos paseka ir Ado
maitis.

Tik vienas Petrėnas lieka stebėti mė
lyną dangų ir pamažu aprimstančias ma
rias. Jis galvoja apie savo tėvus. — Kaip 
bus linksma, gera, kai susitiks su jais. 
Tai džiaugsis motina! Juk ji be abejo ge
rokai nerimavo per tas dienas... Jei ne 
tėvas, nebūtų ir leidusi Vlado į tokią ke
lionę.

Virš marių vandens skraido žuvėdros. 
Jos iškyla lanku į viršų, leidžiasi smar
kiai žemyn, sumušdamos sparnais bangų 
viršukalnius, metasi į šoną ir vėl, klyk
damos, kyla į viršų.

Apie penktą valandą marios iš tikrųjų 
nurimo. Jos pasidarė lygios, ramios, ta
rytum pirmą kartą užmigusio naujagimio 
veidas. Vėjas jau seniai nutilo, o dangaus 
mėlynėse nesimatė jokio debesėlio.

Dvi baidarės piauna melsvą marių 
vandenį, palikdamos užpakalyj krantą. 
Priešakiniai irklininkai pasirenka horizon
te kokį nors tašką ir visą laiką taiko į tą 
vietą baidarės priešakį.

Slenka minutės, pamažu artindamos 
anapus marių išsitiesusį kaimą.

Pačiame marių viduryj atsiranda ne
žinia iš kur silpnutis vėjas. Rodos, jis taip 
menkas, nepajėgius, o vis tik pradeda 
kilti nedidelės bangos. Berniukai iš pra
džių nepastebi to, marių ir horizontų har
monija besigėrėdami. O susigriebia tik 
tada, kai bangos pasidaro alkūnės dydžio.

Keliautojai susirūpina. Neramiai žvilgs
niais nušliaužia dangaus pašlaitėmis. Bet 
dangus buvo plynas, ramus, tik saulė 
kažkaip savotiškai šypsojos, stebėdama 
mažytes baidares ir pamažu didėjančias 
vilnis.

Berniukai įkimba labai smarkiai irk
luoti. — Bangos gana pamažu pučiasi, gal 
suskubs jie kaip nors tuos du, tris kilo
metrus praplaukti ir krantą pasiekti.

Bangos eina nuo šiaurės į pietus ir 
pradeda gerokai daužyti baidarėms į šo
nus. Sunku ir kryptis beišlaikyti darosi.

Petrėnas sprendžia.
— Nieko nebus. Reikia įkypai bangų 

sukti, o taip kiekvienu momentu gali ap
versti.

— Bet tokiu būdu mums susidaro daug 
ilgesnis kelias.

— Jei taip, tai perkūnas žino, kur mes 
išplauksim, — pritaria Baleišio nepasi
tenkinimui Adomaitis.

— Kitos išeities nėra, — ramiai atsako 
Petrėnas.

— Iš tikrųjų beprotybė būtų plaukti 
toliau vilnims iš šono. Tikriausiai tada 
unguriams pasivaišinti atitektumėm... Bū
tinai įkypai bangų tenka sukti, — pride
da Kasakaitis, atsisukdamas į antrąją 
baidarę, čia pat'šone kiek atsilikusią.

Įkypai bangų pasuktos, baidarės rit
miškai pradeda suptis. Berniukus net pra
linksmina tas lingavimas. Tačiau ilgiau 
džiaugtis nebuvo kaip, nes aiškiai matėsi 
sparčiai augančios bangų nugaros.

Kelis kartus kritiškame momente atsi
dūrę, keliautojai buvo priversti visiškai 
atsisakyti nuo namų krypties ir pasukti 

baidares tiesiog prieš vilnis į šiaurę.
Baidarės tai pasikelia į viršų, tai lei

džiasi žemyn, lygiai ką ir anos žuvėdros.
— Gerai sakė tas žvejas, — pastebi 

Adomaitis priešakyj irkluojančiam Petrė- 
nui.

Tuo metu Petrėnas sušunka.
— Žiūrėkit, žvejai atplaukia nuo 

kranto!
Berniukų akys nukrypsta į parodytą 

pusę. Ir iš tikrųjų. Tarytum žąsų pulkas 
vakarop į namus, leidžiasi nuo kranto iš
skėstomis burėmis keliolika valčių. Jos 
susigrupuoja poromis ir skirstosi į visas 
marių puses.

Viena valčių pora plaukia tiesiog bai
darių pusėn.

Berniukams drąsiau pasidaro. Ju vei
dai nušvinta. Tačiau vėl iš karto visi su
rimtėja, susirūpina. Vėjas žymiai sustip
rėja, o bangos visu pusmetriu i viršų pa
sistiepia. Žvejai tuo metu nuleidžia bu
res, kažką darbuojasi viduj valčių, gi už 
keliolikos minučių vėl išplečia bures.

— Tinklus nuleido į vandenį, — pa
aiškina Kasakaitis.

Berniukai greičiausiai ir negirdi drau
go žodžių, nes visi labai susirūpinę savo 
likimu, kuris kas kartas darosi sunkesnis.

Nidos pusėj leidžiasi saulė. Mariu ban
gos pasipuošia pasakiškais saulėlydžių ka
roliais. Tarytum paskatintos tais papuo
šalais, jos dar labiau pasistiepia, dar sma
giau pradeda juoktis.

Berniukų padėtis visiškai bloga pasi
daro. Bangos pradeda mėtyti baidares, 
tarvtum skiedras.

Žvejų valtys nemato ju. Tada užpa
kalyj sėdintieji Adomaitis ir Baleišis pra
deda mosuoti aukštyn iškeltais irklais, 
kas galų gale pritraukia jų dėmesį.

Žvejai skubiai ištempia visas bures ir 
keliu minučių būvyje pasiekia besiblaš
kančias baidares. Atleidžia bures, paima 
berniukus į valtis. Berniukai nenusigan- 
de. laikosi labai drąsiai, nerūpestingai. 
Tik vienas Baleišis kiek išbalęs.

Žvejas, kurio veidas suaižytas smulkio
mis, tamsiomis raukšlėmis, sako, šaltai 
nusišypsodamas.

— Kur jūsų galvos su tokiomis skied
romis plaukti?!...

Antrasis žvejas, rišdamas baidarę prie 
valties šono, prideda.

— Jums reikia i užpakali su gumel- 
knaipu įkirsti už tokius šposus!.;.

Berniukai nusišypso, o Petrėnas klau
sia.

— Jūs iš Preilės kaimo esat?
— Nu ja...
— Ar galėsit mumis šį vakarą nuga

benti į krantą?
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Skautai esperantininkai, sukruskim !
Latvių skautų esperantininkų ratelio 

vadas, Vily Veidemanis, savo laiške štai 
ką rašo:

„Dabar aš skaičiau „Skolta Bulteno“ 
laikrašty, kad jūsų krašte (Lietuvoj) tarp 
skautų gerai progresuoja Esperanto. Mes 
ta proga jus širdingai sveikiname ir lin
kime geriausio pasisekimo. Mes, latvių 
skautai — esp-kai, labai norime bendra
darbiauti su jūsų krašto skautais. Tam 
tikslui mes turėtumėm sugalvoti kokį 
projektą ar ką panašų. Mes tikime, kad 
jūsų krašto skautai esp-kai mielai ben
dradarbiautų su latviais ir tuo daug dau
giau pasiektų dirbdami sutartinai, negu 
pavieniui. Todėl, mielas drauge, mes 
kreipiamės į jus ir prašome pranešti jūsų 
pasiūlymus dėl bendradarbiavimo, jei jis 
ir iš jūsų pusės pageidaujamas“...

Toks latvio skauto broliškas laiškas 
daug mums pasako: mūsų broliai nori 
bendradarbiauti! Daug kas paklaus, ko
kiu būdu tą praktiškai įvykdyti? Juk 
latvių kalbos nemokėjimas gerokai kliu
do. Tiesa! Nelaimingas tas kalbų klausi
mas trukdo mums bendrauti ne tik su 
savo kaimynais, bet ir su kitų kraštų 
skautais. Bet yra gera priemonė tai kliū
čiai pašalinti Geresnės dar nieks nesu
galvojo. — Tai tarptautinė Esperanto kal
ba, kurią 50 metų atgal sukūrė gabus 
Lietuvos žmogus — L. Zamenhofas. Jo

• Žvejas pažiūri į Petrėną nustebusiu 
žvilgsniu, kone supyksta.

— O ne, niekados!... Mes dabar žuvis 
turim gaudyti. Sugadintumėm visos paros 
žygį, jei dabar į krantą jumis vežtumėm. 
Juk mes tinklus jau nuleidom į vandenį... 
Rytoj po pietų pargabensim jumis... Kai 
namo bėgsim...

Petrėnas mėgina dar derėtis su žve
jais, bet šie nesiklauso ir ramiai suka 
valtį į marių vidurį.

Abi valtys prasiskiria, kiek leidžia jų 
tarpan nuleistas tinklas, ir plaukia piet
ryčių kryptimi.

. Pradeda temti. Baltosios kopos niau
kiasi, tirpsta svaigiame vakaro glėby j. 
Tirpsta ir raudoni žvejų namelių stogai.

Bangos dabar virsta didžiuliais kalnais, 
mūrais. Jos šiepiasi baltomis putomis ir 
šniokšdamos, raičiodamos iš pykčio, 
lūžta.* Žvejai apsižvalgo. Jie palieka tik 
vieną burę, o likusias nuima.

Valtys išlekia į viršų ir leidžiasi gal
vatrūkčiais žemyn.

Kasakaitis pažvelgia į savo draugą, 
kelionės bendrininką, ir sako.

— Kaži ką mes dabar būtumėm darę, 
jei ne žvejų pagalba?...

Baleišis atsako, nusišypsodamas.
— Tikriausiai ungurius būtumėm le

sinę...
Didžiulė banga, lyg ir patvirtindama 

šiuos žodžius, pralekia per valties viršų, 
raganiškai nusikvatoja.

Senesnysis žvejas parodo ranka į 
valties priešakį, kur matosi mažytės du
relės ir pasiūlo:

— Jei pavargot ir norit miego, lyskit 
į paragę. Ten kailiniai pakloti, galit išsi
miegoti. Ką čia veiksit per naktį...

Berniukai kokį pusvalandį dar gėrisi 

garbei mes turime vieną Kaune gatvę jo 
vardu pavadintą. Toji kalba vis labiau ir 
labiau plečiasi pasaulyje ir vis daugiau ir 
plačiau praktiškai naudojama įvairiose 
gyvenimo srityse. Pastaruoju laiku ir 
skautai labiau susidomėjo Esperanto k. 
progresu ir ėmė kurti savo ratelius, są
jungas, organizuoti tarptautines stovyk
las, leisti laikraščius. Esperanto skautus 
dar labiau suartina: jie darosi tikri broliai, 
viens kitą supranta ir gali laisvai kalbė
tis. O kas nežino kalbos reikšmės gyve
nime!

Tad ilgai nedelsdami imkim mokytis 
Esperanto. Nedaug laiko tesugaišim (E. 
galima vienam, be mokytojų, išmokti per 
1 mėnesį), o naudos turėsim daug.

Pas mus jau gera pradžia padaryta. 
Pernai didelį pasisekimą turėjo skautų su
organizuoti E. k. kursai Ukmergėj (kur
sus lankė apie 150 žmonių). Marijampo
lėj, girdėjau, skautai jau esperantiškas 
dainas dainuoja. Kaune Aušros tunte taip 
pat manoma suruošti skautams E. kalbos 
kursai.

Skautams esperantininkams, man ro
dos, pirmoj eilėj reiktų palaikyti draugiš
kus ryšius su broliais latviais, reiktų su 
jais susirašinėti ir siųsti „Skautų Aidui“ 
savo pasiūlymų, pageidavimų, kursų ir 
organizavimosi reikalais. VL Butkus.

audringu marių vakaru, o kai visiškai 
sutemsta ir aplinkui tesimato tik pikti 
Vandenys ir juodas, debesimis aptrauktas 
dangus, jie pasinaudoja žvejo pasiūlijimu.

Berniukai užmiega abiejose valtyse ir 
nebegirdi, kaip audringa naktis dainuoja 
marių dainą.

O ta daina šiurpi, bauginanti, verčianti 
visus prieš ją nusilenkti.

Tik vieni Neringos žvejai jos nebijo, 
nesilenkia vergiškai. Vargo ir pragariškų 
pavojų užkietinti, nebūgstančiai ir atkak
liai kovoja jie su piktomis marių bango
mis, kurios klastingame savo glėbyj lai
ko jų duonos kąsnį.

Gyvybę dažnai atiduoda žvejas už tą 
kąsnį, o marių bangos tik nusikvatoja...

Kasakaitis pradaro paragės dureles ir 
iškiša galvą.

— Labas rytas! — nusijuokia jam abu 
žvejai, rankiodami iš tinklo žuvis, kurios 
labai ryškiai žvilga neseniai tepatekėju- 
sios saulės spinduliuose.

— Labas... — nusišypso Kasakaitis.
— Gerai išmiegojot?
— Karališkai...
— Ir audros nejutot?
— Ne, miegojom tarytum užmušti.
— Oho! Kad būtumėt matę, kokios 

bangos naktį buvo!..
Žvejai renka žuvis ir meta rūšimis į 

krūvas. Valtys nukreiptos namų link pa
mažu piauna lėtai banguojančius marių 
vandenis.

Kasakaičiui iš paskos išlenda ir Ba
leišis. Abu žiūri į antrąją už poros šimtų 
metrų plaukiančią valtį, kur turi būti 
Petrėnas su Adomaičiu. Šie tepasirodo už 
geroko pusvalandžio. Berniukai ilgai mo
suoja vieni kitiems, nuoširdžiai juokiasi.

Vėjas taip nusilpsta, kad teįstengia at
vilkti valtis į Preilės pakrantę vos apie 
pietus. Vykusia žūkle patenkinti žvejai 
užkviečia berniukus į savo grįčią. Berniu
kai užeina. Žvejų būta gana pasiturinčių, 
ką liudijo švarūs ir erdvūs kambariai, ge
rai pagaminti pietūs. Abi valtys priklausė 
senyvajam žvejui ir jo sūnui, o kiti du 
buvo samdiniai gizeliai. Gardžiai papieta
vę ir maloniai pasišnekėję, berniukai, at
sisveikindami, mėgina šiokia tokia pinigų 
suma atsilyginti, bet žvejas griežtai atsi
sako. Girdi, iš nelaimės ištiktųjų nesą ga
lima imti jokio atlyginimo už pagalbą. Tai 
esą būtų labai negarbinga.

Berniukai nuoširdžiai padėkoja, o Pet
rėnas užprašo žvejus, kad, būdami Nidoj, 
užeitų pas jo tėvus. Senasis žvejas palydi 
berniukus iki pat pakrantės. Sulipusiems 
į baidares berniukams sako:

— Laikykitės visą laiką pakraščių. 
Vėjas kaip tik iš užpakalio. Bangos ne
didelės, vėliau dar mažesnės pasidarys.

Baidarės, lėtai pasisupdamos, išplau
kia marių pakraščiais Nidos pusėn.

Daugiau negu puškelį nukeliavusius 
pasiveja baltas garlaivis. Ant palubės 
esantieji keleiviai mosuoja berniukams 
nosinėmis ir kepurėmis. Berniukai tuo 
pačiu, irklus į viršų abiem rankom iš
keldami, atsako.

Praplaukę Purvinių kaimą, berniukai 
sustoja ties pačiu Nidos viduriu. Išvelka 
baidares į krantą, apsirengia. Čia pat 
triūsiančių žvejų paprašo pasaugoti jų 
baidares, kol susiras vasarojančius Petrė- 
no tėvus.

Viską sutvarkę, berniukai pasuka 
siaurute gatvele į miestelio vidurį. Jie 
eina, pamažu dairydamies į švaručius, gė
lėmis ir savotiška ornamentika papuoštus 
namelius. Nežinodami adreso, jie nuspren
džia užeiti į policijos punktą, kur viską 
galės sužinoti. Susitinka žveją ir paklau
sia, kur šią įstaigą rasti.

— Ot eikit dabar tiesiai, tiesiai. Pas
kiau pasukit...

Tuo metu pro atvirą čia pat stovinčios 
vilos langą pasigirsta gerai pažįstamas vy
riškas balsas. — Šelmiai, jūs šelmiai!

Berniukai atsisuka vienu kartu, o Pet
rėnas smagiai pasišoksta ir pribėga prie 
lango.

— Labas, tėti... Ak čia jūs apsigyvenę... 
Matai mes truputį pavėlavom... Turėjom 
anksčiau būti.

— Žinau, žinau, mielas jūrininke. 
Šiandien vienas žvejas viską papasakojo.

Pribėga prie lango motina.
■— Vladai, sūneli!..
Sūnus nubučiuoja motinos rankas, už

siverkusį, užsirūpinusį veidą.
Tėvas susigriebia, švelniai atitraukia 

motiną nuo sūnaus.
— Pamiršai savo draugus, Vladai. 

Kviesk į vidų. Mes jums du puikius kam
barius paruošėm. Juk reikia tokius jūros 
nugalėtojus tinkamai priimti...

— Tėtis, tuoj juoktis, — lyg nepatem- 
kintai numykia Vladas ir kviečia į vidų 
draugus.

Pirmasis Nidoj vakaras atskleidė ber
niukų gyvenime gražiausį puslapį.

Nuvarginti kelionės įspūdžių ir ap
svaiginti pasakiškų Nidos vaizdų jie už
miega tą vakarą minkštuose, baltuose pa
taluose ilgu ir kietu miegu.
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Profesoriaus (Vilijamo nuotykiai) nosinė
Iki šiol Vilijamas nelaikė nosinių bū

tinom tualeto reikmenėm. Tiesa, tie pilki 
(kadaise balti) kvadratai gerai sugerdavo 
rašalą ir tikdavo žiurkėms daryti bei var
lėms nešioti, bet šiaip jų nauda buvo abe
jotina. Vieną gražią dieną, tačiau, Vili- 
jamo draugas Alikas gavo nosinę iš savo 
krikšto motinos, ir tas įvykis visiškai pa
keitė Vilijamo nuomonę.

Nosinė buvo tokia didelė, kokios Vi
lijamas dar niekuomet nebuvo matęs. Ji 
buvo šilkinė ir spindėjo visom vaivorykš
tės spalvom. Aplinkui ėjo raudona juosta 
su žaliais besirangančiais slibinai:;.

Reikia pasakyti, kad Mikas labai ne
drąsiai ištraukė savo nosinę iš kišenės: 
jis buvo įsitikinęs, kad jo draugai jį iš
juoks ir paniekins, bet nieko panašaus 
neįvyko.

— Keistas daiktas, — pastebėjo Hen
rikas.

— Didokas, tiesa? — pridūrė Jonas.
— Sakyčiau, nemažesnis už paklodę,

— nusprendė Vilijamas, kuris prieš savo 
norą gėrėjosi savo draugo dovana.

Mikas pralinksmėjo: vadinasi, jie ne
sijuokė iki ašarų iš jo nosinės, bet kalbė
jo visiškai rimtai. Taigi, kitą kartą jis ją 
drąsiai išsitrauks ir iškilmingai nusišluos
tys nosį.

Nepraėjo nė dienos po to įvykio, kaip 
Henrikas jau turėjo labai didelę margą 
nosinę, o už dviejų Sienų Jonas atėjo į 
mokyklą pasipuošęs ne blogiau už savo 
draugus.

Vilijamas jautėsi nuskriaustas ir apsi
vylęs gyvenimu; jis — kilnaus ratelio va
das — buvo vienintelis, kuris neturėjo 
margos šilkinės nešinės.

Vakare jis kreipėsi į motiną;
■—• Aš nemanau, kad baltos labai nau

dingos, — jis pastebėjo žinovo tonu.
— Nešluostyk savo kojų ant kilimo, 

■— pasakė ponia Brown ramiai.
—* Aš maniau, kad tiktai baltos leng

vai prijaukinamos, nors aš ir labai abejo
ju, ar tėvelis tau leis jų laikyti. Atsime
ni, kaip jis pyko, kuomet jos pabėgo ir 
įkando jam į pirštą.

—• Aš nekalbu apie peles, — pasakė 
Vilijamas, — aš kalbu apie nosines.

— Ach taip, apie nosines. Aš vis ma
nydavau, kad baltos yra geriausios. Jos 
gražiai išskalbiamos — aš, žinoma, ne
kalbu apie tavo — bet nieko nėra geres
nio už baltą drobę.

— Kažin ar šilkas nėra praktiškesnis 
už drobę, — pasakė Vilijamas susimąs
tęs. — Tiesą pasakius, man sunku žiūrėti 
į baltą spalvą: ji vargina akis. Mano akys 
retkarčiais skauda. Margos spalvos tik
rai sveikesnės.

— Nekalbėk niekų, Vilijamai, — su
draudė jį p. Brown, — aš nepirksiu tau 
šilkinių nosinių, kad teptumei jas rašalu, 
anglimis ir purvais.

Vilijamas atsiduso.
— Aš to nedaryčiau, jeigu mano no

sinės būtų šilkinės, — jis pareiškė rimtai.
— Aš nekenčiu medvilninių nosinių.

— Drobinių, — pataisė jį motina.
— Medvilnė ir drobė, tas pats, —

pasakė Vilijamas, — jos nėra šilkas, o aš 
noriu turėti gražią šilkinę nosinę. Štai 
visa, ko aš noriu. Juk tai nedaug. Tik
riausiai...

— Aš tau nieko panašaus nepirksiu, 
— pasakė p. Brown tvirtu balsu. — Per
eitą mėnesį aš tau pasiuvau naują kos
tiumą, ir tavo apsiaustas jau dabar bai
sus, kadangi tu šliauži jame per krūmus 
ir balas.

— Bet aš nekalbu nei apie kostiumus, 
nei apie apsiaustus, — teisinosi berniu
kas. ' — Aš kalbu apie nosines ir norė
čiau žinoti, ar galėtumei. ,.

— Jeigu tau reikalinga šilkinė nosi
nė, — pertraukė jį motina, — tu gali ją 
nusipirkti.

— Kaip — nusipirkti? — sušuko Vi
lijamas. — Juk tu pati žinai, kad aš ne
turiu nė cento ir vargu ar turėsiu pinigų 
per ilgus, ilgus metus.

—■ Nereikėjo išmušti lango, — paste
bėjo ponia Brown be gailesčio.

Vilijamas nuleido galvą: jis niekuo
met nesitikėjo, kad jo motina visiškai 
jam neužjaus.

Knygyne ponas Brown skaitė laikraš
tį. Pasiryžęs ištesėti iki galo, Vilijamas 
nuėjo pas tėvą.

— Aš iš tikro manau, tėveli, — pra
dėjo jis draugiškai, — kad baltos tinka 
vaikams. Kai išaugi, margos daug prak
tiškesnės.

— Taip? — pasakė ponas Brown 
mandagiai.

Vilijamas nudžiugo.
— Mat, jos daug didesnės ir, be to, 

purvo nematyti. Jų nereikėtų taip dažnai 
skalbti ir viskas būtų daug pigiau.

— Teisybė, — sumurmėjo tėvas ir 
pradėjo skaityti naują puslapį.

— Užtat, tėveli, — pareiškė Vilijamas 
drąsiai, — ar galėtumei man jų nupirkti 
arba — vienos užtektų — duoti man pa
kankamai pinigų.

— Visai nesuprantu, apie ką tu kal
bi, — pasakė p. Brown, — taigi nieko 
negaliu tau nupirkti. Ar malonėtumei ne
užstoti man šviesos, nes pradeda temti, ir 
aš noriu baigti skaityti savo laikraštį. 
Dėkuil

— Aš kalbu apie nosines, tėveli, — 
pasakė Vilijamas nekantraudamas. — Aš 
stengiuosi tau išaiškinti, kad šilkinės mar
gos nosinės daug praktiškesnės ir jas 
lengviau skalbti.

— Nors ir labai gražu, kad tu galvoji 
apie tokius dalykus, — pastebėjo p. 
Brown šaltai, — aš tave iš anksto įspė
ju, kad tu šį vakarą nieko iš manęs ne
gausi, nors ir kalbėtumei iki pat vidur
nakčio.

Vilijamas lėtais žingsniais išėjo iš 
kambario.

------ .«-------
Paskutinė viltis buvo Robertas. Reikia 

viską išmėginti, taigi Vilijamas nuėjo į 
savo brolio miegamąjį ir atidarė tualeti
nio staliuko stalčių. Štai prieš jį gulėjo 
graži, šilkinė nosinė, daug margesnė už 
visas jo draugų nosines!

Berniuko veidas nušvito, jis įsikišo 
nosinę į kišenę, atsistojo prieš veidrodį 
ir, iškilmingai ištraukęs ją, nusišluostė 
nosį. Tuo momentu įėjo Robertas ir ne 
juokais supyko.

— Ar aš tau nesakiau, kad nedarytu
mei jokių štukų mano kambary, — pa
sakė jis grasindamas. — Aš tau parody
siu!

— Bet aš nieko nedarau, — teisinosi 
Vilijamas, — duodu žodį. Aš tik norėjau 
pasiskolinti nosinę. Aš maniau, kad tu 
man mielai paskolinsi šitą.

— Nieko panašaus, — pareiškė jo 
vyresnis brolis, — aš tau nieko nesko
linsiu, ir tu gali ramiai išeiti iš mano 
kambario.

— Aš neprašau tavęs gražios, baltos 
nosinės, bet tu tikriausiai sutiksi duoti • 
man šitą seną, spalvotą. Ji tau visiškai 
nebetinka.

—• Tu taip manai? — nusijuokė Ro
bertas. — Tuo tarpu ji man dar reika
linga.

Vilijamas padėjo nosinę atgal į stalčių.
— Kiek tu nori už ją? — jis paklausė.
— Kiek tu turi? — paklausė Robertas.
— Nieko — tuo tarpu, — prisipažino 

Vilijamas. — Bet aš padarysiu visa, ką 
tu panorėsi. Tu gali reikalauti iš manęs, 
ko tik panorėsi.

—• Puiku. Ar — ar negalėtumei at
nešti man profesoriaus Smito nosinę? Ta
da galėsi pasiimti mano.

Robertas retkarčiais bandydavo būti 
sąmojingu,

--------- •---------
Profesorius Šmitas jau seniai buvo 

laukiamas. Jo atvykimas turėjo būti di
džiausia vasaros sensacija kaime. Jis bu
vo tolimas gydytojo giminaitis ir garsus 
blaivybės skelbėjas. Atidaręs ūkio paro
dą ir pasakęs vieną iš savo puikių pra
kalbų, jis turėjo pernakvoti pas giminai
tį ir kitą rytą grįžti į savo namus.

Ponas Šmitas buvo tėviškas, papras
tas žmogus, atšventęs savo 70 metų su
kaktį. Jam patiko paroda, bet vienas da
lykas jį stebino: visur jis matė nešvarų, 
šlakuotą berniuko veidą ir mažas akis, 
rimtai stebinčias kiekvieną jo judesį.

Kalbėdamas apie blaivybę, profeso
rius pastebėjo, kad visi jo klausytojai yra 
suaugę žmonės, bet pirmoj eilėj sėdėjo 
berniukas, kurio žvilgsnis jį persekiojo. 
Jis stengėsi jo nematyti, bet Vilijamo 
akyse buvo kažkas hipnotiško, ir pagaliau
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profesorius pasidavė: žiūrėdamas vien 
tiktai į savo jauniausią klausytoją, jis aiš
kino jam susivaldymo reikšmę ir blogą 
alkoholio įtaką jaknoms.

Po susirinkimo Vilijamas nužygiavo 
gydytojo namų link. Jis jautėsi prislėgtas 
ir nusivylęs: likimas nedavė jam progos 
laimėti, bet dar ne pasaulio galas! Dar 
nėra reikalo nusiminti.

Tada jis sutiko Miką.
— Ar tu vis dar tebevartoji savo se

nas, baltas nosines? — paklausė jis ir 
nusišluostė nosį.

Vilijamas paniekinančiai pažiūrėjo į 
savo draugą.

—• Neturiu šiandien laiko kalbėti su 
tavim, — atsakė trumpai ir nuėjo savo 
keliu.

Aplink gydytojo sodą augo graži gy
vatvorė. Vilijamas pažiūrėjo pro ją ir, įsi
tikinęs, kad visur ramu, įšliaužė į sodą. 
Profesorius buvo pavargęs ir patogiai il
sėjosi sudedamoj kėdėj didelio medžio 
pavėsyje. Jo kakta ir veidas buvo užklo
ti didele gražia balta nosine.

Vilijamas pralinksmėjo. Šliauždamas 
visom keturiom jis tyliai artinosi prie sa
vo nekaltos aukos. Palindęs po kėde jis 
jau rengėsi ištiesti savo ranką, kuomet 
profesorius sujudėjo ir sušuko:

— Alio!
Tuo pačiu akimirksniu namų durys at

sidarė, ir gydytojas išėjo į sodą. Vilija
mas buvo vikrus, kaip beždžionė. Nera
dęs geresnės išeities, jis kaip žaibas iš
nyko medžio prieglobsty.

— Ar pasilsėjote, pone profesoriau? 
— paklausė gydytojas savo garsaus gi
minaičio.

— Aš truputį snustelėjau, — atsakė 
senis. — Sapnavau kažką apie berniuką, 
kuris klausėsi mano paskaitos.

— Ar aš pažįstu tą berniuką? — pa
klausė gydytojas.

— Tikriausiai pažįsti jį, — atsakė 
profesorius. — Aš jį pastebėjau parodoj. 
Jis turi sielingą žvilgsnį.

Gydytojas susimąstė.
— Aš neišsivaizduoju, koks berniu

kas mūsų kaime galėtų turėti sielingą 
žvilgsnį.

Profesorius atsiduso.
— Gal būt, jis gyvena kitur. Jis at

rodė tikrai susidomėjęs. Retkarčiais aš 
manydavau, kad jam kažko reikia. Tikė
kimės, kad mano žodžiai jį paveikė.

— Aš neabejoju, — atsakė gydytojas 
mandagiai, — ar sutiktumėte vakarie
niauti sode? Šiuo metų laiku oras toks 
gražus.

Viršuj, medyje Vilijamas stengėsi kar
toti pasikalbėjimą, tyliai judindamas sa
vo lūpas. Jo atsidėjusiu klausytoju buvo 
žalias vikšras, kuris spoksojo į savo mo
kytoją sužavėtom akim.

Gydytojas nuėjo į namus užsakyti va
karienę.

Ponas Šmitas vėl užsidengė veidą ir 
atsilošė kėdėje. Tada Vilijamo veidas su
rimtėjo ir jo akyse pasirodė sielingas 
žvilgsnis, kuris patiko profesoriui.

Garsaus svečio krūtinė pradėjo rit
miškai kilnotis. Prie namų lango pasiro
dė gydytojo figūra: be abejonės jis nu
tarė pasidžiaugti savo giminaičio poilsiu 
iš tolo.

Nulipti buvo neįmanoma. Gydytojas 
turėjo jį pastebėti. Vadinasi, reikia pa
sirinkti kitą kelią.

Figūra prie lango atsisėdo ir pradėjo 
skaityti knygą. Tuomet Vilijamas pradė
jo veikti. Išėmęs iš kišenės sulenktą sa
gutę, pririštą prie ilgos virvės — šį įran
kį jis visuomet nešiojosi su savim, tikė
damasis pagauti karpę kaimo upelyje — 
jis atsargiai nuleido ją ant miegančiojo 
veido.

Kabliukas įsikabino.
— Kas čia? — sušuko profesoruis ir 

pagriebė savo nosinę. Vilijamas patraukė 
virvę ir kabliukas laimingai atsidūrė jo 
rankose.

Ponas Šmitas vėl patogiai atsilošė ir 
užsidengė veidą.

Antrą kartą virvė nusileido ir kabliu
kas įsikabino, bet, nelaimė, ne į nosinę, 
o į profesoriaus dešiniąją ausį. Šis balsiai 
suriko ir pašoko iš savo vietos.

— Kažkoks biaurus vabzdys mane 
smarkiai įgėlė, — pasakė jis išsigandu
siam gydytojui, kuris skubiai atbėgo, iš
girdęs savo garsaus giminaičio riksmą.

— Leiskite man pažiūrėti, — jis pasi
siūlė. — Atnešiu jums vazelino arba amo
niako, tuč tuojau.

— Nereikia, nereikia, — nuramino jį 
profesorius, —- dėkui. Skausmas nėra jau 
toks didelis.

Vilijamas, kurio sąžinė ėmė jam pri
kaišioti, pamiršo, kad šaka, ant kurios 
jis sėdėjo, nebuvo geležinė. Jis paslinko 
pirmyn, nusilenkė, kad pamatytų profe
soriaus ausį ir — nukrito drauge su braš- 
kančiom šakom žemėn.

Kada Vilijamas pasiryžo atsimerkti, 
jis sėdėjo tarp pono Smito ir gydytojo. 
Aplink jį gulėjo keli sudaužyti indai, ir 
jis pastebėjo, kad jo kairioji ranka buvo 
kruvina.

Gydytojas žiūrėjo į jį pasibaisėtinom 
akim. Profesorius perbraukė ranka per 
savo akis ir pasakė:

— Štai tas pats berniukas!
Palingavęs savo žilą galvą, jis švel

niu tonu kreipėsi į Vilijamą:
— Tu, tur būt, žinai, mielas vaike, 

kad labai negražu pasislėpti medyje ir 
klausytis kitų žmonių kalbos. Aš mačiau, 
kad tu rimtai susidomėjęs mano prakal
bom, bet čia aš ilsiuosi. Išsivaizduok, kas 
būtų buvę, jeigu mes būtume kalbėję apie 
tokius dalykus, kurių tau nereikia žino
ti. Juk būtumei labai nesmagiai jautę
sis, tiesa?

Gydytojas, atgavęs žadą ir pažinęs sa
vo nelauktą svečią, nutarė, kad nėra 
prasmės barti jo profesoriaus akivaizdo
je. Todėl jis pasitenkino trumpais žo
džiais:

— Eik namo. Pasakyk savo tėvui, 
kad aš jį ryt atlankysiu.

— Neblogas berniukas, tikrai neblo
gas, — tęsė profesorius savo kalbą, — 
tik truputį neišmintingas. Bet domisi rim
tais klausimais.

Vilijamas vis dar tebesėdėjo savo vie
toje ir nežinojo, ką atsakyti.

— Keliauk! — pasakė gydytojas.
Berniukas atsistojo. Jo ranka buvo vi

siškai kruvina. Jis jautėsi nugalėtas. Vi
sas jo vargas veltui, visos pastangos tuš
čios! Ir dar reikės sumokėti už sudaužy
tus daiktus.

Fotografuoti gali kiekvienas
KĄ JŪS GALIT PASAKYTI APIE ŠIĄ 

NUOTRAUKĄ?

Čia dedame nežinomo autoriaus por
tretinio tipo nuotrauką. Parašykit mums 
savo nuomonę apie ją, paliesdami trūku
mus ir gerąsias puses. Geriausį atsakymą 
išspausdinsime kitame numery, o trijų 
kitų geriausiai įvertinusių pavardes pa
skelbsime Skautų Aide, kad žinotumėm, 
kurie mūsų broliai-sesės foto mėgėjai pa
stabesni. Rašykit neperilgiausiai, maž
daug apie 150 žodžių ir atsiųskit redak
cijai iki rugsėjo mėn. 10 dienos, ant voko 
pažymėdami, jog skirta skyriui „Fotogra
fuoti gali kiekvienas“.

—• Nečiulpk savo pirštų, —■ pasakė 
profesorius. — Tu įsipiovei ranką: tai yra 
pavojinga. Aš tau jau sakiau, kad alkoho
lis blogai veikia žaizdas. Tą patį galima 
pasakyti apie bet kokius nuodus. Apsi- 
rišk ranką —• paimk savo nosinę — ne
turi jokios? Štai mano. Aš ją tau dova
noju. Dabar gerai.

Profesorius nudžiugo, pamatęs Vilija
mo sielingą žvilgsnį.—-- •---

Šiek tiek šlubuodamas, apsirišęs ran
ką nešvariu skuduru, Vilijamas ėjo per 
sodą. Netoli Roberto, kuris skynė obuo
lius, jis sustojo.

— Aš paėmiau tavo šilkinę nosinę, — 
pranešė jis išdidžiai, — profesoriaus 
Smito nosinė guli ant tavo staliuko.

Robertas išmetė obuolius ir nubėgo į 
namus.

— Dienos tokios malonios, — kalbėjo 
Vilijamas pats sau ir vikšrui, kuris dar 
išliko gyvas, nors ir pergyveno visą die
nos katastrofą drauge su berniuku, kalė
damas nedidelėj jo kišenėj. — Atnešiu 
jums vazelino arba amoniako, tuč tuo
jau, — kartojo Vilijamas keistu akcentu.

Prie vartelių jis pastebėjo savo drau
go Miko stovylą tolumoje.

— Alio, — suklykė jis ausį rėžiančiai 
ir, pamojęs savo marga nosine, svyruo
damas išėjo į gatvę . ..
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Dvi savaites pas
Austrijos katalikus skautus

ĮSPŪDŽIAI IŠ AUSTRIJOS ŠV. JURGIO SKAUTŲ ORGANIZACIJOS 10 METŲ 1 
SUKAKTIES STOVYKLOS.

Rašo Brolijos Vyriausios Vadijos užsienio skyriaus vedėjas sktn. K. Laucius.

Austrijoje yra dvi skautų organizaci
jos: Osterreichisches Pfadfinderbund (ne 
konfesinė) ir Osterreichisches Pfadfinder- 
korps St. Georg (katalikų skautų). Pasku
tinioji šiais metais švenčia 10 metų ju
biliejų ir jo proga liepos mėn. 17—27 d. 
Laxenburge (prie Vienos) surengė I-ą 
tautinę stovyklą, Į šią stovyklą iš Lietu
vos išsiruošėme trys „reprezentantai": 
Pagėgių skautų vietininkas pasktn. Vai
nauskas, stud, skautas J, Gimbutas ir aš. 
Be to, į ten pat įvykusią tos organizaci
jos vilkiukų stovyklą kaip svečias nuvy
ko Kauno centro skaučių tunto atskiros 
„Gegučių" skilties skiltininkė A. Laučie
nė, Tokiu būdu faktinai buvome ne trys, 
o keturi „reprezentantai". Ką mes matė
me, girdėjome, kaip mums sekėsi kelio
nėje ir stovykloje, pamėginsiu čia trum
pai pasidalinti su broliais ir sesutėmis.
„Kas jie? — Amerikiečiai! Ne, italai"...

Pakeliui sustojome pusantros dienos 
Berlyne ir pusę dienos Dresdene. Vokie
tijoj visos skautų organizacijos, kiek jų 
tik ten buvo, yra paleistos. Matyti, už
sienių skautai uniformuoti Vokietijoj re
tai tesilanko, nes daugumas vokiečių 
(sprendžiant iš nugirstų jų savitarpio pa
sikalbėjimų) laužydavo galvas, kas mes 
tokie ir iš kur. Vieni sakydavo, kad mes 
esą amerikiečiai (tur būt, dėl fetrų), o 
kiti tvirtindavo, kad italai.,. Kartais net 
susiginčydavo dėl mūsų tautybės. Kele
tas žmonių mums sakė, kad mūsų uni
forma atrodanti „herrlich“ (žavingai). Pa
sirodo, kad daug kam patinka mūsų tau
tinės juostos ant fetrų.

„Ot pigumėlis! Bitte noch zwei!“
— Vokietijoj mėsos išdirbiniai bran

gūs, o vaisiai labai pigūs, todėl ten bū
nant daugiausiai teks maitintis vaisiais, 
— prieš išvažiuojant iš Lietuvos iš anks
to paskelbiau visiems kelionės dalyviams, 
kad paskiau neprotestuotų už priverstiną 
vegetarijonizmą.

— O mes vaisius mėgstam! — kuone 
choru sugiedojo mano bičiuliai ir visi pa
tenkinti išvažiavome.

Berlyne nuėjome į zoologijos sodą. 
Vienoje vietoje stovi kioskas su vaisiais, 

aplink jį įvairūs gyvulėliai vaikštinėja. 
Kai kuriuos sodo lankytojai vaisiais še
ria, Laučienė su Gimbutu tuoj prie kios
ko. Gyvuliukai iš paskos. Paprašo po 
apelsiną. Pareikalauja po 10 fenigių, o 
iki šiol už tokius mokėdavo po 25.

Pasižiūrėjo vienas į antrą, nusišypso
jo, lyg antru syk gimę,

— Ot pigumėlis! Bitte, Fraulein, noch 
zwei!" — ir greit čiupo po antrą apel
siną, lyg bijodami, kad pardavėja neap
sigalvotų ir nepaprašytų brangiau.

Nusipirko ir eina. O įvairūs gyvuliai 
bliaudami seka. Didesnieji akiplėšos net 
viršum šoka. Greit čiupo Laučienė iš ma
nęs paltą, apsisupo juo sijoną, į kurį so
do gyventojai apelsinų bereikalaudami 
savo kojų „antspaudas" dėjo ir abu su 
Gimbutu pustekiniai išdūmė pro varte
lius.

Parūpo man, ko tie gyvuliai taip juo
du apstojo. Atsisuku atgal ir kiosko vir
šuje pamatau užrašą: „Futter fur die Tie- 
re" (maistas gyvuliams)... Dabar viskas 
paaiškėjo, imu juoktis, kad gyvulių davi
nį pusvakariams nusipirko. Netiki mūsų 
laimingieji pirkėjai. Laučienė, norėdama 
įtikinti Gimbutą, kad aš tyčia juodu er
zinu, tuoj pat vienu apelsinu pradėjo 
„vaišintis", tačiau nebaigė ir kažkokį 
Nilo arklį į talką jį pabaigti pasikvietė... 
Gimbutas savuosius skaudančia širdimi 
turėjo drambliams išdalinti.

Jei jums kada teks svetur važinėti, 
žiūrėkit ne tik prieš save, bet ir aukštyn.

Batų „krikštynos“ Elboje.
Vadovaudamiesi Skautų Aide nesyk 

kartotu patarimu, kad vykstant į kelionę 
reikia apsiauti senus, išnešiotus batus, 
taip ir padarėme. Bet kai Berlyne vieną 
dieną pustekiniai pabėgiojome, pasirodė, 
kad Laučienės batai tiek „išsinešiojo", 
jog teko skubiai eiti į „Salamander" krau
tuvę naujų pirkti. Nusipirko net dviem 
numeriais didesnius, kaip paprastai dėvi, 
kad kelionėje nebūtų maži. Kilo klausi
mas, kur dėti senuosius batus.

— Kur čia juos valkiosi. Paklausk pa
nelės, ar neturi popieriams dėžę ir mes
kim, — įtikinėjau, nes maniau, kad dviem 
nr. didesni batai netikėtumų nesudarys.

— O, ponia, tik palikit — mes „win- 
terhilfei“ atiduosim! — apsidžiaugė par
davėja.

Palikom. Pusę dienos viskas puikiai 
ėjosi. Bet mes užmiršome, kad vasaros 
metu nuo daug vaikščiojimo kojos labai 
„pučiasi". Išsipūtė Laučienei jos taip, 
kad ištraukti iš bato šiaip taip galima, 
bet atgal įkišti nė nemėgink. Tik „kalte“ 
įkala, bet įkalus eiti, — nė iš vietos. At
vykom į Dresdeną ir pasibaigė mūsų 
„ekskursijos" po miestą. Susėdome ant 
Elbos upės kranto ir gailinamies, kam ati
davėm senuosius batus tai „hilfei". Ypač 
tenka pakęsti man už „gerą“ patarimą. 
Pagaliau atėjo Laučienei į galvą laimin
ga mintis šiuos batus Elboje išmirkyti. 
Tol mirkėme, kol jie išsiplėtė daugiau už 
kojas. Po to vėl vaikščiojome lyg jokios 
bėdos neturėję, tik paskiau Austrijoje 
Elboje „krikštytų“ batų savininkei teko 
nuo kojų pūsles gydyti. Pasimokėm, kad 
kelionėn neimini nauji batai, nors jie net 
ir trim numeriais būtų didesni už papras
tai dėvimuosius.

Skautų Aidą ir vokiečiai skaito!
Būnant Berlyne teko padaryti vizitą 

vokiečių valstybės jaunimo sąjungos už
sienio skyriaus vedėjui, su kuriuo prieš 
tai buvau susirašinėjęs. Ši sąjunga mai
nais gauna Skautų Aidą ir Skautybę. Pa
sirodo, kad jie mūsų laikraščius skaito ir 
vieną straipsnį (apie Musolinį) nutarę iš
siversti ir savo laikrašty persispausdinti. 
O mes ar visi skaitome?

„Schlecht? — Ja ... Aha, bezahlen!“
Važiuojame per čekoslovakų teritori

ją. Kelionėje žmogui viso ko atsitinka. 
Vienam berniokui pasidarė bloga, ėmė 
pro langą „auksinus skaityti“. Ant lango 
liko žymių. Jas pastebėjo traukinio tar
nautoja ir ėmė ieškoti kaltininko. Ir pa
sisekė — iš prausyklos išėjo Laučienė ir 
toji tarnautoja nutarė, kąd ji būsianti 
toji kaltininkė. Ėmė kažką čekoslovakiš
kai aiškinti. Pamačius, kad nesusikalbės, 
vokiškai klausia:

—- Schlecht?
—■ Ja... —■ atsako užkalbintoji, many

dama, kad teiraujasi, ar bloga keliauti.
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— Aha, bezahlen! — nudžiunga ši ir 
parodo į nešvarų langą. Į paaiškinimus, 
kad ji apsiriko, nekreipia dėmesio. Vos 
pavyko jai „kaltininką" pagauti ir pa
leis dabar. Nesusitarė ir išsiskyrė.

Po kiek laiko ateina į mūsų kupė 
traukinio palydovu vedina ir šis reika
lauja sumokėti pabaudą už lango suter
šimą. Laučienė aiškinasi nekalta, bet į 
tai nekreipia dėmesio ir vedasi į „nusi
kaltimo" vietą. Ateina ir „kaltininkui“ 
akys nušvinta — kažkoks berniukas įsiki
bęs į tą patį langą trRygon važiuoja". Pa
leido, bet atsiprašyti nerado reikalo. Taigi, 
tik laimės dėka pasisekė baudos išveng
ti. Pasirodo, kad kalbantis su svetimša
liais ir su „Ja" reikia būti atsargiam.

Kaip aš Dresdene 10 fenigių palydėjau.
Pasakodamas, kaip Gimbutas su Lau

čiene Berlyne apelsinus pirko, sakiau, 
kad svetur būnant reikia apsidairyti ir 
aukštyn. Pasirodo, kad to negana. Aš, 
rodos, visur žiūrėjau ir vis tik 10 fenigių 
palydėjau.

Skubiai bėgdamas viena Dresdeno gat
ve radau automatą pašto ženklams. Be
ieškodamas nurodymų, kaip juo naudotis, 
pastebėjau ir kažkokį užrašą apie sudė
vėtus pinigus. Kas ten parašyta, paskai
tau, bet į turinį visai nesigilinu. Nėra ka
da. Įmetu 10 fenigių ir 5, kaip ten nuro
dyta, bet pašto ženklas neiškrenta. Spau
džiu vieną mygtuką, spaudžiu kitą, o paš
to ženklas kaip nekrenta, taip nekrenta. 
Tada jau laiko atsiranda ir paskaitau, 
kas parašyta apie pinigus. Pasirodo, kad 
apdilę pinigai netinkami. Įmečiau naujus 
10 fenigių ir pašto ženklas iškrito, bet 
už tai vietoj 15 fenigių man kaštavo 25 
fenigiai. Taigi negana dairytis. Reikia ir 
pagalvoti apie tai, ką matai.

„Pasauliniai įvykiai“ su klaustukais.
Kai išvažiuoji į svetimą kraštą, iš pra

džių viskas atrodo labai įdomu, viskuo 
domiesi, kiekvienas įvykis atrodo nepa
prastas, labai svarbus. Paskiau įvargsti ir 
apsipranti. Išgyvenome ir mes iš pradžių 
įvairių „pasaulinių įvykių". Apie juos 
mus painformuodavo mūsų bičiulis Gim
butas, kuris buvo apsišarvavęs įvairiais 
„vadovais" ir žemėlapiais. Štai artėdami 
prie Vienos gorizonte pamatome kalnus.

— Žiūrėkit, kalnai, — šaukia mūsų 
Jurgis. — Tai, tur būt, Alpės. Pamatėm 
pirmą syk Alpes. Juk tai pasaulinis įvy
kis. Rašysiu į savo kroniką. Bet kažin, 
ar tai tikrai Alpės? — priduria po valan
dėlės, kai kronikoje užrašą jau padarė.
— Dėl viso ko pastatysiu klaustuką.

Netrukus po to privažiuojame kažko
kią upę, Jurgis vėl paskelbia mums, kad 
mūsų kelionėje antras pasaulinis įvykis
— privažiavome Dunojų. Skubiai rašo 
savo kelionės kronikon, kad tokiu tai lai
ku pasiekiam Dunojų, bet šalimais vėl 
pastato klaustuką... O ką gi mes darome? 
Jei ne tie -klaustukai, žavėtumėmes visi 
sykiu. Tačiau ir dabar pritariamai linguo
jame galvas. Ką gi daugiau darysi? Mo
kykloje geografiją laikėme „sausu" moks
lu, o ką buvome išmokę — jau seniai iš
garavo. Jei privažiavus Dunojų kas būtų 
pasakęs, jog čia Reinas, greičiausiai bū- 
tumėn? patikėję.

Kaip gera būtų geografiją gerai žino

ti! Tai kaip tik noriu priminti tiems, ku
rie dabar turi progos jos mokytis.

„Argi tai čia bus stovykla?"
Po nuotykingos kelionės pasiekėme 

Vieną. Čia gavome „brolėną" ir nuvyko
me į Laxenburgą, kur įvyko stovykla. 
Laxenburgas — nedidelis miestelis, maž
daug už 14—15 km nuo Vienos. Ten yra 
buvusi karalių vasaros rezidencija — mil
žiniškas (8—9 kv. km) parkas su didžiule, 
vandenimi apsupta pilimi. Viename par
ko pakrašty teka „sukultūrintas" upelis 
(iškastas), kuriame vandens iki pusblauz
džių, o kitame — kanalas. Parkas pilnas 
milžiniško ūgio ąžuolų ir įvairiausių ki
tokių medžių, kurių pavadinimų tikrai 
reikėtų ieškoti botanikos vadovėliuose. 
Einame per tą parką ir galvojame „Ar gi 
tai čia bus stovykla?" Pasirodo, kad iš 
tikrųjų čia. Atveda mus į pastovyklės C 
viršininko dr-o Willibrord Neumūller 
draugovę ir pasako, kad čia mes gyven-

„Prie įėjimo į stovyklą 
pastatėme koplytėlę" .. .

sime sykiu su juo. Dr. Neumūller, kurį 
visi vadino „Pater Willibrord" (tėvas Vi- 
librordas) — kunigas, bet beveik visą lai
ką stovykloje praleido vilkėdamas skau
tininko uniformą. Sutaną užsivilkdavo 
viršum skautiškos uniformos tik eidamas 
mišių laikyti ir kitais svarbesniais atve
jais. Jis buvo labai simpatiškas vyras ir 
gabus vadas. Vėliau žiūrėdamas, kaip jis 
tvarkydavo savo draugovę, aš ne sykį 
pagalvodavau, kad tai žmogus, gimęs būti 
skautininku. Jo draugovė anksčiau buvo 
prof, dr-o Kerberio, kuris stovykloje bu
vo užsienių reikalams referentu. Jis su 
savo buvusia draugove ryšių nenutraukė 
ir kasdien ateidavo čia pietauti. Pasiro
do, kad čia esama skautų, kurie jo žmo
nos draugovėje buvo vilkiukais. Tiesiog 
„šeimyniška“ draugovė. Būdamas lietu
vių bičiulis, prof. Kerber mus čia ir ap
gyvendino. O kad mums būtų jaukiau, ry
tojaus dieną atgabeno Latvijos skautų 
delegatą, žinomą lietuvių bičiulį, Jelgavos 
rajono tuntininką p. Ę, Rullį.

Kaip mes įsirengėme savo „stovyklą“.
Tėvas Vilibrordas su draugovės glo

bėju kun. dr-u Rudolfu Hunsdorfer (gabus 
kalbėtojas) norėjo mus „įkurdinti" pačia
me draugovės vidury, bet pasirinkome 
kampelį prie kelio. Čia padarėme kelelį 
įeiti, iškasdami „griovelius", kurių kraš
tus papuošėme kaštanais ir miežių var
pomis. Kairėje pusėje pastatėme tris sa
vo palapines, o dešiniojoj — pasistatė 
sktn. Rullis. Prie įėjimo į „stovyklą" pa
statėme „koplytėlę", kurion padėjome 
gražų iš „Marginių" kooperatyvo Kaune 
pirktą Rūpintojėlį. Prieš mano palapinę 
padarėme stalelį, kurį apdengdavome 
gražia, Rokiškio skaučių išausta staltiese 
su skautiškais ženklais. Viršum patiesda- 
vome tų pačių skaučių austą puikų take
lį. Paskiau „surikiuodavome" dovanoms 
atsivežtus liaudies meno išdirbinius: po
rą kryželių, stovylėlę, gintarinį paveiks
lėlį ir kt. (viskas iš „Marginių"). Vidury, 
priešais įėjimą pastatėme stiebą, į kurį 
pakeldavome stovyklos didumui atitinka
mo dydžio tautinę vėliavą. Taip įsikūrę 
pradėjome dairytis, kas girdėti kitur, kaip 
atrodo stovykla.

„Was wollen wir? — Wasser!"
Besirengiant stovyklą čia įvyko „re

voliucija", kuri parodė, kad austrų skau
tai moka ir gražiai pajuokauti. Stovyklo
je buvo įrengtas vandentiekis, kuris bū
davo atviras tris syk per dieną nustaty
tomis valandomis. Vandens kiekis buvo 
normuojamas. Pirmąją dieną skautai van
dens netaupė ir per daug išaikvojo. Iki 
rezervuarai prisipildys, stovyklos vado
vybė uždarė vandentiekį iki 19 vai. va
karo. Diena pasitaikė labai karšta, dir
bant troškinte troškina, o vandens nė la
šelio. Sugalvojo skautai pakelti „revoliu
ciją“. Atsistoja vienas skautų būrio prie
šaky ir klausia: „Was wollen wir?", o 
visi kiti choru atsako „Wasser!" Kad pa
kils triukšmas visoje stovykloje! Tačiau 
vadovybė paliko nesujaudinama ir van
dens nedavė. Gal ir gerai padarė, nes 
greit paskiau paaiškėjo, kad vanduo gerti 
netinka — jį gerdami kai kurie pradėjo 
sirgti.

Ką pamatėme pasidairę po stovyklą.
Pirmiausiai pamatėme, kad stovykla 

labai gražiai atrodo — baltos palapinės 
po plačiašakiais, šimtamečiais ąžuolais 
daug kur sudarydavo žavingą vaizdą. Pa
sipuošimų, panašių kaip pas mus Lietu
voje, neteko matyti. Buvo tik keletas ori- 
ginališkesnių vartų. Vėliavų aikštėje, kur 
buvo iškabintos visų stovykloje dalyvau
jančių tautų vėliavos, buvo susmeigti 
skautų „įstatai" ... Tie įstatai, — 10 
pagalių su prikaltomis prie jų lentelėmis, 
kurių kiekvienoje buvo išplautas koks 
nors vieną skautų įstatą simbolizuojąs 
dalykas. Pav., VII įstatą vaizdavo aukš
tyn pakelta ranka, VI — gėlė.

Pačių austrų stovyklavo apie 2000, o 
užsieniečių — per 100 iš šių kraštų: Da
nijos (1), Čekoslovakijos, Indijos (1), Pran
cūzijos, Latvijos (1), Lenkijos, Lichten
šteino, Olandijos, Šveicarijos, Vengrijos, 
na ir mes. Stovykloje buvo labai daug 
kunigų (apie 50), kurių vieni drauginin
kai, o kiti — globėjai (ten kiekviena 
draugovė turi globėją kunigą). Daugumas 

(Tęsinys 229 psl.),
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Platesni vyresniosios 
skautės horizontai

Sako, kad Sokratas savo giliausias mintis dėstydavęs kiek
vienam gatvėje sutiktam žmogui, jei tik šis turėdavęs laiko ir 
noro su juo kalbėtis. Bet ne tik senovėje filosofiškos mintys 
gatvėmis skrajojo. Štai anądien einant Laisvės alėja teko nu
girsti vienos sesės ir jos pažįstamo šitokį įdomų minčių pasi
keitimą:

Jis: — Tai skautė esi. Ką gi, kasdieną po gerą darbelį, ki
taip mazgelio negalima atrišti.

Ji: — Vyresnioji skautė mazgelių neberaišioja.
Tiek ir tenugirdau. Jie praėjo. Bet sesės atsakymas „vyres

nioji skautė mazgelių neberaišioja“ paveikė mane kaip paties 
Sokrato klausimas ir privertė mane pagalvoti: ką gi daro vy
resnioji skautė?

Taip, žinoma, vyresnioji skautė būtų verta ne tik tokios 
lengvos, žaismingos anos sesės pažįstamojo ironijos, bet ir skau
džios satiros, jei jai dar vis reikėtų užsirišti mazgelį, kad atsi
mintų gerą darbelį padaryti. Skautystė su savo įdomia jaun. 
skaučių ir skaučių programa nėra vien tam kartui įdomus ir 
naudingas laisvo laiko praleidimas, nors ir tai yra labai svarbu. 
Betgi skautystė, kaipo auklėjįjno ir auklėjimosi sistema, savo 
tikslus stato ir toliau, būtent, pačius skautiškus principus taip 
įausti į skautės asmenybę, kad jie pasidarytų jos antra prigimti
mi, jos gyvenimą normuojančiais vidaus įstatais.

Apie tai, kaip skautystė šio kartu dabarties ir ateities tikslo 
siekia, apie skautiškąją programą, apie mazgelių raišiojimą ir 
kitokius būdus geriems papročiams, skaisčioms mintims ir tie
siam, šviesiam žvilgsniui į gyvenimą išauginti — apie visą tai 
čia kalbėti netenka. Gana čia dar kartą pabrėžti, kad tos visos 
programos tikslas ir, jai gerai pasisekus, jos išdava yra savaran
kiška, visapusiškai išsiplėtojusi skautės asmenybė su širdyje ra
šytais skaučių įstatais: skautė kukli, draugiška, linksma ir t. t. 
Šie įstatai ir yra greičiau skautės būdo norma, negu įsakymai, 
nes negi galima įsakyti žmogui, kad jis būtų linksmas ar drau
giškas. Tuo labiau šie skaučių įstatai yra vyresniosios skautės 
vidujinės dispozicijos norma, nes kitaip kaip gi sesė galės būti 
pavyzdžiu savo jaunesnėms sesėms, kaip ji savo įžodyje yra pa
sižadėjusi.

Bet kaip išmokti dalykai užsimiršta, jei mes neturime pro
gos jų pakartoti ar praktikuoti, taip ir įsigytosios būdo ypatybės 
nyksta ir dyla, jei joms nėra progos gyvenime kasdien pasi
reikšti. Taigi vyresnioji skautė turi ieškoti progų, kur jos skau
tiška asmenybė galėtų pasireikšti. Iš tikro gi tokių progų ne
reikia nė ieškoti, jos pačios pasisiūlo ir tai daug platesniu mas
tu, negu iki šiol, kol skautė buvo aukštesniosios mokyklos sie
nose. Vyresniajai skautei, kaipo subrendusiam žmogui, atsive
ria nauji skautiško veikimo horizontai. Ne vien tik veikimas pa
čioj skautų organizacijoj vyr. skautei teikia progos, kaipo dau
giau patyrusiai, padėti jaunesniems broliams bei sesėms ir to
liau lavintis kartu su kitomis sesėmis vyr. skaučių draugovėje

Vyresniosios skautės iškyloje.

MUSU METODAS
Jeigu skautybė vykdoma vien tiktai pagal 

vadovėlius, yra netikusi; užfiksuoti visas tai
sykles, kuriomis turėtų vadovautis vyresniųjų 
skaučių būreliai, tuo labiau neįmanoma. Nėra 
vieno patentuoto metodo vyresniosioms skau
tėms auklėti — yra tiktai daugybė įvairių įvai
riausių metodų, kurie tiek pat skiriasi vienas 
nuo kito, kiek vienos mergaitės būdas ir gyve
nimo sąlygos skiriasi nuo kitų.

Vyresniojo amžiaus skaučių veikime tenka 
nuolat atsiminti vieną principą, kuriuo remiasi 
visa skautybė: stengtis sužadinti žmoguje visa, 
kas yra kilnu ir tikrai žmoniška. To tikslo sie
kiant, lavinama mergaičių inteligencija, moko
ma išmintingo tarnavimo kitiems, sveikatos tai
syklių ir naudingų rankų darbų.

Nuo pat pirmo vyresniųjų skaučių viene
to įsteigimo dienos vadovės, laikydamosios šio 
principo, nenuilstamai ieško kelių tai skautybės 
šakai gerinti ir tobulinti.

A. Lichtenšteinaitė.

ar skiltyje. Vyr. skautei randasi progų daugiau savarankiškai 
vienai pačiai laikytis skautiškų principų savo asmeniniam gy
venime ir skleisti skautiškus idealus platesnėje visuomenėje.

Visų pirma, vyr. skautė dabar tiesioginiai susiduria su gy
venimu ir jo reikalavimais. Čia išbandoma jos asmenybės su
brendimas ir sugebėjimas pasilikti ištikimai pačiai sau net ir ne
palankioje aplinkoje. Atsiranda didesnės pareigos ir užduotys, 
tuo pačiu ir didesnės progos parodyti sąžiningumą, darbo pa
mėgimą ir kitokias geras skautės ypatybes.

Platesnės ir gilesnės prasmės įgyja vyr. skautei ir skautų 
obalsis Dievui, tėvynei ir artimui. Vyr. skautė, be abejo, turi 
ilgesnį religinio gyvenimo patyrimą, ji žino ką Dievas, religija 
reiškė jai pačiai, ji dabar gali tai geriau įvertinti ir geriau apsi
spręsti, kaip ji gali Dievui gyventi. Be to, vyr. skautė geriau 
supranta ir plačiau peržvelgia tėvynės reikalus ir todėl gali ge
riau numatyti, kaip geriausiai ji galėtų savo tėvynei patarnauti. 
Pagaliau, pati daugiau prityrusi, vyr. skautė gali geriau suprasti 
artimą, jo ne tik materialį, bet ir moralinį reikalą, jo ne tik 
fizinį, bet ir psichinį suvargimą ir skausmą.

Vyresnioji skautė yra pilnateisis ir atsakingas visuomenės 
narys. Gal kartais ji net patenka į visuomenei vadovaujančių 
žmonių eiles. Šiaip ar taip ji atsako, kiek tai nuo jos pareina, 
už tos visuomenės, kurioj ji gyvena, papročius ir pažiūras. Ne
drįsčiau tvirtinti, bet man taip rodosi, kad vyresniosios skautės 
ir organizuotai ir paskirai nepakankamai domisi savo prievolė
mis visuomenei, o tuo pačiu ir savo tautai. Vyr. skautės pasi
didžiavimas ir džiaugsmas turėtų būti ir visuomenės gyvenime 
stengtis įgyvendinti tokius principus, kaip: sąžiningumą parei
gose ir darbe, pasiaukojimą kitų labui, aukštą asmeninę moralę, 
dvasios pusiausvyrą ir šviesų žvilgsnį į gyvenimą ir kt.

Visa šitai tai tik nurodymas į vieną kitą pusę, kur vyr. 
skautei prasiveria platesni horizontai, kurie gali ir turi teisės pa
reikalauti vyr. skautės entuziazmo ir visų jos jėgų. Taip, vyr. 
skautė mazgelių neberaišioja, nes ji turi begales užduočių, ku
rios jai neleidžia žvalgytis atgal ar stovėti vietoje, bet šaukia 
ten, kur žmonių gyvenimas verda, šaukia ją prisidėti su skau
tiška ištverme prie kiekvieno gero darbo.

Vyr. skautė D. Inkėnaitė.
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Lordas Baden-Powellis.

Apie rūkymą
Rūkymas, gal būt, ir labai malonus 

vyrų paprotys, bet jis kaštuoja daug pi
nigų, kuriuos galima būtų sunaudoti daug 
geresniems tikslams, kaip pranykti dū
muose. (Anglijoje kasmet tabakui išlei
džiama 25.000.000 svarų sterlingų*). Be 
to, rūkymas toli gražu nepataiso žmo
gaus sveikatos.

Negalima uždrausti suaugusiems rū
kyti, bet bręstantiems jaunuoliams taba
kas yra gyvi nuodai ir kenkia jų širdžiai. 
Širdis, pumpuodama kraują į visas žmo
gaus gyslas ir gysleles, stiprina ir palai
ko visą kūną. Jeigu širdis susilpnėja, ji 
negali kiek reikiant, dirbti augąs orga
nizmas netenka reikalingo jam maisto. 
Todėl berniukas greit pavargsta, jis ne
turi apetito, jam skauda galvą ir akis. 
Užuot užaugęs stiprus, energingas vyras, 
jis palieka vargšas prislėgtas žmogelis.

Nė vienas berniukas nepradėjo rū
kyti, kadangi jam rūkymas patiko — 
taboko skonis labai nemalonus tiems, 
kurie nėra prie jo pripratę — bet tik
tai todėl, Ikad jis norėjo pasirodyti esąs 
subrendęs vyras ir bijojo, kad kiti ji iš
juoks, jeigu jis atsisakys.

Laikydamas cigaretę dantyse ir pa
mėgdžiodamas vyresniųjų eiseną, berniu
kas išsivaizduoja esąs tikras karžygis, bet 
protingas žmogus, pamatęs jį, tik nusi
šypso ir pagalvoja: Koks tu durnelis!

SKAUTAI NERŪKO.
Tikri skautai nerūko. Jie žino, kad 

rūkymas kenkia, akims ir uoslei, o šie or
ganai jiems ypatingai brangūs. Kaip jie 
gailėtų atlikti nakties žygius, jeigu netu
rėtų gerų akių, geni ausų ir geros uoslės?

Neužilgo po to, kaip žmonės Europo-

*) Apie 750 milijonų litų. 

Jei neturi, tuOjau m0kSĮ0 metų pradžioje 
įsigyk garsiąją lordo R. BADEN-POWELLIO knygą. 

Skautybė berniukams 
Ji bus tikras tavo vadovas gyvenime.

je pradėjo rūkyti — rūkymo pajyrotys 
buvo Kolumbo ekspedicijos iš Amerikos 
atvežtas (vad. apie XV šimtmetį) — jie 
pastebėjo, kari tabokas kenkia, žmogaus 
sveikatai. Anglijos karalius Džemsas I 
uždraudė rūkyti, kadangi tai „biauru 
akiai, nepakenčiama nosiai ir kenksmin
ga smegenims”. Turkijoje sultonas įsa
kė pradurti rūkantiems nosį ir įkišti 
pypkę į skylę, kad kiti nesektų ji} pa
vyzdžiu. Rusijoje žmonėms net nukirs
davo nosį už rūkymą.

KAIP AŠ PRADĖJAU RŪKYTI.
1895 m. buvau Afrikos vakarų pa

krantėje, kur siautė drugys. Vyriausias 
ikaro vadas, lordas Wolsely, gerai paži
nodamas klastingą džiunglių klimatą, pa
tarė man rūkyti, kad dezinfekuočiau sa
ve ir savo aplinką. Pats lordas Wolsely 
nerūkė. Sekdamas gautąjį patarimą, pir
mas tris dienas rūkiau kaip tikras kami
nas. Bet oras džunglėse labai drėgnas ir 
mano tabokas greit pradėjo pelyti. Pyp
kės skonis pasidarė visiškai nepakenčia
mas ir aš ją išmečiau drauge su netiku
siu tabaku ir nuo tos dienos niekuomet 
nebesu rūkęs.

Noriu pridurti, kad aš buvau vienas 
iš mažo žmonių skaičiaus, kuris visos 
ekspedicijos metu nė vienos dienos ne
sirgo.

Štai ką man rašo vienas skautas iš 
Egipto: „Žinodamas, kad tabokas ken
kia mano sveikatai, oš niekuomet nesu 
rūkęs. Karo tarnyboje, kurią einu jau 
penkeris metus, tai ypatingai svarbu. Iš 
pradžių mano draugai iš manęs juokda
vosi, bet dabar jau palieka mane ramy
bėje, kadangi žino, kad aš vistiek nerū
kysiu”.

Išvertė A. Lichtenšteinaitė.

DVI SAVAITĖS PAS AUSTRIJOS 
KATALIKUS SKAUTUS.

(Tęsinys iš 227 psl.).

jų dėvėjo skautišką uniformą. Ją dažnai 
dėvėdavo ir pats organizacijos šefas ku
nigas Schūckbauer. Reikia pabrėžti, kad 
kunigai dirbdavo drauge su skautais vi
sus darbus, neapleisdami ir bulvių sku
timo bei indų plovimo. Toks kunigų el
gesys iš šalies žiūrint daro labai gražų 
įspūdį ir, aišku, turi teigiamos auklėja
mos reikšmės.

Daugelyje stovyklų buvo įrengti alto
riai, kurių vieną, papuoštą skautų kelio
nės ženklais, nufotografavau. Šv. Mišios 
prasidėdavo jau 5 vai. ryto. Pažymėtina, 
kad skautai turi specialiai jiems parašy
tas mišioms maldas ir giesmes. Jos yra 
„pasikeičiamos" tarp kunigo ir skautų. 
Skautiškos mišios trunka apie 20 — 30 
minučių. Be to, buvo įrengtas didysis 
stovyklos altorius, kur visą laiką buvo 
išstatyta monstrancija su Švenčiausiuoju.

Stovykloje buvo karikatūristas, kuris 
už 20 grašių per keletą minučių kiekvie
ną norintį „nufotografuodavo". O žinomas 
austrų šokolado fabrikas „Bensdorf" bu-

Draugovės altorius, papuoštas skau
tiškais kelionės ženklais.

vo pagaminęs mažas plyteles šokolado su 
10 įžymiųjų tos skautų sąjungos vadų at
vaizdais. Taip pigiai galėdavo įsigyti bet 
kurio vado atvaizdą.

Šiaip, kaip ir visose kitose tolygiose 
stovyklose, buvo paštas, telefonas, skau
tiškų reikmenų krautuvė, suvenyrų par
duotuvė (tik molio išdirbiniai), intendan
tūra, užkandinė, ligoninė, laikraščio 
„Laxenburger Lagerfeur" (Laxenburgo 
Laužas), kurio išėjo 4 nr., redakcija, poli
cija ir kt. Tuoj už stovyklos ribų yra van
dens apsupta iš trijų pusių Pranciškaus - 
Juozapo pilis, prie kurios išnuomojami 
pasiirstyti laiveliai. Jais skautai atsidėję 
ir naudojosi.

Mus valgyti priskyrė prie tų, kurie 
patys sau nesigamino — vilkiukų, sani
tarų ir policistų. Taigi pasidairyti, už
megzti pažintis turėjom laiko. Kaip tai 
vyko, papasakosiu kitą syk.
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Suk galirą
Užd. nr. 1.

Kas geriau mato visiškoj tamsumoj: 
žmogus, katė ar pelėda?

Užd. nr. 2.
A. Šlapaičio iš Tauragės.

Duoti žodžiai: 1) kiautas, 2) šaka, 3) 
ratas, 4) pilnas, 5) stogas, 6) balnas, 7) 
karas, 8) rytas, 9) kėdė, 10) kurčia, 11) 
viela, 12) Tadas, 13) vyras, 14) kas, 15) 
vilna, 16) pienas, 17) kuodas. Duotiems 
žodžiams pakeiskit po vieną raidę taip, 
kad iš jų gautųsi naujos prasmės. Naujos 
raidės sudarys žymaus skauto pavardę.

Žodžių reikšmė pakeitus raidę: 1) sky
lėtas, 2) muzikai griežiant atlieka, 3) apa
vas, 4) prekiautojo tikslas, 5) ne plonas, 
6) spalva, 7) suartos dirvos sklypas, 8) 
vežimo dalis, 9) giminaitis, 10) kampas, 
11) Europos valstybės sostinė, 12) bato 
dalis, 13) gyvūnėlis, kampuose matomas, 
14) vokiškai „ką“, 15) skaičius — ne dvi, 
16) ne tuščias, 17) baslys.

Užd. nr. 3.
A. Šlapaičio iš Tauragės.

Alis Nastukas

Sužinokit šio pono profesiją ir jo gy
venamą vietą.

Užd. nr. 4.
Paskaitykit stačiai: 1) paukštis, 2) 

paukštis, 3) nuplauta žolė, 4) upės ypa
tybė, 5) medžio gaminys, 7) mahometonų 
šventenybė, 10) žuvis turi, 12) sala, 13) 
pusiasalis, 14) poemos rūšis, 16) muzikos 
instrumentas, 19) raidė, 21) Švedijos upė,

Gulsčiai: 1) Lietuvos miestas, 2) pa
galbos šauksmas, 8) vieta, kur vakarų 
fronte buvo didelės kovos, 9) vilkaviš- 
kietė tarmiškai vadinama, 10) rudenį at
siranda iš žiedų, 13) dirba, 15) siena, 17) 
šauktukas, 18) žuvis, 22) skrisk, 23) imk, 
25) Maž. Azijos gyventoja, 26) senovės 
valstybė.

Užd. nr. 5.
K. Mantvilo iš Gižų.

1
2
3
4
5
6

GERI DARBAI.
Vyresnysis skautas sako jaunesniajam, 

kad reikia kiekvieną dieną padaryti nors 
vieną gerą darbą.

Jaunesnysis sako: — gerą darbą da
rau šeštadienį ir sekmadienį, nes šešta
dienį, kada nuvažiuoja pas tetulę, tai ten 
būna visi patenkinti ir sekmadienį, kada 
išvažiuoju atgal, taip pat būna visi paten
kinti.

IŠ STOVYKLOS GYVENIMO.
Vienoje skiltyje (gal pasitaiko ir daž

niau) buvo vienas didelis smailižius ir 
ėdrus berniukas.

Paskutinę stovyklos dieną skiltininkas 
liepė iškepti antį. Kai antis buvo iškepta, 
8 berniukai susėdo prie stalo. Mažutis 
smailižius sėdėjo nuliūdęs.

— Kas tau? — paklausė skiltininkas.
— Ak, broli skiltininke, aš galvoju tą 

patį, ką galvoja antis.

Gulsčiai: 1) šeimos narys, 2) vežimo 
dalis, 3) pasaulio šalis, 4) vyro vardas, 
5) naminis paukštis, 6) šernas turi.

Iš pirmų raidžių išeina Lietuvos mies
tas.

Užd. nr. 6.
S. Liūto iš Kauno.

Šaradė.
Žvėris be raidės vienos — 
Pinigas bus visados.

Užd. nr. 7.
L. Gavėno iš Kaimo.

Šaradė.
Kartais gyventoja graži esu, 
Kartais jūroj smėlį kasu.

Užd. nr. 8.
Miki Mauso iš Kauno.

Šaradė.
Šilumos vienetas aš esu, 
Jums atspėti nesunku, ’ 
Bet jei vieną raidę pamainysi 
Ir dar vieną pristatys!, 
Lietuvos miestą matysi.

Užd. nr. 9.
J. Šilerio iš Šakių.

Šaradė.
Kūno daliai skiemenį pridėsi — 
Rūbus valyti galėsi.

— O ką galvoja antis?
— Ji, broli skiltininke, galvoja: kokia 

čia daugybė žmonių, kokia čia daugybė 
žmonių!

gVAmOMAI
RAUPSUOTŲJŲ DRAUGOVĖ 
INDIJOJE.

Puriloje yra pirmoji raupsuotųjų drau
govė, kuri randasi Raupsų namuose Pu
riloje. Visos skautės yra raupsuotos, bet 
dar ne visos jų yra pasiekusios kūno iri
mo periodą, todėl kai kurios dar gali būti 
veikliomis skautėmis. Su jomis dar gali
ma normali skautybės veikla.

Mergaitėms, kurios daugiau yra raupsų 
paėstos, tam tikrais atsitikimais yra daro
mos išimtys, tačiau ir tos, nors ir raišos, 
bet linksminasi ir šoka. Tik jos patyrimo 
laipsnių egzaminuose yra atleidžiamos 
nuo kai kurių sportiškų dalykų. Gi maz
gų rišimas ir pirmosios pagalbos teikimas 
joms yra taikomas kaip ir paprastoms 
skautėms, skirtumas tik toks, kad skautės 
su nesveikomis rankomis mazgų rišimui 
gali pasirinkti virvutes ar siūlus. Mazgui 
surišti joms nėra nustatytas laikas, ir jos 
šiam reikalui gali pasirinkti būdą, koks 
tik joms patogus, kad tik pasiektų teisin
gą rezultatą. Jos be galo džiaugiasi tuo, 
kad ir jos gali atlikti tą patį, ką atlieka 
ir normalios mergaitės.

Mezgimas — tai mėgiamiausias jų lai
ko praleidimas. Ir nuostabu, kaip jos mo
ka gražiai megzti. Ne mažiau mėgstamas 
yra ir virimas, ypač saldumynų gamini
mas. Penkios iš jų yra įsigijusios virėjos 
specialybės ženkliuką.

Jų programos yra taip sutvarkytos, 
kad ir nesveikosios mergaitės gali prisi
dėti prie visokio darbo, o jeigu kurios ir 
negali dalyvauti su kitomis, tai jos arba 
paišo paveikslus, arba pina pintines.

Ne tik darbui, bet ir žaidimams yra 
nustatyta tvarka ir atydi priežiūra. Yra 
keturios prižiūrėtojos, kurių vienai yra 
pavestas užkrečiamųjų skyrius, kitai ne- 
užkrečiamųjų skyrius, o paskutinės dvi — 
pasidalina likusias. Vengiama, kad už
krečiamosios ligonės perdaug nesimai- 
šytų su kitomis ligonėmis ir kad nebūtų 
užgaunami mergaičių jausmai — dėl to 
yra įvesta griežta priežiūra.

Yra knygynėlis ir juo labiausiai nau
dojasi neveiklios skautės. Jis yra didelė 
dovana toms, kurios visą gyvenimą turi 
praleisti ligoninėje.

Vertė O. B. S.

Foto konkurso kuponas

KUPONAS

dalyvauti šių mėty Skautų
Aido foto konkurse „SKAU

TIŠKASIS GYVENIMAS“.
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Buvo gražus vasaros rytas. Skaisčios 
saulės spinduliai krito ant pilies bokštų 
ir pavertė sargybinio šarvus auksu. Pri
ėjusi prie savo kambario lango, karalie
nė pažvelgė į sodus apačioj.

— Ką aš matau? — ji sušuko, — juk 
ten ministeris pirmininkas grėbia lapus 
takelyje, o truputį toliau senatorius ravi 
svogūnus. Kas jiems atėjo į galvą? — At
sisukusi į kambarį, karalienė pamatė, 
kad ji viena ir visos palydovės išėjo.

— Alio! — sušuko, plodama delnais, 
bet niekas neatsiliepė. Tada ji vėl pribė
go prie lango.

— Ministeri pirmininke! — ji šaukė, 
— ministeri pirmininke!

Senas ponas padėjo savo grėblį ir pa
žvelgė į viršų.

— Klausau, jūsų didenybe.
— Ką dirbate?
— Grėbiu lapus nuo takelio.
— Bet jūs to iki šiol niekuomet ne

darydavote, — pasipiktino karalienė. — 
Aš jūsų visai nesuprantu. Kur karalius, 
mano vyras?

— Jis, rodos, valo arklides.
— Ką valo?
— Arklides.
Karalienė išblyško, kaip balta rožė, 

kuri augo prie rūmų sienos.
— Kur visos ponios? — ji paklausė.
— Aš įmanau, kad jos plauna skalbi

nius. Girdėjau lady Elena kalbant., kad 
jai reikia daugiau karšto vandens, nes 
šarmas .per aštrus.

— Šarmas per aštrus?! Aš turiu eiti 
pažiūrėti, kas ten darosi.

Ji greit nubėgo laiptais žemyn ir be
veik susidūrė su karališku iždininku, ku
rio rankose ji pamatė didelę knygą.

— Ką jūs veikiate? — paklausė ka
ralienė.

— Aš nebeatmenu, kaip keksai da
romi, — nusišypsojo iždininkas. — Jie 
reikalingi pusryčiams. Kumpio turime ir 
kiaušinius moku išvirti, bet keksų recep
tą visiškai pamiršau.

— Kodėl rūpinatės .tais keksais?
— Matot, laikas bėga, greit visi no

rės pusryčiauti, o aš dar nieko nepada-

c3Cą karalienė 
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riau. Todėl dovanokite, jūsų didenybe, aš 
turiu bėgti į virtuvę.

Ir iždininkas nuėjo murmėdamas sa.u: 
„du puoduku miltų, šaukštelį sodos, tru
putį druskos...”

— Man atrodo, — pasakė karalienė, 
— man atrodo, kad aš kraustausi iš proto.

Ji pastovėjo valandėlę, pagalvojo ir 
nuėjo į virtuvę. Viename kampe ji pa
matė iždininką maišant tešlą, kitame la
dy Elena triūsėjo prieš didelį kubilą. 
Berniukai nešė vandens iš šulinio, o mer
gaitės krakmolijo ir įkabino skalbinius 
'kieme.

— Lady Elena, — sušuko viena mer
gaitė, — man trūksta medeli!! skalbi
niams segti.

Lady Elena pakėlė alkis nuo savo dar
bo ir pamatė karalienę.

— Jūsų didenybe, — ji pasakė, — ša
lia tamstos guli visas maišelis medinukų. 
Ar galėtumėte nunešti juos Onutei.

Karalienė paėmė maišelį ir nuėjo.
— Ar galėtumei man pasakyti, — 

klausė mergaitės, — ar galėtumei man 
pasakyti, ką visa reiškia? Jūs skalbia
te, iždininkas kepa, o mano vyras — ma
no vyras valo arklides.

Tuo pačiu momentu karalius iškišo 
gaivą iš arklidžių durų ir linksmai pa
sveikino savo žmoną. Jo karūna buvo su
lenkta ir plaukuose kabėjo keletą šiau
delių.

— Tai reiškia, jūsų didenybe, — atsa
kė mergaitė, — kad visi tarnai pabėgo, ir 
mes patys atliekame reikalingiausius dar
bus.

Tada pasigirdo ratų dundėjimas, ir 
karalienė pamatė savo sūnų tarp didelių 
pieno skardinių.

— Labas rytas, mamyte! — sušuko 
princas, — ne taip jau lengva milžti kar
ves, bet aš viską padariau. Ar tėvelis jau 
išvalė arklides? Baisiai noriu .valgyti.

Staiga .pakvipo keksais ir iždininko 
galva pasirodė virtuvės lange.

— Pusryčiai paruošti, — jis prane
šė, ir visi kuo greičiausiai nubėgo į vidų 
rankų plautis.

— Aš niekuomet dar nebuvau toks 
alkanas, — pareiškė ministeris pirminin
kas.

— Aš irgi ne, — pritarė senatorius.
— Taip smagu dirbti sode anksti rytą.

Visi susėdo pusryčiauti. Nuotaika bu
vo puiki. Kumpis ir kiaušiniai bematant 
dingo nuo stalo.

— Pienas neblogas? — paklausė 
princas išdidžiai, o iždininkas susirūpino, 
ar jo keksai tikrai geri.

— Mano pagarba, pone, — pagyrė jį 
karalius. — Tokių Skanių keksų dar nie
kuomet neteko ragauti. Ar tu, mano ka
raliene, mokėtumei juos padaryti?

Karalienė apsimetė nieko negirdinti.
— Labai svarbu, koks yra krakmolas,

— kalbėjo lady Elena, — nuo jo beveik 
viskas pareina.

— Taip, — įterpė Onutė, — ir koji
nės visuomet, pakabinamos už pirštų galų.

— Ką tu sakei, brangioji, — paklau
sė karalius dar 'kartą, — ar mokėtumei 
iškepti tokių puikių keksų?

Dieve mano, ką atsakyti! Juk ji nie
ko nemokėjo. Kaip prisipažinti? Šiurpu
lys nukratė karalienę, ji bejėgiai sumirk
sėjo ir — šalia jos lovos stovėjo lady 
Elena.

— Jau astuonios, jūsų didenybė. Ar 
malonėtumėte pusryčiauti. Šįryt turime 
kiaušinių ir keksų. Ar gerai, jūsų dideny
be, teikėtės miegoti?

Karalienė vis dar mirksėjo.
— Elena, — ji paklausė, — ar moki 

milžti keksus? Ne, ką aš sakau: ar moki 
krakmolyti arklides? — ji pagalvojo. — 
Gal žinai, kaip grėbia svogūnus? Aš vėl 
apsirinku. — Ne, ne tai norėjau pasa
kyti. — Karalienė vėl susimąstė ir jos 
alkių žvilgsnis prablaivėjo.

— Aš norėjau paklausti: ar tu moki 
dirbti? Ne, aš nepusryčiausiu lovoje, bet 
ateisiu į valgomąjį kambarį. Bėk, aš tuo
jau ateisiu.
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Voveraičių
Vanta jaunas voveraites moko pionerijos.

Nors ir pagarsėjusi voveraičių tarpe, 
Vanta nėsididžiavo. Tuščia garbė jai ne
rūpėjo. Ji norėjo būti naudinga savo gi
minei ir visiems. Ji dažnai sakydavo: „Jei 
esu ką gero padariusi, tegu už mane kal
ba mano nuveikti darbai“.

Pamokyti jaunas voveraites pionerijos 
dalykų Vantą paskatino praeitą vasarą 
netoli jos gyvenamos vietos stovyklavę 
skautai. Visą jų stovyklos gyvenimą Van
ta sekė ir studijavo. Ji daug ko iš skautų 
buvo išmokusi.

Kartą, kai pas Vantą atsilankė Smai- 
lutė, ji papasakojo jai apie skautų sto
vyklą. Smailutė prašėsi nuvedama pa
žiūrėti skautų. Vanta nuvedė. Abi su
tūpė į pušį, kuri augo prie stovyklos vir
tuvės.

Stovykla buvo beveik tuščia. Tik prie 
virtuvės darbavosi pora skautų — pietus 
gamino ir vienas palapinių rajone vaikš
tinėjo.

— Žinai, sese, — šnipštelėjo Smailutė 
Vantai, — tie skautai . turi panašumo į 
mus, voveraites.

— Nagi?
— Žiūrėk, kokie jie linksmi, gyvi, 

greiti, kaip ir mes — lygino Smailutė 
skautus prie voveraičių.

— Taip, bet tai neviskas — prieštara
vo Vanta. — Prisižiūrėk geriau.

— Tiesa, jų mažos ausys ir svarbiausia 
— be uodegų. Tikrai daug dar trūksta 
jiems ligi mūsų — nusileido Smailutė.

Įspūdžiais besidalinant, prabėgo dau
giau valandos laiko. Buvo metas pietų. 
Voveraitės nutarė čia pat užkąsti.

Netoli augo eglė. Nuliuoksėjusios ten, 
atsinešė skujų ir ėmė lukštenti jų sėkle
les. Vanta, pamačiusi, kaip skautai ra
gauja valgį ir, norėdama parodyti Smai- 
lutei, kumštelėjo ją, kad žiūrėtų. To ne
laukus, Smailutė krūptelėjo ir paleido 
skują, kuri, krisdama žemėn, pataikė į 
pušies šaką ir atšokus leptelėjo tiesiai į 
skautų sriubos puodą.

Išsigando Smailutė, bet Vanta tik juo
kėsi. Mat, ji, mėgindama skautų kantru
mą, panašų pokštą jau anksčiau buvo iš
krėtusi ir įsitikino, kad skautai už tai ne
pyksta.

Tuomet skują ji įmetė į košės puodą. 
Iš sriubos išgriebti lengviau, nei iš dugno 
košės puodo. Tad ir dabar neišsigando, 
nes tikrai skautai ėmė juoktis:

— Na, kas čia svaido? — tarė vienas.
— Tur būt padaužos voveraitės — at

sakė kitas.
— Tai tau ir gamtos draugai, jei tik 

tokias dovanas mums siunčia.
— Nagi mato, kad tavo sriuba per- 

skysta, tai padeda sutirštinti.
— Tegu juos galas tuos tirštimus.
— Žinai ką? Mes pasakysim, kad šian

die išvirėme „skujienę“, o jie valgydami 
tegul laužo galvas, iš kur toks pavadi
nimas.

— Gerai! Puiku! Taip ir padarysim!
O voveraitės, visa tai girdėdamos, ne

galėjo susilaikyti nesijuokusios,
Įsidrąsinusi Smailutė, norėjo net antrą 

skują paleisti, bet Vanta sudraudė ją. Pa

galiau, kai pamatė, kad didelis uodas, ku
ris pirmiau sukinėjosi apie jas, norėda
mas prisimeilinti, pakliuvęs į dūmus, ky
lančius nuo skautų virtuvės, nusvilo 
sparnus ir visu savo sunkumu leptelėjo 
tiesiai į sriubos puodą, nebeišlaikė ir abi 
pratrūko juoku.

Sriuba net tykštelėjo į puodo kraštus, 
o skautukas pribėgęs su samčiu pamaišė 
ir uodas atsidūrė puodo dugne.

— Gaila, kad nuo skautų stalo toli 
aplink medžiai, o tai nueitumėm pažiū
rėti, kaip jie tą sriubą valgys. Juk kuris 
nors vis ras uodo kaulus, — tarė nusi
juokusi Vanta.

— Gaila. Būtų įdomu. Bet ką darysim. 
Tiesa, sakei, kad skautai mūsų draugai, 
tai gal mudviem tiesiog nubėgti prie jų 
stalo? Juk jie mums nieko nedarys — 
kalbėjo Smailutė.

— Taip tai taip. Bet suprask, skautai 
vaišingi. Jie norės ir mus ta sriuba pa
vaišinti. O atsisakyti bus nepatogu.

— Fi! Aš nenoriu. Dar uodo koja ga
lėčiau užspringt!.

— Na matai. Geriau neikime.
Tuo tarpu pasigirdo daina. Skautai po 

užsiėmimų grįžo pietų.
Visi juokaudami susėdo prie stalo. Vi

rėjai pasakė, kad šiandie išvirę „skujie
nę“. Skautai nė vienas negalėjo suprasti, 
kodėl sriuba taip vadinama.

Voveraitės iš tolo sekė skautus ir ste
bėjo. Tačiau „uodo kaulais“ nė vienas jų 
neužspringo.

Po pietų poilsio skautai ėmėsi pione
rijos darbų. Vanta, prisižiūrėjo, kaip skau
tai riša mazgus, kaip bokštus stato. Ypač 
patiko tiltai, kuriais skautai, kaip voverys, 
aukštai iš vieno medžio į kitą vaikščiojo. 
Vanta tokių tiltų statymu labai domėjosi 
ir pati išmoko. Tų dalykų dabar ji pa
noro išmokyti ir savo jaunąsias seseles. 
Štai todėl ir randame besidarbuojančią 
jaunų voveraičių būryje.

— Tad šitaip rišamas piemenų mazgas 
— aiškino Vanta jaunoms voveraitėms, 
kurių kiekviena turėjo po gabalą virvelės.

— Tai kam mums tas piemenų maz
gas? Piemenimis mums, tur būt, niekuo
met neteks būti, — kalbėjo viena.

—. Aišku. Tu tai jau tikrai to amato 
negalėtum išmokti, nes ir avelių bijai — 
juokėsi kita.

— Avelių kaip avelių, bet su tuo ožiu, 
kuris anądien eidamas su banda pro šalį

• V 4 • . Vilkiukasįsaatgos “—
tau piršosi, tai tikrai nenorėčiau kalbėti, 
— atšovė pirmoji.

— O vis tik piemens mazgą reikia mo- ’ 
keti, — tarė Vanta, —- ne todėl, kad ruoš- 

l tumės piemenimis būti, bet kad jis rei
kalingas įvairiuose pionerijos darbuose.

|Na, ar jau visos mokate?
— Visos, visos.
— Gerai. O dabar štai jums uždavinys, 

kurį vykdydamos, praktikoje turėsite mo
kėti piemenų mazgą pritaikinti.

Netoliese, prie pušies, gulėjo krūva 
virvių ir daug vienodų virbų.

— Štai, paimsite tuos virbus ir vierią 
ilgą virvę ir, panaudodamos piemenų 
mazgą, padarysite kopėčias — aiškino 
Vanta. — Tokios kopėčios bus mums rei
kalingos tolimesniems darbams. Ar su
pratote uždavinį?

— Supratome, — atsakė voveraitės.
— Vykdyt!
Voveraitės visos tuoj stvėrėsi darbo. 

Vanta vaikščiodama stebėjo ir davinėjo 
nurodymus.

Kai kopėčios buvo gatavos, viena vo
veraitė įkopė pušin ir ten jas pritvirtino. 
Paskui visos turėjo išmėginti, lipdamos 
viena po kitos pušin. Nors jauniausioms 
iš bailės net kinkos virpėjo, bet, norėda
mos pasirodyti drąsiomis, ir tos lipo.

— Dabar pagaminote kopėčias ir jas 
išbandėte, tad galime toliau savo užsi
ėmimus tęsti. Statysime dabar tiltą.

— Kad čia nėra upės, kam tas tiltas?
— O, mūsų tiltas ir bus ne per upę. 

Mes jį nutiesime nuo vienos pušies vir
šūnės iki kitos.

— Tai puiku! Tai gera! Ot galėsime 
lakstyti tiltu, nereiks šokinėti — džiau
gėsi voveraitės. — O kai išmoksime to
kius tiltus statyti, tai visų pušų viršūnes 
sujungsime tiltais. Juos paslėpsime tarp 
šakų. Niekas jų nematys, o mes žinosime 
ir laisvai pušų viršūnėmis galėsime po 
visą pušyną lakstyti. Joks priešas mūsų 
nesugaus*).

*) Žmonės pasakoja, kad voveraitės 
turinčios medžių viršūnėse nutiesusios 
tik joms vienoms matomus tiltus, kuriais 
ir lakstančios vikriai.

Tiltui statyti pasirinko dvi pusi, tarp 
kurių buvo toks atstumas, kad ir Smar- 
kutė, pramokusi sporto būdama mieste, 
negalėjusi nušokti.

Buvo atneštos virvės. Vanta voverai
tes išmokė daugiau mazgų, reikalingų til
tui statyti ir darbas pradėtas. Dirbo visos. 
Mažai ir kalbėjosi. Vanta tik aiškino, kas 
ir kaip reikia daryti.

Iki pietų tiltas buvo baigtas ir pri
tvirtintas prie pušų. Pavakariais tilto pa
žiūrėti atvyko Žilė ir jį atidarydama pati 
pirmoji per tiltą perėjo. Paskui susirinku
sioms voveraitėms padėkojo už pažangą 
pionerijoje, pagyrė Vantą ir pasiūlė jai 
sušukti „valio“.

Ilgai dar po to pušynas skambėjo nuo 
voveraičių valiavimų, kurios į viršų ki
lojo savo mokytoją Vantą ir šūkąudamos 
bėginėjo naujuoju tiltu,
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Kiekvieną vakarą, kai Murziukas ei
davo gulti, motina jam pasakodavo pa
sakas. Štai ką ji jam kartą pasakojo:

Gyveno mažas juodas meškiukas, var
du Petriukas. Vieną dieną Petriukas ra
do miške stebuklingą akmeniuką. Jis ži
nojo, kad turėdamas tą akmeniuką, jis 
galės pareikšti tris norus ir jie išsipildys. 
Taigi atsisėdo ant kelmo ir susimąstė. 
Jis labiausiai mėgo ledus ir pagalvojo:

— Ar nebūtų gražu turėti visą kalną 
ledų, kad galėčiau prisivalgyti sočių so
čiausiai.

—• Tikrai noriu turėti didelį kalną 
ledų, — tarė jis. Ir štai išaugo didžiau
sias kalnas ledų šalia jo. Jis buvo toks

Flamylės Mos pasaka 
aukštas, kad meškiukas vos galėjo ma
tyti jo viršūnę.

— Kaip puiku! — nusidžiaugė Pet
riukas.

— Galėsiu prisivalgyti ledų ir turė
siu dar du laisvus norus. Petriukas tuoj 
pradėjo valgyti ledus. Jie buvo labai la
bai skanūs. Nereikėjo nei šaukšto. Pet
riukas tik lakė ir lakė.

— Ledai tikrai skanūs, — sumurmė
jo Petriukas, — bet. būtų dar geriau, jei 
turėčiau padažo. Vos tik jis ištarė šiuos 
žodžius, kai ledai apsipylė šokoladiniu 
padažu.

Petriukas labai nustebo, mat jis pa.- 
miršo stebuklingą akmeniuką. Jis sakė 
sau:

— Aš turiu dar vieną progą, palin
kėti sau kažką nepaprasto. O tuo tarpu 
aš valgysiu šokoladinį padažą. Jis val
gė ir valgė ir jo pilvas vis labiau augo. 
Petriukas jautė persivalgysiąs, bet ledai 
buvo tokie skanūs ir jis manė:

— Kas tokio, jeigu man ims vidurius 
skaudėti. Ledai greit ištirps ir antrą kar
tą aš jų nebegausiu. Tada jis prisiminė 
namus ir sušuko:

— Aš nubėgsiu namo ir pasakysiu ki
tiems meškiukams apie ledų kalną ir šo
koladą. Jie irgi norės paragauti. Taigi 
Petriukas nubėgo namo ir papasakojo 
motinai ir tėvui ir kitiems meškiukams 
apie ledų kalną. Jie pasiėmė kibirus ir 
nuėjo ledų.

Petriukas tačiau ėmė žaisti kaladėlė
mis, bet greit jis 'pajuto didelį skausmą 
dešiniam šone. Petriukas trynė ir trynė 
tą vietą, bet skausmai ne tik nesiliovė, 
bet ėjo vis smarkyn. Pagaliau Petriukas 
nebegalėjo tokio skausmo pernešti ir jis 
sušuko:

— Aš noriu, kad tas biaurus skaus
mas praeiti}. Ir ką jūs manot — vidu
riai tuoj liovėsi skaudėję, bet iš jo kiše
nės iškrito stebuklingas akmeniukas.

— Štai ir mano stebuklingas akme
niukas! —. sušuko Petriukas, — ar aš 
dar kokį norą turiu? Visų pirma aš pa
prašiau kalną ledų. Paskui gavau šoko
ladinio padažo. Ir paskui — ar aš pas
kui dar kažko norėjau? Oi, mano risi trys 
norai jau išsipildė; juk aš norėjau, kad 
praeitų skausmas. Gaila man geros pro
gos, 'kurią neišnaudojau protingai. Jei 
dar kartą rasiu tokį stebuklingą akmenė
lį, būsiu daug gudresnis ir ilgai galvosiu 
prieš sakydamas savo norus.

Iš anglų kalbos išvertė
D: Valinskaitė (Pagėgiuose).

Musų pačių darbeliai
ANGIS.

Šiuo metų laiku galima miške rasti 
daug įdomių daiktų, pavyzdžiui: gilių, 
kaštonų, laukinių rožių vaisių, konkorė- 
žių ir daug kitų. Iš jų galima įdomiausių 
dalykų padirbti. Angis yra vienas iš to
kių dalykų. Jai padirbti reikia tiktai vie
nos didelės gilės ir tiek gilių viršelių, 
kiek angis turi turėti ilgio. Juos reikia 

pradedant gile sutvarkyti pagal didumą 
ir užverti ant siūlo, bet siūlo nereikia su
veržti per daug stipriai, kad angis galėtų 
judėti.

ŠUO.

Šuniui reikia dviejų didelių gilių ir 
penkių laukinių rožių vaisių. Pirmiausia 
per abi giles verk stiprų siūlą su mazgu. 
Mazgas sudarys uodegą. Dabar pritąisyk 
didžiausią laukinės rožės vaisių prie pry- 
šakinės gilės ir kitus keturius vaišius ko
jų vietoj taip, kad siūlai sueitų į tarpą 
tarp abiejų gilių. Ko dar trūksta, išpiešk 
rašalu.

VYRUKAS.

Šitam linksmam vyrukui padaryti rei
kia maždaug 20 mažų ir 2 didelių gilių ir 
vienos gilės su viršeliu. Pirma imk vieną 
mažytę ir keturias kiek didesnes giles, ir 
užverk jas ant stiprių siūlų, (bet nepa
miršk gero mazgo!). Tą patį kartok dar 

kartą ir turėsi kojas. Po to abu siūlus 
verk pro dvi didžiąsias giles iki kaklo. 
Su dviem kitais siūlais padaryk rankąs, 
kiekvieną iš vienos mažytės ir dviejų di
desniųjų gilių. Dabar verk siūlus taip iš 
šono, kad jie išlįstų prie kaklo. Surink 
visus keturius siūlus ir juos verk pro gal
vą su kepure. Akis, nosį ir bumą padaryk 
rašalu.

Surinko Ieva Kiūpelytė.
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Atstumo
Pirmojo patyrimo laipsnio skautas turi 

mokėti spėti atstumą. Žinoma, ir antro 
patyrimo laipsnio skautas irgi turi būti 
susipažinęs su atstumų spėjimais. Aš čia 
noriu supažindinti skaitytojus su įvairiais 
jų spėjimo būdais.

Kiekviena proga stengtis „suderinti“ 
akį prisižiūrint jau žinomų atstumų. Skil- 
tininkas supažindina skautus su atstumais 
iki įvairių taškų labai dažnai pereina
mose vietose: tiesios kelio atkarpos, gim
nazijos kiemo, sporto aikštės, kai kurių 
miesto gatvių ir t. t. ilgis ir plotis.

Vienas pagrindinių būdų atstumams 
spręsti yra „spėti iš akies“. Čia visi spren
dimai turi būti patikrinti. Vadinasi, duo
dami spręsti atstumai turi būti iš anksto 
išmatuoti. Kai skautas praneša savo 
sprendimą, skiltininkas dabar jau turi pa
sakyti tikrąjį atstumą. Sprendėjas kiek
vieną kartą turi žinoti kiek jis suklydo. 
Netikrinami sprendimai ne tik nenaudin
gi, bet ir žalingi. Kai skautai dirba visi 
kartu, jie turi veikti tylomis. Sprendimai 
turi būti griežtai individualūs, be ma
žiausios kaimynų įtakos.

Skiltininkas nurodo tolumoje * kelią, 
griovį, namą ar ką kitą. Skautai turi pri
siartinti prie nurodyto daikto per 400, 
200, 100 metrų. Šį pratimą galima atlikti 
800, 1000, 1200 metrų.

Rūke spręsti atstumus sunku. Tada 
ypač sekami skirtuiftai tarp dviejų mato
mų daiktų, esančių žinomoje distancijoje. 
Daugiau, kaip per 600 m. visi pratimai 
atliekami stačiom. Šiapus 600 m. prati
mai atliekami iš padėčių klūpščiom ir gu
lom. Dėmesys turi būti atkreiptas į šią 
dažnai visų daromą klaidą: duodama 
spręsti atstumus iki tokių daiktų, kurių 
pagrindo nematyti, pav., medžio viršūnė 
už miško ar kalno keteros, dirbtuvių ka
minai ir t. t. Iki tokių vietos daiktų visai 
negalima atstumą iš akies spręsti, nes ne
matomi jų pagrindai. Be to, negalima 
duoti spręsti judančio daikto atstumą.

Sprendėjui spręsti turi užtekti 30 sek. 
Ypač, kai atstumas mažesnis už 600 m., 
reikia laiką mažinti iki minimumo.

Anglai vartoja šiuos metodus:
a) mato vienetą, t. y., vartojant tam 

tikrą, pav., 100 metrų atstumą,
b) siluetinis — objekto išvaizda san

tykyje su jo dydžiu ir matomumu.
Pirmasis metodas yra tikslus tik 

trumpoms, mažesnėms už 400 m., distan
cijoms gerai matomoje vietoje. Šiuo me
todu sprendžiant, pirmiausia turi būti su
mažinama sprendimų iš akies bazė. 
Antrasis metodas paprasčiausias, greičiau
sias ir geriausiai tinkąs karo aplinky
bėms.

Sugebėjimą spręsti atstumus iš akies 
galima pagerinti taikant interpeliavimą ir 
distancijos mažinimą. Interpeliuodamas 
sprendėjas, spėjęs didžiausią ir mažiausią

spėjimas
atstumą, paima vidurį; distancijos ma
žinimas — sprendėjas spėja iki bet kurio 
vietos daikto, kuris atrodo esąs lygiai ties 
viduriu reikalingos distancijos ir šią 
naują distanciją daugina iš dviejų.

Sprendžiant atstumus iš akies, labai 
daug reikšmės turi šviesa, fonas ir t. t. 
Čia gali būti spėjamas atstumas didesnis 
už tikrąjį ir mažesnis.

Spėjamas atstumas didesnis už tikrąjį 
bus,

a) kai saulė už taikinio,
b) kai sekėjas klūpo arba guli,
c) kai taikinys ir fonas yra tos pat 

spalvos,
d) kai žiūrima skersai slėnį arba ban

guotą vietovę ūkanotą dieną,
e) kai taikinys, palyginti su aplinki

niais daiktais, yra mažas,
f) kai sektorius, kuriame matomas tai

kinys, yra labai siauras, pav., medžių alė
ja, spindžius miške ir t. t.

Spėjamas atstumas mažesnis už tikrąjį 
bus,

a) kai saulė šviečia iš sekėjo užpakalio,
b) labai aiškioje šviesoje,
c) kai daikto ir fono spalvos skirtin

gos,
d) kai tarpinė vieta yra plyna: lygu

ma, vanduo, sniegu apdengta žemė,
e) kai daikto padėtis turi žymios įta

kos pačiam sekėjui,

Gyvuliai ir paukščiai 
taip pat kalbasi

Kas, kas, bet višta, rodosi, tai jau tik
rai nieko neišmano. O gamtininkai yra iš
tyrę, kad vištos turi net 15 atskirų garsų, 
nelyginant žodžių, įvairiems jausmams ir 
kitokioms sąvokoms išreikšti. 3 — 4 dienų 
viščiukai tų garsų didžiumą jau supranta 
ir patys sugeba savo įspūdžius reikšti 
net aštuoneriopais garsais. Tarp tų garsų 
šaukimas ir įspėjimas užima pirmą vie
tą. Pav., kai viščiukui kiaušinyje nusi
bosta ant vieno šono gulėti, jis pradeda 
cypsėti; višta atsako jam tyliu, švelniu 
tiksenimu ir verčia kiaušinį ant kito šo
no. Bet štai pasigirsta įtartinas krebžde
sys, višta garsiai sukaga, cypsėjimas 
kiaušinyje nutyla ir jo daugiau neišgir- 
sime tol, kol perekšlė vėl neprakalbins 
kiaušinio kiaute uždarytos būtybės savo 
maloniu „tik, tik, tik, tik“, pranešdama, 
kad pavojus jau praėjo. Vadinasi, višta ir 
neprasikalę viščiukai, nors dar niekad 
nesimatę, jau susikalba.

Šuo gali net 30 įvairių garsų savo nuo
taikas reikšti. Visi žinome, kad šunys

f) kai daiktas, palyginti su aplinki
niais daiktais, yra didelis.

Mokantis spėti atstumus mato vienetu, 
reikia priprasti prie 100 metrų atstumo. 
Reikia išmokti pažinti šį atstumą iš įvai
rių padėčių: stačiom, gulom, klūpščiom.

Kai priprasta prie šio vieneto, reikia 
mokytis individualiai spręsti. Pav., žmo
nės, visai nepriklausomai vienas nuo ki
to, atsistoja toje vietoje, nuo kurios, jų 
nuomone, yra 100 metrų iki nurodyto 
daikto. Po to, nustatomas tikslus atstumas 
ir parodomas žmonėms. Tik tuomet jau 
galima bus spręsti atstumus iki 400 
metrų. Šis būdas vartojamas ten, kur vi
sas plotas tarp sekėjo ir daikto atviras ir 
gerai matomas.

Siluetiniu sprendimo būdu reikia pra
tintis spręsti atstumus iš visų padėčių, 
^vairiose distancijose, visokiose šviesos 
sąlygose, įvairiame fone ir t. t.

Žmonės su normaliu regėjimu daro 
greitą pažangą. Susiduriama su šiomis 
taisyklėmis:

a) ligi 200 metrų matomos aiškiai vi
sos žmogaus kūno dalys,

b) ligi 300 m. — veido vaizdas sumišta,
c) ligi 400 m. — veidas neįžiūrimas,
d) ligi 500 m. — galva tampa tik taš

ku, smulkmenos jau nepastebimos, kūnas 
žymiai sumažėja.

Italijoje už gerą atstumų sprendimą iš 
akies karininkams duodami medaliai, o 
kareiviai — įgudę sprendėjai skelbiami 
įsakyme ir gauna tam tikrus ženklus.

Skilt. V. Avižonis.

staugia, loja, urzgia, cypia ir t. t. Bet vie
naip jie staugia iš džiaugsmo, kitaip iš 
nusiminimo. Nepažįstamą žmogų šuo lo
ja piktai, savąjį džiaugsmingai, su kitu 
šunim persilodinėja erzindamiesi; iš nuo
bodumo zaunija, kiškį vejasi — skalija; 
vienaip šuo urzgia įspėdamas, savo jėgą 
rodydamas, kitaip urzgia žaisdamas ir t. t. 
Arklįo ir kitų naminių gyvulių ,kalba“ 
nėra tiek sudėtinga, bet užtai jie, turėda
mi gerą atmintį, įsidėmi ir supranta žmo
gaus jiems sakomus tam tikrus žodelius.

Laukiniai gyvuliai yra paprastai tyles
ni, mažiau „kalbūs“, todėl ir jų garsai 
pasižymi netokiu dideliu įvairumu; pav., 
daugelis beždžionių rūšių turi tik 7 gar
sus, o vilkas, nors ir artimas šunies gimi
naitis, bet visai nemoka loti. Bendrai, 
laukinio gyvulio garsų įvairumas pri
klauso nuo jo gyvenimo būdo ir ypač nuo 
to, plėšrus ar žolėdis yra gyvulys. Gro-
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buonls tyko iš pasalų kitą pulti, todėl jis 
turi slankioti be triukšmo, bet ir tam 
puolamam naudingiau tankumynuose ty
liai slapstytis, todėl ir jis garsais tepasi
reiškia tik dideliam reikalui esant.

Kas kita paukščiai, ypač giesmininkai. 
Jie taip yra apdairūs ir taip vikrūs, kad 
sunku juos ore pagauti, o dar sunkiau 
tarp tankių šakų sugraibyti. Todėl ir pa
sižymi jie ne tik savo gražiomis giesme
lėmis, bet ir šiaip dideliu plepumu. Gal 
tai ir gerai, nes kiekvienas menas reika
lauja darbo, lavinimosi, todėl ir paukš
čiai ne iš karto tampa nuostabiais giesmi
ninkais, o savo balsą pradeda lavinti 
lizde betupėdami. Bet tai jau kitas klau
simas. Svarbu, kad paukščių — giesmi
ninkų balsas yra gerai išlavintas, todėl ir 
kasdienis jų „pašnekesys“, palyginus, įvai
rus. Tačiau ne visi jie pasižymi vienodu 
„iškalbingumu“.

Iškalbingiausias yra strazdas. Jo bal
sas tiek skambus ir reikšmingas, o būdas 
toks judrus ir apdairus, kad jis pastebi 
kiekvieną menkiausį įvykį, todėl, kada 
strazdas surinka pavojų reiškiančiu bal
su, tai jį supranta ir skuba pasislėpti ne 
tik visi kiti paukščiai, bet ir žvėrys. O 
jeigu strazdas garsiai pareiškia kam savo 
susidomėjimą, tai visi miško sensacijų 
mėgėjai nebesitveria smalsumu. Tas pats 
strazdas dideliu draugiškumu nepasižymi, 
o kartais mėgsta dargi pasipešti, bet vie
numos jis taip pat nepakenčia, todėl, pa
sijutęs vienas, jis tuoj garsiai šaukia ki
tus strazdus ir bematant prisišaukia; va
dinasi, susikalba.

Ne mažiau įdomus yra vabzdžių 
susikalbėjimas, pav., bičių. Daugeliui 
prieš bičių spietimą avilyje yra tekę gir
dėti savotišką piepsėjimą. Manoma, kad 
tai jaunoji motinėlė, dar tebebūdama sa
vo narvelyje, piepsi. Bet ką panašūs gar
sai galėtų reikšti, nežinoma, nes, gamti
ninkų įsitikinimu, bitės neturi jokio 
klausos organo; vad., jos yra kurčios. 
Daug didesnės svarbos bičių susikalbėji
mui turi jų šokiai. Dalykas toks: kada 
bitė — darbininkė aptinka naujai pražy
dusius augalus ir, prisirinkusi medaus 
arba dulkelių, grįžta į avilį, ji nusileidžia 
ant lentos prie landelių ir ima bėgti ratu, 
smarkiai trepsėdama kojytėmis, kraipy
dama visaip liemenėlį ir sukinėdamosi į 
dešinę ir į kairę. Kita kuri bitė įsikabina 
į ją iš užpakalio savo ūseliais ir daro tą 
patį, trečia į tą įsikabina ir t. t. Susidaro 
šokančių bičių ratukas. Toks šokis kar
tais tęsiasi vieną, kitą minutę, bet daž
niausiai jis trunka tik kelias sekundes. 
Manoma, kad jo tikslas yra — išaiškinti 
kitoms bitėms, kur rasti tuos žiedus, iš 
kurių ji ėmė medų. Kaip tas išaiškinimas 
įvyksta, sunku pasakyti, tik neabejotina, 
kad po to šokio bitės tikrai greit suranda 
nurodytą vietą, negaišindamos laiko be
tiksliam klaidžiojimui. Kada bitė grįžta į 
avilį nelabai patenkinta savo žygiu, ji ne
šoka. Korių lipdymas, jauniklių bičių 
auginimas ir kiti sudėtingi avilio darbai 
taip pat, rodosi, negali būti atlikti be su
sikalbėjimo, bet tai, kas darosi tamsiame 
avilyje, sunku tyrinėti, o šviesoje tų dar
bų atlikinėti jos nemėgsta.

Skruzdės susikalba tiesdamos viena 
kitą ūseliais. Be to, pastebėta, kad liečia 
įvairiai: staigiai ir lėtai, smarkiai ir švel
niai; kartą liečia kaktą, kitą kartą smil-

ŠVARA.
Turime kasdien maudytis, nes visuomet 

prakaituojame. Be prakaito prisideda dar 
ir išorinių nešvarumų. Prakaitas iš vidaus 
pašalina kenksmingas medžiagas, kurių 
dalis išgaruoja, o kita dalis lieka odos 
paviršiuje, čia susikraudamos medžiagos 
užkemša prakaito Kaukelių angeles, o 
įvairios prakaito medžiagos padaro ne
malonų kvapą.

Kūno valymui ypač tinka šiltas van
duo su muilu. Bet praustis reikia ne vien 
burną, bet visą kūną, nepaliekant neva
lytos nei vienos kūno dalelės.

Norint švariai užsilaikyti, reikia ne 
tik kasdien maudytis, bet svarbu dėvėti 
švarūs rūbai, kurie nebūtų prakaito ar 
dulkių prisigėrę.

Viso kūno sveikatai labai svarbi gera 
burnos ir dantų priežiūra. Nuolatinė bur
nos drėgmė ir vienoda temperatūra yra 
gera dirva bakterijoms ve:stis.

Todėl vien burnoj bakterijų priskaito- 
ma apie 50 rūšių. Kai kurios iš jų, pa
tekusios į kraują ir kitus organus, gali 
sukelti sunkias ligas.

Nešvarūs ar kiauri dantys dar geres
nė bakterijoms dirva.

Per kiaurus dantis užkrėtimas dar 
greičiau gali patekti į kraują

Todėl dantys turi būti ne tik valomi, 
bet bent porą kartų per metus reikia pa
tikrinti pas dantų gydytoją. Pav., Angli
joj kai kurios socialinės draugijos ligoniui 
neduoda leidimo pas gydytoją, jeigu jis 
nepristato pažymėjimo, kad du kartu per 
metus tikrino dantų sveikatą. Pas mus 
jau nedaroma didelė operacija, ligoniui 
turinčiam daug sugedusių dantų.

Dantys gerai nusivalo net paprasčiau
siomis priemonėmis, kaip valgomąja drus
ka ar medžio anglim.

Švara turi būti palaikoma ir kūno vi
duje, todėl viduriai kasdien reguliariai 
turi būti ištuštinami. Kad viduriai norma
liai veiktų, reikalinga:

1. Normalus vandens kiekis suvartot 
— apie 6 stiklines,

2. Kuo daugiau kūno judesių, ypač 
kam daug tenka sėdėti,

kinį, trečią ūselius ir t. t. Bet jeigu antro
ji skruzdė lietimų neklauso, tada pirmoji 
pradeda ją jėga vilkti į savo pusę. Kar
tą vienas gamtininkas padėjo netoli skruz
dyno negyvą širšę. Atbėgo pamačiusi vie
na skruzdėlė, įsikabino į negyvėlės kūną 
ir mėgino vilkti, bet nepajėgė. Tada ji 
nubėgo atgal į skruzdyną, o po kelių mi
nučių sugrįžo visu skruzdžių būriu vedi
na ir nuvilko lavoną į skruzdyną. Aišku, 
kad čia turėjo įvykti draugiškas susita
rimas. Taip pat daug kartų buvo paste
bėta, kad jos pavojų viena kitai praneša 
galva žemę liesdamos. Tiek šį kartą. Gra
žu būtų, jeigu skautai, stovyklaudami ar 
šiaip gamtoje laiką leisdami, panašiais 
reiškiniais susidomėtų ir ką pastebėję, 
aprašytų.

A. P.

3. Valgyti daržovių ir žalumynų ir 
vartoti juodą duoną.

GIMNASTIKA.
Ritmiški ir ne ritmiški judesiai stip

rina kraujo cirkuliaciją. Tuo būdu smar
kiau vyksta medžiagų apykaita ir visas 
organizmas tvirtėja. Be to, gimnastika 
ištiesina mūsų kūną, sutvarko linijas ir 
eiseną. Per gimnastiką turim įprasti tie
siai laikyti liemenį (ypač vengti juosmens 
įlinkimo), taip pat ir tiesiai nesusikūpri
nus stovėti. Harmoningam kūno išlaiky
mui reikalinga nepamiršti ypač kojų ir 
jų sąnarių gimnastika.

POILSIS.
Kaip kiekviena dirbanti mašina reika

lauja pertraukos sudilusių ar sugedusių 
dalių atstatymui, taip ir mūsų kūnas be
dirbdamas nuvargsta ir reikalauja poil
sio. Per tą laiką turi pailsėti mūsų dirks- 
niai, atsistatyti išaikvotoji raumenų ener
gija ir sudegusios medžiagos. Geriausias 
poilsis miegas, tada tik visas kūnas pa
ilsi. Miegoti ne mažiau 7—8 vai. Nedi
delis nuovargis dažnai galima pašalinti 
pakeičiant nuolatinį darbą kitu kokiu 
darbeliu ar žaidimu. Skautai čia turi daug 
priemonių. Be poilsio žmogus greit pasi
daro nervingas, o prie to dažnai prisi
deda ir kitos ligos. Nuolatiniai rūpesčiai 
taip pat didina nervingumą.

RŪBAI.
Turi būti lengvi, laisvi ir šilti. Ankš

tus rūbai trukdo kūno išsivystymą ir var
žo judesius.

Gorsetai vartoti netinka, nes jie su
spaudžia kūną, tuo būdu trukdo kraujo 
tekėjimą ir judesius.

Nei liemens, nei krūtinės srity nerei
kia nešioti spaudžiančių drabužių.

Ypač per storai apsirengus trukdo
ma judėti ir verčiama daug prakaituoti. 
Be to, per storą apdarą nepereina ultra
violetiniai saulės spinduliai.

BATAI.
Batai reikia vartoti patogūs, kad ne

gadintų kojos formos ir eisenos. Batų 
medžiaga turi būti nepraleidžianti drėg
mės, bet higieniška. Nes sušlapus kojas 
labai greit galima persišaldyti.

Bato forma turėtų būti arčiausia kojos 
formos. Ypač vengtina smailių batų, kad 
nenukreiptų didžiojo piršto į vidų ir kad 
nesugadintų jo iškilusio sąnario.

Batų kulnys turi būti neaukšti. Kojų 
poilsiui gerai batai ir visai be užkulnių. 
Bet kam tenka daug stovėti, žemi kul
nys reikalingi, kitaip gali pasidaryti la
bai plokšti koja. Apsirengimas ir autuvas 
(batai) turi atitikti metų laikui.

SAULĖ.
Ji mums visuomet reikalinga. Ji yra 

pirmasis mūsų gydytojas ir geriausias 
draugas.

Parašė mok. Br. Pajedaitė.
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Kas skaitytojų domisi praktiškais 
skautybės darbais, bus pastebėjęs Skau
tų Aido š. m. 7 nr. rašinėlį apie mazgus: 
O ar jau sekasi mazgai raišioti? Tame 
straipsnyje buvo kalbėtą apie kelis, daž
niausiai vartojamus ir pačius reikalingiau
sius, mazgus.

Šį kartą parašysime smulkiau apie 
mazgus ir duosime labiau prityrusiems 
skautams, ypatingai jūrų skautams, dau
giau žinių iš įdomiosios „mazgavimo" sri
ties.

Prisiminkim, kad mazgas yra vienas 
dažniausiai gyvenime vartojamų daiktų. 
Mazgas, gal būt, yra vienas pačių pirmų
jų išradimų, kuriuos savo kovai už būvį 
prisitaikė žmogus. Ir tas mazgas amžių 
amžius yra vis kultūrėjančio žmogaus 
nuolatinis palydovas. Gal, paviršutiniai 
žiūrėdamas, koks „civilizatorius" sumes 
pasakyti, kad šią gadynę mazgai niekis: 
jie nebereikalingi — yra technika, juos 
pavaduojanti. Mes skautai, mazgų mėgė
jai ir gyvenimo praktikai, atsikirsime, 
kad ne. Su didele technika, su aukšta 
civilizacija eina kartu ir senasis mazgas 
— ir čia, technikos darbe, jis yra taip 
pat reikalingas.

Mazgas taip pat civilizuotas ir jis yra 
nemaža techniška painiava. Juo labiau, 
kad tų mazgų ir kilpų yra nevisai maža 
ir labai įvairių.

Mazgų daugiausia vartoja jūrininkai. 
Geras mazgas kartais išgelbsti burinį lai
vą nuo pražūties, blogas — nelauktai jį 
pražudo. Šiandien niekas netaps jūrinin

Bendros pastabos apie virves ir mazgus
Juk kiekvienas žinom, kas yra virvė. 

Jų įvairių matom beveik kiekvienoje vie
toje. Jų yra plonų ir storų; pakulinių, li
ninių, kanapinių ir kitokių. Kiekviena 
virvė, žiūrint iš kokios medžiagos nuvy
ta, turi savo ypatybių. Sakysime, lininė 
virvė yra tvirtesnė už pakulinę, o kana
pinė yra tvirtesnė ir už lininę. Virvės 
skiriasi dar ir tuo, kaip jos yra nuvytos 
— kiek turi pluoštų.

Matome virvių (ir virvučių), nuvytų iš 
dviejų, trijų, keturių ir daugiau pluoštų. 
Susuktas, bet nesuvytas linų pluoštelis 
nebus virvė tikra šio žodžio prasme; vir
vė jau yra sudėtingesnė tų linų pluoštų 
kombinacija.

Dviejų pluoštų virvė i(l br.). Vejamos 
medžiagos (pakulų, linų ar p.) du pluoš

ku, tarp kito, neišmokęs gerai mazgų rai
šioti ir jų vartoti. Ši taisyklė taip pat 
griežtai taikoma moderniškiausių laivų 
jūrininkams, neišskiriant nė karo laivų, 
nė technikos pasididžiavimo, kaip, pav., 
,,Normandie“ ar „Queen Mery“ jūrininkų.

Mazgai vartojami ir pramonėje; žemės 
ūkio, namų ruošos, prekybos ir įvairios 
pionerijos sritys niekad negalės išsiversti 
nevartodamos mazgų.

Bet, varge, kiek įvyksta nelaimių, 
kokių esti nuostolių, kad ten, kur rei
kia, nėra tinkamo mazgol Turime tikėtis, 
kad ten, kur veiks prityręs skautas, ne
bus jokios bėdos su mazgais: jie bus tin
kami, nes skautai apie tą jau galvoja iš 
anksto.

Mes turime daug įdomių žaidimų, ku
riuos žaidžiant reikia vartoti mazgus. Mes 
mokomės įvairių darbų (tiltų, bokštų ir 
p. statymo) su mazgais bei kilpomis.

Dabar mūsų krašte, palyginamai, var
tojama labai nedaug mazgų. Mūsų tėve
liai kaimuose labai dažnai „bet kaip" 
suraizgo virvagalius, kad mazgai - šiaip 
taip laikytų. O koks vargas, kai juos rei
kia atraišioti. Mūsų jūrininkai ir žvejai 
jau yra toje srityje tobulesni. Seniau, ka
da lietuviai turėjo savo laivyną, tai, ži
noma, jie labiau domėjosi „tikraisiais“ 
mazgais.

Vienu žodžiu —• mazgas reiškia daug.
Šiame straipsnelyje pasimokysime 

kiek mazgų meno. Sakau tik „kiek", nes 
visa „mazgystė“ yra labai plati, O mums 
pradžiai pilnai pakaks vienos jos dalelės.

tai atskirai kiekvienas sukami iš dešinės
— aukštyn — į kairę, suvejami iš kairės
— aukštyn — į dešinę. Tai rankomis ve
jamų virvučių vijimo būdas. Fabriko dar

1 br.

bo virvės esti vejamos kartais priešingai: 
iš dešinės — aukštyn — į kairę. Dviejų 
pluoštų virvė yra silpniausia. Ji lengvai 
susidėvi ir greit trūkinėja. Ji nėra stangi 
ir stangri. Piemenys botago niekad ne
veja iš dviejų pluoštų: toks botagas la
bai minkštas. Nors naginėms apyvarus 
(apvarčius) veja iš dviejų pluoštų.

Trijų pluoštų virvė (2 br.). Ši virvė 
yra suvyta iš 3-jų pluoštų, einančių iš kai
rės — aukštyn — į dešinę; mašinomis 
vyta virvė pluoštų sukimus kartais turės 
į priešingą pusę. Paprastai, pačiam da
rantis tokią tripluoštę virvę, vyti galima 
taip: pirma suvejama aukščiau nurodytu 
būdu (žiūr. apie dviejų pluoštų virvę) dvie
jų pluoštų virvė, paskui į vieną tų dviejų 
pluoštų tarpą ta pačia kryptimi vejama 
tretysis pluoštas. Šią tripluoštę virvę mes 
daugiausia vartosime savo darbuose.

Keturių pluoštų virvė yra panaši į 
tripluoštę virvę. Paprastai ją vejant, ket
virtąjį pluoštą reikia įvyti į vieną tri- 
pluoštės virvės dviejų pluoštų tarpą taip, 
kaip įvejamas tretysis pluoštas, „Dvi- 
pluoštės“ virvės, suvytos iš dviejų dvi- 
pluoščių virvučių, nevadiname ketur- 
pluošte virve čia aprašomos keturpluoš- 
tės virvės prasme.

Penkių pluoštų virvė (3 br.). Ši virvė 
skiriasi nuo aukščiau aprašytų pluoštinių 
virvių. Penkių pluoštų virvė viduryje tu
ri susuktą ištisinį pluoštą (arba maždaug 
kitų pluoštų storumo jau suvytą virvę). 
Apie šį pluoštą yra apvyti kiti keturi 
pluoštai maždaug taip, kaip yra vejami 
keturpluoštės virvės tretysis ir ketvirta
sis pluoštai.

Daugiapluoštės virvės. Jų yra įvairių, 
Dvipluoštė virvė, suvyta iš 2-jų virvių, 
bus jau „daugiapluoštė virvė“. Taip pat 
tripluoštę virvė, suvyta iš 3-jų virvių, bus 
„daugiapluoštė virvė“; šiokių daugia- 
pluoščių virvių ir yra daugiausia,

„Daugiapluoštė virvė iš dviejų“ (su
vyta iš 2, 3 ar 4 pluoštų) yra šiek tiek 
kitaip vejama, kaip „dvipluoštė virvė“ iš 
dviejų paprastai susukamų palaidų pluoš
tų. „Daugiapluoštė virvė iš dviejų virvių" 
vejama (tas virves kiekvieną apie save 
sukant iš dešinės — aukštyn — į kairę, 
arba jei jos „mašininiu" būdu vytos: iš 
kairės — aukštyn — į dešinę), dvi vir
ves vieną apie kitą vejant, iš kairės — 
aukštyn — į dešinę (arba priešinga kryp
timi, jei pirmosios virvės vytos mašininių 
būdu). ‘ ; ’

„Daugiapluoštė virvė iš trijų virvių“ 
(4 br.) padaroma tarp dviejų „daugia-
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4 br. 5 br.

pluoštos virvės iš dviejų virvių“ pluoštų 
į vieną tarpą įvejant 'ta pačia kryptimi 
tretįjį tokį pat „pluoštą“ (virvę). Iš viso 
ši virvė turi 9 paprastuosius pluoštus.

Panašiai gali būti padaryta „daugia
pluoštė virvė iš keturių virvių".

„Daugiapluoštė virvė iš penkių virvių" 
daroma panašiai, kaip „penkiapluoštė vir
vė", tik keturi apvejami pluoštai (dabar 
virvės) yra apvejami priešinga jos pluoš
tų virvių su vijimo kryptimi.

Savo keliu „daugiapluoštė virvė“ gali 
būti sudaryta iš dviejų, trijų ar daugiau 
jau „daugiapluoščių virvių".

Štai viena tokia „daugiapluoštė virvė 
iš trijų daugiapluoščių virvių“ (5 br.). Ši 
virvė (e) yra sudaryta iš trijų „daugia
pluoščių virvių“ — d, f ir g. Gi jų kiek
viena yra sudaryta dar iš trijų „daugia
pluoščių virvių iš trijų virvių"; pav., to
kia virvė g yra suvyta iš trijų „daugia
pluoščių virvių iš trijų virvių" — c, h ir
i. O šios virvės suvytos kiekviena iš tri
jų pluoštų. Taip tokia jų viena virvė (h) 
yra suvyta iš trijų paprastai susuktų 
pluoštų, kurių vienas pažymėtas raide a.

Dabar visai aišku, kad „daugiapluoš- 
tės virvės" gali būti įvairiausio pluoštų 
(ar virvučių) skaičiaus.

Kiekvienas mazgų raišiotojas turi mo
kėti pats bent paprasčiausiu būdu vyti 
virves.

Vartojant virves paprastai vienas vir
vės galas yra užimtas, pritvirtintas ar su
naudotas ir tik kitas, antrasis, galas tin
ka surišti mazgą. Tas pritvirtintas virvės 
galas, arba pritvirtinta virvės dalis, va
dinama „pastoviu, nejudančiu galu" arba 
„pastovia, nejudančia virvės dalimi"; o 
laisvasis jos galas — „slenkančiu, judan
čiu galu". Kai mokomės rišti mazgus, tai 
vieną virvės galą (pastovų) pririšame ar
ba jį laiko instruktorius.

6 br. 7 br.

pro kilputę antrą kartą. Suveržtas (žiur. 
9a br.) jis yra tvirtesnis už paprastąjį

arba virvę, tai tuos virvės apvyniojimus 
vadinsime apvajomis (7 br.).

Žemiau dedamuose paaiškinimų brė- 
žinėliuose pastovusis virvės galas (dalis) 
bus paprastai žymima didžiąja raide (A 
ar B), o slenkantysis galas — mažąja rai
de (a ar b) (žiūr. 6 br.). Šie žymėjimai 
padės lengviau pagal brėžinėlį išmokti 
raišioti mazgus.

Kai virvę sulenksime, tai sulenkimo 
vietoje bus „sulenkimas" arba kilpa (žiūr. 
6 br,). Jei virvę vysime apie kitą daiktą

II. Mazgai ir kilpos
Kai kurie mazgai ir kilpos.

Dabar pasimokysime rišti pačius pa
prasčiausius mazgus ir tokias pat kilpas. 
Jie yra pagrindas visiems kitiems mazgų 
bei kilpų raišiojimo meno gudrybėms iš
darinėti. Gal, žinoma, ne vieną čia nuro
domų mazgų bei kilpų mokam rišti; gal 
mokat kitais būdais rišti, ne tokiais, ko
kie čia nurodomi. Tai nesvarbu. Čia bus 
nurodyti patys paprasčiausieji ir naudin- 
giausieji mazgų ir kilpų raišiojimo būdai.

Rišant mazgą, beveik visada savaime 
paaiškėja, kur jį, tokį mazgą, būtų gali
ma pavartoti. Todėl nurodymų, kur kokį 
mazgą ar kilpą vartoti, šiuo tarpu daug 
neduosime. Vėlesniuose skyriuose tie da
lykai pilnai paaiškės savaime.

Paprastasis mazgas (8 br.). Laisvasis 
virvės galas (a) aprišamas apie pastovią-

8 br,

ją virvės dalį (A). Toks mazgas yra pats 
paprasčiausias- Kartais juo užrišamas vir
vės galas, kad virvė neišsiplūšytų.

Patobulintas paprastasis mazgas (9 ir
9a br.). Rišamas panašiai, kaip ir papras
tasis mazgas, tik laisvasis virvės galas

9 br.

(a), pirmą kartą juo aprišus pastoviąją 
virvės dalį (A), tokiu pat būdu aprišamas,

9a br. 10 br.

vės galų a ir b (arba už Aa viena ranka. 
Bb antra ranka), mazgą suveržiam.

Netikrasis mazgas (12 br.). Jis dar 
vadinamas „šunmazgiu" arba kartais 
„bobmazgiu". Jį dažniausiai suriša, kai,

Kaip minėjom, mazgų yra įvairių. Ir 
kiekvienas jų kur nors ypatingai tinka, 
yra geriausias iš visų kitų.

Kiekvienas mazgas ar kilpa, turėdami 
savo tikslą, turi ir atitinkamus rišimo 
būdus.

Bet visas mazgų raišiojimo menas re
miamas dviem taisyklėm: mazgas —

1. surištas turi gerai laikyti ir
2. turi būti lengvai atrišamas.
Šią taisyklę patvirtina praktika. Savo 

vietoje kiekvienas mazgas būtinai turi 
atitikti tas taisykles, 

mazgą ir tinka vartoti virvės galui su
tvirtinti, kad nesiplūšytų.

Dvigubas paprastasis mazgas (10 br.). 
Jis rišamas taip pat, kaip rišamas ir pa
prastasis mazgas, tik jį rišant vartojama 
ne viena, bet dvi virvės kartu.

Tikrasis mazgas •(Iii br.). Jis dar va
dinamas jūrininkų mazgu. Jis yra tvirtas

U br.

ir gal iš visų mazgų dažniausiai vartoja
mas. Jį lengva išmokti rišti. Rišamas 
abiem vienos virvės arba po vieną dvie
jų virvių galais. Abu galu (a ir b) susu
kam taip, kaip sukam rišdami paprastąjį 
mazgą i(žiūr. 11 a br.). Antrą kartą vėl

tuodu galu (a ir b) sukam panašiai, tik 
jau galus lenkiam iš priešingos pusės 
(žiūr. 11b br.). Paskui, tempdami už vir-

lilb br.

12 br.

rišdami tikrąjį mazgą, antrą kartą galus 
(a ir b) lenkia ne iš priešingos pusės, 
kaip lenkė pirmą kartą, bet iš tos pačios. 
Netikrasis mazgas yra visai netvirtas ir 
visai netinka sudurti dviem virvėm arba 
surišti dviem virvės galam, nes jis slenka 
ir atsiriša.

13 br. •

Paprastasis slankiojantis mazgas (13 
br.). Paprastasis mazgas, aprištas ant pa
stoviosios savo virvės dalies (A), sudaro 
paprastąjį slankiojantį mazgą.
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Slankiojantis mazgas (14 br.). Jis leng
vai surišamas iš tikrojo mazgo; šio maz
go virvę Aa ištempus, ant tos virvės iš

14 br.

virvės Bb išsiverčia dvi kilputės, suda
rančios slankiojanti mazgą. Kaip tokį 
mazgą surišti viena virve, juk lengva pa
čiam rišėjui susivokti.

15 br.

Aštuoniukės mazgas (15 br.). Jis arti
mas pirmiesiems dviem mazgams. Taip 
pat lengvai surišamas. Paprastasis maz
gas slenka, bet aštuoniukės mazgo nie
kaip nepastumsi.

16 br.

Dvigubas aštuoniukės mazgas (16 br.) 
rišamas taip, kaip rišamas ir aštuoniukės 
mazgas, tik vartojama vienu kartu dvi 
virvės, sudėtos viena prie kitos.

17 br.

Žvejų mazgas (17 br.). Kaip matome 
iš brėžinio, šis mazgas yra dviejų papras
tų slankiojančių mazgų junginys; virvės 
Aa galas a aprištas paprastuoju mazgu 
apie virvę Bb. O tos pačios virvės Bb 
galas b yra aprištas paprastuoju mazgu 
apie virvės Aa pastoviąją virvės dalį (A) 
dar prieš jo galo (a) paprastąjį mazgą. 
Traukiant abiejų virvių pastoviąsias da
lis (A ir B), abu mazgai suslenka vienas 
prie kito.

Malūnininko mazgas (18 br.). 
Jis kartais dar vadinamas ryšu
lio kilpa (žiūr. Sk. Aido š. m. 7 
nr. 212 pslp.). Malūnininko maz
gas beveik taip pat rišamas, 
kaip rišamas žvejų mazgas. Tik 
jis rišamas vienu virvės galu, 
bet ne dviem. Pirma vir
vės Aa galu a surišamas 
vienas paprastas slenkantis 
mazgas (I), paskui ir antras 
toks pat mazgas (II). Malūni
ninko mazgas gali būti dar ir

18 br. kitaip rišamas.
Kalinio mazgas (19 br.) rišamas kaip 

paprastasis arba dvigubas paprastasis 
mazgas, bet kalinio mazgas rišamas dvi
gubai sulenkta virve; prie pastoviosios 
virvės dalies (A) priglaudžiamas atlenk

tas jos galas (a) ir abu rišami kaip vie
na virvė. Priešingoje nuo virvės galų (A 
ir a) mazgo pusėje gauta kilpelė, auselė. 
Jei pro tą auselę išversime kurį vieną 
šios virvės (Aa) galą, tai ši auselė ta iš
vertąja virvės dalim — nuo mazgo ligi 
išvertosios virvės dalies galo — slankios. 
Kitas gi virvės galas bus atskirai laisvas.

<
Taip vartojamas mazgas tin
ka su virve nusileisti iš medžio, 
iš viršutinių namo aukštų, nuo 
kalno ir p., kartu (nusileidus) 
galima nusitraukti virvę. Žmo
gus nusileidžia virvės galu, ku
ris yra pravertas pro mazgo 
19 br. auselę; o virvę nusitraukia 
tempdamas už virvės galo, nepraverto 
pro auselę. Mazgo vardas keistas — ka
linio mazgas — gal būt, todėl, kad se
niau taip virvę vartodami iš kalėjimų 
pabėgdavo kaliniai. Nežiūrint nesmagaus 

vardo, pats mazgas yra labai naudingas.

Piemenų mazgas (20 br.). Jis yra labai 
dažnai vartojamas ir paprastas mazgas. 
Nesunkus ir rišti. Virvėje (Aa) sulenkia
ma viena kilputė, tuoj greta jos. nuo tos 
kilputės iš kitos pusės sulenkiama antroji 
kilputė (20a br.). Paskui abi kilputės su-

>20a br.

glaudžiamos (20b br.). Šias kilputes, abi 
kartu, galime mauti ant kokio daikto, 
virvės galus paveržti, ir turime visai pa
baigtą piemenų mazgą (20 br.).

Dar piemenų maz
gą galime surišti 
iš netikrojo mazgo 
(arba šunmazgio). 
Netikrojo mazgo 
(12 br.) virvę Bb 
ištempus, apie ją iš 
virvės Aa pasidaro 
piemenų mazgas 
(žiūr. 20c br.). 20b br. S 9

Tai taip galime rišti piemenų mazgą, 
jei jį, kur reikia, galime užmauti. Bet jei 
piemenų mazgo užmauti negalime, tai 
vartojame kitą šio mazgo rišimo būdą. 
Virvės Aa galą a lenkiame apie daiktą, 
kur turime užrišti piemenų mazgą (žiūr. 
20d br.). Paskui tą patį galą, apdėdami 
pastoviąja virvės dalimi (A) kryžmu, dar 
kartą lenkiame toj pačioj vietoj apie tą 
patį daiktą (20e br.) ir lenktąjį virvės ga
liuką (a) praveriame pro virvę sukryžiuo
jant gautą kilpą (žiūr. 20e br.). Virvę už

20c br. 20d br.

abiejų galų (A ir a) paveržiam. Ir vėl tu
rime kitu būdu surištą piemenų mazgą.

B

20e br.

Patobulintas piemenų mazgas (21 br.). 
Jis dažnai vartojamas ten, kur tinka ir 
piemenų mazgas, bet patobulintas pieme
nų mazgas tvirčiau laiko. Todėl jis labai 
tinka vartoti statant virvinį tiltą, statant 
stiebus ir p. Jis rišamas taip pat, kaip 
rišamas papr. piemenų mazgas; tik aną 
rišant virvė apie tą medį apsukama du 
kartu, rišant šį mazgą apie medį jį apsu
kama tris kartus. Galima rišti taip (žiūr, 
21a br.): kairėje rankoje laikoma pasto-

21 br. 21a br.

vusis virvės galas (A), dešine ranka kitą 
virvės galą (a) nuo viršaus — tolyn — į 
apačią (dešinėje nuo kairėj rankoje lai
komos virvės) du kartu apie medį apvy- 
niojame. Trečią tokią pat apvają darom 
ta pačia kryptimi tik kairėje pusėje nuo 
kaire ranka laikomos virvės dalies. Pas
kui virvės galą a prakišam pro tą sker
sai gulinčią virvės dalim. Ir mazgas yra. 
Brėžinukas aiškiai parodo, kaip tą rei
kia daryti.

22 br. 22a br.

Gelbėjimo kilpa (22 br.) arba mirties 
kilpa. Šį antrąjį savo vardą, kurį mes daž
niausiai šiai kilpai pavadinti vartojame, ji
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tikriausiai gavo nuo tos savo ypatybės, 
kad tam tikrais atvejais ji vartojama 
gelbstint tam tikrame pavojuje atsidūru
sias gyvybes. Yra keli rišimo būdai. Kiek 
toliau nuo galo pastoviojoj virvės dalyje 
padarom mažą kilputę (žiūr, 22a br.). Iš 
tos pačios pusės, iš kurios guli virvės ga
las A, pro tą kilputę prakišam antrąjį 
virvės galą (a) ir jį aplenkiam (iš tos pa
čios pusės, iš kurios jį kišom pro skylu

22 b br.

tę) apie pastoviąją virvės 
dalį (A), aukščiau už kil
putės, ir virvės galą a 
grąžinam atgal pro kilpu
tę (žiūr. 22b br,). Patį 
mazgą, tempdami virvės 
galus A ir a (su prie jo 
priglausta virvės dalim), 
suveršime.

skirtingi. Paprastai šiuo mazgu surišamos 
dvi virvės, ypač nevienodo storumo vir
vės. Rišamas taip: viena virvė Aa netoli 
savo judančio galo a sulenkiama taip, 
kad būtų kilpelė (žiūr. 25a br.). Ji viena, 
kairiąja, ranka prilaikoma. Antroji virvė 
Bb savo judamuoju galu b praveriama pro 
virvės Aa kilpelę. Virvės Bb galas b ap
lenkiamas apie Aa virvės kilpelės „kotus" 
(žiūr. 25b br.). Aplenktasis virvės Bb 
galas b pakišamas, virš virvės Aa kilpe-

Slankiojanti gelbėjimo kilpa (23 br.). 
Jei pro gelbėjimo kilpą praversime pa
stoviąją virvės dalį, tai gausime slankio- 
jančią gelbėjimo kilpą. Gi iš karto, ne-

25b br.

pai uždėjo pašiepiant tuos, kurie nenu
simanydami apie šios kilpos ypatybes, 
pasiūlyti, į kilputes įkiša rankas, rišė
jas kilpą suveržia ir žiūrovai turi juoko. 
Bet šiaip ar taip, ta kilpa yra viena nau
dingiausių. Kaip dažnai gyvuliai ar paukš
čiai vežami į turgų ar kitur. O Dieve, 
kokią jie kančią kenčia dėl šeimininkų 
biauriausiai suvaržytų jų kojų. Gyvulių 
globos draugijos nariai ir skautai gali šią 
kilpą propaguoti surišti gyvulių bei 
paukščių kojoms. Policija reikalingiems 
suvaržyti areštuotiniams turi tikrai nau
dingesnių priemonių, ne kaip virvė su 
policijos kilpom.

23' br, 23a br.

lės, po savo nejudančios virvės Bb da
lies B. Mazgas suveržiamas tempiant vir
vės Bb galą B. Įtemptas mazgas nieka
da - neatsileidžia.

Patobulintas audėjų mazgas (26 br.)' 
laiko tvirčiau už papr. audėjų mazgą. 
Rišamas taip, kaip rišamas audėjų maz
gas, Sulenkiama aukščiau minėtu būdu 
virvė Aa, taip pat prakišama virvės Bb 
galas b, taip pat jis aplenkiamas apie 
virvės Aa kilpelės „kotus", taip pat tas

27a br.

Policijos kilpa rišama iš piemenų maz
go (žiūr. 27a br.). Sudedamos piemenų 
mazgo kilpelės; jų išvidinės kraštinės 
pratraukiamos (br. rodyklių kryptimi) 
pro antrąją kilpelę. Jas įtempus visa kil-

27b br.

praveriant, ši kilpa rišama taip (žiūr. 23a 
br.): sulenkiama virvė, netoli galo a pa
daroma maža kilputė, aplenkiama pasto
vioji virvės dalis (A) tuo galu a ir toliau 
pro mažąją kilputę su tuo galu a rišama 
nedidelė mirties kilpa.

Dviguba gelbėjimo kilpa
(24 br.) rišama labai papras- 
tai. Virvė sulenkiama dvi- -A 
gubai; netoli sulenkimo vie- 
tos iš abiejų kartu virvių pa- VH 'AA 
daroma kilputė (kaip rišant m A4 
gelbėjimo kilpą); iš tos 
pat pusės, kurioj- yra abu 
suglausti virvės galai, pro 
kilputę prakišama sulenktoji virvės da
lis (kilpa) ir pro šią praveriami kartu abu 
galai (A ir a). Dabar, kilpą varžant, ga
lima dvigubos gelbėjimo kilpos kilpas (ji 
turi dvi kilpas) atitinkamai vieną padi
dinti, o antrą sumažinti. Ši kilpa varto
jama žmogui, kuris negali pats valdytis, 
nuleisti.

26 br. 26a br.

mazgo puskilpe (žiūr. 27c bf,)» Tų pus“ 
kilpių galima ir daugiau apnerti, kiek 
reikia. Suvaržius, visa’ pabaigta polic’"

pa atrodo, kaip yra 27b brėž. Kad tarp 
tų naujųjų kilpelių būtų tarpas, virvės ir 
vieną ir antrą galą apneriam piemenų

27 c br.

25 br.

Audėjų mazgas (25 br.). Audėjų maz
gas yra labai panašus į gelbėjimo kilpos 
mazgą. Bet jų rišimo ir vartojimo būdai

galas prakišamas po virvės 
Bb pastoviuoju galu b, tik 
šiuo atveju taip prakišus 
su virvės Bb galu b pada
roma viena apvaja apie vir
vės Aa kilpelę (žiūr. 26a br.). 
Po to tas virvės Bb galas 
b pakišamas, kaip anksčiau, 
po tos pačios virvės pa- 26b br.

27d br.

stoviąja dalim B. Mazgas užveržiamas ir

jos kilpa atrodo, kaip yra nubraižyta 
27d br.

(Bus daugiau).

atrodo, kaip parodytą 26b brėžinyje.

27 br.

Policijos kilpa (27 br.). Ši kilpa dar 
kartais vadinama juokdario kilpa. Pir
mąjį vardą ji turi dėl to, kad šia kilpa 
galima „sukaustyti“ (surišti) žmogaus ran
kas bei kojas., tariant, policija juo galė
tų areštuotąjį surišti. Antrąjį vardą kil
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Palanga ir jos įžymybės
Šis falangos skauto *^J. štcakšio casings Skautų 5?iJo konkucse 

„pas mus įdomu“ laimėjo 3 pcemijų.

Kas nėra girdėjęs aipie Palangą — 
„pasaulio pabongą”, kaip žemaičiai saiko. 
Ji minima visos Lietuvos lūpomis, apie 
ją svajoja valdininkai, ją išgarsino „Bi
rutės” daina. Palanga — mūsų kurortas, 
mūsų pasididžiavimas.

Parts miestelis nedidelis, apie 2.000 gy
ventojų. Važiuodamas vieškeliu nuo Kre
tingos, pamatai medžiais apsuptus namų 
stogus, kurie visaip išsimėtę tęsiasi iš 
pietų į šiaurę. Iš tolo atrodo, jog Palan
ga — sodais apaugęs kaimas, nuo kurio 
į abi puses: į pietus ir į šiaurę ne vie
nodais nuotoliais tęsiasi pušynų juostos, 
kaip melsvos linijos, skiriančios žemę nuo 
dangaus paslapčių. Bet Palanga ne kai
mas, o savotiškas provincijos miestelis, 
vasarą pa virstąs net į didmiestį. Pačiu 
miestelio viduriu tęsiasi asfaltuota Vy
tauto gatvė — Palangos pasididžiavimas. 
Kitos gatvės, kaip kūdikiai, susikabina į 
ją. Miestelio centre tyliai srovena Rou- 
žės upelis, per kurį .pereina tiltas. Čia 
pat aukšta gotikos stiliaus bažnyčia, kur 
šventadieniais palangiškiai Aukščiausiajam 
aukoja savo maldas ir kurios bokšte lai
krodis skelbia valandas. Šalia bažnyčios 
— vidurinė mokykla. Už miestelio išsi
mėtę namai nameliai. Pietuose — naujos 
vilos vasarotojams, šiaurėje — žvejų lūš
nelės.

Rytų pusėje nuo Palangos tęsiasi lau
kų pilkumos, su išsimėčiusiomis naujaku
rių sodybomis — toks monotoniškas, pa
prastas vaizdas. Bet už tat vakaruose 
nuostabiai prieš akis atsiveria jūros plo
tis, su amžinai nerimstančiu siūbavimu 
ir didingu šniokštimu. Bangos flegmatiš
kai rutuliojasi i krantą ir nyksta smė
lyje, kalbėdamos keistas, nepabaigiamas 
maldas. Jų viršūnėmis, ištiesusios ilgus 
sparnus, skraido baltaplunksnės žuvėd
ros, įkyriai klykauja narai, ieškodami sau 
maisto. Kiek toliau žvejų laiveliai, pa
virtę juodais vabalais, ant tamsių van
denų kilimo kapanojasi keturių irklų ko
jomis, o pačiame horizonte baltuoja bu
rių trikampiai, panašūs į besiilsinčias 
gulbes. Giedriomis dienomis saulės spin
duliai sunkiasi į 'bangų putas, naktimis 
mėnulis nutiesia, per bangas rausvą taką, 
ir žvaigždės atsimuša virpančiomis gyva
tėmis. Tik kai audra užeina., pradingsta 
svajingieji saulėlydžiai, o bangos virsta 
kalvomis. Ir kriokia jos įtužusios, viena 
po kitos virsdamos į krantą. Tokią au
dringą dieną tik žuvėdros skraido virš 

vandenų, nes laiveliai išsislapsto valgu- 
muose, o narai ir kyrai nusidangins, to
liau į jūrą.

Į Baltiją ties Palanga įsiterpia, poros 
šimtų metrų ilgio tiltas. Jis senesnių lai
kų liekana, statytas grafo Tiškevičiaus 
ir buvo naudojamas įgabenti į miestelį 
žuvims, kada Palangoje tebebuvo to pa
ties Tiškevičiaus įrengtas uostas. Dabar 
nuo tilto nuimti vagonėlių bėgiai, tiltas 
atremontuotas, tik pabaiga apgriuvusi ir 
nebelankoma. Tik 'drąsesnis žvejys užli
pa ant jos balkių pririšti tinklą šiandien 
tiltas betarnauja tik pasivaikščiojimams 
ir jaunuolių svajoms. Pavasarį dažnai ap
silanko vienas kitas kantrus meškerioto
jas, o vasarą nuo jo šokinėja į jūrą van
dens sporto mėgėjai.

Visu pajūriu 'tęsiasi kopos. Kitos iš 
jų pasitaiko iki kelių metrų aukščio ir 
duoda gerą užuovėją. Purus smėlis ge
ria į save saulės spindulius, o pakilus 
vėjui, smėlis blaškosi po orą. Tada pa
jūris atrodo panašus į Saharos tyrumas. 
Pačios kopos apaugusios aštriomis vik
svomis, smilgomis ir vietomis mažais 
karklynėliais.

Pietuose nuo Palangos rymo Birutės 
kalnas, o šiaurėje — Naglio kalinas. .

Birutės kalnas — istorinė, šventa Že
maitijos pajūrio vietelė. Čia Kęstutis pa
milo Praurimės vaidilutę, čia, spėjama, 
palaidotos ir jos kūno liekanos. Dabar 
aukuro vietoje įtaisyta Lundo pavyzdžiu 
ola, o joje Dievo Motinos statula. Prie 
jos meldžiasi žmonės. Virš olos rymo pats 
kalnas. Aukštos pušys supa jį iš visų pu
sių, vingiuojasi takeliai ir laiptai, o pa
čiame viršuje mūrinė koplytėlė dunkso, 
lyg Aukščiausiąjį maldaudama, lyg guos
dama atsilankėlius. Pušys ošia ir jungiasi 
su jūros rauda ir šnabžda gausūs krūmai. 
Šalia kalino gėlėmis apsodintas Nepri
klausomybės kryžius, o 'kitoje pusėje ža
liuoja jaunas Tautos. Vado ąžuolėlis. Čia 
pat suoleliai baltuoja. Ant jų susėdus, 
taip malonu klausytis didingos gamtos 
šnibždėjimų ir vaizduotėje jausti skren
dant praeities gyvenimą.

Nuo kalno į visas šalis supasi miškas 
su šimtametėmis pušimis, tik vakaruose 
atsiveria Baltija. Labiau į .pietus ant ne
didelės kalvelės, tarp pušų, Baden-Po- 
wellio akmuo primena tuos laikus, kada 
garbingasis svečias 'lankėsi mūsų tėvynė
je. Čia vieta, kur kiekvieną vasarą ruo
šiamos skautų stovyklos.

J. Straksys, 
rašinėlio autorius.

Pusiaukelėje tarp kalno ir miškelio 
pradžios baltuoja grafo Tiškevičiaus rū
mai. Jie jau gerokai apleisti. Priešais rū
mus aplinkui žvelgia betoninė Kristaus 
statula, o už jos — medžiuose paskendęs 
tvenkinys su salele, į kurią veda du ne
dideli lieptai. Prie tvenkinio „grybas” — 
šiaudiniu stogeliu apdengtas medžio ka
mienas. Jo pareigas — suteikti poilsio 
vietą nuvargusiam lankytojui.

Kai pietinis kraštas didžiuojasi Biru
tės kalnu, tad šiaurinis, kuriame rymo 
žvejų lūšnelės, nenusileidžia jam, nes ten 
taip pat yra kalnas. Tai Naglis, kitų dar 
vadinamas Olandų Kepure. Anksčiau 
Naglis buvo apaugęs medžiais, bet dabar 
jie iškirsti, bepaliko tik septynios nuogos 
pušaitės ir krūmai. Naglio kalne jau nė
ra to grožio, to 'didingumo, kuris jaučia
mas Birutės kalno viršūnėje. Čia, atrodo 
kažkaip nyku, beveik klaiku. Todėl ma
žai kas ir telanko jį, gal tik varnos ir pa
klydusios žuvėdros. Kiti pasakoja, jog 
naktimis čia vaidenasi. Pats kalnas ne
didelis, turi apie 12 metrų aukščio. Da
bar jis aptvertas tvorele ir pamažu gra
žinamas.

Padavimas pasakoja, jog kalno pava
dinimas kilęs iš kunigaikščio Naglio, ku
ris senovėje valdęs Palangą. Atvykę iš 
užjūrio švedai nužudę jį, o valdiniai jam 
supylę kapą ir ipavadinę jo vardu. Taip 
ir pasidaręs Naglio kalnas. Kiti pasako
ja, jog čia esą palaidoti švedų kariai. 
Tikrai niekas nežino. Tik jūros bangos 
skalauja jo papėdę, išmesdamos kerpes 
ir gintarėlius, ir švaistosi vaitodamas ne
nuorama vėjas.

Mėlynu dangumi plaukia iš jūros de
besys, panašūs į pilkas milžiniškas valtis. 
Supasi bangos, o flegmatiški žvejai trau
kia į krantą laivus. Visas miestelis ir 
apylinkė skęsta rūkuose. Tik miško rau
da. liejasi su jūros šniokštimu, kalbėdama 
Palangai nepabaigiamą gamtos didybės 
poemą. J. Straksys.

Foto konkursas „Skautiškasis gy vėlimas“ netrukus baigsis. Nuotraukų iš stovyklų gyveninio, tur būt, turi užtektinai. 
DABAR PATS LAIKAS PAVAIZDUOTI SKAUTIŠKĄJĮ GYVENIMĄ NE STOVYKLOSE.
Ką gali padaryti šiandien, neatidėliok rytojui!
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Turime naują rėmėjų reguliaminą.
Visai tinkamai skaUtauti galime tada, 

kada turime patys entuziazmo, kada tu
rime gerus vadus ir kada su mumis iš 
vien eina mūsų tėvai, globėjai ir visi mū
sų judėjimo bičiuliai.

Neseniai Tairybos Piranija priėmė jos 
nario dr. D. Zauniaus paruoštą naująjį 
rėmėjų reguliaminą ir Tarybos Pirminin
kas vyr. sktn. dr. J. Alekna jį birž. m.
5 d. paskelbė.

Ligi šiol specialių taisyklių rėmėjams 
tvarkyti kaip ir neturėjoane. Senieji skau
tams remti draugijos įstatai, sąjungai, 
veikiančiai pagal specialų įstatymą, nela
bai tiko.

Šis reguliaminas yra tvirtas pagrindas 
tinkamai organizuoti mūsų rėmėjus.

Skautų rėmėjai.
Skautų rėmėjais gali būti visi skautų 

idėjai prijaučiantieji Lietuvos piliečiai, 
kuriems Lietuvos įstatymai nėra aprėžę 
teisės dalyvauti draugijose. Būrelio na
rius priima valdyba.

Rėmėjai moka mokesčius: būreliu 
įstodami po 3 litus stojamojo mokesčio ir 
jo paties nusistatytą (ne mažesnį, kaip
6 lt.) metinį mokestį.

Rėmėjai turi Tarybos Pinnijos nusta
tytus skautų rėmėjų ženklus ir liudijimus.

Koks rėmėjų tikslas?
Skautų rėmėjų tikslas padėti skautų 

organizacijai ir atskiriems jos vienetams, 
kuriant savo veikimo plote skautiškam 
darbui palankias morales apyštovas ir 
darant skautavimui palankias materiales 
ir kitas išorines darbo sąlygas.

Siekdami savo tikslo, skautų rėmėjai 
buria skautų idėjai prijaučiančius asme
nis, organizuoja paskaitas, susirinkimus, 
skautų pasirodymus ir iškilmes, pramo
gas ir ekskursijas; aprūpina- skautus jų 
darbui reikalingais pabūklais; remdami 
skautų reikalus, santykiauja su valstybės 
ir savivaldybės įstaigomis ir visuomenės 
organizacijomis.

Savo darbe skautų rėmėjai vadovau
jasi Tarybos Pirmijos nurodymais.

Kaip rėmėjai organizuojami?.
Skautų rėmėjai organizuojasi rėmėjų 

būreliais. Jie gali būti prie draugovių ir 
tuntų. Būrelis gali remti ir keletą vie
netų. Steigiant būrelį turi būti nustatyta, 
kuriam arba kuriems vienetams remti jis 
steigiamas. Būrelyje turi būti ne mažiau, 
kaip penki nariai.

Rėmėjų būreliui steigti steigiamąjį su
sirinkimą šaukia rajono vadas arba jo 
įgaliotas asmuo. Būreliai registruojami 

Tarybos Piranijoje. Jie laikomi įsiteigti 
nuo įregistravimo dienos.

Būrelio sutvarkymas.
Būrelio organai yra būrelio vaidyba 

ir būrelio narių susirinkimas.
Valdybą vieneriems metams renka 

būrelio susirinkimas. Ji yra iš 3 narių: 
pirmininko, sekretoriaus ir iždininko. 
Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pir
mininkauja pirmininkas. Į valdybos po
sėdžius sprendžiamuoju balsu kviečiamas 
ir remiamojo vieneto vadas (jei būrelis 
remia keletą vienetų, tai į tuos posė
džius kviečiamas rajono vado paskirtas 
skautų vadas). Būrelio valdyba sprendžia 
visus būrelio reikalus, išėmus tuos, ku
rie pavesti būrelio narių susirinkimui.

Būrelio narių susirinkimas: renka 
valdybą, priima būrelio veikimo planą ir 
sąmatą, prižiūri valdybos veikimą ir at
skaitomybę; be to, jis turi teisę: atleisti 
iš pareigų būrelio valdybą ir pašalinti iš 
būrelio narius, kurių veikimas yra nesu
derinamas su skautų rėmėjo vardu.

Rėmėjai padeda skautams, o skautai 
rėmėjams.

Būrelio narių susirinkimas renkasi 
bent du kartu į metus. į susirinkimą 
kviečiami, būrelio nario teisėmis, būre
lio remiamų vienetų vadai.

Būrelių uždarymas.
Rėmėjų būrelis uždaromas: kai narių 

lieka mažiau, kaip penki, kai būrelio na
rių susirinkimas nutaria, būrelį uždaryti 
ir kai Tarybos Pirmąja nutaria būrelį už
daryti.

Uždarius būrelį, jo turto reikalus 
sprendžia Tarybos Pirmi ja.

Visi būreliai persitvarko pagal šį 
reguliaminą.

Jau "veikianti skautų rėmėjų būreliai 
savo darbą tvarko pagal šį reguliaminą.

Ligi VILI būreliai, per rajono vadą, 
buvo registruojami Tarybos Piranijoje 
(turėjo pristatyti narių ir valdomųjų or
ganų sąrašus).

Rajonų vadai ligi IX.15 sušauks savo 
rajonų rėmėjų būrelių valdybų pirminin
kų susirinkimą rajonų rėmėjų vadams

Rėmėjai su mumis
rinkti ir ligi IX.30 pristatys Tarybos Pir
majai tuos vadus registruoti.

Savo valdomuosius organus rėmėjų 
būreliai pagal šio reguliamino reikalavi
mus pertvarkys ligi XI 1.31.

Ką turime mes daryti?
Suinteresuotiems paaiškinta, kas yra 

rėmėjai ir padėti jiems įsirašyti j kokį 
rėmėjų būrelį.

Rūpintis, kad mūsų tėveliai ir globė
jai taptų rėmėjų būrelių nariais. B. J.

(Atkelta iš 2 virš. puri )
liais grįžau Lietuvon ir apsigyvenau Pa
langoje, kur baigiau pradžios mokyklos 3 
skyrius ir vidurinės mokyklos vieną kla
sę. 1927 m. persikėliau į Kauną. Kaune 
baigiau „Aušros berniukų gimnazijos“ ke
turias klases ir 1930 V. D. metais iš penk- 
tos klasės įstojau į aukštesniąją technikos 
mokyklą, kurią šiemet baigiau. Jau nuo 
1925 m. priklausau Lietuvos skautų są
jungai, kurioje ir dabar aktyviai dirbu. 
1935 m. įsirašiau Vilniui Vaduoti Sąjun- 
gon ir Kauno vandens sporto klūban. Šiais 
metais aukšt. technikos mokykloje vado
vavau II-ajai skautų vyčių inž. P. Vilei
šio draugovei ir ėjau Vilniui vaduoti są
jungos Vilniaus Geležinio Fondo sekreto
riaus pareigas. Augdamas Palangoje pa
milau mūsų Baltiją, todėl pereitų metų 
atostogas praleidau plaukiodamas valtimis 
ir baidare jūros pakrančiais. Per šią žie
mą baigiu statydintis mažą jachtikę, su 
kuria plauksiu į Lietuvos buriuotojų są
jungos buriavimo mokyklą, kad galėčiau 
pagilinti jūrininkystės žinias ir dar arčiau 
pažinti mūsų Baltiją“.

A. a. Jurgis Garmus gimė 1917 m. Ru
sijoje. Mokėsi Kauno Aušros berniukų 
gimnazijoje ir buvo vienas aktingiausių 
atsk. jūrų skautų Žuvėdrų valties steigė
jų—valtin įstojo 1933 m. spalių m. 15 d., o 
skautų organ-jon įstojo 1931 m. vasario m. 
1 d. Buvo daug stovyklavęs ir keliavęs 
vandens keliais. Jurgis, kaip skautas, bu
vo visų sričių specialistas — kūrėjas; pats 
dirbdino baidares. Paskutiniu laiku savo 
dirbtuvėje su draugu, jūrų skautu Ado
maičiu, buvo bebaigiąs statyti burinę 
jachtą. Jis buvo ir stalius, ir bitininkas, ir 
knygrišys, ir daržininkas, ir menininkas, 
ir t. t. Namuose, kur tik nepažiūrėsi, vi
sur Jurgio kruopščios rankos pridėta, vi
sur kuo gražiausiai padaryta, ir sode, ir 
name, ir darže. Jurgis turėjo tikrojo 
skauto sielą.

Mūsų brangūs broliai a. a. Stasys ir 
Jurgis žuvo tą nelaimingą liepos m. 16 d., 
nes 1933 m. liepos 16 d. taip pat žuvo ir 
pirmasis jūrų skautų laivas „Budys“, kuo
met nuskendo trys jūrų skautai; 1933 m. 
iš liepos 16 į 17 d. žuvo taip pat Darius ir 
Girėnas.

Šiedu abu kartu mums žuvę broliai 
buvo puikūs, geros širdies, sąžiningiausi 
skautai. Jųjų auka tegu prisideda paska
tinti mus giliau persiimti skautybės idea
lu ir jį visa širdimi vykdyti. Savo gerais 
darbais pagerbsime jų atminimą.

VI. Šar. ir R.
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MUSU GYVENIMAS vaizduose

P. Krašto Apsaugos Ministeris pulk. 
Dirmantas aplankė Klaipėdos jūrų 
skautų laivą Budys II ir juo plau

kiojo Kuršių Marėse.
Fot. P. Labanauskas.

GEN. ALFRED BURT LIETUVOJE.

MIELI AIDAI.

Ar pameni, tu vakarą, sesute, 
Kai liepsnos meldėsi žvaigždėm 
Ir vėjas žaisdamas tik pūtė 
Ir miglos supės pagirėm?
Ar pameni, šešėlių linksmą šokį 
Skautelių šypsančiuos veiduos 
Ir zuikį, juokingą vaiduoklį,

Anglų skautų veikėjas gen. A. Burt ir mūsų sąjungos 
tarybos Pirmininkas dr. J. Alekna.

Fot. V. Kizlaitis.

Didžiausį baubą stovyklos?
Ar pameni, giria kartojo:
— Saldžių sapnų... švelniai 
Ir tu tik viena tesvajojai, 
Kad šitaip būtų amžinai? 
Ar pameni, smūtkelį baltą, 
Kuriam meldeisi iš širdies? 
Trispalvę vėliavą iškeltą 
Aukštai kalne, ten virš pušies? 
Ateis vėl vasara, sesute, 
Ir liepsnos melsis vėl žvaigždėms, 
Vėl paupy pragys lakštutė

Kad prie vartų nereikėtų statyti sargybinio, vienoje stovykloje 
vartų stulpo galas buvo paverstas tokia „pabaisa".

Viena skiltis taip gražiai išpaišė savo palapinę.
Fot. K. Laucius.
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