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§ L.
Kasmet Kalėdų švenčių proga skautai ir skautės daro 

geruosius darbelius — ypatingai stengdamies padėti netur
tingiesiems ir suteikti vargšų vaikams džiaugsmo.

Tas gražus skautiško jaunimo paprotys yra nuoširdžiai 
palaikytinas. Mūsų skautai ir skautės skatinami ir toliau 
savo energiją ir iniciatyvą skirti artimo labui.

Sunkūs laikai ypatingai prislėgė neturtinguosius ir 
z ; todėl vargstantieji žmonės savo blogose sąlygose Kalėdų 

’ •' švenčių proga negali turėti pakankamai džiaugsmo, kurio
} y prisipildo visų širdys Kristaus gimimo šventėse.

Visa Lietuvos visuomenė ėmėsi jau plačiau organizuoti 
7 nėturtingųjų rėmimą ir vargšų šelpimą besiartinančiųjų 

švenčių progą. Tam reikalui įsisteigė įvairūs komitetai ii’ 
daugelis geros valios žmonių su dideliu noru stoja dirbti 
artimo pagalbai.

Sąjungos vadovybė labai džiaugsis, kad ii' šiame žygyje 
kuo gausiausiai dalyvaus mūsų organizacijos nariai ir. vie
netai.

Linkiu geriausio pasisekimo!
Budėk!

Vyr. sktn. J. ALEKNA, 
Tarybos Pirmininkas.

Vyr. sktn. ANT. SAtTLAITIS, 
Tarybos Sekretorius.

OFICIALINĖS ŽINIOS
1937 METAMS SKAUTIŠKOS SPAUDOS PLATINIMO TALKI

NINKAMS ŽINOTINA.
1937 metais „Skautų Aidas“ bus dvisavaitinis, o „Skautybė“ 

per metus išeis 5 numeriai. „Skautų Aido“ ir „Skautybės“ pre
numeratos yra tik metinės.

I. Laikraščių kaina: „Skautų Aido“ prenumerata visiems 
Lt. 5,—, skautamsr-ėms tik Lt. 4,—. „Skautybės“ prenumerata 
Lt. 3,—, prenumeruojant kartu su „Skautų Aidu“ tik Lt. 2,—.

II. Prenumeratos rinkimo laikas ligi 1937 m. kovo mėn. 
15 d. Ligi tos dienos platintojai turi galutinai atsiskaityti su 
administracija.

III. Prenumeratai rinkti užsakymų knygutes spaudos admi
nistracija siunčia kiekvienam vienetui. Knygutės siunčiamos 
vieneto vado vardu, pagal tas knygutes už skautiškos spaudos 
platinimą ir atsiskaitymą jis atsako. Kiekviena prenumeratai 
rinkti užsakymų knygutė turi po 5 numeruotus lapelius. Pre
numeratos lapelis susideda iš trijų dalių:

1. Užsakymas — įteikiamas prenumeratoriui,
2. Užsakymas — siunčiamas tuojau administracijai ir
3. Užsakymas — atsiskaitant grąžinamas administracijai.

, 1936 m. prenumeratai rinkti kvitai 1937 metų prenumeratai 
rinkti nebetinka. .

IV. Platinimo Premijos: už išplatintas devynias ' „Skautų
Aido“ ar „Skautybės“ prenumeratas dešimta siunčiama ^bemo
kamai. Nemokamos prenumeratos užsakymus užpildo pats'pla
tintojas, kainos vietoje pažymėdamas žodžiu „nemokamas“, o 
kitoje to lapelio pusėje surašomi devyni išplatintų> prenumeratų 
numeriai. Už išplatintas keturias „Skautų Aido“ ar „Skauty
bės“ prenumeratas penkta siunčiama „primokamai“, primokėjus 
„Skautų Aidui“ Lt. 2,—, o „Skautybei“ Lt. 1,5.'’ Platintojas, 
gaunąs už platinimą penktą „primokamą“ prenumeratą, kitoje 
tos prenumeratos lapelio užsakymų pusėje surašo išplatintų 
prenumeratų užsakymų numerius. , v

1 Pastaba. Platintojas už tuos pačius išplatintus prenume
ratų užsakymų numerius negali gauti „primokamos“ ir „nemo
kamos“ prenumeratos.

2 Pastaba. Platintojas, išplatinęs mažiau kaip devynias, bet 
nemažiau kaip keturias „Skautų Aido“ ar „Skautybės“ prenu
meratas, turi teisę gauti „primokamą“ prenumeratą.

V. Už prenumeratų rinkimą, kaip ir kitą skautišką veiki
mą, atsako vieneto vadas. Išlaidas, susijusias su platinimu, ap
moka platintojas; juk už tai administracija duoda atitinkamai 
išplatinusiems „primokamas“ ir „nemokamas“ prenumeratas.

Skautiškos spaudos administracija.

SKAUTŲ AIDAS 1937 m.
(visų skautų ir skaučių laikraštis)

— eis du kartu per mėnesį.
— kaštuos: visiems — 5 lt., skautams — 4 lt.; jaun. skautai-ės, 

per savo vienetų vadus, bendrai užsisakydami, gaus už 2,5 lt.

PRENUMERUOKIS IR RINK PRENU

Visiems vienetų vadams yra išsiuntinėtos instrukcijos sk 
Skaityk spaudos administracijos pranešimą šio puslapio

----  1937 metais visi j

SKAUTYBĖ
(vadovų-ių laikraštis)

— išeis 5 kartus per metus,

— kaštuos: visiems — 3 lt.; užsisakant su Sk. Aidu — 2 lt.

IRATAS SAVO LAIKRAŠČIAMS. *

tiškos spaudos platinimo reikalu, 
gyriuje oficialinės žinios.

i SKAUTŲ AIDU! —
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Kristus gimė tvartelyje. Žmonijos 
Išganytojas į šį pasaulį atėjo skur- 
džiausioje vietoje. Jis gimė kaip varg
šas. Ir toks jo gimimas visiems žemės 
vargšams yra visada paguoda.

Jį pirmose gyvenimo valandose 
globojo Marija ir šv. Juozapas. O asi- 
lėlis ir jautis savo snukiais šildė šiur
pų nakties orą tvartelyje. Vėliau su
sirinko apylinkės piemens, naktį sau
goję savo bandas, ir drauge su ange
lais girbino gimusį Kristų. Ir tie pie
mens, kaip ir ką tik Gimusis, turtų ne
turėjo, tačiau jie savo auką — gerą 
širdį — patys pirmieji paskyrė Jam.

Stebuklingoji žvaigždė rodė kelią 
trims tolimųjų kraštų karaliams, vy
kusioms pagarbinti Išganytojo. Žvaigž
dė juos atvedė į Betliejaus miestelio 
tvartelį, kuriame jie nulenkė savo ka
rūnuotas galvas ir padėjo brangias 
aukso dovanas naujajam Karalių Ka
raliui, viso gyvenimo Viešpačiui.

Nuo tos skurdžios valandos, kada 
nežinomam Betliejuje, kažkokiam jo 
tvartelyje, gimė Kristus, žmonijos gy
venimo vaga pakrypo kita linkme. 
Prasidėjo nauja era, pasaulio kultūra 
prisiėmė kitą spalvą, žmonėms buvo 
atidarytas Išganymo kelias ir jų san
tykiai tarpo naujose sąlygose. Nuo 
Kristaus gimimo prasidėjo naujas, 
krikščioniškasis gyvenimas. Jo didis 
mokslas tapo viso naujojo žmonijos 
gyvenimo turinys. Tiesa, ne visas pa
saulis jau seko jo mokslo nurodymus, 
tačiau tų, kurie gyvena Jo mokslo įta
koje, yra pareiga Kristaus mokslą pa
daryti gyvą kiekvienoje vietoje. .

Skautų judėjimas iš esmės yra 
Kristaus mokšlo gyvosios akcijos dalis. 
Jaunimas, tvarkusis pagal skautybės 

mo laimei. Nėra būtina tik dideliais 
dalykais dėtis, reikia visų gerų norų ir 
visų pastangų — šis džiaugsmo darbas 
taps dideliu triumfo žygiu Kristaus

padaryti keli bičiu
liai, visa skiltis ar 
net visa draugovė. 
(Tęsinys ?? pusi.).

auklėjimo metodus, 
yra giliai užsimo
jęs bent dalelę Jo 
mokslo paversti

gyvu veiksmu kasdieniniam savo gy
venime.

Sv. Kalėdų, Kristaus gimimo, proga 
žmonija džiaugiasi. Didi linksmybė 
pripildo tikinčiųjų širdis, kad jie dar 
labiau garbintų savo Išganytoją, kad 
jie dar ištikimiau tarnautų Jam.

Skurdžiomis savo gimimo' sąlygo
mis Kristus sutvirtino artimo meilės 
pamatus. Pirmosios krikščioniškos 
meilės aukos buvo piemenėlių, širdžių 
džiaugsmas ir trijų karalių dovanos 
Kristui. Nuo to laiko Kalėdos yra do
vanų šventės. Artimieji ką nors ma
lonaus dovanoja saviesiems; turtin
gesnieji, ką gali, dovanoja vargšams; 
laimingesnieji pradžiugina nuliūdusius; 
ir taip jau beveik du tūkstančiu metų 
iš vienų į kitus eina džiaugsmingas 
artimo meilės aidas.

Skautai kasmet ką galėdami daro, 
kad šv. Kalėdų proga padėtų vargs
tantiems, kad pradžiugintų neturtin
gus vaikelius, kad į skurdų gyvenimą 
įneštų daugiau džiaugsmo ir laimės 
šviesos.

Šiemet visame mūsų krašte sujudo 
žmonės, jau gerai susiorganizavę, Ka
lėdų švenčių metu kuo daugiau padėti 
vargstančiam artimui. Yra susidarę 
įvairūs pagalbos komitetai, renkamos 
aukos ir t. t. Mes su džiaugsmu šir
dyje sutinkame šią mūsų krašto pla
čiosios visuomenės naujovę; mums 
džiugu, kad skautų jaunomis jėgomis 
varytas darbas iškilo į tokią didelę vi
suomenės rūpesčio aukštumą. Tas dar 
labiau skatina skautiškąjį jaunimą kuo 
didesniu pasiryžimu besiartinančiųjų 
švenčių proga dirbti artimo labui.

Ir pats sunkiai versdamasis, skau
tas ar skautė gali šį tą padaryti arti- 

rodomo kelio linkme. Ir Kristaus gi
mimo šventės taps visų bendro 
džiaugsmo šventėmis.

Kuo tu, broli, sese, gali dabar pa
dėti artimui? Tu gali:

KĄ NORS PAAUKOTI — savo su
taupą dalį, savo uždarbio, pramogų 
išlaidas; rūbų, daiktų, žaislų, rankdar
bių, tau skirtų skanėstų ir k.;

PADĖTI RINKTI AUKAS — padėk 
rinkti aukas žiemos pagalbos komite
tams ar kitoms labdaringoms organi
zacijoms ar įstaigoms, kurios Kalėdų 
metu rūpinasi vargšais;

APLANKYTI NETURTINGĄ SEI
MĄ, LIGONĮ, NAŠLAITĮ — nunešk 
savo dovanas ir savo gerą širdį į jų 
pastogę ir grįši namo laimingesnis, 
kaip išeidamas buvai;

SUTVARKYTI, SUTAISYTI AR 
PERDIRBTI dovanojamus rūbus, daik
tus, žaislus ir kita; dovana bus vertes
nė, jei ji bus dovanojamam pritaikin
ta, atitiks jo reikalams ir jo saikui; 
tau, skaute, šioje kalėdinio patarnavi
mo srityje ypatingai daug yra progų;

SURUOŠK SAVO NAMUOSE EG
LUTĘ ir sukviesk neturtingų vaikų, 
kad jie būtų tavo svečiai ir tu jiems 
parodytum artimo meilės džiaugsmą; 
jei negali to padaryti savo namuose, 
tai

NUNEŠK TRADICINĘ EGLUTĘ į 
jų namus ir taip gražiai ten pagerbk 
Kristaus gimimą;

SUMAŽINK SAVO REIKALAVI
MUS KITIEMS — atsisakyk kokių do
vanų, valgyk paprastesnį valgį, nesi
naudok pramogomis ir laikykis kuo 
kukliausiai — visa kita tebus paskirta 
vargstančiam artimui.

Ko negali padaryti vienas, tą gali
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GILCRAFT aiškina IX ir X įstatus
Skautas taupus.Sakydamas 9-tą įstatą ne vienas skautas, gal būt, galvoja: Žinoma, taupumas 

labai geras dalykas, bet ką aš taupysiu, 
neturėdamas jokių pinigų? Jeigu ir vieną 
kitą litą gaunu, ar užsidirbu, tai jo vos 
pakanka svarbiausioms išlaidoms apmo
kėti.Kodėl reikia išsivaizduoti, kad vien tiktai pinigai taupomi? Juk jų ir šiaip retai kas per daug turi, bet, pirkdami kas reikalinga, paverčia juos daiktais. Kiekviena plunksna, kiekvienas sąsiuvinis kaštavo pinigų ir juos galima taupyti. Mokinys, kuris, baigęs rašyti savo darbą, nušluosto plunksną, kad ji nerūdytų, ir sprendžia savo namams užduotus uždavinius tvarkingame juodraštyje, o neplėšo lapų iš švarraščio; mokinys, kuris aplenkia savo knygas stipriu popierių ir, pagaliau, kasdien valo savo rūbus, — taupo! Tai yra mažmožiai, tiesa, bet kiekvienas žino, kad mažmožiai labai dažnai svarbesni už didelius dalykus ir gali net sukelti katastrofas.Kol gyveni pas tėvus — laimingi tie, kurie turi savo namus — tol esi daug išlaidesnis. Nuolat norisi kažko, nuolat „nėra taip, kaip reikia“ ir net ateina drąsi mintis, kad tėvų pareiga tenkinti visus savo vaikų norus. Bet ateina laikas, kada pats užsidirbi pinigų, esi savarankiškas ir gali elgtis, kaip tinkamas. Ir štai paaiškėja, kad sunku suvesti galą su galu, sunku išsiversti, o apie tai, kad galima būtų patenkinti visus savo norus, jau seniai kalbos nebėra. Nemigo valan- donj klausi savęs: O kaip tėvelis galėda
vo pragyventi ir mus visus užauginti? 
Kaip jis galėdavo net ir kitiems padėti?Taigi, gyvendami savo tėvelio namuose ir džiaugdamiesi jų širdinga globa, padėkime jiems taupyti jų daiktus ir pinigus. Nereikalaukime iš jų daugiau, kaip jie mums gali duoti ir dėkokme už visa, ką gauname, kaip už tikrą dovaną.Žmogus gali ne tiktai daiktus ir pinigus taupyti, bet ir savo bei kitų žmonių jėgas ir laiką.Pykdamas ir rūpindamasis dėl kiekvieno menkniekio, blaškydamasis ir mė- tydamasis į visas puses, žmogus suskaldo savo energiją ir mažina dvasios jėgas. Jis nebemato gyvenimo grožio, bet mato jame vien tiktai nemalonias kovas ir paskęsta smulkmenose. Tiktai sunkiems laikams atėjus, rimtoms kliūtims atsiradus, jis netenka pusiausvyros, neištesi, nes yra prieš laiką palūžęs.Gyvenimas, visas ilgas, gražus (ar negražus, tai daugiausia pareina nuo mūsų pačių) gyvenimas dar priešaky. Turėkime savo tikslą prieš akis — būtent, užaugti stipriais, gerais žmonėmis — ir drąsiai ženkime pirmyn! Neeikvokime nei savo jėgų, nei laiko be reikalo. Taupykime! Gal, ateis valanda — o ji tikriausiai 

ateis — kada įtempę visas savo sutaupytas jėgas, laimėsime.Suprasdami savo atžvilgiu, kaip svarbu taupyti, padėkime ir kitiems. Negaišinkime jų be reikalo, gerbkime jų pastangas ir neapsunkinkime savo blogu elgesiu. Neduokime jiems progos su pykčiu širdyje pagalvoti: Be reikalo pri
kišau savo laiko ir energijos. Būčiau ge
riau neprasidėjęs.

Skautas blaivus ir skaistus savo 
mintyse, žodžiuose ir veiksmuose.Žmogus yra dulkelė, mažytis taškas, bet jis turi sielą. Ji yra ryšys tarp žemės ir dangaus, tarp jo ir Dievo. Mūsų siela yra tas, ką Aukščiausias mums davė ir ko jis iš mūsų pareikalaus. Kokioj ji būklėj? Ar ji linksma ir lengva, nes skaisti? Ar tai, kuo ji pasireiškia kitiems žmonėms — būtent, žodžiai ir veiksmai — visuomet gražūs ir ramūs?Deja, kiekvienas tik tuomet gailisi pikto žodžio ar elgesio, kai jau vėlu, kai kitas jau įžeistas ir santykiai paįrę.Eidamas gatve lietingą dieną žmogus rūpestingai vengia klanų ir purvo. Jis net parėjęs namo nusivalo ir nusiplauna, kad tik būtų švarus ir tvarkingas. Taip pat skautas turėtų vengti nešvankių kalbų ir rūpestingai sekti, kad jis nieko neparneštų namo, kas drumstų jo sielą.

Gyvenime daug tamsių, šlykščių pusių, daug negeistinų reiškinių. Žmonės pavydi, neapkenčia, ir net šmeižia kits kitą. Jie nesiskaito nei su žodžiais, nei su veiksmais. Bet yra taip pat ir gražus gyvenimas, pilnas taikos ir harmonijos, gražus, vertas gyventi.Skautas mato geriau už kitus; jis nėra strausas, kuris persekiojamas kiša galvą į smėlį. Jis žino, kad gyvenimas nėra toks, kokį jį vaikai išsivaizduoja. Bet jis ir žino savo kelią. Juk smagu eiti keliu, o neklampinėti po purvynus, o ir, be to, jis ne vienas. Prieš jį ir už jo eina dar visas būrys sesių ir brolių, siekiančių to paties tikslo.Yra žmonių, kurių akivaizdoje kiti susivaldo: Nepatogu negražiai kalbėki ir 
elgtis, nesmagu prarasti jo gerą nuo
monę.Toks turėtų būti kiekvienas skautas. Jo veide ir akyse turėtų spindėti gražios mintys, jo lūpos turėtų atsiverti tik skaistiems žodžiams ir jo rankos atlikti tiktai gerus darbus. Nekuklios kalbos, nešvankios knygos ir paveikslai neturėtų palikti jam jokio įspūdžio, tai neverti daiktai; jis randa tą, kas gali didinti jo troškimą tobulėti.Kiekvienam tenka suklupti, bet svarbu, kad atsistotum ir nusipurtytum, o nepaliktum gulėti ar net įsitaisytum guolį ten, kur suklupai.Pagalvokime apie savo tėvus, kaip jie stengiasi užauginti mus dorais žmonėmis; įvertinkime taip pat savo mokytojų darbą, kurie kiekvienas kiek įstengdamas mus auklėja; prisiminkime pažadus, kuriuos davėme įstodami į skautų eiles Neapvilkime dedamas į mus viltis.Budėkime savo sielos sargyboje!
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F. Dostojevskis

EGLUTE
Visai dar mažas vaikelis, šešerių, o 

gal net ir mažiau, metų amžiaus, pasibu- 
do rytą drėgname, šlapiame rūsy. Apsi
taisęs jis buvo kažkokiu chalatėliu, ir la
bai drebėjo. Kvėpuodamas išstumdavo į 
orą baltus garus, jis sėdėjo kertėje, ant 
skrynios, ir nuobodžiaudamas tyčia leido 
tuos garus iš burnos ir gėrėdamasis žiū
rėjo, kaip jie išlekia. Tačiau labai norė
jo valgyti. Jis jau kelis kartus buvo pri
ėjęs prie guolio, kur ant plono, kaip bly
nas, čiužinio ir ant kažkokio ryšulio, pa
dėto vietoj priegalvio, gulėjo ligonė, jo 
motina. Kaip ji čia atsidūrė? Tur būt, 
atvyko su savo berniuku iš svetimo mies
to ir staiga apsirgo. Kitų kerčių gyvento
jai jau išlakstė, — reikalai, mat, šventa
dieniški; o pasilikęs dar čia vienas sku- 
duminkas jau visą parą gulėjo mirtinai 
girtas, pasigėręs ir švenčių negalėdamas 
susilaukti. Kitoj kambario kertėj stenėjo 
tas, pasigėręs ir švenčių negalėdamas su
silaukti. Kitoj kambario kertėj stenėjo 
reumatizmu serganti kažkokia aštuonias
dešimt metų senelė, tarnavusi kadaise 
kažkur aukle, o dabar pasilikusi vienui 
viena, pasirengusi mirti; ji visą laiką bur
bėjo ir niurzgėjo, bardama vaiką, todėl 
tas bijojo prie jos kertės net prisiartinti. 
Atsigerti jam kažin kur priemenėje pa
vyko, bet plutelės nerado ir jau, rodos, 
dešimtą kartą buvo priėjęs prie mamos, 
norėdamas ją pažadinti. Baisu jam, pa
galiau, pasidarė, tamsoj: jau visai sutemo, 
o žiburio niekas neuždegė. Pačiupinėjęs 
mamos veidą, jis nustebo, nes ji visai ne
pajudėjo, ir buvo tokia šalta, kaip siena. 
„Labai jau čia šalta“, — pagalvojo jis, 
truputį pastovėjo, vis dar laikydamas, ne
sąmoningai, savo ranką ant velionės pe
ties, norėjo, kad ji kiek atšiltų, bet staiga, 
pasirausęs guolyje ir radęs ten savo ke
purę, patylomis, apgraibomis išslinko iš 
pogrindžio. Jis ir anksčiau jau būtų iš
ėjęs, bet bijojo ten viršuj, ant kopėčių, 
buvusio didelio šuns, kuris visą dieną 
staugė prie durų. Dabar šuns jau nebu
vo, ir jis staiga išėjo į gatvę.

Viešpatie, koks miestas! Niekuomet jis 
tokio nebuvo matęs. Ten, iš kur buvo at
važiavęs, naktimis viešpatavo juoda tam
sa, buvo tik vienas žibintas visoje gatvė
je. Mediniai, žemi nameliai, langai už
daryti langinėmis; gatvėje, kai tik sutem
davo, nieko nematyti, visi užsidarę na
muose, ir tik staugia Šimų gaujos, šimtai 
ir tūkstančiai jų, staugia ir loja per visą 
naktį. Bet ten buvo taip šilta, ir jis gau
davo valgyti, o čia — Viešpatie, jei būtų 
galimą pavalgyti! Ir koks čia triukšmas ir 
bildesys, kiek šviesos ir žmonių, ir arklių, 
ir karietų, ir šaltis, šaltis! Salio garai kyla 
ir nuo išvargintų arklių, ir iš jų karštai 
kvėpuojančių snukių; per purų sniegą 
suduodamos į akmenis skamba jų pasa
gos, ir visi taip stumdosi, ir, Viešpatie, 
taip noriu valgyti, kad nors kokį kąsnelį 
taip noriu valgyti, kad nors kokį kąsnelį 
skaudo pirštus.

Štai ir vėl gatvė, — vai kokia plati! 
Čia tai jau, be abejo, sutriuškins mane; 
kaip jie visi šaukia, ir bėga, ir važiuoja, 
o šviesos, vai kiek šviesos! O čia kas? Va, 
koks didelis stiklas, o už jo — kambarys,

o kambary — medis iki pat lubų! Tai 
eglutė; vai kiek ant jos žiburėlių, kiek 
auksinių popierėlių ir obuolių, aplinkui 
čia pat lėliukės, mažiukai arkliukai; kam
bary bėgioja vaikai, pasipuošę, švarutėliai, 
juokiasi ir žaidžia, ir valgo, ir geria. Štai 
viena mergaitė pradėjo šokti su berniuku, 
kokia graži mergaitė! Štai ir muzika, 
net per stiklą girdėt. Žiūri vaikelis, ste
bisi ir juokiasi, o jau suskaudo ir kojų 
pirštelius, o rankų pirštai pasidarė visai 
raudoni, jau nelinksta ir skaudu juos pa
judinti. Staiga prisiminė vaikas, kad jam 
skauda pirštelius, apsiverkė ir nubėgo to
liau, ir štai vėl mato per kitą langą kam
barį; vėl ten medžiai, bet ant stalų py
ragai, visokie — su migdolais, raudoni, 
gelsvi, ir sėdi ten keturios turtingos po
nios, o kas prie jų prieina, gauna pyragų, 
ir durys atidaromos kas valandėlę, ir įei
na iš gatvės daug ponų. Pritykino vai
kas, staiga atidarė duris ir įėjo. Vaje, 
kaip ant jo visi pradėjo šaukti ir mosuoti 
rankomis! Viena ponia priėjo, įkišo į ran
ką kapeiką ir pati atidarė duris į gatvę. 
Kaip jis nusigando! Kapeika čia pat iš
sprūdo ir suskambėjo, besirisdama laip
teliais: jis negalėjo sulenkti raudonų pirš
telių ir ją sulaikyti. Išbėgo vaikas ir ei
na greičiau, o kur, ir pats nežino. Nori 
paverkti, bet bijo, ir bėga, bėga, pūsda
mas savo rankeles. Ir liūdesys jį apėmė, 
staiga pasidarė taip baugu vienam būti, 
bet, staiga., o Viešpatie! Kas gi čia pasi
darė? Stovi žmonių minios ir stebisi: lan
ge, už stiklo, trys lėlės, mažos, pasipuo
šusios raudonais ir žaliais rūbais ir visai 
kaip gyvos! Koks tai senelis stovi ir lyg 

griežia dideliu smuiku, du kiti stovi čia 
pat ir griežia mažais smuikais, ir į taktą 
mojuoja galvomis, o jų lūpos juda, ir jie 
kalba, tikrai kalba, — tiktai, gaila, kad 
per stiklą negirdėti. Vaikas pirmiau ma
nė, kad tos lėlės gyvos, bet paskui supra
to, kad tai tik lėlės, ir staiga nusijuokė. 
Niekuomet jis nebuvo matęs tokių lėlių, 

'nė nemanė, kad tokių gali būti! Jis no
rėjo verkti, bet buvo taip juokinga žiū
rėti į lėles. Staiga jam pasirodė, kad iš 
užpakalio kažin kas nutvėrė už chalato: 
didelis, piktas berniukas stovėjo šalia ir 
staiga smogė jam per galvą, nutraukė ke
purę ir pastūmė su koja. Vaikelis nusi
rito žemėn, čia kažin kas sušuko, jis net 
apmirė, paskui pakilo ir pradėjo bėgti, 
įbėgo į kažin kokį svetimą kiemą ir pri
tūpė už malkų: „čia neras, čia tamsu“.

Pritūpė, susirietė, o vis atsikvėpti iš 
baimės negali, tik staiga pasidarė jam ne
tikėtai malonu: kojos ir rankos neskau- 

rdėjo, ir buvo šilta, taip šilta, kaip ant 
krosnies; bet štai jis krūptelėjo: vai, juk 
jis buvo užmigęs! Kaip būtų gera da
bar užmigti: „Pasėdėsiu čia ir eisiu vėl 
pasižiūrėti į lėles“, — pamanė berniukas 
ir nusijuokė, atsiminęs jas: visai kaip gy
vos!..“ Ir staiga jam pasigirdo, kad prie 
jo mamytė dainuoja. „Mamyte, aš mie
gu, vai kaip gera čia miegoti!“

— Eik, vaikeli, prie mano eglutės, — 
prašnabždėjo jam staiga tylus balsas.

Jis pamanė, kad tai vis kalba jo ma
ma, bet ne, tai ne ji; kas taip jį pašaukė, 
nematė, bet kažin kas prie jo tamsoje nu
silenkė ir apglėbė; o jis ištiesė ranką ir... 
ir staiga — vai, kiek šviesos! Vaje, kokia 
eglutė! Bet tai ir ne eglutė, jis nė nema
tė tokių medžių! Kur gi jis dabar: vis
kas aplinkui žiba, žėri ir visur lėlės, — 
bet ne, tai vis berniukai ir mergaitės, tik 
tokie šviesūs, tik sukasi aplink jį, lakio
ja, jį bučiuoja, ima į rankas, neša, štai 
ir jis pats jau lekia ir mato: žiūri į jį jo 
mamytė ir nudžiugusi juokiasi.

— Mama! Mama! Vai, kaip čia gera, 
mama! — šaukė jai vaikas, ir vėl bučiuo
jasi su vaikais, ir nori jiems papasakoti 
apie tas lėles, kurias buvo matęs už lan
go. „Kas jūs tokie, vaikeliai? Kas jūs to
kios, mergaitės?“ — paklausė jis, nusi
juokęs, juos labai pamilęs.

— Tai „Kristaus eglutė“, — atsakė vai
kai. — Kristus visada šią dieną rengia 
eglutę mažiems vaikučiams, tiems, kurie 
neturi jos... Ir sužinojo jis, kad tie ber
niukai ir tos mergaitės buvo tokie pat 
vaikai, kaip ir jis, ir jie visi buvo sušalę, 
ir dabar visi čia, visi jie jau angelai, visi 
pas Kristų, ir Jis pats čia, jų tarpe, iš
tiesęs rankas laimina juos ir jų motinas... 
O tų vaikų motinos irgi čia pat, tik nuo
šaliai, stovi ir verkia; kiekviena pamatė 
ir pažino savo berniuką arba mergaitę, o 
vaikai atlėkę jas bučiuoja, ir šluosto savo 
rankutėmis jų ašaras, ir prašo jų neverkti, 
nes čia esą jiems labai gera...

Kitą rytą kiemsargiai rado mažo vai
ko, įbėgusio į kiemą ir čia, už malkų, 
sušalusio, lavoną; rado ir jo mamą... Ji 
buvo mirusi dar anksčiau, ir abudu juo
du susitiko danguj, pas Viešpatį Dievą.

Išvertė T. Š.
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Kaip taisyklingai gyventi
I TAISYKLĖ:

Išmokyk mane laikytis žaidimo taisyklių.

— Būdamas berniukas, žaidžiu žaidi
mus.

— Tikiu, kad žaidimai yra didelis da
lykas. Aš juos myliu.

— Tikiu, kad žaidimų taisyklės yra ki
tų žmonių, žaidžiusių šiuos žaidimus, pri
tyrimo vaisiai.

— Tikiu, kad šitie žmonės atrado daug 
išminties, kurios dalelė ir man tenka.

— Tikiu, jog žaidimų taisyklės tokios, 
kad aš ir kiti berniukai turėtume ko dau
giausiai malonumo. Jų tikslas nėra su
trukdyti mums pramogą.

— Tikiu, kad kiti berniukai, žaisdami 
su manim, turi tokių pat teisių, kaip ir 
aš.

— Tikiu, kad mano žaidime atsispin
di mano vidujinis gyvenimas.

— Tikiu, kad pats gyvenimas yra visų 
žaidimų žaidimas ir kad tas, kuris laikosi 
jo taisyklių, laimi ko daugiausiai.

— Tikiu žaidimo taisyklėmis.

II TAISYKLĖ:

Išmokyk mane skirti jausmą nuo jaus
mingumo, gėrėtis vienu ir neapkęsti 

antro.
— Tikiu jausmais.

.— Tikiu, kad motinai išvirus skanius 
pietus ar pasakius gražią prakalbą, turiu 
ją apkabinti ir pagirti.

— Tikiu, kad seserei pasižymėjus plau
kimo rungtynėse, galiu ja didžiuotis ir pa
sisakyti jai savo jausmus, nė kiek nenusi- 
dėdamas savo ambicijai ir neatsisakyda
mas savo berniuko teisių.

— Tikiu, kad mano tėvas yra vienas iš 
geriausių žmonių pasaulyje, kad jis pra
lenkia daugumą mano pažįstamų ir kad 
retkarčiais, ramią valandą, turiu jam tai 
pasakyti.

— Tikiu, kad galiu gėrėtis gerais ir di
deliais žmonėmis, nes tai gražu.

— Tikiu, kad negražu dejuoti arba jau
dintis, kad atkreipčiau žmonių dėmesį į 
save ar išsigelbėčiau iš nesmagios būklės, 
nes tai jausmingumas, kurio neapkenčiu.

— Tikiu, kad daili gėlė, įkvėpta malda 
ar gražus eilėraštis gali praturtinti mano 
gyvenimą.

— Tikiu jausmais.

6 žaidimo taisyklės

III TAISYKLĖ:

Išmokyk mane nei meilintis, nei didžiuotis 
tuščiais pagyrimais.

— Neturiu vietos tuštiems pagyrimams.
— Nepakenčiu, kad kiti mane girtų 

tuščiais žodžiais.
— Kitų pats niekuomet tuščiais žo

džiais negiriu.
— Tikiu, kad kiekvienas berniukas tu

rėtų būti pakankamai geros nuomonės 
apie save, kad nepareitų nuo kitų žmonių 
gyrimo; jam ir be to turi gerai klotis.

— Tikiu, jog turėčiau turėti pakanka
mai aštrų protą, kad permatyčiau visus 
giriančius ir norinčius paveikti mane savo 
naudai žmones.

— Tikiu, kad norėdamas palenkti žmo
gų savo pusėn, turiu remtis stipriais ar
gumentais, bet nesinaudoti komplimen
tais.

— Tikiu, kad man reikalinga draugų 
gera nuomonė, apie kurią ir aš pats turiu 
žinoti, bet tuo pačiu turiu suprasti, kad 
jiems labai lengva nueiti per toli ir per
dėti.

— Tikiu, kad berniukui pakanka drau
giškai suduoti per petį: tai beveik vienin
telis pagyrimas, kurio tikras berniukas 
reikalingas.

IV TAISYKLĖ:

Jeigu lemta kentėti, padėk man elgtis 
kaip gerai išauklėtas gyvulys, kuris nu

eina ir kenčia tylėdamas.
— Tikiu, kad berniukas turėtų pasilai

kyti vargus sau, kadangi kitiems žmo
nėms tikriausiai pakanka savo rūpesčio.

— Tikiu, kad labai negarbinga iškel
ti savo mažus rūpesčius viešumon; šie 
mažmožiai — išnarinta koja, sunkus eg
zaminas, nesmagumas ar p. — dažnai duo
da žmonėms neišsemiamos medžiagos kal
bėti.

— Tikiu, kad sergąs šuo, nubėgdamas 
į patvorį ir laižydamas savo žaizdą, rodo 
žmonėms gerą pavyzdį.

— Tikiu, kad nors kartais ir sunku nu
sišypsoti, turiu įtempti visas savo valios 
jėgas, kad parodyčiau pasauliui linksmą 
veidą.

— Tokiu būdu galiu išmokti pakelti 
sunkumus kaip stiprus vyrus.

— Tikiu susivaldymu.

V TAISYKLĖ:

Išmokyk mane laimėti, jeigu taip lemta; 
jeigu nelemta — parodyk, kaip galiu būti 

geru pralaimėtoju.

— Tikiu, kad žmogus visuomet turi bū
ti draugiškas.

— Tikiu, kad turiu įtempti visą savo 
energiją, kad laimėčiau žaidimą, kuriame 
dalyvauju.

— Tikiu, kad turiu ištesėti iki pat žai
dimo pabaigos, nors ir kažin kas įvyktų.

— Tikiu, kad, žaisdamas iki pabaigos, 
turiu būti gerai nusiteikęs, laikytis taisy
klių ir gerbti savo žaidimo draugus ir 
priešus.

— Tikiu, kad žaisdamas tokiu būdu, 
laimiu daugiau, kaip kad laimėčiau gavęs 
taškų.

— Tikiu, kad laimėjęs turiu būti geru 
laimėtoju, teisingai įvertinti savo draugus 
ir pagirti priešingos komandos pastangas.

— Tikiu, kad pralaimėjęs turiu būti 
geru pralaimėtoju, visuomet dalį kaltės 
prisiimti sau, nesislėpti už kitų ir mielai 
pripažinti priešų miklumą.

VI TAISYKLĖ:

Išmokyk mane negeisti nepasiekiamų da
lykų ir nesigriaužti, jei kas nebepataisoma.

— Tikiu, kad neišmintinga ilgėtis tokių 
dalykų, kurių negaliu turėti.

— Tikiu, kad būdamas neaukšto ūgio, 
veltui eikvoju energiją, norėdamas užimti 
aukščiausio berniuko vietą komandoje.

— Kas nepasiekiama, to negaliu tu
rėti; taigi, tikiu, kad galima rasti džiaugs
mo kitur.

— Tikiu, kad jeigu kas nepasisekė, rei
kia nusiraminti: išlaistyto pieno nebesu- 
semsi.

— Taigi, tikiu, kad sveika išmokti pa
miršti nebepataisomus nepasisekimus.

— Raminuosi tuo, kad didžioji žuvis, 
kuri ką tik paspruko, — šį kartą bent — 
negali puošti mano keptuvo.

— Taigi, įsi gijų stipresnę meškerę ir 
mokausi didesnio miklumo.

— Tikiu protingu galvojimu.
A. S.

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖS.

(Tęsinys iš 343 psl.).

Padarykime, kad mūsų darbas būtų 
reikšmingas padidinti artimo džiaugsmą 
Kristaus gimimo dienose.

Tai bus tavo gerasis šv. Kalėdų proga 
darbelis.

Iš visos širdies linkime tau laimingų 
Švenčių; linkime tau —

SVEIKATOS, kad galėtum visada jąja 
džiaugtis ir netrukdomas siekti savo idealų,

UŽSIDEGIMO tinkamai skautauti, turė

ti noro nuotaikingai vykdyti skautų įsta
tus, gerai iškylauti ir stovyklauti,

DŽIAUGSMO, kad savo darbais būtuifl 
linksmas ir aplink skleistum vilties nuo
taiką,

ATSAKOMYBES — už save, už savo 
darbą ir už savo ateitį,

NORO tarnauti artimui, daryti gerus 
darbelius, mylėti savo namus, savo arti
muosius ir savo vadus,

MEILES Dievui, tėvynei, artimui ir sa
vo sielai.

Tegul Kristaus gimimas pripildo mūsų 
sielas didžiausio džiaugsmo ir tegul mes 
tampame tobulesni! B. J.

Tik truputį PADIRBĖK ir Skautų Aidas 

VELTUI.

Skautas-ė išplatinęs iki 1937 m. kovo 

mėn. 15 d. 9-nias Skautų Aido prenumera

tas, dešimtąją gauna veltui.

Gera proga darbštesniesiems skautams- 

ėms ir visiems ne už pinigus, bet savo dar

bu įsigyti 1937 metams malonų dvisavaitinį 

jaunimo žurnalą.
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NARAS
Radio vaizdas.

Veikėjai:
Pranešėjas.
Vincas
Zigmas Miestelio vaikai.
Petras
Skautas.

l.
Rudens vėjo motyvais tyliai groja 

smuikas.
Pranešėjas (smuiko muzikos fone): 

Ruduo. Protarpiais saulė. Įsiklausykite į 
vos šiurenantį vėją... Neriboti jo sparnai 
glosto laukus, pievas, trobas, miškus. Ne
aplenkė jis ir prūdo, prie kurio, lyg sar
gas, stovėjo senas pakrypęs vandens ma
lūnas. Plačiašakis klevas viena savo ša
ka, rodos, glostė malūno stogą. Pageltę 
klevo lapai, atsiskyrę su šakomis, vienas 
po kito krito į vandenį. Nuo pat medžio 
viršūnės vėjo neštas lapas nukrito į 
nendres, kur snūduriavo naras. Lapas 
taip jį nugązdino, kad jis čia pat nėrė į 
vandenį ir iškilo tik prūdo vidury.n.

Zigmas: Vincuk, ar matai!?
Vincas: Ką?
Zigmas: Naras!.. Naras!.. Petrai, Vin

cai, eikit čia. Naras!... Akmenų pasiimkit...
Petras (švilpia): Vaikai, greičiau, 

naras! m.
Pranešėjas: Štai tau ir vaikai. Jų nei 

matėm, nei girdėjom. Iš kur? A a!... Tai 
bastūnai iš miestelio. Jie patiltėj žuvis 
gaudė.

IV.
Zigmas: Klausykit, vaikai, arčiau ma

nęs! Čia, čia sustokim!...
Petras: Vincai, žiūrėk kaip aš jam pa

taikysiu.
Vincas: Ne tau, Petrai, pataikyti. Aš 

tai tikrai pataikysiu.
Zigmas: Vaikai, palaukit! Prisirinkim 

akmenų, visi kartu pradėsim mėtyti ir 
kaip matai nudėsim.

Vincas: Gerai sakai.
Petras: Zigmai, aš metu...
Zigmas: Palauk, negązdink.
Petras: Ranka neklauso, taip ir nori 

leisti akmenį tiesiai jam į galvą.
Zigmas: Pradėkim! (Vaikai svaido ak

menis. Akmenų kritimas į vandenį Imi
tuojamas pianinu).

Vincas: Panėrė.
Petras: Akmenų, akmenų!... Ir daboki

me, kur jis išplauks.
Vincas: Nematyti...
Zigmas: Dingo.
Petras: Išplauks, išplauks į viršų.
Zigmas: Vaikai, štai, štai jis. Duokim... 

(Vėl svaido akmenis ir vėl tie patys pia
nino garsai).

Petras: Pasinėrė...
Zigmas: Greitas biaurybė.
Vincas: Ko lauks?... Vos nepataikiau.
Zigmas; Štai!..,

Vincas: Štai!...
Petras: Skrenda!...
Visi: Skrenda!... (Svaido akmenis. Tie 

patys kaip ir anksčiau pianino garsai).
Visi Ah!...
Zigmas: Pataikiau!.. Nusileido!
Vincas: Sužeidei.
Zigmas: Vaikai, paskui mane. Dabar 

mes jį pribaigsim...
Vincas: Greičiau, greičiau!...*
Petras: Akmenų!...

V.
Pranešėjas: Išdykėliai tikrai sužeidė 

paukščiui sparną. Jis nutūpęs ant van
dens, skausmo apimtas, dairėsi kurion 
pusėn pulti, kur prieglobstį surasti. 
Nendrės vienintelė jam vieta pasi
slėpti, bet vienas berniukų jau ty
ko, kad jis prie jų tik priartėtų. Naras, 
sumojęs ką daryti, nėrė į prūdo vidurį. 
Bet kaip jis tik iškilo į paviršių, akmenų 
„lietus“ vėl pasipylė.

Tuo pat laiku iš miestelio pro malūną 
ėjo skautas. Kur jis tau nepamatys — pa
matė.

V.
Skautas: Sustokit, ką jūs darot?! Vai

kai, sustokit!... Palaukit!...
Pranešėjas: Ir leidos bėgti vaikų lin

kui! (Pianinu iliustruojamas jo bėgimas).
Skautas (uždusęs): Vaikai!... Ar jūs 

suprantat... ką... jūs... darot?
Petras: Narą gaudom.
Vincas: Mes jau sparną pamušėm.
Skautas: Pamušėt? Vargšas paukštis.
Zigmas: Jis tuoj bus mūsų!... Akme

nų!.. (Kaip ir anksčiau girdėti akmenų 
svaidymas).

Skautas: Palaukit, sustokit! Ar jūsų 
darbas čia?.. Medžiotojai, mat, atsirado. 
Jūs paukščiui laisvę norite atimti. Ir 
kuo?... Akmenimis.

Zigmas: Atsirado... Piemuo, pamokslus 
mums skaitys. Vaikai, na, kas greičiau 
pataikys?

Petras: Eik, iš kur atėjęs, o tai tuojau 
išmaudysim.

Vincas: Netrukdyk! Gynėjas atsirado.
Zigmas: Štai, štai! Naras vėl iškišo 

galvą, kas greičiau... (svaido akmenis).
Pranešėjas: Ir vėl švilpia akmens. 

Vargšas naras, kiek tik galėjo, stengės il
giau būti vandeny. Skautui pagailo, kad 
jis iš tikrųjų tik piemuo, ne vyras ir kad 
jis tų išdykėlių negali suvaldyti. Bet 
štai nuo prabėgusios jo galvoj minties 
jisai pašoko.

Skautas: Klausykit broliai!
Zigmas: Kokie mes čia tau broliai?
Skautas: Aš jus taip vadinu, nes tikiu, 

kad mane suprasit.
Petras: Ko prikibai?
Skautas: Jūs paukščio gyvybe žaidžia

te. Jo gyvybė jūsų taikinys. Jūs rung- 
tyniuojat, kas greičiau į jį pataikys, kas 
bus užmušėjas nekalto paukščio? Klau
sykit, aš įdomesnį taikinį turiu.

Zigmas: Tas pienburnis čia tauzys, o 
mums naras ir pabėgs.

Petras: Na, na... Koks tas tavo taikinys.

Vincas: Zigmai, palauk! Akmenų ne
mėtyk! Tegu pasako.

Skautas: Štai paimsiu akmenį. Dabar 
aš jį mesiu, o toj vietoj, kur jis nukris, 
įsmeikit mietą. Ant jo padėsiu du sidab
rinius litus. Kas į tą mietą pataikys, to 
bus tie litai.

Zigmas: Tikrai?
Skautas: Tikriausiai.
Petras: Padėsi du litu...
Skautas: Pasakiau ir žodį ištesėsiu.
Vincas: Mes tau taip ir patikėsim.
Skautas: Štai du litai. Aš mesiu akme

nį. Jūs patys įsmeikit mietą ir ant jo pa
dėkit pinigus.

Zigmas: Vaikai, apdužęs butelis. Ne 
mietą smeikim, bet kas butelį sumuš to 
pinigai.

Skautas: Gerai, kas butelį sumuš, to 
pinigai. Kaip tave vadina?

Zigmas: Zigmas, o ką?...
Skautas: Zigmai, duok butelį, štai du 

litai, aš kaip matot, įvynioju juos į po- 
pierį ir dedu į šį apdaužytą butelį.

Visi: Teisingai... Taip...
Vincas. Taikinys tikrai neblogas.
Skautas: Dabar aš mesiu akmenį, o tu, 

Zigmai, imk butelį ir padėk jį ten, kur 
nukris mano akmuo.

Petras: Aš eisiu kartu, kad jis iš to 
butelio eidamas pinigų neišimtų.

Skautas: Negerai, vienas kitu nepasi
tikit. Neik. Tavo draugas to nepadarys.

Zigmas: Žinoma, aš ne toks...
Vincas: Prisirinkim akmenų.
Petras: Taikinys tikrai įdomus.
Skautas: Mėtysit iš tos vietos, kur aš 

stoviu. Dėmesio! Aš akmenį metu.
Vincas (šaukia nuėjusiam Zigmui): 

Zigmai, dabok kur nukris akmuo!

VI.
Pranešėjas: Vaikai ilgai mėtė akmenis. 

Dabar jų visas dėmesys buvo nukreiptas 
į butelį, į tuos du sidabrinukus. Tik 
skautas netiek sekė jų rungtynių, kaip 
sužeistą paukštį. Jis kaip ir norėjo jam 
pasakyti: slėpkis nuo piktų akių — gel
bėkis.

Paukštis, lyg supratęs, nuplaukė kiton 
pusėn Ir prisiglaudė prie nulaužtos, van
deny mirkstančios, medžio šakos. Skaus
mu nesitverdamas jis galvą pakreipęs 
žiūrėjo tai į vaikus, kurie jo gyvybe žai
dė, tai į žaizdą, iš kurios lašas po lašo 
sunkėsi kraujas.

Vaikai bastūnai, laimėję rungtynes, 
nubėgo miestelin. Skautas, prie malūno, 
ant tilto, ilgai dar stebėjo kaip nestiprus, 
bet šaltas rudens vėjas skynė geltonus 
medžio lapus ir jais klote klojo vandens 
paviršių.

Tuo pačiu laiku, kai skautas pramin
tais takais artėjo prie namų, miestelio ber
niukas Vincas susigalvojo dėl savo laimi
kio. Tie. du litai, kuriuos jis laimėjo su
mušdamas butelį, svilino jam delnus. Da
bar tik jis suprato, kokiu būdu (gal pa
skutinį centą atiduodamas) skautas gel
bėjo paukštį nuo išdykusių vaikų. (Smui
kas groja raudą).

Sutemo. Užmigo gamta. Tik jos pada
rėlis naras kovojo su skausmais, glaudėsi 
nuo vienos nendrės prie kitos ir klausėsi 
šiurenančio vėjo. (Smuikas baigia raudą).

(Galas), K. Jurašiūnas.
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Ponas Jonas Jokūbas Bodmeris visą 
naktį nesumerkė akių. Nuolat jam vaiz
davosi scena: jis pats stovi ties gėlėmis 
išpuoštais vartais, girgždėdama atbilda 
pašto karėta, — ak, kodėl ne gulbių trau
kiamas dangiškas važys? — iš jos išlipa 
serafiškas jaunikaitis, išblyškęs, su ilgo
mis garbanomis, į dangų pakeltomis aki
mis, su amžina ir vis nauja giesme širdy
je, — Klopstokas.

Palietęs kojomis žemę, — toliau vaiz
davosi Bodmeris, — dieviškasis poetas lyg 
grįžta iš dausų, kukliai nuleidžia akis ir 
nusilenkia jam, Bodmeriui; juodu apsika
bina ir pasibučiuoja.

O paskui... Šimtai nuoširdžių drauge 
leidžiamų valandų. Klopštokas — jam 
pirmam — skaito savo naujas dieviškas 
eiles. Bodmeris skaitys savo herojinį epą 
„Noę“ ir Klopštokas pareikš:

— Šedevras, Bodmeri!
Kiek bus laimės!
Sode ėmė čiulbėti paukščiukai. Bod

meris iškišo pro žalias lovos užuolaidas 
naktine kepuraite apmaukšlintą galvą. Iš 
tikro, jau buvo visai šviesu. Reikėjo kel
tis. Kas žino, kada atvyks Klopštokas? 
Ciuricho pašto vežimas toks nepunktu- 
alus. Kad taip dar pagulėjus? Ne, negali
ma taip nė galvoti.

Mintyse paskendęs Bodmeris rengėsi. 
Apsitaisęs, pažiūrėjo į savo rūbus ir nu
sigando. Šiandie jis apsivilko kasdieni
niais drabužiais, šiandie, kada viskas žėri 
džiaugsmu, šviesa ir spalvomis! Ne, nega
lima!

Bodmeris atsargiai išsiėmė iš drobinio 
maišo paradinį išsiuvinėtą švarką, apsia
vė pilkomis taškuotomis kelnėmis, apsi
vilko auksu apvadžiota liemene.

Po to išėjo į sodą ir galvojo apie 
Klopštoką. Taip pat ir apie savo „Noę“. 
Vakar jis buvo kaip tik pradėjęs į Noės 
laivą kraustyti visokį gyvį. Džiaugsmingai 
dabar jis žvalgėsi po gražųjį pasaulį ir 
kiekvieną čiulbantį paukštelį, kiekvieną 
taku šliaužiantį vabalėlį, kiekvieną pro 
šalį skrendantį drugelį iškilmingais jam-

*) Johann Jakob Bodmer (1698—1783), 
šveicarietis, profesorius, rašytojas; lite
ratūros istorijai svarbus ne tiek savo he
rojiniais epais („Noe“ ir kitais), kurie yra 
mažos vertės, kiek kritikos raštais. Jo li
teratūrinis idealas buvo anglo Miltono 
,.Prarastasis Rojus“, kurį jis išvertė į vo
kiečių kalbą.

2) Friedrich Gottlieb Klopstock (1724— 
1803), vokiečių poetas; žymiausi jo kūri
niai yra herojinis Kristaus kančios epas 
„Messias“ ir odės.

„Mesiju“ labai susižavėjo Bodmeris ir 
jo autorių laikė vokiečių Miltonu. 1750 
metais jis, pasikvietė Klopštoką pas save 
į Ciurichą ir, kai tas atvyko, su didžiausiu 
entuzijazmu jį priėmė. Tačiau iš tolo jie 
vienas antrą visai kitaip buvo vaizdavęsi. 
Susitikę gi tuojau abu nusivylė. Dėl skir
tingo amžiaus ir pažiūrų į gyvenimą ir 
poeziją juodu negalėjo vienas antro su
prasti.

Ši novelė vaizduoja istorinius asmenis 
ir parodo jų realų gyvenimą, būdą, pa
pročius. Ją rašydamas, autorius žinių sė
mė iš Bodmerio ir Klopštoko laiškų ir ki
tų to meto istorinių šaltinių.

MESIJAS
BIOGRAFINĖ NOVELĖ

bais varė į didžiąją Noės arką.
Bažnyčios bokšte išmušė aštuonias. 

Bodmeris net pašoko iš savo poetiškų sva
jonių.

— Viešpatie! Jei tuo tarpu būtų atvy
kęs Klopštokas! — pamanė Bodmeris ir 
dideliais šuoliais nulėkė namo.

Jau seniai jo namuose nebuvo tokio 
triukšmo. Visi „Messijo“ dainiaus gerbė
jai, kurie tuo metu buvo Ciuriche, plepėjo 
ir šūkavo karidoriuj. Greitoji ponia Hir- 
celienė ėmė nagan savo mylimąjį vyrelį, 
kad jis toks netikęs vainikams pinti. Tas, 
padaręs liūdną veidą, teisinosi:

— Mieliausioji Doryte, kur gi aš, abe
jų teisių daktaras, galėjau šio darbo iš
mokti?

— Dėl Klopštoko abejų teisių dakta
ras turi viską mokėti, — atšovė jo žmo
nelė.

— Dėl Klopštoko tu, primanius, visus 
išmarintum, — galvojo ponas Saliamonas 
ir nuleidęs galvą toliau badėsi pirštus gė
lių spygliais ir aštria viela.

Mildažis Ranas, kuris savo įmonėje bu
vo įpratęs kamanduoti, ir čia nurodinėjo, 
kur vainikus kabinti, kaip meniškiau gir
liandas prikalti. Kinclytė su broliu, ku
riuodu tris pirmąsias „Messijo“ giesmes 
mokėjo atmintinai, kalė ties valgomojo 
durimis užrašą: „Palaimintas, kurs atei
na Viešpaties vardan“. Panelė davinėjo 
broliui vinis ir recitavo:

Giedoki, nemirtingoji siela, žmonijos 
atpirkimą, Ponaitis gi, plaktuku kalda
mas, traukė toliau:

Kurį mūs žemėj įsikūnijęs Mesijas 
įvykdė.

Patenkintas Bodmeris žiūrėjo į sparčiai 
dirbančius talkininkus, ir šypsodamasis 
galvojo:

— Kalkite, pinkite... Tačiau Klopštokas 
priklauso tik man, man vienam!

Čia jis pamatė kampe stovinčią jauną 
mergaitę, kuri ne tik pati nieko neveikė, 
bet ir iš kitų šaipėsi.

— Na, Serafiną, gal ir jūs kiek prikiši- 
te savo rankeles? O gal tas darbas jums 
per prastas?

— Ne, tas darbas man per ennuyant, 
mon cher oncle.

— Nuobodus, sakykite, ir dėde. Nesidi- 
džiuokite taip savo prancūziškais trupi
niais. Dėl Klopštoko galėtumėte kiek pa
krutėti.

— Tai, jeigu čion vyktų bent ponas 
Hagedornas, kuris rašo gražias daineles!

Net pamėlynavo Bodmerio veidas.
— Moteriške, nepiktažodžiauk, netark 

tuodu vardu greta.
Bodmerį paėmė baimė. Ką pamanytų 

Klopštokas, jeigu pamatytų šį diegą? Tur 
būt, nenorėtų nė jo namuos gyventi.

— Žiūrėkite, kad nesirodytumėte ponui 
Klopštokui!

— Nė nemanau. Toki šventuolėliai man 
per... ennuyant, — atrėžė mergaitė, ir, 
padariusi dėdei reveransą, išrūko pro du
ris.

Vainikai jau buvo sukabinti, girliandos 
prikaltos, ir „Messijo“ garbintojų būrys 

tyliai kuždėjosi. Staiga kažkas šūktelėjo:
— Važiuoja!
Visi šoko prie durų. Jaunajam Kineliui 

barškėjo dantys, jo sesutė spaudė ranką 
prie savo nerimstančios širdies. Suklypu
si pašto karėta išlindo iš kitos gatvės, pri
važiavo prie vartų, sustojo, ir iš jos išli
po Klopštokas...

Bodmeris tik tada atitoko, kai pasku
tinis iš linkčiojančių ir tarnaujančių sve
čių atsisveikino, kai jis pats atsisėdo prieš 
Klopštoką už stalo ir kai senasis tarnas 
Vendelinas atnešė valgius. Dabar jis vog
čiomis ėmė stebėti savo valgantį svečią. 
Tiesą sakant, jo svajonėse „Messijo“ dai
nius visai kitaip išrodė. Sis gi, kur prieš 
jį sėdėjo, buvo stiprus, augalotas ponas, 
su pasauliečio manieromis, pagal madą su
sifrizavęs ir apsitaisęs. Valgė jis su visai 
geru apetitu.

Staiga Klopštokas pakėlė akis nuo lėkš
tės ir, lyg ko ieškodamas, dairėsi ant sta
lo.

— Tarnas užmiršo vyną, — pagaliau 
tarė.

— Ne, jis neužmiršo, aš niekad vyno 
negeriu. Nuo jo tirštėja kraujas ir surem- 
bėja dvasia.'

— Nuostabus dalykas! O mano mintys 
nuo jo kaip tik gauna sparnus.

Giliai atsidusęs Bodmeris pasišaukė 
Vendeliną ir tarė:

— Nueik į rūsį. Ten yra dvi bonkos 
vyno. Atnešk vieną.

Klopštokas vienu ypu ištuštino pirmąjį 
stiklą.

— Ilga kelionė troškina, — teisinosi jis.
Kada gi svečias prisipylė ketvirtąjį sti

klą, Bodmeris neiškentė:
— Meisteri, kūrinio vardan! Jūs nega

lėsite šiandie dirbti.
— Aš ir nemanau Ciuriche dirbti!
Bodmeriui vos nesustojo plakusi širdis. 

Ilgai jis negalėjo žodžio ištarti. Pagaliau 
prabilo:

— Aš buvau manęs, kad jūs čia norėsi
te „Messiją“ pabaigti? Ar jau greitai ga
lėsite rašyti „finis“?

— Ketvirta ir penkta giesmė beveik 
pabaigtos, — pasakojo rūškanas poetas.

— Daugiau ne?
— Ne. Prakeiktoji meilė Langenzalco- 

je*) sutrukdė.
Tamsta, kaip gali taip šnekėti apie 

kilniąją Šmidtaitę? Kiek turės būti jūsų 
kūrinio giesmių?

— Dvidešimts.
— Dvidešimts! Ir tik penkios parašy

tos! Reikėtų pasiskubinti.
— Gal visai ir nepabaigsiu.
— Nepabaigsite! Ne, taip negali būti! 

Jūs turite dirbti, jūs turite! Viso kultū
ringo krikščioniško pasaulio vardu aš jus 
maldauju!

Klopštokas linktelėjo galva.
— Turėkite, meldžiamasis, kantrybės. 

Prisiversti aš negaliu. Turiu laukti, kol 
ateina įkvėpimas.

*) Gyvendamas Langenzalcoje, kur bu
vo gavęs naminio mokytojo vietą, Klopš
tokas pamilo savo dėdės dukterį Mariją 
Šmidtaitę ir „Fanny“ vardu ją išgarsino 
savo eilėraščiuose. Bet Šmidtaitę jo ne
mylėjo. Klopštokas dėl to labai sielojosi 
ir, pagaliau, išvyko pas Bodmerį.
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Didysis poetas nusižiovavo. Bodmeris 
nuvedė svečią į jam skirtą kambarį. Po 
poros minučių slapta žvilgterėjęs pamatė, 
kad „Messijo“ autorius pentinuotas ir ba
tuotas tyso ant kanapos ir giliai kvėpuo
damas miega.

Bodmeris nuėjo į savo „muziejų“ kli
binti „Noę“ su jo laivu. Tačiau visai kitos 
mintys nuolat jam lindo į galvą. Dažnai 
jis dėjo plunksną į šalį ir lingavo galva.

Arklio žvengimas išblaškė Bodmerio 
mintis, kurias jam, pagaliau, buvo pavy
kę sutelkti. Mažasis ponas pribėgo prie 
lango ir pamatė, kaip „Messijo“ kūrėjas, 
vikriai užšokęs ant slapta pasisamdyto ar
klio, nudūmė gatve, ir kaip smalsiai jį 
nulydėjo gatvėmis slankiojančių merginų 
akys. Dieviškasis kūrėjas nujojo ne dan
gišku Pegasu, bet visai žemišku gyvuliu!

Jonas Jokūbas Bodmeris vis reikšmin
giau lingavo galva...

Tik betemstant, prie garuojančios ka
vos puodelių, Bodmeris gavo valandėlę 
pasikalbėti su nuvargusiu svečiu. Iš tolo 
jis pradėjo kalbą. Pasidžiaugė, kad menas 
jų laikais klesti. Paskui priėjo prie „Mes
sijo“, ir Klopštoko širdis suminkštėjo. Jis 
pagyrė Ciurichą, geruosius jo gyventojus, 
didingus kalnus. Tada Bodmeris išdrįso 
užsiminti apie savo „Noę“. Rausdamas, 
lyg mergaitė, išsitraukė jis storą rankraštį 
iš savo ilgojo švarko kišeniaus ir dreban
čiu balsu ėmė skaityti.

Beskaitant graudžiąją sceną, kurioj 
Dievas maldingajam patrijarkui skelbia, 
kad tik jis vienas esąs teisingas ir dėlto 
būsiąs išgelbėtas iš baisaus tvano, prieš
kambaryje kilo riksmas. Staiga atsivėrė 
durys.

— Maloningasis ponas įsakė nieko ne
leisti, kada pas jį yra Klopštokas.

Kitas šiurkštus balsas prarėkė rūpes
tingąjį Vendeliną.

— Tavo maloningasis ponas mane pa
žįsta, ir ateinu aš čion kaip tik dėl Klopš
toko.

Pro duris įlindo raudona nosis, išpur
tę veidai, didelė galva su pasišiaušusia 
frizūra. Paskui įsirito dručkis vyras. Sku
biai paslėpė Bodmeris savo brangųjį rank
raštį. . Nustebęs Klopštokas pažiūrėjo i 
naująjį svečią ir pamažu atsistojo.

— Na, ar jau akelės aptemę? Nustebi
nau? Nė nesapnavai, ponas brolau, mane 
sutikti?

— Šultesas!
— Na matai, kur susitikom po tavo is

paniško atsisveikinimo Jenoje. Eik šen, 
prispausiu prie širdies!

Nutukęs „ponas brolis“ taip apsikabino 
lieknąjį poetą, kad to ’net puošnioji api- 
kaklė nukrypo i šoną. Nejučiomis ją pa
sitaisęs, Klopštokas žiūrėjo, kas čia bus 
toliau. Šultesas atsisėdo į minkštą kėdę ir 
ištiesė į vidurį aslos kojas. Paskui išsi
traukė iš bato aulo seną, baisiai apdegu
sią olandinę pypkę ir paklausė:

— Turi tabako? Klopštokas padavė iš
siuvinėtą krepšiuką ir tarė, atsisukęs į 
šeimininką:

— Jei ponas Bodmeris leis?
— Dar ko, leis? Tokio žodžio Jenos 

studentų* žodyne nėra, — kalbėjo „ponas 
brolis“, leisdamas debesis dūmu.

Visi nutilo.
— Pasakok gi, kaip tau sekasi, — pra

dėjo Klopštokas.

— Sekasi? Ne taip gerai, kaip tau. Po 
pusės metų, kaip tu išvykai, prakeikti 
biurgeriai ir mane iškrapštė iš Jenos. Aš 
nuvykau į Giesseną. Tai tikrai puikus liz
das, kaip mane gyvą matai, „ponas bro
lau“. Vidury dienos gali ten rinkoj kala
vijų švaistytis, nieks tau nieko nesakys 
Gyvenau puikiai. Paskui pasipynė nelai
mė. Jaunas mamos lepūnėlis pakibo ant 
mano kalavijo. Norėjo man duoti tvirto
vės? Pašvilpkite, galvojau sau. Po aštuo- 
nių dienų aš jau buvau laisvoje Šveicari
joje.

— O ką tu čia veiki? Kuo vertiesi?
— Aš? O kam mes ėjome mokslus 

aukštosiose mokyklose? Mokau jaunuosius 
Ciuricho ponaičius kalavijo meno. Lep
šiai berniokai, bet pinigingi. O tave kas 
čion atvedė, paršioke?

Bodmeris atsidėjęs klausėsi jų kalbos. 
Dabar jis net pašoko:

— Pone, ką jūs darote? Kaip jūs drįs
tate dieviškąjį poetą vadinti tokiais žo
džiais?!

Nustebęs Šultesas pažiūrėjo į supykusį 
senuką. Paskui vėl kreipėsi į Klopštoką:

— Tiesa, girdėjau, kad tu jau tapai 
garsia bestija. Esi parašęs kažkokį šventą 
daiktą. Girdėjau. Skaityt to ašarų šaltinio 
neskaičiau. O, kaip tu pasikeitęs, senas 
drauguži!

Klopštokas priėjęs prie Bodmerio ke
liais žodžiais atsiprašė už draugo liežuvį. 
Šultesas kreivai nusišypsojo.

— Aha, informuoji senąjį poną, kokią 
laukinę bestiją jis mato. Mat jį Dievulis. 
Aš jau eisiu. Be to, nesu pratęs taip ilgai 
su sausa gerkle sėdėti. Bet ir tu, ponas 
brolau, eisi drauge su manim. Aš žinau 
puikią vyninę smuklę. Turi tu ją pama
tyti.

Klopštokas stovėjo, nežinodamas ką 
daryti. Tada jį nutvėrė „ponas brolis“ ir, 
nedavęs nė atsisveikinti su žado netekusiu 
Bodmeriu, išsitempė pro duris.

Po geros valandėlės įsėlino, į kambarį 
Vendelinas.

— Maloningas pone! Ar tai šis turi būti 
Klopštokas? Aš jau net pradedu manyti, 
kad jie mums atsiuntė netikrą!

Bodmeris nieko nesuprato, ką tarnas 
kalbėjo. Tik jis dar labiau lingavo galva.

Jau dvi valandos, kaip laukė ponia 
Doris Hircelienė, 0 Klopštokas vis dar mie
gojo. Kai Vendelinas buvo įėjęs žadinti, 
dieviškasis poetas taip sviedė įj į batų ožiu
ku, kad tas vos spėjo pasilenkti; ir save ger
biąs senukas atsisakė dar kartą mėginti. 
Bodmeris taip pat privengė eiti pas mie
gantį dainių. Jis tik stengėsi mokslingais 
sąmojais kalbinti madame Hircelienę. Šiai 
moteriai jis buvo labai palankus, kiek, ži
noma, tai leido jo asketiški, nevedusio 
žmogaus principai. Tik jai vienai jis pa
sisakydavo savo kūrybos paslaptis. Ir 
šiandie jis pradėjo pasakoti apie savo 
„Noės'r augimą ir klausti jos patarimo dėl 
vieno kito ginčytino klausimo. Tačiau po
nia Doris nekantriai pešiojo ant kaktos 
sufrizuotas plaukų gijas, slapta žvilgčio
jo į sieninį laikrodį, krapštėsi savo pom- 
padurę*), kėlėsi, vėl sėdosi ir tik puse

*) pompadour — moterų krepšelis, ku
rį nešiodavo pasikabinusios ant rankos. 
Vardą gavęs iš markizės Pompadour, kuri 
jį įvedė.

lūpų atsakinėjo. Kada gi Bodmeris išsi
traukė savo rankraštį, kad pacituotų kal
bamą vietą, ji tiesiog paklausė:

— Kada gi ponas Klopštokas pasiro
dys?

Bodmerio širdis visai apkarto. Piktai 
jis sučiaupė lūpas, ko jau nebuvo atsitikę 
nuo ginčo su Gottšedu laikų, ir atsakė:

— O, tai gali dar ilgai trukti. Ir aš 
spėju, kad jaunasis ponas šiandie neišro- 
dys per daug maloniai. Man rodos, kad 
jis naktį nusirito nuo laiptų!

Tai buvo perdėta. Bet, kad Klopštokas 
šlitinėdamas poną Joną Jokūbą pažadino 
iš saldaus rytinio snaudulio, tą ir Vende
linas galėjo patvirtinti.

Ponios. Doris akyse pasirodė priekaiš
tas. Bodmeriui pasidarė trupučiuką gėda. 
Tas ponią vėl sujaudino, ir ji švelniai 
tarė:

— Argi aš jums, meisteri Bodmeri, ne
sakiau? Jūs laukėte Serafo, ir dabar ste
bitės, kad atvyko žmogus.

Bodmerio veide vėl pasirodė pikta šyp
sena.

— Jums tai, žinoma, labai malonu?
Ji kiek užraudo. Bet paskui griežtai 

tarė:
— Taip, Bodmeri. Su angelu mes dar 

labiau nesusigiedotume.
Gerą valandėlę abu tylėjo.
Staiga atsibarė durys ir įėjo gražiau

siais savo rūbais apsivilkęs, su giedriausia 
šypsena veide, ilgai lauktas poetas. Tuo 
pat momentu suskambėjo durų varpelis ir 
„Messijo“ dainiaus gerbėjų būrys įsiver
žė į kambarį. Jaunasis Kinelis bandė kaž
ką sakyti, bet buvo taip susijaudinęs, kad 
tik linkčiojo ir linkčiojo prieš Klopštoką, 
o jo sesutė tik raudo ir raudo. Tada žodį 
paėmė ponia Doris Hircelienė:

— Keletas jaunų demoiselles ir mes
sieurs, visi „Messijo“ dainiaus gerbėjai, 
sumanė rytoj suruošti Tamstos garbei iš
kylą į Ciuricho ežerą. Ir štai mes atėjo
me, ponas Klopštokai, jus mandagiausiai 
ir nuoširdžiausiai kviesti. Tačiau jums 
reikės, — šypsodamosi pridūrė, — trupu
tį anksčiau atsikelti, arba visai negulti, 
kaip jums geriau patiks.

Klopštokas padėkojo ir pasakė, kad 
verčiau negulsiąs.

— Dabar gi, — kalbėjo ponia Doris to
liau, — kiekvienas kavalierius turi išsi
rinkti damą, kurią rytoj globotų.

Klopštokas nusilenkė ir išsirinko ją 
pačią. Ponia Doris užkaito ir šypsodamosi 
kalbėjo:

— Mane, seną moteriškę...
Užuot ką sakęs, Klopštokas tik švel

niai pabučiavo jai ranką. Pagaliau atsi
minė ponia Doris ir šeimininką pakviesti.

— Dėkoju! Toki dalykai ne seniems 
protingiems žmonėms, — burbtelėjo Bod
meris.

Toks atsakymas ponią supykino, ir ji 
žiauriai atšovė:

— Tiesą sakote, bus varginanti diena.
Bažnyčios varpai pranešė, kad jau vi

durdienis, ir svečiai išnyko. Ponia Doris, 
eidama pro virtuvę, tarnaitei liepė į ry
tojaus iškylą jos vardu pakviesti ir de
moiselle Serafiną.

Pietūs praėjo daug linksmiau, negu 
vakar. Klopštokas džiaugėsi būsima ryto
jaus iškyla ir kalbėdamasis su Bodmeriu 
atidarė visus savo malonaus būdo regis
trus. Prasiblaivė ir gerasis senelis. Jis vėl
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džiaugėsi, kad gali mylėti savo svečią. 
Klopštokaš atsikėlė ir tarė šypsodamasis:

— Tėvai Bodmeri, ką aš jums parody
siu.

Po kelių akimirksnių jis grįžo iš savo 
kambario su smulkiai prirašytais lapais.

— Šįryt aš dirbau.
— šįryt dirbote?
— Taip, tėvai Bodmeri. Nebarkite ma

nęs už vyną. Kartais ir jis padeda.
Klopštokaš ėmė skaityti graudžią isto

riją apie Abbadoną, taurųjį velnią, kuris 
visas upes išbraidžiojo, visas dykumas iš
klampojo, visus nuošaliausius šilus išlan
džiojo ieškodamas Messijo, kad jį atpirk
tų. Bodmerio veidas vis giedrėjo ir gie
drėjo. Lyg koks dangiškai malonios ban
gos, supo jį ritmo srovė, ir kaip ištroškęs 
dykumos keliauninkas ilgai lauktos vers
mės vandenio, gėrė jis skambių žodžių 
grožį. Prieš jį sėdėjo visai kitas žmogus! 
Kokia tauri ir išbalusi buvo Klopštoko 
kakta, kaip degė akys! Visas jis tarytum 
kokiais spinduliais spindėjo. Čia buvo 
tikrasis „Messijo“ dainius, tas dieviškas 
jaunikaitis, kurį buvo išsisvajojęs nemigos 
naktimis Jonas Jokūbas. Bodmeris buvo 
labai, labai laimingas.

Staiga Klopštokaš ėmė nerimti, ryti 
žodžius, neteisingai kirčiuoti, ir paskuti
nes šiurpes eilutes skaitė nenatūraliu, ne
tvirtu balsu. »

Jautrus jo meniškas instinktas sakė, 
kad jų klauso kažkas trečias. Prakaito 
lašai išpylė jo kaktą. Pagaliau jis padėjo 
išrašytus lapus ir atsigrįžo į duris.

Ten stovėjo žavi jauna mergaitė.
Dabar pabudo ir Bodmeris iš dvasios 

pagavimo. Praėjo dar gera valandėlė, ligi 
jis galėjo kalbėti.

— Serafiną, — pagaliau jis sušuko: — 
Argi aš tau nesakiau, kad būtum savo 
kambaryje?

Serafiną tik nusišypsojo ir lėtai ėjo 
prie Klopštoko. Šis ūmai nugalėjo savo 
sumišimą, ir Bodmeris baisėdamasis ma
tė, kaip angeliškasis jaunikaitis vėl tapo 
pasauliečiu, grakščiai nusilenkė mergičkai 
ir net pasakė porą galantiškų komplimen
tų.

— Mano seserėčia — vos pratarė Bod
meris.

Klopštokaš nustebęs pažiūrėjo į jį.
— Kodėl aš tik šiandie matau demoi

selle?
— Aš jai įsakiau nesirodyti, kol jūs čia 

būsite. Ji yra lengvabūdis padaras, ir apie 
rimtus dalykus visai nenusimano.

Klopštokui šie žodžiai buvo skaudūs. 
Jis dar kartą nusilenkė ir tarė:

Tokia jauna mergaitė dar spės rimta 
pribūti, ar ne tiesa?

— Matote, ponas oncle, tai sako jūsų 
jaunikaičių pavyzdys, šventasis paukšte
lis.

— Serafinai
Klopštokaš šyptelėjo.
— Aš jaunikaičių pavyzdys! ir dar 

šventas! Man rodos, čia manyta, kad aš, 
lyg Jonas Krištytojas, nešioju ašutinį rū

Daug yra pavyzdžių jūsų pačių atmintyje ir istorijoje apie tuos, kurie jau 
paskutinį karta šiame gyvenime atsidusdami galėjo pasakyti: „padariau ką galė
jau; stengiausi atlikti savo pareigą“. Juk ir tu nežinai, kada teks paskutinį kartą 
atsidusti.

bą ir valgau tik skėrius ir laukinių bičių 
medų?

Dabar nusišypsojo ir Serafiną.
— Ak, ponas poete, visai kitaip man 

jus buvo nuvaizdavę. Jūs gi esate visai 
padorus žmogus.

Bodmeris dar kartą bandė stabdyti:
— Meisteri, negaišinkite savo brangaus 

laiko su šita mergina. Aš degte degu, kad 
tik greičiau skaitytumėte savo puikųjį 
epizodą. Serafiną dar nė eilutės jūsų ne
skaitė.

Bet Klopštokaš vis šypsojosi:
— Tokiai maloniai mergaitei, kaip de

moiselle, visai nereikia skaityti, nebent 
oadainuoti kokią linksmą Hagedorno dai
nelę. Tą tai aš mielai norėčiau išgirsti iš 
jūs lūpelių.

— Hagedorno? — savo ausimis nenorė
jo tikėti Bodmeris.

— Taip, ponas Bodmeri, aš labai jį 
branginu. Ir aš labai norėčiau turėti bent 
lašelį jo kraujo. Man jis labai praverstų.

Serafiną atsisėdo prie jų. Nesivaržyda
ma, ji žiūrėjo savo didelėmis akimis į 
Klopštoką.

— Tad štai kaip išrodo didelis poetas! 
Tiesą sakant, taip, kaip ir visi jauni po
naičiai. Tuo aš labai džiaugiuosi, — nuo
širdžiai ji kalbėjo. — Bet sakykite, kam 
jūs rašote tokius šiurpulingus dalykus 
apie kapus, teismą, tamsybes, kuriuos aš 
tik ką girdėjau? Gali dar kam plaukai pa
sišiaušti, — ir vėl ji nusijuokė.

— Baisu, baisu, — murmėjo Bodmeris.
Bet Klopštokaš visai nepyko ir kalbėjo 

Serafinai gražiausių žodelių.
Bodmeris ilgiau negalėjo tokios kal

bos klausyti ir tyliai išslinko į sodą. 
Klopštokaš su Serafiną taip buvo užsi
kalbėję, kad negreit jo išėjimą pastebė
jo ir tuo tik apsidžiaugė.

Jau buvo visai pavakarė, kai gatvėj ę, 
ties Bodmerio namais, kažkas baisiai 
švilptelėjo ir žiebė į vartus. Klopštokaš 
viską palikęs išlėkė į kiemą, kad padauža 
Šultesas neatsitrenktų į namus ir nepri
dirbtų dar daugiau riaušių.

Naktį Bodmeris pašoko iš lovos. Ties 
jo vartais skambėjo trenksminga Jenos 
studentų dainuška:

Pons broli, į dešinę,
Pons svaini, į kairę,
Išgersime vyno džiaugsmingąją taurę 
Sveikatos mieliausios...

Aiškiai Bodmeris atskyrė pragertą bo
są ir vadžiojantį tenorą. Sį jis pažinojo. 
Ak, tai buvo...

Kai jis pro langą iškišęs galvą pažiū
rėjo, daina nutilo. Viršuj jo galvos užsi
trenkė mansardos langelis ir paslėpė ge
rai jam pažįstamą seserėčios juoką. Pas
kui jis girdėjo, kaip svečias grabaliojo 
sienas. Bodmeris prasivėrė duris.

— Klopštokai, Klopštokai! — jo bal
sas nebuvo piktas, tik neapsakomai bai
mingas ir liūdnas.

— Ką jūs čia, tėvai Bodmeri! Jūsų 

draugas, Senasis Noė, išrado vyną ir vis 
tik buvo teisingasis. Taip, kaip tik dėl to 
nė didysis tvanas jo neįveikė...

Ciurichas dar ramiai snaudė, kai ankš- 
tybieji varpų garsai maišėsi su šnaran
čiais žingsniais ir skardžiais balsais žmo
nių, einančių į paežerę. Jie ėjo poromis: 
madame Doris su Klopštoku, Serafiną su 
jaunuoju Kineliu, jo sesutė su daktaru 
Hirceliu, ir dar saujelė ciurichiečių po
niučių ir ponulių. Paskiausiai žengė Šul
tesas su nelaiminga auka, kuriai buvo pa
vesta prižiūrėti užkietėjusį padaužą.

Ežerą dar gaubė ryto rūkas. Valtis jau 
laukė. Negaišuodami visi susėdo ir tyliai 
pasinėrė lengvajame rūke. ‘

Pamažu, pamažu rūkas ėmė kilti. Pasi
rodė keletas namelių, paskui žalias eže
ro krantas. Reginys vis plėtėsi. Pagaliau 
atsidarė visas nuostabusis vaizdas: žali 
vynuogynai, margi kaimiečių namukai, 
virpančios laivelių burės ežere, švelniai 
kylančios kalvos ir didingi snieguoti mil
žinai. O viršuje galinga pietų krašto sau
lė, kurios šiauriečio Klopštoko akys ne
buvo dar mačiusios. Pora jaunuolių jau 
buvo bepradedą triukšmauti, bet pama
tę, kad poetas giliai paskendęs mintyse, 
vėl greit nutilo. Šultesas būtų dėl tokių 
švelnių dalykų nesivaržęs, tačiau be mie
go praleista naktis ir lengvai kutenanti 
ryto saulė visai sulipdė jo blakstienas.

— Kaip aš jums esu dėkingas, draugai, 
kad jūs davėte man tai pamatyti! Kaip 
aš jums dėkingas! — nutraukė Klopšto- 
kas tylą ir kiekvienam paspaudė ranką.

Visi buvo sujaudinti, tik Serafiną vis 
nesiliovė šypsojusis.

Kilo paprastas dienos triukšmas. Eže
re šūkavo valtininkai. Atgijo ir iškylos 
dalyviai. Pradžioje jie, žinoma, kiek var
žėsi. Bet kai mergaitės ir berniokai pa
matė, kad didysis poetas juokiasi, plepa, 
džiaugiasi lygiai taip pat, kaip ir jie, ta
da atkrito visos sąvaržos, ir jie pasirodė, 
koki iš t'krr yra: saulėto krašto saulėti 
vaikai. Ponia Doris Hircelienė vedė toną, 
tyliuosius linksmu žodžiu pažadindavo, 
per daug įsisiautusius sudrausdavo. Ret
karčiais ji švelniai pažvelgdavo į savo 
kavalierių, kuriam kaip įmanydama pa
taikavo. Paskui ji užtraukė Hallerio „Do- 
rį“ ir vieną kitą Hagedorno dainelę. 
Klopštokaš jai pritarė.

Tuo tarpu saulė ėmė smarkiau kaitin
ti, kalnai ir ežero krantai, rodėsi, pri
slinko arčiau, vanduo tyvuliavo, lyg gyva 
aukso jūra. Varpų garsai paskelbė, kad 
jau vidurdienis. Iškylininkai priplaukė 
prie unksmingos saliukės ir išlipo į kran
tą. Po didžiuliais senais medžiais tuoj bu
vo paruoštas gausus stalas. Sultingi vai
siai ir pyragaičiai blizgėte blizgėjo. Vė
sioje žolėje gunksojo stori buteliai, ku
riuos ponas Šultesas pasveikino labai ma
lonia šypsena. Išalkusi jaunystė visas gė
rybes skaniai kramtė, vynas gi net ku
kliausiems atrišo liežuvius. Ponas dakta
ras Hircelis ragino išgerti į didžiojo sve
čio sveikatą, Klopštokaš — už mieląsias 
ponias, Šultesas karštai gyrė Šveicarijos 
laisvę ir lygino ją su Jenos studentų lais
ve. Tik kada jaunasis Kinelis pakėlė sti
klą už sveikatą kilniosios Šmidtaitės iš 
Langenzalcos, Klopštokui pasidarė nema
lonu. Ponia Doris kiek užkaito, o demoi
selle Serafiną dar labiau šypsojosi.
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Po pietų visi išsisklaidė po salelę. Šul- 
tesas išsitiesė seno buko pavėsyje ir grei
tai ėmė šnarpšti. Netoli jo įsitaisė, jau 
šiek tiek užsilinksminęs, daktaras Hirce- 
lis parūkyti savo pypkutę. Brolis su sesu
te Kineliai slapta pynė ąžuolo lapų vai
niką didžiajam poetui. Apsukrusis Ranas 
prisikabino prie Klopštoko ir ėmė davi
nėti gudrių patarimų, kaip galėtų jis dau
giau pelno iš savo talento gauti. Poetas 
buvo, pagaliau, priverstas jam tiesiog pa
sakyti, kad nori pabūti vienas. Verslinin
kas susiraukęs pasitraukė. Klopštokas gi 
nuėjo toliau į miškelį. Radęs prošvaistę, 
iš kur buvo matyti didelis plotas ežero, 
sustojo ir ėmė dairytis. Viskas aplinkui 
žėrėjo tokiomis ryškiomis spalvomis, kad 
net akys raibo. Vešlų gamtos grožį poe
tas gerte gėrė. Jis jautė, tarytum jo sie
la pradeda žydėti ir joje auga toki ga
lingi jausmai, kad vos nesprogsta nuo jų 
krūtinė. Pilki, pilkutėliai jam išrodė visi 
jo praėjusieji metai, skystutė ta jo bu
vusioji meilė, bespalvė kūryba. Štai kur 
gyvybė, tikra, gausi gyvybė!

Iš jo krūtinės ėmė veržtis žodžiai. Iš
syk lėtai, paskui vis galingiau ir galingiau 
tekėjo pilnas spalvų ir skambumo gamtos 
himnas.

Kai Klopštokas grįžo, visa draugija 
greit vėl sugužėjo į valtį ir pasileido per 
supančias bangeles. Klopštokas paskaitė 
savo naująjį eilėraštį. Ponia Doris klau
sydama visa virpėjo ir stipriai įsikabino 
ranka į valties kraštą.

Baigęs skaityti, Klopštokas nutilo ir 
apsidairė. Jo žvilgsnis susitiko su pora 
spindinčių akučių.

— Čia tai gyva poezija, meisteri Klopš- 
tokai! Čia tai gyvybė! Nedainuokite dau
giau apie mirtį ir tamsybes. Dainuokite 
apie gyvenimą! — šaukė Serafiną.

Vėlai jie grįžo namo. Buvo jau tvan
ki naktis. Toli kažkur žaibavo. Tarytum 
klaidžiojančios ugnelės, aplink ežerą spin
dėjo kaimiečių nameliuose žiburėliai...

Taip viskas ėjo ir toliau. Su senaisiais 
draugais Klopštokas pravaikščiodavo po- 
pietęs, su Šultesu prasibelsdavo naktis, su 
demoiselle Serafiną praplepėdavo rytus. 
Naujieji gerbėjai susirasdavo jį Bodmerio 
namuose ir kviesdavosi pietų, pusryčių, 
vakarienių. Bodmeris retai, oi kaip retai, 
gaudavo išgirsti trumputį „Messijo" sky
relį. Senasis ponas jautėsi visai į šalį nu
stumtas ir gėrė kartėlį, kiek tik jo širdis 
galėjo pakelti.

Jis dar bandė Klopštoką gelbėti. Sera
finą išsiuntė pas jos tėvus. Įkyriuosius 
gerbėjus išvarydavo, sakydamas, kad po
nas Klopštokas nuvargęs ir prašė nieko 
neįleisti. Kai visa tai nieko negelbėjo, pa
čiam poetui jis atskaitė graudžią, pilną 
priekaištų liamentaciją. Bet Klopštokas 
kaip tik ruošėsi tada eiti į Kūnelius va
karienės, ir žiauriais žodžiais nutraukė 
"«n.elio privadžiojimus.

Pagaliau baigėsi svečiavimosi laikas. 
Draugai maldavo poetą dar pabūti. Bet 
surūgęs Bodmerio veidas sakė, kad jau 
gana.

Po tiek gražių dienų ištiko lietingas 
rytas. Tik trumpą valandėlę numigęs, 
Klopštokas tvarkė savo lagaminus. Pa
baigęs juos tvarkyti, žiūrėjo į pažliugu

sias Ciuricho gatves ir laukė pašto karė
tos.

Su Bodmeriu jau iš vakaro šaltai jis 
atsisveikino. Tai buvo Klopštokui paran
ku, nes dabar galėjo netrukdomas išgy
venti atsiskyrimą nuo draugų.

Lengvutis ilgesys spaudė Klopštoko 
širdį. Pilkas lietus, tyla ir vienatvė visai 
jį pribaigė. Jį ėmė slėgti sunkus jausmas, 
kurį pajunta kiekvienas dar nesurembė- 
jusios sielos žmogus, per godžiai gėręs 
šios žemės malonumus. Jam išrodė, kad 
jis nevertas savo draugų, kad jis blogas 
ir nenaudingas.

Galvodamas apie savo atvykimą, tik 
dabar Klopštokas atsiminė, kaip tada vir
pėjo Bodmerio balsas. Jo atminty vienas 
po kito atgijo visi geri Bodmerio žodžiai, 
visas jo tėviškas rūpestingumas, ir lyg 
sunkus kalnas prislėgė jautrią poeto šir
dį. Giliai susigėdęs pamatė, koks jis buvo 
nedėkingas! Taip nedėkingas ir žiaurus, 
kaip tik jaunystė gali būti senatvei.

Dabar jau buvo per vėlu. Jis nenorėjo 
senelį žadinti ir atsiprašyti. Jis gėdinosi 
jam ir pasirodyti. Tačiau jis norėjo bet 
kokiu būdu gerajam seneliui parodyti, 
kad jį myli.

Valandėlę pamąstęs, Klopštokas atsiri
šo savo lagaminą ir išsiėmė „Odės Ciu
richo ežerui" rankraštį. Skubiai parašė 
keletą dėkingų žodžių, įslinko į Bodmerio 
„muziejų“ ir įkišo į popierius ant rašo

mojo stalo. Paskui išėjo iš namų, sėdo į 
atvykusią karėtą ir dingo tirštame rūke.

Po valandos sulinkęs ir pavargęs Bod
meris ėjo į savo darbo kambarį. Viena 
styga jo sielos buvo jau nutrūkusi, vienas 
garsas amžinai nutilęs. Jis buvo pasenęs 
Niekas jam nepakeis to, ką prarado. Tin
giai jis pasiėmė popierio, plunksną ir pra
dėjo rašyti. Savo tolimam draugui Eval
dui Kleistui, kurio niekada nebuvo matęs, 
bet kuris jį suprasdavo, kaip niekas ki
tas. Kartus nusiskundimas b”--' tas raš
tas Po valandėlės padėjo plunksną. Šian
die jis buvo toks pavargęs, toks bejėgis. 
Susimąstęs ėmė sklaidyti ant stalo popie
rius.

Staiga krūptelėjo: Klopštoko odė. Pra
dėjo skaityti. Ir pamažu, nenoroms atsi
leido jo neapykanta ir kartėlis. Sutirpo 
iškilminguos kūrinio garsuos. Kai pabaigė 
skaityti, širdy nebuvo nieko kito, kaip tik 
gilus ilgesys. Ir jis ėmė rašyti savo drau
gui toliau:

„Nežiūrint visa ko, tai yra poetiška 
jėga, kuria mes turime didžiuotis. Ir aš 
tikiuosi, kad Dievas, suteikęs jam genijų, 
turi jį mylėti ir atvesti į tikrąjį kelią".,

Gaila tik, kad ponas majoras Kleistas 
vos galėjo šiuos gražius sakinius įskaityti. 
Raidės buvo visai nublukusios. Ant jų 
buvo dvi didelės dėmės.

Iš Roberto Hohlbaumo laisvai išvertė 
N. Večerkienė.
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DulkėsSunku surasti ką nors menkesnio, ką nors nuobodesnio, pilkesnio už dulkes, nusėdančias ant mūsų apavo...Dulkėmis paprastai vadiname ore esančias smulkiausias įvairių kietų medžiagų dalelytes. Paprasta akim žiūrint, dulkės mums atrodo visai vienodos. 50 kartų padidintos jos taip pat dar atrodo vienodos. Bet jeigu dulkes imsime tyrinėti 1000 kartų padidinę, tai įsitikinsime, kad didžiojo prancūzų gamtininko Pasteuro pasakojimas, jog gamtos visa didybė kaip tik pasireiškia mažybėse, yra teisingas.Pirmučiausia ta didybė pasireiškia skaičiuose. Būtent: mūsų gatvių ir kambarių oro viename cm3 priskaitoma po kelis šimtus tūkstančių dulkelių. Kalnų, laukų, ypač apaugusių augalais, oras dulkių turi žymiai mažiau, bet ir ten jos skaičiuojamos ne vienetais, o tūkstančiais.Pagal kilmę dulkės skirstomos į mine
ralines ir organines. Minerailnes dulkes sudaro mažiausios smiltelės, molio ir kitų mineralų kruopelytės, ugnikalnių pelenai ir kosminės, t. y., iš meteorų kilusios, dulkės. Organines dulkes sudaro augalų sporos, žiedų dulkelės, kirmėlių kiaušinėliai, bakterijos ir kiti mikroorganizmai bei jų apvalkalėliai.Tarp šių pastarųjų ypatingai įdomūs yra titnaginiai dumbleliai arba diatomė- jos. Tai labai maži padarėliai, todėl šimtą jų greta padėję, gauname tik vieną milimetrą atstumo. Neginkluota akis diato- mėjas pastebi pilkų dulkelių pavidalu tik tada, kai jų milijonai susirenka į vieną krūvą. Ir kokią formų begalę ir grožį slepia savyje ši menka dulkių krūvelė!Kiekvienas diatomėjos kūnelis sudarytas iš mažo gleivių grumulėlio, pridengto tvirtu kiauteliu. Kiautelis turi apatinę ir viršutinę puseles, užsidarančias panašiai, kaip dėžutė su savo viršeliu. Kiautelio medžiaga titnaginė, t. y., panaši į stiklą, todėl ne tik kad po diatomėjos mirties negenda vandenyje, bet ir kaitinant liepsnoje nepasikeičia. Kiautelio paviršius dailiai išpuoštas. Jis čia skersai, čia išilgai, čia ratu ar į abi pusi išbraižytas smulkiais brūkšneliais. Kitų tas paviršius, kaip korys, išmargintas duobutėmis; kitų vėl brūkšneliai eina iš vidurio į šalis, kaip spinduliai.Kiautelių pavidalai taipr. pat be galo įvairūs. Vienas apskritas, kaip žirnelis, kitas plonas, smailas, kaip adatėlė; trečias vėl pailgas, ketvirtas trikampis, penktas keturkampis, šeštas panašus į laivelį, septintas — į šaudyklėlę ir t. t. Gamtininkai yra pripaišę jų didelius albomus, bet kyla abejonė ar bent šimtoji tų nuostabių kiautelių dalis yra ten pavaizduota.Tinkamiausia diatomėjoms gyventi aplinka yra vanduo. Vienos jų, laisvai gyvenančios, grakščiai plauko vandenyje, vikriai viena kitos išsilenkdamos. Kitos, įvairiai viena prie kitos prisiklijuodamos, sudaro kolonijas, dažnai nuklojančias visą dugną arba vandeninių augalų pa- viržių.

Žingsnis po žingsnio, vis pirmyn
Baigiam metus. Duok sau savo skau

tiško pažangumo apyskaitą. Pažiūrėk, 
kokią padarei pažangą per šiuos metus; 
pažiūrėk, ką turėjai, ką galėjai padaryti 
ir ką padarei?

Skautybė yra progresas. Ji visada yra 
šuolis pirmyn. Ji nuolat srovena priekin, 
nuolat kopia aukštyn. Skautybės judėjimo 
negalima suprasti kitaip, kaip tik nuolati
nį tobulėjimą.

To judėjimo nariai turi progresuoti. 
Skautas savo rytmetinėje maldoje sako: 
DIEVE, PADEK MAN ŠIANDIE BŪTI 
GERESNIAM, KAIP VAKAR BUVAU. 
Tai nuolatinio troškimo kilti žodžiai; tai 
šauksmas į Dievą paremti tobulėjimo ke
lyje. Skautas (ir skautė) kasdien-turi būtiBet ir dirvožemyje diatomėjų pila. Dėl tokio jų mažumo, vienas vandens lašas virsta joms ežeru, galinčiu sutalpinti ir išmaitinti šimtus diatomėjų. Dirvožemiui jos labai naudingos, nes tai, kas jau kartą buvo gyvu kūnu, šaknims daug lengviau sunaudoti.Šie dailūs padarėliai dauginasi skildami pusiau. Ką tik pasidalinę, jie beturi tik po vieną kiautelio pusę, todėl antrą pusę turi sau iš naujo užsiauginti. Jų skilimas kartojosi taip dažnai, kad viena diatomėja per savaitę gali duoti visą milijoną naujų. Tat kiek jų prisidaugina per šimtus ir tūkstančius metų?! Todėl nenuostabu, kad daugelyje žemės vietų žmonės randa didelius sluogsnius, vien iš diatomėjų kiautelių sudarytus. Tie sluogs- niai vadinasi kalnų miltais. Pav., ant tokių „miltų“ yra pastatytas Berlyno miestas. Kadangi žemės paviršiuje diatomėjos dar tebėra gyvos, todėl sakoma, kad Berlynas stovi ant gyvų kūnų. Taip pat ir po mūsų kojų guli milijonai diatomėjų, tiesa, gal jau nebegyvų, bet vis tik puikiai išlaikiusių savo pavidalą.Tie kalnų miltai yra puikiausia medžiaga stiklui ir porcelenui gaminti. Jie taip pat sunaudojami dinamito gamybai bei 

Tokios yra dulkės, kai jas matai pro padidinamuosius stiklus.

geresnis. Vis vien kokiose sąlygose būtų, 
— jis turi būti geresnis.

Jo gerumas, jo tobulėjimas turi apimti 
visą jo gyvenimą, visus šio reiškinius ir 
visus veiksmus.

Mes kalbame apie skautišką pažangą, 
tariant, domimės ar Tavo, skaute, dvasia 
yra kilnesnė, ar Tavo troškimai yra tau
resni, ar Tavo skautybė gyvesnė kasdie
niniam veikime, ar Tavo skautiškas pri
tyrimas, išsilavinimas ir žinojimas dabar 
yra jau toliau pažengęs, kaip buvo šių 
metų pradžioje? Apmąstyki Ir skubėk 
praleistą darbą atlikti, nes laiko nebesu- 
sigrąžinsi.

SKAUTŲ AIDAS ir 1937 metais nori 
eiti drauge su Tavim, glauskis į gretą ir 
žengsime skautybės keliu. B. J.įvairių mineralų šlifavimui. O Šiaurės Sibiro žmones tuos miltus vadina valgomuoju akmeniu, nes, pristigę duonos, maišo juos su tikraisiais javų miltais ir valgo.Diatomėjos mėgsta drėgmę, bet vandeniui išgaravus, jos taip pat nežūsta. Nuo sausros jų paviršius apdžiūsta ir pavirsta į tvirtą pienelę, apsaugančią gyvą kūnelį nuo sunykimo. Gyvybės reiškiniai sustoja, bet nenutrūksta, o vandeniui po kiek laiko sugrįžus, vėl gyvenimo ciklas prasideda iš naujo.Vėjas tokias apdžiūvusias diatomėjas kartu su kitomis dulkėmis gali ilgai nešioti ore, todėl lietaus arba sutirpdyto sniego vandenyje jų niekad netrūksta. O kartais pasitaiko, kad Europos dulkėse randa tik Buenos-Aires apylinkių arba Venecuelos kraštų dirvožemyje gyvenančių diatomėjų; taip pat Šiaurės Ledjūrio pakraščių ar net dugno diatomėjų pasitaiko Antarkties ledynuose įšalusių. Vadinasi, vėjas arba vanduo jas gali nešioti tūkstančius kilometrų.Ne mažiau įdomumo turi ir kitos dulkių dalelės, bet jas jau sekantį kartą patyrinėsime, prisimindami, kad tik mi:’., bėse pamatysime visą gamtos didybę.

12



Pasididink žiemos pramogasRoginis dviratisLabai malonu pasigaminti rogutes, pašliūžas, dvirati ir kit. daiktus; ypatingai tai malonu, kai yra daug atliekamo laiko, o nėra kur jo sunaudoti. O dabar mes visi turėsime ilgas atostogas, taigi pabandykim bendrom jėgom padaryti medinį dviratį ir rogutes.Gal pasijuoksit šį šmotelį perskaitę ir pasakysit, kas gi žiemą dviračiu važinėjas. Tikrai, kad beveik nieks, bet mes vis dėlto pamėginsim padaryti dviratį ir galėsim sniegu važiuoti.Kaip tai yra malonu, įdomu ir visai nesunku, tik reik turėti kantrybės ir pasiryžimo, būtinai reik pradėtą darbą baigti iki galo.Taigi tik netingėkim, neleiskim laiko veltui ir tuoj prie darbo.Kaip matote iš piešinio, mūsų dviratis stovi ant trijų pašliūžų. Atskiras pašliūžas išpiaukim iš storos lentos, kaip nurodyta piešinyje. 1 pieš, yra pašliūža dviračio užpakalinei daliai; tokias pašliūžas reikia padaryti dvi. 2 pieš, yra dviračio priešakinės dalies pašliūža, kurią mes pritvirtinam prie vairo. Išgręžkit pašliūžoje skylutę, kad galima būtų įdėti ašį. Pašliūžų šonus reikia lygiai nutašyti, kad niekur nekliūtų, o lygiai šliaužtų sniegu; be to, galima apkalti plona skarda, taip pat, kaip jūs dažnai matote ant rogučių vėžių prikalta, bet tik reikia žiūrėti, kad vinių galvutės nekliudytų, reikia jas taip įkalti, kad susilygintų su skarda.Dviračiui rėmai daromi iš dviejų stiprių lentų ir dviejų gana didokų pagalių. Lentų platumas turi būti 8—10 cm. Kaip visa tai sujungti, matote iš bendro piešinio (3 p.).Priešakinėse lentų dalyse reikia išgręžti skylės, kad būtų galima įdėti vairą. Vairas daromas iš gana storo pagalio. Prie vairo galo varžtu pritaisoma priešakinė pašliūža taip, kad galėtų truputį judėti. Užpakalinės pašliūžos galima aklinai pritvirtinti, bet geriau padaryti judančiomis, tai daroma taip: prie apatinės dviračio lentos reikia prikalti gana ilgą ašį, kaip matot 4 piešinyje, prie tos ašies reikia pritvirtinti varžtu pašliūžas, tada užpakalinės pašliūžos taip pat judės, bet reik žiūrėti, kad nebūtų perdaug laisvos, tada dviratis negalėstinkamai judėti.Iš bendro piešinio (3 p.) matome, kad berniukas3 br. sėdi ant tam tikros padarytos sėdynės, taigi padarykim sėdynę ir mes. Darykim kaip kas gali, ar minkštą, ar kietą, ar oda aptrauktą, ai’ medžiaga. Ją reikia prikalti prie viršutinės lentos. O dar mes neturim vairo rankenos. Padarykim taip: į viršutinę vairo dalį įdėkim rankeną, o tą rankeną padarykim iš tokio medžio, kuris geriau patinka, aišku, rankena turi būti išlenkta; jei norit, galit nudažyti, galit vairą aptraukti medžiaga ar oda, kad geriau būtų laikyti ją rankose. Dar patogumo dėlei įtai- sykim kojoms padėti lentelę, kad kojos nekabėtų ore. Kaip tai pritaisyti, pažiūrėkit į piešinį 3. Kaip matote, ir viskas, dviratis baigtas!Taip pat pasinaudodami tais pačiais prietaisais galime padaryti puikias rogutes.Ar nepavydu, kaip tas berniukas važinėjas savo rogutėmis. Būtinai darykim visi, tai bus puiki Kalėdų dovana. E. Ch.

4 br.
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... Voratinkliai draikės be vėjo . . •
Buvo bobų vasara. Žąsys būriuoja

si, rikiuojasi ir skrenda į šiltesnę šalį. 
Žmonės laukuose, — bulbes susilenkę 
kasa. Medžių lapai auksėja. Kur tik 
žmogus neeisi, vis už nosies kliūva ploni 
siūliukai — voratinkliai. Kodėl? Iš kur 
jie?

Voratinkliai — vorų oro laivai, ku
riais jie ore plaukioja iš vienos vietos į 
kitą. Saulei leidžiantis susirenka vorai į 
aukštesnes vietas, ant aukštesnių šilų 
viršūnių ir laukia žemės sušilimo, kada 
jie, išskleidę savo „bures — voratinklius 
galės „išplaukti“! tai daro jie šitaip: vo
ras gerai įsitvirtina stovimoje vietoje, 
pakelia užpakalinę kūno dalį į viršų, taip, 
jog priekinė dalis esti nukreipta prieš 
vėją taip, kad vėjas išleidžiamus siūlus 
(voratinklius) vis nupučia. (Pav. 1.).

1 br.

Kada voras nujaučia, jog tų siūlų jam 
jau užtenka, nukanda jį toje vietoje, kur 
buvo prisistiprinęs ir pakyla į orą. Oro 
srovės jį kelia iš apačios į viršų, nes 
žemė labiau įšilus, negu oras. Taip kyla 
jis aukštyn ir aukštyn; labai dažnai žmo
nės vorus rasdavo ant aukščiausių baž
nyčių bokštų. Nauja oro srovė pasigrie
busi juos ir kitur nupučia, tokiu būdu 
vorai nukeliauja 30—50 km. Norėdami 
nusileisti žemėn, jie sutrumpina siūlą, ir 
lengvai nusileidžia žemėn.

Dažnai tie siūlai susivelia, nutrūksta, 
dėlto tokią daugybę palaidų siūlų ir ma
tome rudenį. Darvinas pasakoja, jog 
jam nuplaukus nuo vienos salos net apie 
100 km, vienu laiku laive atsirado bega
lės mažų vorelių; tai juk geri lakūnai!

Didžiausi oro keliautojai esti vilkvo- 
riai (Lycosidae), pavadinti dėl savo plėš
rumo, jie neturi tokių tinklų kaip nami
niai vorai, bet savo grobį kantriai perse
kioja, ir mikliu šuoliu nuduobia. Patelės 
dažnai suėda patinėlius. Patelės labai pa
vyzdingos motinos, ne retai paaukoja sa
vo gyvybę begindama vaikus.

2 br. Vilkvoris su kokonu.

Kiaušinėlius (penus) nešiojasi su sa
vim, kokone, kurs yra apvalių formų; jį 
padaro iš siūlų, jis esti 3/4 cm. diametro, 
(pav. 2). Per 40 min. kokonas esti pripil
dytas kiaušinėlių, šitą kokoną patelė visą 

laiką nešiojasi su savim. Išsiperėję vai
kai kokoną pergraužia, ir visi voriukai 
sulipa savo mamytei ant nugaros. Atro
do, lyg voras yra blusų apsėstas. Iš savo 
motinos greit išmoksta visokių gudrybių, 
ir jau po savaitės gyvena savarankiškai. 
Kokonas nėra jau taip lengvas. Buvo ban
dyta apgauti voras, į kokoną buvo įde
damas šratas, sveriąs 0,451 gr., o pats 
svėrė 0,0378 gr. — koks tai tvirtas su
tvėrimas, beveik 42 kartų už save sun
kesnį daiktą pakelia ir nešioja. Kai ku
rie vorai ir vandenyj gyvena, tai voras

3 br. Voras piratas.

piratas (Dolomedes fimbriatus), apie 20 
m/m. dydžio, lengvai pažįstamas iš gels
vų linijų užpakalyje (pav. 3). Toks voras 
įstengia, kovoti su 8 cm. ilgumo žuvele.

4 br. Žvirblinis voras.

Vorų esti įvairaus didumo, nuo mili
metro iki 10—15 cm. dydžio. Ypatingai 
didelis yra žvirblinis voras (pav. 4), ku
rio dydis siekia iki il8 cm., jis tačiau ne
nuodingas. Mūro sienose išsikasa urvus 
0,5—0,75 m. ilgio ir 5 cm. diametro. Mai
tinasi jis varlėmis ir kitais gana stam
biais sutvėrimais. Pas mus jo nėra.

Daug vorų esti net ir nuodingų, už 
vis labiau tropikų kraštuose.

Yra dar vadinami šokantieji vorai 
(Salticus scenicus) (pav. 5), Jie savo gro-

5 br. Šokantysis voras.

bį puola iš viršaus, pasispirdami nuo že
mės, tam tikru, tai rūšiai charakteringu, 
lyg ir spyruoklių.

Kai kas vorus priskaito prie vabalų, 
tačiau taip griežtai skirti negalima, nes 
juk vorų kūnas sudarytas iš dviejų pa
grindinių dalių, o vabalų iš trijų. (Pasi- 
stebėkit!). Be to, vaikai vorų išsirita tie
siai iš kokono, ir nepraeina fazių (meta
morfozių), kaip vabalai. ■ Be to viso jie 
yra stebuklingi šilkinių siūlų audėjai. Šie 
siūlai, būdami nepaprastai ploni, švelnūs, 
yra ir labai stiprūs.

Fizikas Arago pastebėjo, jog vora
tinklio siūlas gali išsitempti iki penke- 
riopo savo ilgio. Apdirbus voratinklio 
siūlą chemiškai, galima jis naudoti siuvi
mui, Vanduo, actas — siūlo netirpdo, tik 
stipri sieros rūkštis paveikia siūlą.

17 šimtm. šen ten skaitome, kad jau 
pradeda domėtis šia „pramonės“ šaka. 
Šis voratinklio siūlas, būdamas 5 kartus 
plonesnis už šilkaverpių siūlą, nė kiek 
neatsilieka nuo pastarojo savo stiprumu. 
Reikia supinti 90 voratinklio siūlų, kad 
gautų- paprasto storumo šilko siūlą.

Daug domėtasi voratinklių siūlais 18 
šimtm. Bon d e S a i n t-Gį i 1 a i r e, o 
ir jaunas dar tuo laiku R e a u m u r‘a s 
domėjosi voratinklio siūlų apdirbimu.

Ispanijos abatui Termeyer per 
savo 30 metų bandymus pasisekė gauti 
673 gr. šio voratinklio šilko siūlų.

Vienais metais Paryžiaus parodoje 
buvo rodomos pirštinės, ir net vestuvi
niai moterų drabužiai iš voratinklio 'šil
ko siūlų. Šis siūlas, žinoma, labai bran
gus; jo kilogramas buvo kainojamas 2000 
frankų.

Misionierius T a m b o n ė Madagaska
re surado naują vorų rūšį, kurie sulygi
nant labai daug davė šilko siūlų, net iki 
V’ gr iš vieno kokono. Tiems siūlams iš
gauti iš vorų jis buvo sugalvojęs aparatė
lį. Tam tikslui vorus jis įsprausdavo tarp 
dviejų kamščių, priešais „nosį" pakabin
davo gyvą musę, taip, kad vorai instink
tyviai išleisdavo siūlus iš siūlų gamina
mojo aparato. (Pav, 6). Tą siūlą, nelygi
nant kaip ir pas mus kaime daroma, su
vyniodavo ir jau galima jis įvairiem 
tikslams vartoti.

6 br. Įtaisas siūlams gauti.

Didesniam darbo produktingumui da
rydavo net tokias lenktynes, kuriose 
įsodinti vorai gamindavo šilko siūlą jau 
visai užbaigtą ir storą. (Pav. 7).

Tropikų kraštuose, kur darbas pigus, 
šis darbas buvo plačiu mastu varomas, 
už vis, kad gaminiai iš tokių siūlų ypa
tingai brangiai kainojami.

Labai įdomus mūsų naminis voras, 
charakteringas jam voratinklis, įdomi to 
voratinklio dirbimo schema, stiprumas. 
Juk pats voras nesėdi voratinklyje, o

(Tęsinys 365 pslp.)
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Premijuotųjų nuotraukų trukumai
Į mūsų pasiūlymą parašyti savo nuo

monę apie „Sk. Aido“ Nr. 11 išspausdin
tas dvi nuotraukas, kurios buvo premijuo
tos konkurse „Skautiškasis gyvenimas“, 
atsiliepė A. Gineišis iš Kauno (Šančių). 
Štai ką jis rašo:

„Virtuvėje! Kai pažvelgiau į nuotrau
ką, akysna man daugiau krito pats skau
tas, o ne jo darbas, ir tik paskiau pradė
jau įžiūrėti, ką jis bedaro. Puodas po 
pušaite ir į rankas paimta keptuvė lauko 
virtuvės, bent šį kartą, neatvaizdavo. Net 
norėtųsi pagalvoti, kad kepėjui buvo 
svarba, kad tai jis kepa, o ne kas kitas.

Antrasis planas (pušaičių šakos) per
daug ryškus. Ar nebūtų buvę geriau pa
imti mažesnę iškarpą, nes kairysis apati
nis kampas tuščias ir neįdomus. Galuti
nai vertinant, nuotrauka — patenkinama. 
Motyvas įdomus, skautai fotografai, jo 
nepamirškite!

Antroji nuotrauka „Kelionėje“ labiau 
atitinka pavadinimui. Aš ją dalinčiau į 
dvi dalis: 1) mūsų pakelės smūtkelis ir 2) 
keliauninkai, nes tuščias tarpas tarp smūt- 

' kelio ir keliauninkų ją taip perdalija. 
Reikėjo vartoti filtrą — būtų gavęsis 
natūralesnis dangus; tuo tarpu dabar jis 
per šviesus“.

Brolis Gineišis nurodė daug teisingų 
pirmosios nuotraukos trūkumų. Kas liečia 
antrąją nuotrauką, mums būtų sunkiau 
pritarti jo nuomonei. Dėl jo įvertinimo 
norėtųsi padaryti šias pastabas.

Man atrodo, kad „kepėjui“ be reikalo 
daromas priekaištas, esą jam buvę svar

ŠVENTINIAI MOTYVAI.
Kristaus gimimas pasaulio istorijoje 

yra tokios svarbos įvykis, kad jau baigia
si antras tūkstantis metų, kaip visas 
krikščioniškasis pasaulis entuziastingai 
mini jo gimimo sukaktuves. Ryšium su 
Kalėdų šventėmis yra susidarę eilė gra
žių tradicijų, kurios teikia foto mėgėjui 
įdomių motyvų nuotraukoms. Pora jų no
rėčiau čia nurodyti. Viena — kiekvienoje 
bažnyčioje rengiama Betliejaus kūtelė. 
Kai kurios tokios „kūtelės“ yra gana ori
ginalios ir vertos foto mėgėjo dėmesio, tik 
norint jas fotografuoti reikia susitarti su 
vietos klebonu. Kita, jau nykstanti, tra
dicija — „trijų karalių“ vaikštynės. Jų 
apsirengimas rodo mūsų liaudies meno 
pajautimą ir sumanumą. Foto mėgėjas šių 
„karalių“ neturėtų pamiršti.

Tačiau, apskritai, ruošimąsis Kalėdų 
šventėms ir jos pačios duoda foto mėgė
jui daug motyvų. Pavyzdžiui, eglučių pre
kyba, jų puošimas, pačios parengtos eglu
tės. Kalėdų dovanos, šventiškai dekoruoti 
krautuvių langai ir kita. Be to, nepamirš
kite tų motyvų, kurie susiję su skautais. 
Daug kur skautai Kalėdų švenčių proga 
ruošia neturtingiems vaikams eglutę. Nu
fotografuoti tokios eglutės paruošiamųjų 
darbų įdomesnes scenas, jos rengėjus be
dirbant, svečius ir kt. Tai bus vertingos 
nuotraukos propagandiniams tikslams.

i kiekvienas

bu, „kad tai jis kepa, o ne kas nors ki
tas“. Kepėjo laikysena visai natūrali, tik 
daug geriau būtų, jei jisai būtų be valtu- 
kės. Vasarą, tur būt, labai retas skautas 
stovyklos virtuvėje dirba su valtuke. Čia 
kaltas foto mėgėjas, kuris fotografavo 
taip iš arti, kad vos „nenupiovė“ per pus 
keptuvės, kurioje čirškinamos dešros. 
Reikėjo fotografuoti iš toliau, kad būtų 
gerai matyti ugnis ir visas keptuvas. Ta
da iš tikrųjų būtų matyti, jog nuotrau
koje atvaizduota virtuvė. Kitoms bro
lio Gineišio pastaboms dėl šios nuotrau
kos galima visiškai pritarti.

Nuotrauką „Kelionėje“, aišku, galėtų 
padalinti į dvi nuotraukas, bet, man ro
dos, šiuo syk visai nėra reikalo tai daryti. 
Smūtkelis ir pro jį keliu einą skautai la
bai gerai derinasi. Atmetus koplytėlę, ši 
nuotrauka labai daug nustotų. Tačiau, ar 
nesimeta jums į akis kitas tos nuotrau
kos trūkumas — panašiai, kaip pirmojoj 
ugniavietė, taip čia „nupjautas“ kelias. 
Susidaro įspūdis, kad keliauninkams ne
bėra kur beiti. Daug įdomesnė būtų bu
vus nuotrauka, jei einantieji būtų nufo
tografuoti iš užpakalio ir jų priešakyje 
kelias pranyktų tolumoje. Arba, jei norėta 
fotografuoti tokia kryptimi, kaip dabar, 
reikėjo fotografuoti daugiau iš priešakio, 
kad nuotraukoje tilptų daugiau kelio.

Apskritai, brolis Gineišis pasirodė esąs 
gana pastabus ir iškėlė daug teisingų pa
stabų. Dėkojame ir tikimės, kad ateityje 
uoliai dalyvaus nuotraukų vertinime.

PAREMKIME KILNIAS PASTANGAS!
Visi, o ypač tie, kurie turi pažįstamų 

svetimuosiuose kraštuose, jaučia trūkumą 
propagandiniams tikslams tinkamų mūsų 
krašto vaizdų. Nėra net žmoniškų atvi
rukų, nebekalbant jau apie albumus. O 
foto mėgėjas turi be galo gražių vaizdų, 
tik nebuvo kam rūpintis jų išleidimu. Šio 
būtino ir kilnaus darbo paskutiniuoju 
metu pasirįžo imtis „Pažangos“ bendro
vė Kaune. Yra pasirįžusi išleisti giliąja 
spauda (Tiefdruck) atspaudintų atvirukų 
serijas iš šių sričių: 1) Kauno vaizdai ir 
jo pastatai, 2) Istorinės ir gražiosios Lie
tuvos vietos, 3) Lietuvos kurortai ir va
sarojimo vietos, 4) Lietuvos pajūrys, 5) 
Lietuvių tautiniai aprėdai, papročiai ir 
kaimo pastatai.

„Pažangos“ bendrovė kreipėsi per 
„Lietuvas Aidą“ į visus fotografuojančius 
prašydama parduoti šiems atvirukams iš
leisti tinkamas nuotraukas. Už nuotrauką 
moka 10 litų. Ant atviruko bus pažymėta 
jo autoriaus pavardė. Pirmajai grupei 
(Kauno vaizdams) nuotraukas pasiūlyti 
laikas jau pasibaigė. Likusiems 4 galima 
siųsti visumet adresu: „Pažangos“ b-vė, 
Kaunas, Laisvės ai. 29.

Kviečiame visus skautus foto mėgėjus 
paremti „Pažangos“ bendrovę šiame dar
be. Kas tik turi gražių nuotraukų iš aukš
čiau suminėtų sričių, siųskite „Pažangos“ 
bendrovei. Ir viena nuotrauka galima 
daug prisidėti prie šio kilnaus darbo,

KALĖDINĖS DOVANOS.
Gražus paprotys Kalėdų švenčių pro

ga padovanoti ką nors savo artimiesiems 
tebėra gyvas. Nors ekonominiu atžvilgiu 
dabar ir sunkūs laikai, tačiau prieš Ka
lėdų šventes daug kas „pajudina“ savo 
santaupas, kad nors kuklia dovanėle ga
lėtų suteikti švenčių proga kitiems ma
lonumo. Žinoma, mums skautams sunku 
duoti kitiems dovanų, nes mūsų piniginės 
labai „mažos“. Mums daug paprasčiau 
yra dovaną gauti... Tačiau ir mes galime 
dovanėle sau brangius asmenis pagerbti, 
nes čia netiek svarbu dovanos vertė, kiek 
pats noras padovanoti. Gaunąs dovaną tai 
visumet įvertins. Čia aš noriu pasakyti 
keletą žodžių visiems skautams, kurie ti
kisi patys gauti per šventes dovanų ir 
skautams foto mėgėjams, norintiems ki
tiems ką nors padovanoti. Pradėsime nuo 
„gausiančiųjų“, nes tokių, manau, bus 
daugiau, kaip „duosiančiųjų“ skautų.

Pirmiausiai būkime praktiški! Jei ži
nai, kad tavo tėveliai ar globėjai yra ti
krai nusistatę tau ką nors padovanoti, 
pasakyk jiems atvirai, ką norėtumei gau
ti. Būsite abu patenkinti: tu dėl to, kad 
gavai ką norėjai, o jie — kad nereikėjo 
laužyti galvą, ką padovanoti. Jei esi foto 
mėgėjas, pasiteirauk, ar negalėtų padova
noti ką nors iš foto reikmenų. O juk tau 
daug ko reikia. Praverstų gal statyvas, 
makštys, filtras, uždedamasis lęšis, švie
sos matuoklis, filmos ar plokštelės... Tai 
vis nebrangūs, o labai naudingi foto mė
gėjui dalykai. Jeigu dar nesi foto mėgė
jas, gal šių švenčių proga galėtumei juo 
likti. Paprašyk, kad nupirktų nors ir vi
sai paprastą foto aparatėlį ir negatyvinės 
medžiagos. Nesigailėsi tokią dovanėlę ga
vęs.

Dabar — ką galėtumei padovanoti ki
tiems? Jei esi foto mėgėjas,būtinai padova
nok ką nors iš savo nuotraukų. Išrink pa
čią gražiausią nuotrauką, kuri tiktų sienoje 
pakabinti kaip paveikslas, ir duok padi
dinti. Jei turėsi pinigų, duok įdėti į rė
melius, o jei ne — pats padėk po stiklu be 
rėmų. Kaip tai padaryti, manau, kiek
vienas žino. Tokį paveikslą ir padovanok. 
Taip pat gali sudaryti ir gražiausių savo 
nuotraukų albumėlį ir jį padovanoti. Gal 
būt, turi gerą nuotrauką to asmens, ku
riam norėtume Kalėdų švenčių proga 
duoti dovanėlę. Padidink ją ir padova
nok. Tikrai didelį džiaugsmą jam suteiksi.

FOTO MĖGĖJO DARBAS ŽIEMĄ.
Tikrosios žiemos dar nėra, bet ji dide

liais šuoliais artinasi. Seniau žiemai at
ėjus foto mėgėjas dėdavo aparatą į len
tyną ir laukdavo pavasario. Dabar prie
šingai — žiemos metu fotografuojama ne
mažiau kaip ir vasarą. Tačiau fotografa
vimas žiemą ir vasarą gerokai skiriasi. 
Dėl to kitame numery mes duosime 
glaustų patarimų ką ir kaip fotografuoti 
žiemos metu. Jei kas turėtų ryšium su fo
tografavimu žiemą kokių nors klausimų, 
teparašo. Pasistengsime padėti.
Ar pageidautinos apšvietimo lentelės?

Kiekviename „Skautų Aido“ numery 
galėtumėm įdėti lenteles, kuriose būtų nu
rodyta kiek maždaug reikia apšviesti nuo
traukas kiekvieną mėnesį. Būtų gera, 
kad parašytumėt ar tokios lentelės pa
geidautinos,
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ŽINUTES IŠ ALYTAUS.
Naujas tuntininkas. XI.22 buvo pirmoji Alytaus skautų tunto sueiga po persiskyrimo su skautėm. Senasis rajono tuntininkas prad. mok. insp. p. M. 

Židanavičius atsisveikino su tuntu, žadėdamas ir toliau bendradarbiauti su skautais sk. rėmėjų eilėse. Naujuoju tuntininku paskirtas gimn. mok. Vyt. Mak- 
nickas; perimdamas tuntą, tarė visų skautų vardu padėkos žodį senajam tunt. p. Židanavičiui ir jo pavaduotojui p. B. Meškeliui už širdingą tunto vadovavimą. Skautai jiems padėkojo griausmingu „dėkui“.

Pasiryžusias — viską nugalė
siu! XI.22 buvo pirmoji Alytaus skaučių tunto sueiga. Šia sueiga Alytaus skautės atvertė naują savo istorijos lapą. Iškilmingoji — pirmoji sueiga pradėta vieningai sugiedotu tautos himnu. Paskaitytas pirmas įsakymas tuntui. Tuntininkė sktn. O Roz- 
niekienė tarė įžangos žodį. Reikšminga naujo darbo pradžios proga skautes sveikino: atvykusi iš Kauno sktn. Barniškaitė, senas

KAUNO ŠANČIŲ TUNTE.1936.XI.29 Šančių Tunto L. K. Šarūno d-vė atsisveikino su mylimuoju draugininku paskt. J. Gružausku.Ta proga buvo surengta arbatėlė, į kurią atsilankė Šančių tunto tuntininkas, Nemuno tunto tuntininkė, tėveliai ir saujelė svečių.Svečių tarpe sėdėjo senas, mūsų mylimas stovyklos svečias knygnešys Jonas Pautienis. Jo veide visada spindi nuoširdumas, o lūpos kalba apie Tėvynės meilę. Ir šiandie, mums skiriantis su draugininku, senelis su šypsena veide prabilo. — Man sunku kalbėti ir kad nevarginčiau Jūsų savo kalba, paliksiu laiškutį.Mielas Redaktoriau, malonėk atspausdinti laišką kuriame išreiškiamas senelio nuoširdumas, prisirišimas prie mūsų ir skatinimas dirbti Tėvynei.
Malonūs skautai!

Regėdamas laisvą Tėvynę Lie
tuvą, džiaugiuosi kaipo knygne
šys, kuris buvo persekiojamas, 
baudžiamas ir Sibiran tremia
mas. Mūsą, knygnešių, darbas 
nenuėjo veltui — Lietuva kėlės 
iš kapo; ji tapo laisva.

Aš linkiu drąsiai ir ištver
mingai nešti laisvės vėliavą, ne

skaučių bičiulis — buvęs tuntininkas inspk M. Židanavičius, iš Kauno sktn. Jurgutis, Alytaus apskr. viršininkas M. Jurgelys, Alytaus m. burmistras Z. Jaku
lis, gimn. vicedirekt. Žekevičius ir naujasis skautų tuntininkas mok. Vyt. Maknickas. Visi lin- kėte linkėjo viso geriausio. Į visus sveikinimus skautės, vedamos vyr. skilt. A. Kazlauskaitės, atsakė entuziastingu šūkiu: „Pa- siryžusios — viską nugalėsimi“ Toliau buvo įdomūs skautiški vaidinimėliai, baletas ir solo. Linksmoji dalis praėjo įprastoje skautiškoje nuotaikoje, kurią tik skautės ir skautai sugeba sukelti svečių tarpe. Po linksmosios dalies buvo kukli susiartinimo arbatėlė. Čia jau sesės parodė ką moka. Tikru dzūkišku vaišingumu (tur būt, jos jį paveldėjo iš savo motučių dzūkių) sesės vaišino svečius rėmėjus ir skautų tunto vadijos narius, be abejo, ir savęs neužmiršo. Dabar skaučių tunte yra 3 skaučių dr-vės gimnazijoje, 1 skaučių ir 2 jaunesniųjų skaučių draugovės pradžios mokyklose.
bojant nieko, tuo keliu, kuri nu
rodo mūsų Tautos Vadas ir Jūsų 
Šefas Jo Ekscelencija Ponas 
Respublikos Prezidentas Anta
nas Smetona.

Mane džiugina Jūsų gausūs 
būriai ir Jūsų nuveikti darbai. Aš tikiu, kad Jūsų didėjantieji 
būriai, eidami Tautos Vado ro
domu keliu, greičiau padės iš
pildyti Tautos troškimą — at
gaus sostinę Vilnių ir Laisvės 
varpas skambės visai Lietuvai.— Skaitant šiuos žodžius, senelio akyse pasirodė ašaros... Mūsų jaunas širdis apėmė liūdesys. Su užgniaužtu pasiryžimu krūtinėj, su skautiška šypsena pro ašaras, paleidome Vilniaus rakietą. Naujasis draugininkas skaito laišką toliau:

Jūsų gerb. draugininkui psktn. 
J. Gružauskui, išeinančiam Tė
vynės sargybon, linkiu laimin
gos kloties, ištvermės ir drąsos. 
O Jums, malonūs skautai, linkiu 
tęsti savo pradėtą garbingą dar
bą — dirbti Tėvynei Lietuvai ir 
žmonijos gerovei.
1936.XI.29,
Kaunas.Knygnešys J. Pautienis.— Mylimas seneli, laiškas, ku rį mums rašai, mus paskatina dirbti Tėvynei ir mes pasiryžtame! Elenutis.

TELŠIŲ VIETININKIJ A.Telšių vietininkės sktn. A. 
Kupstaitės rūpesčiu XII 6 ir 7 d. įvyko Jaun. skaučių vadovių 
kursai. Iš Kauno atvyko sktn. V. Arminaitė ir O. Ščiukaitė.Kursai pradėti pamaldom bažnyčioje. Paprašiusios Dievo palaimos, kursų dalyvės grįžo gimnazijom Čia abi dienas vyko paskaitos, užsiėmimai. Kursus atidarė energinga Vietininkė. Po jos kalbos sekė sktn. V. Arminaitės paskaita. Savo turiningam pašnekesy nurodė kokia privalo būti skautės asmenybė. Po pertraukos psktn. O. Ščiukaitė turėjo užsiėmimus su Telšių skautėm, o su mokytojom — sktn. Arminaitė. Čia tas mielas „Gintarėlis ‘ taip puikiai mokėjo pravesti sueigas, kad mes mokytojos nė nepajutom kaip virtom mažom mergytėm ir su vaikišku džiaugsmu atlikom užsiėmimus.Kursai davė daug daug naudos. Net mokytojos, nebuvusios skautėm, grįžusios iš kursų, be jokio vargo galės organizuoti jaun. skautes.Kursų vedėjai ir lektorėm už suteiktas žinias pasakyti skautišką ačiū — permaža. Įkurkime draugoves ir joms vadovaukime — tai moralis atlyginimas už surengtus kursus! S. M.

ŽODIS PRIKLAUSO
TAURAGEI!XI.29 Tauragę aplankė iš Kauno sktn. K. Laucius. Visi Tauragės tunto skautai susirinko gimnazijoj, kurioje įvyko skautininko pašnekesys. Pradžioje tuntininkas J. Jakubonis mus supažindino su skltn. Skautininkas mus pasveikino šūkiu „Budėk“. Visi griausmingai atsakėme į pasveikinimą. Jis laikė įdomų pašnekėsi ir dar papasakojo apie 1938 m. rengiamą Lietuvos skautų tautinę stovyklą, ragindamas ir mus joje dalyvauti. Po visų pasikalbėjimų rodėme savo meną scenoje. Čia tyrėjo progos pasirodyti algimantiečiai, vytau- tiečiai ir jaun. skautai(ės). Prie to prisidėjo ir Šarūno draugovė. Svetys mūsų menu buvo labai patenkintas. Bet nebeilgai tebuvo mūsų tarpe ir širdingai atsisveikinę išsiskirstėme namo.Be to, dar sktn. Laucius turėjo atskirą pašnekesį vadams. Jo atsilankymas paliko malonų įspūdį tauragiečiams. Ta.ra.

IŠKILMINGA LAZDIJŲ SKAU
TŲ SUEIGA.XII.3 įvyko iškilminga skautų sueiga. Sueigoje dalyvavo visos gimnazijos skautų draugovės, gimnazijos direktorius A. Lakic- 

kas, mokytojai, skautų draugovių globėjai, rėmėjai ir būrys svečių. Sueigą pradėjo tuntinin- ko adjutantas Vansevičius, pakviesdamas buvusį Seinų tunto tun-ką mok. V. Bulkaitį tarti žodį. Jo kalbą skautai palydėjo griausmingomis katutėmis. Po to, dar kalbėjo naujasis tuntininkas gimn. insp. B. Jurkša, dėkodamas buvusiam tuntininkui už nuveiktus darbus ir pats pasižadėdamas, kiek leis jėgos ir sąlygos, sąžiningai eiti pavestas pareigas. Mokytojas’ Vosylius, buvęs skautų draugovės globėjas, atsisveikino su savo draugove ir pasižadėjo toliau palaikyti glaudžius santykius su broliais skautais. Gimnazijos direktorius A. Lakickas savo nuoširdžioje skautams kalboje pasižadėjo ir toliau, kiek galėdamas, padėti skautams, vienokiu ar kitokiu būdu juos remdamas. Bet kartu reikalavo, kad ir skautai sąžiningai eitų savo pareigas. Labai nuoširdžiai ir jausminga’ atsisveikino su buvusiu tuntininku Bulkaičiu gimnazijos mokiniai: Vansevičius ir Lapens- kas Pasirodo, kad iš tų jaunųjų diegų galima tikėtis gerų žodžio meistrų.Naujai paskirti gimnazijos skautų draugovių globėjai yra: mok. Rapšys ir mok. Vaišvila. Naujuoju tuntininko adjutantu paskirtas Vansevičius.Ta pačia proga perėmė pareigas ir naujai paskinta Marijampolės tunto Seinų vietininkijos skaučių vietininkė ponia Januškevičienė.Po iškilmingos sueigos buvo bendra arbatėlė, kurią suruošė skautų rėmėjos ponios. Arbatėlėj dalyvavo skautų vienetų vadai, globėjai, rėmėjai, mokytojai ir svečiai Čia taip pat buvo pasakyta keletą nuoširdžių kalbų.Dabar Seinų rajone yra 14 skautų vienetų: 4 mergaičių ir 10 berniukų; viso apie 400 skautų.Mokyt. Bulkaitis tuntui vadovavo vos apie porą metų, bet skautų veikimą žymiai pagyvino. Jam bevadovaujant buvo įsteigti dar 6 skautų vienetai.Skautas vytis Vyt. Kasnickas.
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Kalėdų naktis kalne
Atėjo Kūčių vakaras. Sunkiai 

alsuodama ir visa paraudusi nuo 
šalto žiemos oro, Birutėlė pasie
kė savo tėvelių namus. Visą kelią 
iš miestelio ji buvo bėgte bėgusi, 
kad praneštų puikią naujieną.

— Kas yra, Birutėle, vaikeli?
— klausė jos motina susirūpinusi.
— Ko bėgai netekusi žado? Kas 
išgąsdino mano mergytę?

Bet Birutėlė buvo dar 
tokia susijaudinusi, kad 
negalėjo sumegsti saki
nio. Ji tik maldavo ma
mytės pasakyti „taip“, 
tada viskas būsią gerai. 
Pagaliau paaiškėjo, kad 
mergaitei reikalinga di
delė deganti žvakė, kad 
galėtų išeiti su kitais 
žmonėmis j kalną Kūčių 
vakarą švęsti.

— Ką, vidurnaktį ? — 
nustebo mamytė. — To
kiu laiku vaikai niekur 
neina. Tai neįmanoma. 
Bet ką žmonės ten 
veiks ?

— Brolis Pranciškus 
liepė visiems ten susi
rinkti. Aš klausiausi jo 
kalbos miestelyje.

— Ką jis sumanė?
— Kalne brolis Pranciškus pa

statė mažą kūtelę. Ten jis giedos 
ir melsis drauge su mumis. Juk 
Kristus kūtelėje gimė,

Tada tėvelis įėjo, ir Birutėlė tu
rėjo pakartoti savo prašymą. Nors 
mamytė ir labai bijojosi išleisti sa

vo dukrelę vidurnaktį, tėvelis pri
tarė sumanymui, ir visi trys nu
tarė prisidėti prie procesijos.

Buvo be galo įdomu neiti į lovą 
įprastu laiku ir laukti, kol ateis 
valanda, kada galima uždegti di
delę aukštą žvakę ir eiti šalia bro
lio Pranciškaus eisenos priešaky. 
Atsigrįžus į pakalnę, žvakių virti
nė atrodė kaip aukso kaspinas, 

klojąs siaurą takelį.
Kūtelė buvo visai nedidelė, tri

mis sienomis, kad žmonės galėtų 
prieiti. Tikras jautis ir asilėlis sto
vėjo iš abiejų lopšelio pusių ir mie
guistai žvalgėsi į ateinančius žmo
nes. Birutėlė, atsistojusi visai arti 
asilėlio, klausėsi giesmių ir 

džiaugsmingai virpėjo.
Kai visi susirinko, brolis Pran

ciškus ėmė kalbėti apie Šv. Juo
zapą ir Mariją, kurie niekur kitur 
nerado prieglaudos, kaip tik kū
telėj tarp gyvuliukų. Kokie pavar
gę, alkani ir sušalę jie turėjo būti! 
Ir tada brolio Pranciškaus veidas 
nušvito dideliu džiaugsmu, nes jis 
pasakojo, kaip Jėzus kūdikis gimė 

ir kūtelė nebeatrodė nei 
tuščia, nei šalta.

Visų akys žiūrėjo į 
brolį Pranciškų. Bet Bi
rutėlė su ašaromis akyse 
žiūrėjo į lopšelį. Jautis 
ir asilėlis taip pat atsi
suko į lopšelį, ir jie vi
sai nebeatrodė mieguis
ti, nes ten, ant šieno, 
gulėjo mažytis Kūdikė
lis, skaisčiu, mielu vei
deliu, kurį supo dangiš
ka šviesa.

Atsiklaupusi prieš sa
vo Išganytoją, Birutėlė 
ėmė karštai melstis.

Kelyje į namus niekas 
nieko neminėjo. Visi 
tiktai linkėjo linksmų 
Kalėdų švenčių ir dau

giau nieko. Tada Birutėlė suprato, 
kad jie nieko nepastebėjo ir tai 
buvo jos vienos paslaptis. Bet kaž
kodėl ji buvo įsitikinusi, kad jau
tis ir asilėlis taip pat matė Kristų 
Kūdikį.

Kalėdų dovana — SKAUTŲ AIDAS 1937 metams
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Iš mokinių dienoraščių

Mes išsigandome
Gražu vasarą, bet aš nepeiksiu ir žie

mos. Ateina vasara — vėl gražu, ateina 
žiema — vėl smagu. Gaila tik, kad žie
mą dienos labai trumpos. O per Kalė
dų atostogas jos trumpiausios: čia pietus, 
čia jau ir vakaras. Kartais taip ir ne
spėju po pietų visus pusnynus apeiti.

Vienų Kalėdų atostogų metu susita
rėm viso kaimo berniukai su rogutėm 
aplankyti savo mokytoją. Kelio nedaug 
— apie 3 kilometrus. Pasileisime nuo sa
vo kaimo kalniuko ir jau būsim pusiau- 
kelyje, o paskui šiaip vienas kitą vežda
mi nuvyksim iki mokyklos. Ten papra
šysim panelę mokytoją, gal ir ji sutiks 
su mumis pasivažinėti.

Pasakyta — padaryta.
Kalėdų antrąją dieną po pietų į mūsų 

kiemą susirinko visi kaimo berniukai, 
neišskiriant nė paties rimčiausio Zigmu- 
ko. Mat, kaip gali atsilikti, kai visi vyks
ta mokytoją lankyti. Tai būtų negerbi
mas panelės mokytojos, jei jis nevyktų. 
O juk ji didelės pagarbos nusipelno.

Tuoj visi buvome ant kalno. Išsiri
kiavome vienas paskui kitą. Pirmuoju 

čiuožiau aš, kaip geriausiai žinąs suva
žinėtą kelią.

Atsidūrę pusiaukelyje, rogutes tempė
me paskui save ir, klampodami sniegu, 
po pusvalandžio, burokų spalvos veidais, 
buvome prie mokyklos.

Mokytoja buvo namie. Vykti su mu
mis atsisakė, nes turėjo slogą, bet užtat 
visus pakvietė į klasę pasikalbėti.

Besikalbant ir temti pradėjo. Moky
toja pažvelgė pro langą, paskui pažiūrėjo 
į laikrodį ir tarė:

— Smagu man su jumis kalbėtis, bet 
aš namie, o jums reikia sugrįžti ir dar 
prieš kalną, todėl ruoškitės namo.

Kartoti mums nereikia. Atsisveikino
me su mokytoja ir leidžiamės atgal namų 
link.

Lauke jau visai temo. Tai niekis. Bet 
ką mes pamatėme, tai buvo baisu: nuo 
kalno, tiesiog į mus, ritosi ugninis ritinys. 
Kas tai galėtų būti, įspėti negalėjome.

Mes sustojome vietoj ir tariamės, kas 
daryti. Mūsų išgąstis dar padidėjo, kai 
pamatėme, kad nuo kalno viršaus paskui 
pirmąjį ritasi ir antras toks pat degąs ri
tinys.

— Vaidinasi, — sako vienas.

" AUK AUKŠTYN, KAIP GALIN- o 

" GAS ĄŽUOLAS, BET NESILENK o

’I ŽEMYN, KAIP VERKŠLENĄS

o GLUOSNIS. o

♦ ♦*
i

— Tikrai. Žiūrėkit, kaip greitai ritasi, 
o žmonių niekur nesimato. Kad tik mus 
neprarytų, — tarė kitas.

— Grįžkime mokyklon, vistiek nepa
reisime namo, — sielojosi dar kitas.

Bet tuo tarpu ugnies nušviestame fone 
ant kalno šmėžtelėjo žmogus ir greitai nu
bėgo už kalno. Dabar supratome: čia bus 
kokio nors išdykėlio darbas mums pa
gąsdinti.

Atsiminėm, kad namuose iš dvaro, kur 
vasarą piemeniu tarnavo, yra grįžęs 
Baltrukas. Dėl savo storžieviškumo jis 
buvo mūsų nemėgiamas ir niekur nega
lėjo pritikti. Ir dabar, pamatęs, kad mes 
išvykome, nutarė mus išgąsdinti. Tam 
jis atsinešė ant kalno du šiaudų kūliu ir, 
kai išgirdo mus grįžtant, padegęs jų vie
ną, paskui kitą paleido nuo kalno.

Bet mus išgąsdinti netaip jau lengva. 
Gera, kad mergaičių kartu nebuvo. Jos 
tai tikrai būtų išsigandusios.

KODĖL JIS GUDRESNIS? J. Martinaičio karikatūros ir žodžiai.

1. Žiūri Stimpa: Jonas Kietis 
Pavyzdingai apsišvietęs; 
Žino klausimus visus — 
Mokytojas nebaisus.

2. Tyli Stimpa išsiskėtęs, 
Protas jo neapsišvietęs, 
Jo galvoj nėra minties. 
Mokytojas be vilties.

3. Kai gudrusis kalba Kietis 
Mums telieka tik stebėtis, 
Klausos atydžiai visi — 
Tokia jo kalba šviesi.

4. O jei Stimpa kur prašnenka, 
Vieno sakinio užtenka. 
Stimpai daros nejauku — 
Plyšta žmonės iš juokų.

5. Ėmė Stimpa gudrų Kietį 
Paslapčiom visur stebėti, 
Kur jis semiasi šviesos 
Ir gudrumo ir tiesos?

6. Skaito Stimpa Skautų Aidą. 
Pažiūrėkit į jo veidą:
Greit tamsumas dings visai 
Apsišvies dabar jisai!
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Lapė ir driežas
(Indėnų pasaka).

U vėi-vėi-chėm-bajo*) prie pat kelio 
stovėjo uola, o jos saulėtoje pašlaitėje gy
veno mažutis Driežas. Tai buvo labai 
linksmas Driežas, ir jis per dienų dienas 
vis dainavo.

Ėjo keliu Lapė ir išgirdo, kaip dainuo
ja Driežas:

— Moki-moki-mo-oki, 
Moki-moki-mo-oki, 
Savo saugoju namus, 
Niekur, niekur nepabėgsiu.

O Lapė juk tokia: kai pamato pas kitą 
ką gero, gražaus, to ir sau nori. Ir dai
nelės panorėjo.

„Teišmoko ir maųe tą dainelę dainuot“, 
— pamanė Lapė, įsikabaravo į uolą ir pri
ėjo prie Driežo.

— Labas rytas, drauguži, — pasakė ji 
Driežui, — kokia graži šiandien diena, o 
tavo daina irgi graži, būk geras, išmokyk 
mane ją dainuot.

— Mielai, — pasakė Driežas ir padai
navo dainelę ir vieną kartą, ir kitą, ir dar 
kartą, kol pagaliau Lapė ją išmoko at
mintinai.

— Dėkui, drauguži, — pasakė Lapė, — 
o dabar sudieu, nes laikas jau eiti į me
džioklę.

Ir nudūlino keliu, dainuodama:
Moki-moki-mo-oki, 
Moki-moki-mo-oki...

Ji pribėgo tvenkinį, kur laukinės antys 
lesė grūdelius. .Laputė nepastebėjo ančių, 
bet tos ją pamatė, suplasnojo sparnais, 
sukrykė ir nulėkė. Lapė nusigando su-

*) Labai labai seniai.

III PATYRIMO LAIPSNIO PROGRAMA.
Į III pat. laipsnį egzaminus gali laikyti 

kandidatas ne anksčiau 4 mėn. po įstoji
mo į Organizaciją, kuris rūpestingai lankė 
sueigas.

1. Moka Lietuvos himną. Žino vasario 
16 d. šventę ir jos reikšmę. Žino Lietuvos 
sostines. Moka pagerbti vėliavas. 2. ži
no, kaip elgtis bažnyčioje. Moka pagerbti 
bažnytinius ženklus. Moka skautų rytme
tinę ir vakarinę maldą. 3. Susitaupo 
mažiausiai 30 centų ir juos paaukoja lab
daringiems tikslams. 4. Moka patarnauti 
sau ir mandagiai elgtis namuose ir mo
kykloj. 5. Moka jaun. skautų-čių įstatus, 
įžodį, šūkį, pasisveikinimą, saliutą. Moka 
papasakoti apie savo uniformą ir jos dė
vėjimą. 6. Moka rišti ir pritaikinti gerąjį 
mazgą, piemens mazgą. Žino švilpesius: 
„ramiai“, „išsiskirstyt“, „subėgt“, „pavo
jus“. 7. Moka papasakoti apie vieną gyvį. 
8. Moka įsiūti sagą. 9. Moka paaiškinti, 
kodėl reikia kvėpuoti pro nosį, kaip valyti 
dantis, praustis veidą, kaklą ir nosį. 10. 
Moka tris žaidimus, tris pasakas, tris mįs
les. Moka gerai gaudyti sviedinį. 

kelto triukšmo, ir dainelė išslinko iš jos 
galvos. Kad ir kaip stengės, tik jos pra
džią tegalėjo prisiminti, o toliau — nė 
žodelio.

Sugrįžo Lapė prie Driežo olos.
— Drauguži, — pasakė ji, — aš pamir

šau tavo dainelę. Padainuok man dar 
kartą!

Mažasis Driežas padainavo ir dar kar
tą, ir dar, ir Laputė vėl nudūlino savo 
keliu, dainuodama:

— Moki-moki-mo-oki, 
Moki-moki-mo-oki, 
Savo saugoju namus, 
Niekur, niekur nepabėgsiu.

Bet čia jai iš po pat nosies paspruko 
iššokęs iš už krūmo Triušis. Lapė krūp
telėjo ir vėl pamiršo dainelę.

Trečią kartą atėjo ji pas Driežą. Šį

Kranklys
Nėra žmogaus, tur būt, kuris nebūtų 

girdėjęs kranklio dainos, kuri dažniausiai 
susidaro iš pasikartojančių trijų kra-kra- 
kra. Tai paukštis, kuris pats save paukš
čių giminėje nelaiko nė kiek nežemesniu 
už kitus. Jis pilnas bajoriškų manierų ir 
išdidumo, nors iš tikrųjų yra varnų šei
mos paukštis. Tačiau išmaldos, kaip var
nos, neprašo, o laisvai sau skraido. Tai 
ne pilkoji varna, kuri pažydžiais vaikš
čiodama renka atmatas.

Kranklį sutinkame ne tik visoje Euro
poje, bet ir Azijoje ir š. Amerikoje. Mū
sų krašte mėgsta aukštų medžių girias, 
kur tikisi didesnio ramumo nuo nedoro 
žmogaus rankos ir akies.

Kranklys — ištikimos šeimos pavyzdys, 
nes su savo pora net ir žiemą nesiskiria. 
Savo patelei ištikimas iki mirties.

Kranklys puikus lakūnas. Gudriai mo
ka ir nuo šaulio kulkos kartais išsisukti. 
Šūviui trinktelėjus, jis kelis metrus stai
giai krinta žemyn. Džiaugiasi šaulys, bet 
greit supranta apgautas, nes kranklys, iš
lyginęs savo „lėktuvą“, jau toli nusklendė.

Lietuvių dainose neretai užtinkamas 
juodas varnas, tai kranklys. Nors jis var
nų giminaitis, bet dėl savo išdidumo nėra 
jų mėgiamas. Minta jis tuo, ką nutveria. 
Bet jis ir plėšikas ir vagis. Kranklys turi 
drąsos net kitų paukščių ir už save dides
nių būstus aplankyti. Jis išvagia lizdus, 
išgeria kiaušinius.

Niekas nėra apdraustas nuo jo nagų: 
nei kiškutis, nei paukštelis, nei laukų 
pelytė. Pajūriuose išlesa sraiges, ištrau
kia vėžius iš urvų. Taigi kranklys nėra 
vertas žmogaus globos ir malonės, o ta
čiau, sako, arabai jį laiko šventu paukščiu 
dėl jo ilgo gyvenimo, kurio ne vienas 
mūsų gali jam pavydėti. 

kartą Driežas miegojo, išsitiesęs prieš 
saulutę.

— Man gaila, drauguži, tave sutrikdy
ti, — pasakė Lapė, — bet aš vėl pamiršau 
dainelę. Padainuok, būk geras, dar kartą.

Bet Driežas kietai miegojo ir nieko 
neatsakė.

— Keturis kartus tave prašysiu, — su
murmėjo Lapė, — ir jei nepadainuosi, 
suėsiu.

Bet Driežo akutės buvo primerktos, ir 
jis nieko neatsakė. Lapė pakartojo ke
turis kartus: „Padainuok dainelę, padai
nuok dainelę, padainuok dainelę, padai
nuok dainelę“, paskui plačiai išsižiojo ir 
prarijo Driežą.

Lapė irgi nuleipo nuo saulutės ir atsi
gulė pamiegot. Kol ji miegojo, mažutis 
Driežas ištraukė iš kišenės peiliuką, — tą 
patį, kuriuo jis nupiauna seną odelę, ka
da jam reikia pakeist savo rūbą, — ir 
pradėjo piauti lapei šoną. Piovė, piovė, 
štai ir šviesa pasirodė, galima ir išlįsti.

Išlindo Driežas, paėmė aštrų akmenį ir 
įdėjo Lapei į pilvą, į savo vietą. Paskui 
pasiėmė iš kišenės siūlą, susiuvo jai šoną 
ir nubėgo namo.

O Lapė vis miega ir miega. Kai pabu
do, panorėjo gerti. Akmuo dūrė šoną, šir
dis nuo to pyko. O kai pasilenkė gerti, 
akmuo persvėrė uodegą. Lapė įkrito į 
vandenį, čia jai ir galas atėjo.

Išvertė T. S.

Perėti kranklys pradeda jau vasario m. 
gale, padėjęs 5 — 6 kiaušinius. Mūsų 
krašte lizdus suka tik labai aukštuose 
medžiuose. Kranklio vaikai birželio mėn. 
jau gali skristi, bet iki rudens lieka su tė
vais krūvoje. Ir nors kranklys labai bau
gus, bet mažas žmogaus užaugintas taip 
prie jo prisiriša ir prijunksta, kad ir lais
vėn paleistas nesiskiria. Žmogaus globon 
patekęs, dar protingesnis tampa. Žaidžia 
ir kasdieną ką nors naujo prasimano. Bet 
jei duosi jam pilną valią, tai jis ir savo 
globėją apvogs ir šiaip kuo nuskriaus.

Čia duotas paveikslėlis vaizduoja kaip 
tik prijaukintą kranklį. Jis nebijo nei 
šuns, nei katės, nei vaikų ir net suaugu
sio žmogaus. Žmogaus, kuris jį kartą pa
erzina, labai nemėgsta ir nutaikęs progą 
šoka ant galvos ir kerta. Jei jį pakalbina 
kokia moteris, tai jis tuoj apžiūri jos ko
jas ir, radęs plonomis kojinėmis apautas, 
tuoj savo smailiu snapu mėgina kojinės 
ir odos stiprumą. Mane jis mėgsta gal būt 
dėl to, kad moku jo balsą pamėgdžioti ir 
kai tik imu kranksėti, tuoj atskrenda prie 
manęs ir patenkintas vaikšto aplink, bet 
taip pat apžiūrinėdamas blauzdas, bene 
pamatys kur ploną kojinę.

Vilkiukas.
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(Tęsinys is 11 nr.)
GERVĖS PASUKO ATGAL.

Nuostabi yra tėvynės meilė.
Tėvynės meilę žmogus jaučia širdim. 

Sunku ir įsivaizduoti būtų tokį, kuris 
prakaitu aplaistytą vargo žemelę, kuri jo 
tėvus ir tėvų tėvus ir seniausius prose
nelius maitino, kad tą žemelę išniekintų 
atiduodamas priešams grobuonims.

Dar nuostabesnę meilę tėvynei turi 
paukščiai. Jie puikiausiai pajutę, kada tik 
gamta leidžia sugrįžti, grįžta kiekvienas į 
savo tėvynę, į savo tėviškę ir džiaugsmu 
per vasarą gyvena.

Rudenį mūsų varnėnai apleidžia sody
bas, kregždės ir kiti. Taip pat ir tolimam 
Atšiaury gyvenančias gerves artėjantis 
ruduo ėmė raginti apleisti pelkes.

Vieną besirengiančios iškeliaut vasa
ros rytą gervių pulkai pasuko atgal.

Į, pietus.

AK, MIELA TĖVIŠKE!

Kelionėje jau antru kart saulutė tik 
ką pasiekė medžių viršūnes.

Iš kelionės, kelionėlės 
ir narnai* ir sodai laukia, 
ir miškai ir lygios pievos 
pakeleivio širdį traukia.

Negaliu pamilsti niekad, 
čia tokie vargai netyko — 
Lietuvos gražioj sodyboj, 
Sode žydinčiam vainikais.

Ten matau laukų artojai 
per vargus tik įsikūrę, 
bet kartu ir dainas sėja 
su grūdais į dirvą purią.

•— Skamba Alpuko ausyse iš Keturio
liktosios pasakotų pasakojimų žodžiai.

Alpukas puikiai įsitaisęs Grigri pū
kuose.

Atrodo, kad taip ilgu.
Žemė labai toli nuo gervių. Baugu pa

žiūrėti. Vėjas švilpauja sparnų plunks
nose.

Važiuojam oru... Grigri skubėdama ir 
lygiai plaukia mėlynėje. O paskui matyti 
dvi lygios tolyn nutolančios, dvi iš dvi
dešimts devynių gervių eilės.

Tikrai, kažin koks smagumas ima.
——<O

Alpukas sumerkė akis, lyg miegoda
mas. Tik krist truputį pakrito žemyn.

— Ai!... Oho, kad dabar imtų ir nu
kristų Grigri. Įdomu, kas atsitiktų?...

Ne... Saugok, Dieve, nuo to. Juk apa
čioj ežeras didžiausias ir platus... O štai 
ir pašlaitė medžiais apaugusi. Va, gerai, 
gerai viena perlaužta pušis matosi... Uf, 
kaip baisu!...

Alpukas tik rankom užsidengė akis ir 
giliau į pūkus įlindo, nes pasirodė, tik
riausiai lyg gervė, pakilo iš po nulaužto
sios viršūnės ir nulėkė į pievas.

O gal ten žuvusi Ketvirtoji?... Kad tik 
neatskristų čia prie visų...

Dar iškišo galvą iš plunksnų apsidai
ryti.

Žvilgt — ogi nė vienos su Alpuku 
skridusios gervės nebėr.

— Grigri, kas čia?
Nusigando Alpukas ir pasisuko.
— Kur Grigri?
Žiūri ir mieloji Grigri dingusi. Alpu

kas vienas belikęs. Tikrai — vienas ore 
bekibo. Išskėtęs rankas kad skrenda ir 
taip greit. Žemė toli nuo jo. Ne, štai tam
su kas tai. Aiškiausiai — miškas tas pats. 
Gerai Alpukui krito į akis ano užburtojo 
miško viena aukšta, iš visų išsikišusi, pu
šis. Ta pati, :— aukštai ant kalniuko iš
sikerojusi.

Paskutiniai besileidžiančios raudonos 
saulutės spinduliai jau ruošiasi miško vir
šūnes palikti.

— Uch!

Kad dar paskridus nors kiek. Bet ge
rai mato, kad leidžias greit, ū ūūūū ūžia 
per ausis, tuojau bus bumpt į tamsą, kaip 
rašalą...

Sujudo ir sušuko Alpukas.
Ir....
Alpukas patrynė užmiegotas akis.
Žiūri besėdįs ant žolės. Pašoko kaip 

stačias.
Apsidairė.

qUTusu p ačių clcicG eltai
ArklysVienas tų įdomių dalykėlių, kuriuos galima patiems pasidirbti, yra arklys. Reikia kaštano, keturių degtukų ir gaba

liuko kartono. Mažytė žolės pluoštelė atstos uodegą.Pirma išpieškit ant kartono arklio galvą ir įsprauskit ją į plyšį, kurį vienam
Kuris asilas?

Bėgdami susidūrė du berniukai. Pir
masis, nenorėdamas duoti kelio antrajam, 
sušuko:

— Asilams kelio niekad neduodu!
— 0 aš visada duodu, — atsakė ant

ras ir pasitraukė.

Nejau čia jo tėvelio sodas... Tikrai, juk 
čia pat ir mėgiamiausioji saldudinė obe
lis, kurią rudenio dovanomis apkibusią 
Alpukas visuomet pirmas aplanko! Nebe
tiki Alpukas pats savimi. O štai tikrai tė
velių namai.

Kaip gerai! Kaip gerai. Jau geriau 
vargiai kada begalėtų būt.
į Saulė jau gerokai po pietų pakrypusi.

Nejaugi jis būtų Šiaurėje buvęs? O 
gal tikrai? Tai kaip dabar namuose pasi
rodyti. Kiek rūpesčių padarė, kad nesi
klausęs iš namų pabėgo...

Skubiai pasileido per sodą kieman.
Strykt pašoko vienas triušis ir pasislė

pė už tvarto. Tai šelmis. Jau suskubo iš 
tvarto išbėgti.

Baisu ir grįčion įeiti.
Pravėrė bailiai trobos duris. Kur bu

vęs katinas glaustosi apie kojas ir mur
ma. Žvirbliai didžiausį triukšmą kelia 

tenai sodo vyšniose.
Aukštai mėlynėje vėl botagu perskrido 

gervės. Lyg trimitu pasveikino pavasarį. 
O gal ir Alpuką kartu?

Šast štai motutė prieš jį.
— Na, o kur tu buvai? — paklausė.
Dilgt Alpukui į širdį. Ką jam pasa

kyti dabar?
— Juk ir pietūs baigia aušt. Nuo pus

ryčių tiek išbūt!...
Gerai, kad tuo pataisė visą reikalą.
Tėvelis kirvį paėmęs ruošėsi į kiemą 

išeiti. Tašyti ką nors, turbūt.
Tai jau tikrai Alpukas sapnavo. Dar 

gerai, kad šiandieną mokykloje nebuvo 
pamokų. Bet vis tik gaila, kad Alpukas 
tik sapne keliavo...

Sapnavo Alpukas. Bet toks nuostabus 
buvo tas sapnas. Šitas pavasario sapnas 

buvo vienas nuostabiausių sapnų, kuriuos 
tik kada Alpukas buvo sapnavęs.

(Galas).

kaštano gale padarėt. Paskui kojų vietoj pritaisykit degtukus. Žolės pluoštelį įtai- sykit į skylę, pradurtą užpakaliniam kaštano gale.Kūną galima padaryti ir iš didelės, gilės. Tokiu pat būdu galima ir kitus gyvu? liūs daryti. Tik reikia jiem pritaisyti atitinkamas galvas.
Ieva Kiūpelytė.
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VIUJAMO NUOTYKIAI

Viltį amo feningos Kalėdos
r

Vilijamas kas sekmadienį eidavo su 
savo tėvais į bažnyčią, bet nevisuomet 
atsimindavo, ką kunigas sakė. Šį kartą, 
tačiau, — trečią Advento sekmadienį — 
žodis „Kalėdos“ pagavo jo ausį.

— Kas nuodija mūsų gyvenimą? — 
klausė kunigas rimtai. — Kas gadina net 
ir šias iškilmingas savaites? Tai neatvi
rumas, apsimetimas. Pasiryžkime čia pat 
nusikratyti šiomis ydomis ir bent Kalėdų 
metu teisingai gyventi. Nors kartą pagal
vokime apie save ir būkime atviri... Kal
bėkime teisybę. Tuo padarysime pirmą 
žingsnį į tobulybę...

Berniukas susimąstė. Kalbėti teisybę, 
tobulėti.... Jis jau vieną kartą norėjo pasi
taisyti ir padėjo kitiems, bet kas iš to 
išėjo! Gal, čia visai kas kita. Kalbėti tei
sybę niekas dar nebandė. Ar nevertėtų?

Ir Vilijamas pasiryžo padaryti pirmą 
žingsnį į tobulybę.

Keletą dienų prieš šventes dėdė Vik
toras ir teta Emilija pakvietė Brownu šei
mą pas save į svečius. Negalima pasakyti, 
kad Vilijamas būtų nusidžiaugęs.

— Žinot ką, — pasiūlė jis mandagiai,
— jūs galite išvažiuoti ir mane palikti 
namie. Aš visiškai nepyksiu. Man pa
kaks kiek pinigų ir skirtų dovanų... O jūs 
išvažiuokite. Nieko nesakysiu.

Bet ponia Brown buvo kitos nuomo
nės.

— Ne, Vilijamai, — ji atsakė ramiai,
— mes tavęs nepaliksime. Tu važiuosi 
drauge ir būsi geras berniukas.

Vilijamas prisiminė kunigo pamokslą 
ir savo nusistatymą.

— Puiku, — jis pasakė, primerkęs 
akis, — jei žinotumėte, koks aš būsiu per 
Kalėdas, beveik prašytumėte, kad važiuo
čiau.

----- o-----
Kūčių dieną ponas Brown visai stai

giai išvyko pas sergančią giminaitę, taigi, 
Robertas globojo visus kelyje į svečius.

Dėdė Viktoras ir teta Emilija buvo abu 
stori ir geros širdies, bet dėdė Viktoras 
vis dėlto turėjo geresnę širdį ir buvo sto
resnis už savo žmoną. Vilijamas neatsi
minė matęs juos, nes jie išsikėlė gyventi į 
kitą miestą, kai jis buvo dar visai mažas. 
Taigi, norėdami pamatyti savo seserėną, 
apie kurį dar labai mažai žinojo, dėdė 
Viktoras ir teta Emilija pakvietė visus pas 
save Kalėdų šventėms.

Jie maloniai pasveikino atvažiavusius.
— Ar tai mažytis Vilijamas? — pasa

kė dėdė, padėjęs savo ranką ant berniu
ko galvos. — Ir kaip mano mielajam se
kasi?

Vilijamas kiek pasitraukė ir sumurmė
jo: — Dėkui, neblogai.

— Jis toks dėkingas, kad jūs jį pa
kvietėte, tiesa, Vilijamai? — įterpė mo
tina.

Atsiminęs, kad pasižadėjo tik per Ka
lėdas kalbėti teisybę, o jos tik kitą dieną 

prasidės, Vilijamas trumpai atsakė: — 
Taip.

Tą vakarą Marytė kreipėsi į motiną:
— Mūsų Vilijamas šiandien visai žmoniš
kas. Nemaniau, kad jis galėtų taip susi
valdyti.

— Palauk, — pagalvojo berniukas, ku
ris viską girdėjo, — šiandien dar niekis. 
Ryt pamatysi. Nusikratysiu neatvirumu, 
nebeapsimesiu.

Vilijamas anksti pabudo. Kojinė lovos 
gale buvo kimšte prikimšta įvairių daik
tų. Kalėdų senelis nepašykštėjo, bet kaip 
visuomet, dovanas visai netikusiai parin
ko. Kas dovanoja pieštuką, plunksnų, še
petį, šukas, tuščią piniginę ir naują kak
laraištį? — Dar laimė, kad neatėjo jiems 
į galvą praturtinti mane keliom istorijos 
knygom ar kojinėm. Visiškai nusiviltum!
— galvojo Vilijamas karčiai. — Pakaks 
man visokio mokslo. Jau ir taip sunku 
gyventi.

Pasipuošęs nauju kaklaraiščiu ir susi
šukavęs nauju šepečiu, kuriame pusę va
landos veltui bandė peiliuku įrėžti savo 
inicijalus, Vilijamas pagaliau nusileido į 
valgomąjį kambarį.

— Labas rytas, sūneli, — pasveikino 
jį ponia Brown meiliai, — ar radai savo 
dovanas?

— Taip, — atsakė Vilijamas niūriai, — 
dėkui.

— Ar patiko kaklaraištis, kurį dėdė ir 
aš tau dovanojom? — paklausė teta Emi
lija linksmai.

— Ne, — atsakė Vilijamas dar niūriau.
— Aš nesidomiu kaklaraiščiais ir turiu jų 
pakankamai savo stalčiuje.

Kartą pasiryžęs, jis ištesėdavo, ne
kreipdamas dėmesio į jokias kliūtis. Ir 
Kalėdos tikrai turėjo būti teisingos!

— Vilijamai, — sušuko nelaimingoji 
ponia Brown, — kaip gali būti toks ne
dėkingas?

— Aš nesu nedėkingas, — paaiškino 
berniukas iškankintu balsu, — aš tiktai 
kalbu teisybę. Aš kratausi apgavystės ir 
melo. Aš labai dėkoju už gautas dovanas, 
bet jos man nereikalingos... O čia mano 
dovanos, tetule Emilija.

Atmosfera palengvėjo. Reikia dova
noti tokiam vaikui, jis dar išaugs...

— Tu labai geras, — pasakė tetulė, 
bandydama atpainioti virvutę.

— Aš visai ne geras, — pasakė Vili
jamas, vis toliau eidamas teisybės spyg
liuotu keliu, — mamytė man liepė jums 
kažką atvežti.

Ponia Brown sukosėjo, bet nenustelbė 
savo sūnaus balso.

Pagaliau teta Emilija ištraukė mažą 
priegalvėlį adatoms įsmeigti.

— Dėkoju tau širdingai, Vilijamai, — 
pasakė tetulė, — nereikėjo savo pinigų 
leisti tokiems daiktams. Tu vis dėlto ge
ras berniukas.

— Aš jokių pinigų neišleidžiau, — at

sakė Vilijamas suakmenėjusiu veidu, — 
tiesą pasakius, aš jų niekuomet ir neturim 
Bet šis pagalvėlis paliko iš labdarybės va
karo loterijos ir mamytė galvojo, kad ne
verta jį palikti kitiems metams. Jis toks 
išblukęs. Bet gerai, kad jis jums patinka.

Vėl ponia Brown sukosėjo, bet nieko 
negelbėjo.

— Suprantu, — pasakė teta Emilija 
šaltai, — tavo mamytė teisi. Bet vis dėlto 
dėkoju tau.

Dėdė Viktoras tuo tarpu išvyniojo sa
vo pakietėlį ir atrado odinę piniginę.

— Tai naudinga dovana, —■ jis sušuko 
linksmai. — Dėkoju!

— Kažin, ar ji naudinga, — pastebėjo 
Vilijamas, — tėvelis gavo šią piniginę var
do dieną, bet kadangi ji nevisai gerai 
užsidaro, jis liepė man ją tau padovanotį.

Dėdė Viktoras pamėgino užsegti pini
ginę. Nepasisekė.

— Teisybė, ji nevisai naudinga, — pa
sakė jis nusijuokęs, — bet aš ją grąžinsiu 
tavo tėveliui Naujųjų Metų proga...

Kai Brownu šeima paliko viena kam
baryje, visi užpuolė Vilijamą.

— Tave reikėtų pakarti, — šaukė Ro
bertas.

— Ar aš tau nesakiau, mamyte? — 
beveik verkė Marytė.

— Kaip tau ne gėda, Vilijamai? — su
dejavo ponia Brown.

—■ Jeigu aš meluoju, jūs mane bara
te, — teisinosi berniukas, — jeigu neme
luoju, dar blogiau. Nežinau, kaip reikia 
elgtis, kad būtumėte patenkinti. Ar nėr 
girdėjote, ką jis sakė? Šios Kalėdos tu
rėtų būti gražiausios visam mūsų gyveni
me.

----- o-----
Po pusryčių visi nuėjo į bažnyčią ir 

nieko ypatingo neįvyko. Priešpiečiai pra
ėjo tokioj pat ramioj nuotaikoj. Sunku 
suprasti, ką tie suaugę žmonės vadindavo 
Kalėdom! Tai tiktai dešimts sekmadienių, 
sutrauktų į vieną. Net padorių dovanų 
niekas negaudavo... Rodos, kad pasaulyje 
nebūtų nei revolverių, nei katapultų, nei 
trimitų, nei šiaip kitų naudingų daiktų... 
Ir jeigu jie, be to, dar nenorėjo nusikra
tyti nei melu, nei apgavyste, kas tuomet
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belieka... Bet nevisi tokie: Vilijamas pa
siryžo ištęsėti savo pažadą ir niekas nega
lėjo jo sulaikyti. Tuo tarpu jis gerokai 
užvalgė ir tylėjo, kas visus labai linksmai 
nuteikė. Pavalgęs pajuto keistą spaudimą 
ir, kaip visi kiti, nuėjo į savo miegamąjį 
kambarį...

Ten jis susišukavo nauju šepečiu, ku
ris netrukus sulūžo į dvi dalis, kadangi 
„raidės“ buvo giliai išpjaustytos. Dabar 
jis tiko tiktai batams valyti. Jis taip įsi
traukė į savo naują uždavinį, kad beveik 
pamiršo visas padarytas jam skriaudas.

Staiga pasigirdo didelis triukšmas sve
čių kambary ir Vilijamas, paslėpęs savo 
įrankius po priegalviu, nubėgo žemyn pa
žiūrėti, kas ten atsitiko.

Tuo momentu didelis automobilis su
stojo ties paradinėmis durimis, ir dėdė 
Viktoras, pažiūrėjęs pro langą, sudejavo:

— Tai lady Atkinson! To dar betrūko!
— Ką tu kalbi, brangusis, — pasakė 

teta Emilija, — ji labai maloni. Nepa
miršk jai pabučiuoti ranką. Ji iš garsiųjų 
Atkinsonų šeimos, — pridūrė teta Emilija, 
aiškindama poniai Brown, kokia viešnia 
jos namuose lankosi.

Lady Atkinson buvo storoka, senyva 
panelė, mėgstanti strauso plunksnas ir 
aksomines sukneles.

— Linksmų Kalėdų visiems! — sušu
ko ji maloningai, įeidama į salioną. — 
Kas tas berniukas? Seserėnas? Kaip se
kasi, vaikeli? Kodėl jis taip spokso? O 
jūs, ponia, malonu susipažinti, — ji baigė 
plačia šypsena.

— Aš pati atnešiau jums savo dovaną, 
—• ji kalbėjo toliau iškilmingu tonu, — 
štai, pažiūrėkite.

Iš didelio voko panelės Atkinson pa
veikslas išvydo dienos šviesą.

— Kaip jis jums patinka, brangieji!
Pasigirdo nustebę, dėkingi murmėji

mai.
Lady Atkinson veidas nušvito dideliu 

pasitenkinimu.
— Jis labai vykęs, tiesa? Visai pana

šus į mane, ką, mano vaike?
Vilijamas kritiškai apžiūrėjo pačią pa

nelę ir jos paveikslą.
— Jūs daug storesnė, kaip savo foto

grafijoje, — jis atnešė savo auką teisybei.
— Vilijamai! — suklykė ponia Brown. 

— Tu nežinai, ką kalbi. Tai baisiai ne
mandagu!

— Nemandagu? — atšovė berniukas 
pasipiktinęs. — Aš ir nenoriu būti man
dagiu. Man rūpi teisybė. Aš negaliu būti 
visa kuo pasaulyje. Atrodo, kad niekas 
be manęs čia nekalba teisybės, ir niekas 
man nėra dėkingas. Ji iš tikro daug sto
resnė kaip šiam paveiksle, — jis dar la
biau užsispyrė, — ir turi daug daugiau 
smulkių linijų veide ir šiaip nepanaši. Pa
veikslas gražus, o ji ne...

Lady Atkinson sudrebėjo iš pykčio ir 
puolė savo priešą.

— Tu, biaurus vaike! — ji suriko bai
siu balsu. — Kaip tu drįsti mane įžeidi
nėti! — ir trenkusi durimis, garbinga 
viešnia išbėgo iš kambario.

Teta Emilija pradėjo kukčioti.
— Ji niekuomet nebeateis, — ji verkė.
— Aš seniai sakiau, kad jį reiktų pa

karti, — sakė Robertas įnirtęs, — kiek

vieną dieną mūsų gyvenimas dėl jo sun
kėja.

— Aš pranešiu tėvui, — pasakė nelai
mingoji ponia Brown, — tuoj po mūsų 
grįžimo jis viską sužinos.

— Galima būtų ramintis ta mintim, 
kad jis iš proto išėjo, — atsiduso Marytė.

— Aš nežinau, kas čia įvyko, — pa
sakė Vilijamas, — aš tiktai dariau, ką jis 
mums liepė pereitą sekmadienį. Be rei
kalo jūs visi mane užpuolate.

— Ji niekuomet nebeateis, — vis dar 
verkšleno teta Emilija.

Tada dėdė Viktoras, kuris veltui sten
gėsi paslėpti savo džiaugsmą, atsikėlė iš 
savo kėdės.

— Aš irgi manau, kad ji nebeateis, 
brangioji, — jis pasakė smagiai. — Tei
sybė yra puikus dalykas, Vilijamai. Pa
saulyje nieko geresni) už ją, mano mie
las, — ir, slaptai įbrukęs nemažą pinigą į 
berniuko ranką, nudžiugęs ponas išnyko 
savo kambary.

----- o-----
Laiškininko atvykimas maloniai per

traukė nejaukią atmosferą. Tarp laiškų 
buvo atvirukas iš menininko, kuris gyve
no kaimynystėje. ‘Sis mandagumas šiek 
tiek nudžiugino nuliūdusią tetą Emiliją.

— Kaip malonu! — ji nusišypsojo pro 
ašaras. — Bet štai kalendorius, kurį mums 
ponas Frankas atsiuntė. Jame nieko nėra 
užrašyta. Gal, Vilijamas nuneštų jį ponui 
Dailiui drauge su mūsų širdingais linkė
jimais, o mes tuo tarpu išeisime pasi
vaikščioti. — Ji šaltai pažvelgė į berniuką.

Vilijamas, kuris jautėsi priešų apsup
tas ir dar tebesistebėjo, kodėl pinigas 
atsidūrė jo rankoje, nepaprastai noriai 
sutiko su tetos pasiūlymu.

Jis iškeliavo su kalendorium, gražiai 
įvyniotu į popierių. Visas gyvenimas iš 
karto pašviesėjo, lyg akmuo būtų nusiri
tęs nuo širdies. Gatvėj berniukų būrelis 
vedė smarkų mūšį ir Vilijamas tuoj pri
sidėjo. Neužilgo jį išrinko vadu ir jis bū-

Gatvėje berniukų būrelis vedė smarkų 
mūšį. 

tų, be abejo, laimėjęs, jeigu policininkas 
nebūtų įsimaišęs ir sugadinęs visą malo
numą.

Pasišiaušęs ir susitepęs, Vilijamas pa
skambino prie dailininko durų. Dovana, 
laimė, nenukentėjo nuo berniukų žygio ir 
ponas Dailius ją gavo tvarkingą. Žemai 
nusilenkęs jaunajam svečiui, menininkas
— jis dėvėjo plačiom kelnėm, aksominiu 
švarku ir dideliu bantu kaklaraiščio vie
toje — įvedė Vilijamą į savo studijų kam
barį. Reikėjo galvoti, kad ponas Dailius 
buvo gerai užvalgęs ir dar geriau užgė
ręs Kalėdų proga. Apžiūrėjęs savo do
vaną, jis pravirko džiaugsmo ašarom.

— Kaip gražu! Kokie geri žmonės... 
Mano jaunas drauge, nesistebėkite mano 
susijaudinimu. Pasaulyje maža tokių žmo
nių. Aš nepapratau prie širdingumo. Gy
venimas žiaurus...

Jis šluostė savo ašaras didele, geltona 
nosine su lilijavais taškiukais. Vilijamui 
ji labai patiko — ar niekas negalėjo jam 
dovanoti...

— Dovanokite, mano brangusis, — kal
bėjo p. Dailius toliau, — aš pasitrauksiu 
į miegamąjį, kur parašysiu dėkingumo 
laišką jūsų gerajai tetulei. Tuo tarpu 
jauskitės namie mano bute... Elkitės kaip 
tinkamas, mano širdingas jaunas drauge...

Jis pamojo ranka ir netvirtais žings
niais išėjo iš kambario.

Vilijamas atsisėdo ir laukė. Laikas ėjo, 
bet menininkas nesirodė. Bet ką jis bu
vo sakęs? Jauskitės namie, elkitės kaip 
tinkamas... Jeigu Kalėdoms reikia neme
luoti, vadinasi, reikia ir tikėti, ką kiti 
žmonės sako. Niekas jo neprašė siūlyti 
jaustis kaip namie. Būtų negražu kalbėti 
kitaip, kaip kad galvoji. Taigi...

Vilijamas atsikėlė ir nuėjo prie spin
tos. Joje buvo dažų, teptukų, du apelsinu 
ir sausainių. Keistas spaudimas, kurį Vi
lijamas jautė po priešpiečių, praėjo ir 
būtų neblogai užkąsti. Sausainių pakako 
dešimčiai minučių, apelsinų — keturioms. 
Žymiai sustiprėjęs, svetys ėmė dairytis 
kambaryje.

Moters manekenas sėdėjo ant sofkutės 
kambario kampe. Jis buvo beveik žmo
gaus didumo ir turėjo plono šilko drabu
žėlį. Atsargiai, lyg norėdamas susekti 
paukštelio judesius, Vilijamas prisiartino
— apžiūrėjo ir pakėlė sėdinčią figūrą. Ji 
buvo lengva, gražiai atrodė kėdėje prie 
lango. Tik aprengti ją būtų ne pro šalį... 
Štai kabėjo skrybėlė ir lietaus apsiaustas 
(jie priklausė p. Dailiaus ateinančiai tar
naitei), o ten stalčiuje mėtėsi juodo krepo 
skudurėlis... Kaip tik tas, ko reikėjo. Ap
rengęs manekeną ir užrišęs jam krepą 
ant akių — Marytė visuomet taip puoš
davosi — Vilijamas didžiuodamasis pa
žvelgė į savo kūrinį. Kaip jis turėjo jaus
tis tikras menininkas. Jis padavė savo 
kūriniui ranką, jis kreipėsi į jį maloniais 
žodžiais ir pajuto, kad jis jį giliai pamilo. 
Jis pavadino jį Anabela — kažkur kaž
kas parašė dainą jos garbei. Tada laikro
dis išmušo antrą valandą ir laimingas kū
rėjas atsiminė, ko jis atėjo ir ko laukė...

Švelniai pabeldęs į gretimojo kamba
rio duris ir negavęs jokio atsakymo, ber
niukas tyliai įėjo. Ant rašomojo stalo prie 
durų buvo pradėtas rašyti laiškelis:
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— Brangioji Drauge,

Visa širdimi dėkoju už gražų kalen
dorių. Man trūksta žodžių...

Po to ėjo dėmė — rašalas sumaišytas 
su jausmais — ir daugiau nieko. Ponui 
Dailiui iš tikro trūko žodžių, nes jis gu
lėjo išsitiesęs ant savo lovos ir miegojo 
šiek tiek išgėrusio j o kietą miegą. Kaž
kodėl Vili j amas nutarė, kad neišsimoka 
jį pažadinti. Grižo į studijų kambarį. 
Ten Anabela vis dar sėdėjo savo kėdėje 
prie lango. Ne, tai nebuvo Anabela, bet 
belaisvė - princesė, kurią reikėtų išgel
bėti. Jis išėjo prieškambarin, atsargiai 
atidarė gatvės duris, pasislėpė už durų, 
staigiai įsiveržė į vidų, pagriebė bejėgį 
manekeną ir išbėgo lauk. Pavojus grėsė 
iš visų pusių, bet jam nieko neatsitiko. 
Net policininko niekur nesimatė... 

9

Su Anabela ant rankų jis įbėgo į tetos 
Emilijos namus.

Staiga prablaivėjus jam pasirodė, kad 
ne visi džiaugsis Anabelos išgelbėjimu iš 
plėšikų rankų. Ir buvo sunku ją paslėpti. 
Jeigu niekas neateitų... Bet jie ką tik 
grįžtą pasivaikščioję... Kas daryti? Greit, 
saliono durys atdaros. Ten, prie židinio, 
atsukusi nugarą visam pasauliui, sėdės 
Anabela...

Vilijamas taisė savo plaukus, kai na
miškiai įėjo. Jis labai nustebo, kad nė 
vienas neįėjo į salioną, bet visi susirinko 
valgomajam ir šnibždėjosi.

— Lankytoja! — sakė teta Emilija. — 
Ar pastebėjote?

— Taip, — atsakė ponia Brown. — 
Aš mačiau ją pro langą.

— Po šimts... — susikeikė dėdė.
— Kodėl tos tarnaitės ją įleido, — 

karščiavosi šeimininkė. — Ko ji atėjo pir
mą Kalėdų dieną? Aš nemanau kalbėtis 
su ja. Tesėdi kol priaugs prie kėdės!

— Tyliau, — liepė dėdė Viktoras, — 
ji dar išgirs...

— Ji ne kaip atrodė, — vos girdimai 
kalbėjo teta, — kažin, ar ji tikra ponia.

— Gal, ji daro rinkliavą, — įterpė 
ponia Brown.

— Tuo geriau, — šnibždėjo jos bro
lienė, — tegul sėdi kol nusibos.

Vilijamas, nežinodamas, ar reikėtų 
bėgti ar laukti kas bus toliau, žiūrėjo į 
visus nekalčiausia išraiška... Praėjo va
landėlė, bet viešnia nesijudino.

— Ji amžinai pasiliks, jeigu jos nie
kas neišvarys, — pasakė teta Emilija, — 
Viktorai, eik ir pakalbėk su ja.

Dėdė Viktoras atidarė saliono duris 
ir sukosėjo, bet Anabela nepajudėjo.

— Ji visiškai kurčia, — pastebėjo dė
dė savo žmonai. — Teįeina kitas. Man 
pakanka.

Marytė drąsiai žengė į kambarį ir su
čiulbėjo saldžiai:

— Laba diena, ponia.
Anabela nepajudėjo.
— Ji miega, — pastebėjo mergaitė, 

grįžusi pas kitus.
— Ar ji tik nėra girta? — paabejojo 

teta Emilija, pažiūrėjusi į Anabelą per 
plyšelį duryse.

— Aš nesistebėčiau, jeigu ji būtų ne
gyva, — sumurmėjo Robertas. — Knygose 
rašo apie tokius įvykius: „Lavonas rastas

...VORATINKLIAI DRAIKĖS BE 
VĖJO...

(Tęsinys iš 354 pslp.).
esti užlindęs kur į šalį, į savo namelį, 
kai į jo voratinklį patenka musė, dreba 
voratinklis, ir kai kurie įtempti siūlai 
keistai suvirpa, ir praneša vorui, lyg te
lefonas, jog jo tinkle kažkas netvarkoje. 
Šis klausimas labai platus ir įdomus.

Šilko siūlai vartojami ir preciziniuose 
instrumentuose. Techniškai pagananti 
sidabriniai siūlai esti 0,028 mm storio, 
kai voro šilko siūlai siekia vos 0,0068— 
0,0034 mm.

Voras palaiko higieną, maitindamasis 
kenksmingomis musėmis, peteliškėmis. 
Jis nepakeičiamas kovotojas su malarijos 
liga.

Arklių augintojai neveja voro lauk iš 
arklidžių, nes jis juk didelis arklių drau
gas — naikina taip labai įkyrias muses.

Sėdėdamas prie atdaro lango, nevyk 
nuo savęs voro, jei jis tarplangyje turi 
savo voratinklį, juk jis saugo tave nuo 
musių, ir tu gali sau ramiai rašyti, ar 
skaityti prie atdaro lango. Nereiktų taip 
jau perdaug voras su voratinkliu šalinti, 
nes jis tiesioginiai jokių nešvarumų ne
daro.

Senovėje voras buvo labai gerbiamas, 
karalius Saliamonas savo pavaldi
niams statė pavyzdžiu voro darbštumą, 
gudrumą.

svečių kambary“. Man atrodo, kad atspė- 
čiau, kas ją užmušė...

— Robertai! — sulaikė savo sūnų po
nia Brown.

— Gal, pašauktum policiją, mano mie
las, — kreipėsi teta Emilija į savo vyrą.

— Pirmą dar kartą pamėginsiu, — at
sakė dėdė.

— Laba diena, — jis suriko dramblio 
balsu, bet Anabela nepajudėjo.

— Kuom galiu patarnauti, — sušuko 
jis dar balsiau ir, priėjęs prie sėdinčios 
moters, uždėjo jai ranką ant pečių...

Tada įvyko katastrofa.
Ponas Dailius kaip vėtra įsiveržė į 

namus. Jis dar nebuvo kaip reikiant iš
simiegojęs ir drebėjo nesuvaldomu pykčiu.

— Kur vagis? Aš jam parodysiu! Jis 
pagrobė mano moterį, jis suvalgė mano 
pyragaičius, skirtus kavai... Dabar turė
siu vakarieniauti penktą valandą ir pus
ryčiauti septintą... Visą gyvenimą būsiu 
vienu valgiu atsilikęs... Ir jis kaltas... Kur 
vagis? Jis pagrobė mano tarnaitės rūbus, 
jis suvalgė mano apelsinus, aš jam pa
rodysiu. — Jis pamatė Anabelą, įbėgo į 
salioną, paėmė ją į glėbį ir atsisuko į sta
bo ištiktus žiūrovus. — Aš neapkenčiu 
jūsų! Nereikia man jūsų kvailių kalen
dorių ir dar kvailesnių berniukų. Jie 
vagia mano turtą ir suvalgo visa, ką ran
da... Aš įmesiu jūsų kalendorių į ugnį... 
Štai ką aš padarysiu... Aš mielai sude
ginčiau taip pat ir jūsų netikusius ber
niukus! —

Ir nusiprunkštęs kaip įsiutęs liūtas, 
kuris nemano dalintis savo grobiu, po
nas Dailius zigzagais išbėgo į gatvę. Pu
siau apalpę, negalėdami (tuo tarpu) iš
tarti nė žodžio, užpultieji lydėjo jo iš
nykstančią stovylą akimis.

7 br. Patobulintas įtaisas siūlams gauti.

Tik viduramžiai prietaringi padarė 
vorą baisenybe, laikydami jį nuodingu 
sutvėrimu.

Naujieji amžiai pradėjo domėtis šiuo 
sutvėrimu, ir daug daug tomų prirašė, 
kad išaiškintų jo gyvenimo būdą, techni
ką, sugebėjimą.

Toks mažas sutvėrimas, kaip voras, 
rodo mums kiek daug gal ir mažesnių ir 
įdomesnių sutvėrimų pasaulyje dar esa
ma, — kokia galinga visų jų motina — 
gamta.

Koks tikslumas gamtoje! Žmogus pri
valo su pagarba nulenkti savo galvą, 
prisipažindamas, esąs bejėgis prieš taip 
didingą, kūrybingą, tikslingą gamtą.

Mišk. A. K.

Bet p. Dailiui nesisekė: vos tik jis 
pasileido bėgti, du policininkai ėmėsi jį 
vytis. Anabelos galva nusviro ant sa
vo pono peties ir jos kepurė nuslydo ant 
šono...

Tada, lyg pabudę iš baisaus sapno, visi 
užpuolė savo auką.

— Ar aš nesakiau, — kalbėjo Rober
tas dantis sukandęs, — juo greičiau jį 
pakarsime, juo geriau. Jeigu nebūtų Ka
lėdų šventės, aš pats savo ranka...

— Bet kodėl neduodate man pasiaiš
kinti, — mėgino Vilijamas gailiai. — Pa
klausykite, kaip buvo. Aš įėjau ir jis ko 
aiškiausiai pasakė: „Jauskitės kaip na...

— Vilijamai, — pertraukė jį ponia 
Brown, — aš nežinau, kas įvyko, bet aš 
viską pranešiu tavo tėvui. Tuoj kaip mes 
grįšime.

-----o-----
Dėdė Viktoras išlydėjo savo giminai

čius į stotį.
— Ar tu šiandien taip pat nemeluoji?

— jis paklausė savo seserėno. •
— Kažin ar trečia švenčių diena dar 

priklauso prie Kalėdų, — atsakė Vilija
mas susimąstęs, — greičiausiai, kad taip.

— Taigi, geriau neklausiu tavęs, ar 
tau pas mus patiko. — Jis įbruko dar vie
ną pinigą berniukui į ranką. — Nusipirk 
ką nors gero. Teta Emilija parinko tau 
kaklaraištį. Aš tau iš tikro dėkingas... 
bet mano žmona neklysta: ji tikriausiai 
nebesirodys pas mus. —

Traukinys išvažiavo. Dėdė Vikto
ras grįžo namo. Jis buvo per daug opti
mistiškas: lady Atkinson sėdėjo svečių 
kambary ir kalbėjosi su jo žmona.

— Žinoma, — jis girdėjo ją sakant, — 
aš nepykstu. Berniukas apsėstas. Reikėtų 
jį ištirti, išvaryti piktąsias dvasias.
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Jau Atvelykio metu visų jūrų skautų 
vienetų vadai buvo sušaukti Klaipėdon 
kelių dienų sąskrydžiui-kursams. Suva
žiavusieji, apie 50 jūrų skautų vadų, bu
vo tiek teoretiškai, tiek praktiškai supa
žindinti su uostu, jo Įrengimais, įvairių 
rūšių laivais, jų vidaus santvarka ir gy
venimu ir t. t. Kariuomenės Vadovybei 
sutikus, jūrų skautų vadai dalyvavo mo
komojo karo laivo „Prezidentas Smetona“ 
plaukiojime ir pratimuose apie Palangą 
ir Šventąją bei aukščiau jūroje. Kursus 
vedė ir instruktavo jūrų skautų skyriaus 
vadas karo laiv. Itn. sktn. Labanauskas, 
ūkį tvarkė vyr. valt. Pauža.

Sugrįžę į namus vienetų vadai pradėjo 
plaukiojimo pratimus vietos vandenyse ir 
pasiruošimą vasaros kelionėms. Įsteigus 
Buriavimo Mokyklą, dėl sunkumų sude
rinti laiką bei tinkamai pasiskirstyti dės
tytojais, nuo numatytosios jūrų skautų 
vadams stovyklos buvo atsisakyta. Jūrų 
skautų skyriaus vado buvo išrūpinti pa
lengvinimai jūrų skautų vadams minėton 
mokyklon įstoti ir keletas vietų veltui 
mažiau pasiturintiems. Iš 30 pirmųjų mo
kyklos auklėtinių 15 buvo jūrų skautai. 
Deja, dviem jų neteko pirmojo kūrso 
baigimo dienos sulaukti. Lygiai tą pat 
dieną, kurią 1933 metais žuvo trys budžiai, 
nuo pietinio tų pat Klaipėdos uosto vartų 
molo buvo bangų nuplautos jūron dar dvi 
brangios mūsų aukos Baltijai — jūrų 
skautai Garmus ir Niemčinavičius.

Vasaros metu be kasdienių bei savai
tinių plaukiojimų bei pratimų, valtys dir
bo ir krante, ir jūrų skautų vienetų buvo 
atliktos šios ilgesnės kelionės bei plau
kiojimai (alf. tvarka):

ALYTAUS 8 jūrų skautai su savo še- 
šiairkle valtimi 14 dienų stovyklavo prie 
Ančios ežero. Grįžtant teko plaukti de
markacijos linija. 200 klm. kelią plaukė 
apie tris paras. Vadovavo laivo vadas 
mokyt, psktn. Rozniekas.

BIRŽŲ jūrų skautų laivas stovyklavo 
su savo burine valtimi prie Obelių ežero 
Stovyklos metu instruktavo Rokiškio jūrų 
skautus buriuoti ir išvykdami perleido 
jiems savo valtį. Stovyklai vadovavo 
skautininkas mokyt. Andrejauskas. Biržų 
jūrų skautai valtimis yra seniau aprūpinę 
ir Tauragės jūrų skautus: šiuo metu jie 
Miesto Valdybai remiant statosi jau nau
jas valtis ir gražų būklą ežero pakrantėje. 
Pereitais metais yra buvę su savo valti
mis net Rygos pajūryje.

KAUNO kun. Birutės laivas surengė 
apie 6 keliones po 10 — 30 klm., kurių 
kiekvienoje dalyvavo po 8—12 jūrų skau

tų. Vadovavo valt. Petukauskas. Įdomią 
kelionę baidare Obeliai — Kaunas (apie 
270 klm.) atliko valt. Alg. Adomaitis. 
Kelionėje burine - irkline valtimi į buria
vimo mokyklą Kaunas — Nida — Klaipė
da (apie 300 klm.) dalyvavo 6 jūrų skau
tai, laivo vado vyr. valt. stud. V. Švedo 
vadovaujami. Jų tarpe buvo ir a. a. 
Garmus.

KAUNO kun. Vaidoto, vienas seniausių 
jūrų skautų laivas, surengė tradicinę ke
lionę prieš 12 metų įvykusiam pirmajam 
jūrų skautų algimantiečių plaukimui val
timis į Klaipėdą paminėti. Virš 300 klm. 
kelionę Nemunu, marėmis ir jūra Kaunas 
— Klaipėda — Palanga — Klaipėda valti
mi „Vadas“ atliko 13 jūrų skautų. Vado
vavo vyr. valt. stud. Alg. Aglinskas. Aka
deminėse baidarių lenktynėse Lietuvos 
ežerais ir upėmis (apie 500 klm.) dalyva
vo valt. Kęst. Aglinskas ir vienas laivo 
skautų, laimėdami 2-ą ir 3-ią vietą. Be 
minėtųjų, atlikta nemažas skaičius trum
pesnių kelionių. Kun. Vaidoto laivui pas
kutiniais metais vadovavo mokyt, sktn.
J. Mašiotas.

KAUNO kun. Vytenio laivo 8 jūrų 
skautai, laivo vado stud. Aleks. Vaino- 
riaus (dabar karo mokykloje) vadovauja
mi, buriniu-irkliniu laivu atliko 300 klm. 
kelionę Kaunas — Nida — Klaipėda. Ga
vo pakelti nemažą audrą marėse. Turi 
įsigiję dvi burines valtis ir 6 baidares.

KLAIPĖDOS jūrų skautai savo jachto
mis „Budys I“ ir „Skautas“ šią vasarą 
padarė — pirmąja jachta 17 kelionių, 
antrąja 8, viso 25 keliones į Juodkrantę, 
10 kelionių į Nidą, 3 į Šventosios uostą 
ir 3 į Palangą. Padaryta, be to, taip pat 
apie du šimtu išplaukimų mokomajam 
plaukiojimui marėse ir jūroje po 2 — 5 
valandas kiekvienas. Dalyvauta trijose 
burinių laivų regatose. Pirmojoje laimė
ta II vieta, o sekančiose abiejose pirmo
sios vietos su Klaipėdos Kr. Gubernato
riaus, Uosto Direkcijos Pirmininko ir Bu
riuotuoju Sąjungos prizais. Jachtoms va
dovavo „Budžio“ laivo vadas vyr. valt.
K. Pauža, valt-kai Tuzikas ir Knopmileris.

MARIJAMPOLĖS 8 jūrų skautai šešio
mis baidarėmis atliko 270 klm. kelionę 
Kaunas — Klaipėda. Į Kauną baidares at
sigabeno traukiniu. Kelionei vadovavo 
vair. Penčyla. Marijampolės miesto bur
mistro rūpesniu, jūrų skautai yra gavę iš 
miesto valdybos prieplauką ir patalpą 
sueigoms bei valtims susidėti.

PANEVĖŽIO 6 jūrų skautai trimis sa
vo darbo baidarėmis atliko 9 dienų (virš 
400 klm.) kelionę Anykščiai — Šventoji — 

Neris — Nemunas — Minija — Vilhelmo 
kanalas — Klaipėda. Kelionėje teko per
nešti baidares per kelioliką malūnų už
tvankų. Vadovavo valt. Kličmanas.

ROKIŠKIO jūrų skautai stovyklavo 
prie Obelių ežero bendroje tunto stovyk
loje laimėdami didžiausį taškų skaičių. 
Stovyklos metu valt. Maleškos ir Vorobė- 
jaus vadovaujami atliko plaukiojimus 
Obelių ežere biržiečių burine valtimi ir ją 
pastariesiems išvykstant nupirko. Vyksta 
kas šeštadienį į Obelius buriuoti. Jūrų 
skautų laivui vadovauja mokyt. Voro- 
bėjus.

TELŠIŲ 3 jūrų skautai atliko 7 dienų 
(apie 120 klm.) kelionę dviem baidarėmis 
Mąsčio ež. — Mastytis — Patekla — Vir
vytė — Venta. Kai kur teko baidares 
pervežti arkliais. Pavėžinti baidarėmis 
už pagalbą, kaimiečiai džiaugėsi lyg lėk
tuvu paskraidę.

ZARASŲ j. skautai praktikavosi vie
tos vandenyse. Priemonėmis ir pagalba 
parengimuose padėjo šaulių ir jaunalietu
vių vandens sporto klubai.

Ukmergės, Šiaulių, Tauragės 
ir kiti jūrų skautų vienetai, dėl įvairių 
priežasčių negalėję šiais metais suorgani
zuoti ilgesnių kelionių, neatsiliko nuo kitų 
savo kasdieniniuose pratimuose bei plau
kiojimuose. -.

Iš baigiamų suvesti jūrų skautų kelio
nių duomenų galima spręsti, jog šiais me
tais jūrų skautų laivai, valtys ir baidarės 
yra padarę vien laike kelionių ir ilgesnių 
pratimų apie 10.000 klm. vandens kelio. 
Beveik visų kelionių tikslas buvo— į jū
rą, Klaipėdą, uostą ir laivus. Jūrų skau
tai savo siekimais pateisino savo vardą.

Nemažas jūrų skautų nuošimtis šiais 
metais stojo ir tikrojon jūros tarnybon. 
Buvę jūrų skautai Vilčinskas ir Serafinas 
baigė šį pavasarį Liepojos jūrų prekybos 
mokyklą. Pirmasis buvo šią vasarą Uosto 
Valdybos tarnyboje ir buriavimo mokyk
loje, dabar gi atlieka kar. prievolę karo 
mokykloje, antrasis plaukioja antruoju 
padėjėju laive „Rimfrost“. Jūrų sk. Run- 
ča atlieka praktiką „Barfroste“. Dalis 
naujų karo laivo jūreivių yra taip pat 
atėję iš jūrų skautų eilių.

Šiuo metu jūrų skautų skyrius ruošia 
naujas jūrų skautų laipsnių programas, 
kurios bus paskelbtos naujame statute. 
Jūrų skautų vienetams susipažinti jos bus 
išsiųstos anksčiau. Kitų metų darbo pro
grama taip pat ruošiama ir bus visiems 
vienetams išsiuntinėta vasario mėn. pra
džioje. Bus pagyvintas ir jūrų skautų 
skyrelis Skautą Aide. Žvd.
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Skautų Aido 1936 metų turinio rodyklė
1936 metais Skautų Aido išėjo 12 numerių, 

viso 372 puslapiai.

Skautų • Aidas minėjo: 2 Nr. Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę, 5 Nr. Motinos 
dieną ir A. A. Kan. Tumo - Vaižganto 
3-jų metų sukaktuves, 11 Nr. Lietuvos 
kariuomenės šventę.

I.
IDEOLOGIJA. AKTUALIJOS.

Vado žodin: J. E. Resp. Prezidentas 
Antanas Smetona: Mūsų Šefo žodin, 4 p. 
69. Vasario 16 d. minint, 35. A. Smetona: 
Pasakyta parašyta (ištrauka), 219. Lor
das Baden - Pawellis: Apie vyresniąsias 
skautes, 6, 37, 70, 100, 133. Nuo mažo 
klevelio iki stipraus ąžuolo, 7. Olave Ba
den-Powell: 1936 metų mąstymo diena, 
37. L. B.-Powellis: Maža, bet svarbi pa
reiga krašto gerovei, 71. Ko trūksta ber
niukams?, 133; Netikri skautai; Kaip 
skautai įgijo draugą. Kaip gyvuliai gal
voja, 169; Apie rūkymą, 229; Gyvenimas 
statinėje, 249.

Kazys: Pirmoji 1936 metų valandėlė, 3. 
Pradedame naujų metų darbą, 3. Gil- 
craft seka Jums apie įstatus ir įžodį (ver
tė A. Lichtenšteinaitė), 5, 39, 102. K. 
Palčiauskas: Ką gali vieno žmogaus kan
trybė, 28. Ig. Končius: Laužas. (Laužo fi
zikos metmenys), 46. Pamąstykime apie 
save, 67. A. Lichtenšteinaitė: Gilcraft 
kalba apie Pareigą Dievui ir aiškina kaip 
padėti artimui, 68. Patriotizmas, 71. Knab- 
lis: Velykos, 99. Charakteris, 101. Naujo 
kandidato problema, 107. Š. Margučiai, 
115. Edita: Vyr. skautės laiškas Motinai, 
132. O. Lichtenšteinaitė: Gilcraft kalba 
apie 1 įstatą. Skautas tiesus ir laikosi sa
vo žodžio, 138. E. L.: Koks draugas no
rėčiau būti, 138. J. Jakštaitės: Našlaitės 
Motinos Diena, 150. Laiškas abiturientei, 
178. A. Lichtenšteinaitė: Gilcraft pasako
ja apie III skautų įstatą: Skautas naudin
gas ir padeda artimiesiems, 198; Apie IV 
įstatą: Skautas draugas savo artimui ir 
brolis kitam skautui, 220. D. Inkėnaitė: 
Platesni vyresniosios skautės horizontai, 
228. Vytenis: Broliai ir sesės abiturien
tai, 248. A. Lichtenšteinaitė: Gilcraft aiš
kina V-ąjį ir Vl-ąjį skautų įstatą, 248. A. 
Lichtenšteinaitė: Vyresniosios skautės, 
252. A U.: Vadovių mokyklos stovykla, 
262. Baltas Juodvarnis: Spalių 9 d., 279. 
A. Lichtenšteinaitė: Skautas paklusnus 
savo tėvams ir vyresnybei, 279. Mes kal
bame tėvams, berniukai bus vyrai, 280. 
Baltas Juodvarnis: Sveika, mūsų garbin
goji kariuomenė!, 311. Skautų ir skaučių 
sveikinimai per radio kariuomenei, 312. 
Henrikas Lukaševičius: Vėlinių mintys,
313. VI. Š-s: Pašnekesys — skautas nau
dingas ir padeda artimui, 327. B. J.: Kris
taus Gimimo Šventės, 343. A. Lichtenštei
naitė: Gilcraft aiškina IX ir X įstatus, 344. 
A. S.: Kaip taisyklingai gyventi (6 žaidi
mo taisyklės), 346. B. J.: Žingsnis po žing
snio vis pirmyn, 352. A. Saulaitis: Redak
torius skaitytojams, 370.

n.
ĮŽYMŪS ŽMONĖS.

Lordas Baden - Powellis: Nuo mažo 
klevelio iki stipraus ąžuolo, 7. Vyr. L. S. 
S-gos V-bė, 36. Baden - Powellis ir Edu
ardas VIII, 100. Rudyard Kipling: Jau
nuoli, 67. Šv. Jurgis, 101. J. Šarauskas: 
Vyriausio skautininko žodis, Vyriausio 
skautų štabo darbą užbaigiant, 131. Nauji 
Vyriausių Brolijos ir Seserijos Vadijų na
mai, 135. Benito Mussolini, apie Jį pasa
koja Baden - Powellis, 139. R. Medelis: Šv. 
Pranciškus, 282. R. Ch.: Šventas Pran
ciškus, įžymus gamtos draugas, 297. An
toni van Leenwenhock: Mikroskopo išra
dėjai, 322. Robertas Holbaumas: Mesijas, 
348.

m.
REIKŠMINGI ĮVYKIAI.

1923. I. 15. — 1936. Klaipėda mūsų, 1 
nr. virš. A. Jurgutis: Skautų vyčių sąskri- 
dis, 6. Skelbiame konkursą — pas mus 
įdomu, 9. Vasario 16 d., 35. Š-s: Ir vėl 
švenčiame Vasario 16-ją, 51. Milda: Vy
resniųjų skaučių sąskrydis Kaune, 70. B. 
J.: Sveika, mūsų garbingoji kariuomenė,
311. Skautų-čių sveikinimai per radio ka
riuomenei, 311. Latvijai aštuoniolika metų,
312. Sąskrydis ----- kursai, 140, 199. K.
Laucius: Dvi savaites pas Austrijos ka
talikus skautus, 226, 253. Aluis. Z.: Žiups
nelis įspūdžių iš Estijos skautų tautinės 
stovyklos, 250. Juoz. Kazakevičius: Įspū
džiai iš Suomijos skautų stovyklos, 283. 
E. Ingaunis: Kariuomenės lauke, 284. 
A. K.: Čekų skautijai 25 metai, 320.

ATSKIROS MINTYS IR ŠŪKIAI.
Šūkis, 61. Laikas brangus, 102. Atsistok 

ir kalbėk, 168. Pasakok savo skilčiai, 168. 
Pasiklaus! — sužinosi, 175. K. R-ys: Ką 
gėlelė pasakė?, 184. Turėkime ambicijos, 
191. Gyventi, 220. A. Lichtenšteinaitė: Mū
sų metodas, 228; Principai gyvenime, 247. 
Šūkiai, 289.

IV.
A. LIETUVIŲ ŽEMĖ.

K. Avižonis: Pasakojimas apie mūsų 
senovę, 38, 79. P. L.: Mūsų Jūrai, 44. 
Pov. Vilkus: Didieji kamanai, 136. Bal
tas Juodvarnis: Ar brangini savo šalį, 
gamtą ir žmones?, 144. Variakojis: Jau
nimas ir Jūra, 166. V. Zaulevičius: Pa
saka iš Nevėžio krantų, 180. K. Avižonis: 
Kur šią vasarą keliausime?, 188. Prof. S. 
Kolupaila: Baltoji Ančia ir Nemunas, 202. 
A. P.: Senovės griovys — gamtos draugų 
džiaugsmas, 207. J. Strakšys: Palanga ir 
jos įžymybės, 242. B. Buračas: Šatrija — 
Žemaičių šventovė, 281.

B. GAMTA IR PAUKŠČIAI.
Pafrontės Šaulė: Pasikalbėjimas apie 

paukščius, 23. Petruškevičienė: Kodėl 
kiškutis ir visas miškelis verkia, 86. VI. 
Eikime pavasario sutikti, 83. E. Ch.: Kodėl 
žiemą paukščiai nesušąla, 85. A. P.: Pem
pė, 87. Kaip elgtis su gyvuliais, 108. V. 
Šataitė: Mes, sesutės, į darželį, 109, 157. 

A. L.: Medžio prašymas, 157. D. Zaunius: 
Skautas gamtos draugas, 157. Stebėkime 
paukščius, 157. L.: Kaip pelėdos mato nak
tį, 158. Ką gėlelė pasakė?, 184. A. P.: 
Gyvuliai ir paukščiai taip pat kalbasi, 236. 
Br. Pajėdaitė: Sudie mūsų giesmininkams, 
268. A. P.: Patirkime žiurkių paslaptį, 268. 
A. L.: Gyvulių motinos meilė, 323. Nebū
kime miškų pabaisos, 338. Mišk. A. K.: 
Voratinkliai draikės be vėjo, 354. Vilkiu
kas: Kranklys, 361.

V.
APRAŠYMAI.

F. Šur-nas: Kaip keliavo Morkus Po
las, 15. Laivas, 27. O. L.: Nauji Metai 
Kinijoje, 30. Sk. E. P.: Kelionės įspū
džiai vykstant į Mong Kongą, 56. Gedi
minas Vaitiekaitis: Berniukai išradėjai, 74. 
Juozas Kazakevičius: Laiškas apie Švedi
ją, 106. Juodoji Katytė: Geras darbelis, 
117. Amerikos negrai, 124. Š.: Margu
čiai, 115. Alius Z.: Mažytė skautiška lai
mė, 170. A. L.: Laužas, 171. Kaip mes 
praleidome progą, 185. Ed. Ingaunis: 
Naktis karių stovykloje, 221. T. P. B. J.: 
Naujuoju baru, 247. A. Lichtenšteinaitė: 
2-jų skaučių kelionė ligi lord. Baden-Po- 
wellio, 286; Svečiuose pas lordą Ba- 
den-Powellį, 316. VI. Š-s: Skautas nau
dingas ir padeda artimui, 327. K. Avižo
nis: Kui- šią vasarą keliausime, 188. Ka
tinėlis: Paskutinis laužas vadovių mo
kyklos stovykloje, 262. Verutė: Vilkiu
kas: Rugsėjo 1 d., 263. Žvd.: Jūrų skautų 
veikimas šiemet, 366.

VI.
APYSAKOS.

Ged. Vaitiekaitis: Daina, 8. Veterlis: 
Ilgaausio mirtis, 10. Šerkutė: Deivė Per
kūne, 11. Pr. Mašiotas: Girioj paklydo, 22. 
Paulius Samanis: Mėlyni pavasariai, 24, 
54,84,119,150,184, 210, 266, 300, 330,362. V. 
Avižonis: Visų nelaimingiausias, 52. Dėdė 
Pranys: Sauliukas ir zylės, 53. Ieva Kiū- 
pelytė: Meškiukas, Murziukas ir kalaku
tas, 55. Vilijamo nuotykiai, 40, 72, 104, 
142, 200, 224, 256, 304, 331, 363. V. Mi
liūnas: Skiltininkas, 75. A. Bajorinas: 
Knygų trandis, 91. Vilkiukas: Vove
raičių išdaigos, 116, 152, 182, 209, 234. 
Juodoji Katytė: Geras darbelis, 117. Grei
tasis Pony, 120, 154. V. Jakubauskaitė: 
Skaučių sueiga, 141. Ged. Vaitiekaitis: 
Sekminių žygis, 145. Draugiškas darbas. 
Gražiausia dovana, 181. Kaip mes pra
leidome progą, 185. V. Zaulevičius: Pa
saka iš Nevėžio krantų, 180. Juozas Žu
kauskas: Vasaros šypsenos, 222. Ką ka
ralienė norėjo pasakyti, 233. D. Valins- 
kaitė: Mamytės Meškos pasaka, 235. Rože 
Fyleman: Tien Nu, 267. Al. Lagerlof: 
Miliutė, 290. Vilkiukas: Iš mokinių die
noraščių, 296, 329, 360. Kastytė: Iškyla į 
mišką, 296. V. Didžbalis: Erelio lizdas,
314. F. Dostojevskis: Kristaus eglutė, 345. 
Robertas Holbaumas (išvertė N. Večer- 
kienė): Mesijas, 348. Kalėdų naktis kal
ne, 359. T. S.: Lapė ir driežas, 361.
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vn.
EILĖRAŠČIAI IR DAINOS.

Br. Orūnas: Mano šaliai, 7. Pr. Kozu- 
lis: Pajūrio giesmė, 7 Pafrontės Šaulė: 
1936 metams, 16. Br. Orūnas: Lietuva, 18. 
Paul. Žiburėlis: Su Naujais Metais, 21. 
Iz. Miliūnaitė: Lietuva, 2 nr. virš. Vilkiu
kas: Ir nenurims širdis, 39. Ad. Liau- 
danskas: Ateis..., 48. M. Grigonis: Testa
mentas, 62. Ged. Vaitiekaitis: Sapnas, 67. 
PauL Žiburėlis: Džiaugsmelis, 77. Sesuo 
Vaiva: Eglutės sapnas, 86. Paul. Žiburė
lis: Velykų džiaugsmas, 99. Petras Krei
vėnas: Iškylon, 102. J. M.: Kam jis teks?, 
118. Jonas Docius: Karalaitis eina, 119. 
Br. Orūnas: Žemės Aleliuja, 4 nr. virš. 
Vikt. Miliūnas: Jau greit, 4 nr. virš. Vil
kiukas: Kaip pavasaris grįžta, 4 nr. virš. 
Ad. Liaudanskas: Pavasaris ateis, 137. Br. 
Orūnas: Baltos burės, 137. Vilkiukas: Pa
likim gatves dulkėtas, 137. Ged. Vaitie
kaitis: Mes grįšim, 137. Kazys Poška: Mo
tutei, 137. Vilkiukas: Mano Motutei, 149. 
M. Grigonis: Tėveliai, 150. Pr. Viliamas: 
Tėviškėj, 166. Br. Orūnas: Tautos Vadui, 
167. Pr. Kazulis: Paskendę varpai, 169. 
Br. Kondratas: O kaip nemylėti, 169. 
Alpis Gintarėlis: Du broliukai ir sesutė, 
181. Paul. Žiburėlis: 3 žaidimai su saule, 
183. Vilkiukas: Vakaras skautų stovyk
loje, 6 nr. virš. Jonas Povą: Lino burėmis, 
196. Buvo šaltis, 208. Vilkiukas: Kai so
do obelis pražydo, 210. J. Strakšys: 
Smūtkeliui, 219. M. Grigonis: Trys bro
liai, 219. Petras Šimaitis: Mums tik dar
bas, 219. M. Šulaitė: Mieli aidai, 8 nr. virš. 
P. Š. Meilė, 249. Jurgis Strakšys: Prisi
menu, 249. Vilkiukas: Stovyklos sargy
binis, 251. P. Šurnas: Pasižaiskime su vė
ju, 264. Baltos burės, 9 nr. virš. A. Ru- 
davičius: Jau lapą gelsvą skina, 291. Se
suo Vaiva: Lapų suktinis, 297. Vakaris: 
Tėvynė, 303. P. Š. Ruduo, 303.

VIII.
LINKSMAS KAMPELIS.

J. Martinaitis: Jono Pempės nuotykiai, 
23, 85, 112; Mikė Švilpa, 55; Kam jis teks, 
118; Užuomarša, 329. Paulius Žiburėlis: 
3 žaidimai su saule, 183. Sportininkas Si
mas Raidė, 263. Jonas Taškas užsirūkė, 
299. J. Martinaitis: Kodėl jis gudresnis, 
360; Kalėdų diedukas žino kur pirkti, 371.

IX.
KŪNO KULTŪRA.

K. Poška: Ar jau moki čiuožti?, 25, 59. 
Br. Pajėdaitė: Sveikata, 108, 158, 187, 237, 
269, 335. E. Feiperytė: Kaip būti svei
kam, 267. Būk sveikas — geri ir blogi 
papročiai, 269. Ieva Kiūpelytė: Tavo dan
tys, 300. A. S.: Kaip taisyklingai gyventi 
(6 žaidimo taisyklės), 346.

X. 
PRITYRĘS SKAUTAS.

Stovyklų technika. Patyrimo laipsn. 
programų dalykai ir įv. patarimai.

Baltas Juodvarnis: Skautų buklai, 12; 
Skautų klubai, 13. J. Strakšys: Švilpuko 
ir ^virvelės nešiojimas, 30. Končius: Lau
žas, 46. B.: II-ji pat. laipsnio programa, 
60. Bgv.: Išmokim sutartinio rašto, 60. 
I. P. Kr.: Kaip užbaigti visą darbą?, 60. 
P. L.: Kaip veikti jūrų skautams, 88. 
Pasigamink skilties palapinę, 89. Reikia 
imtis pavasario darbo, 108. Ig. Končius: 
Vasaros poilsio darbai, 134. Ed.: Naktį, 156; 
Skilties dienoraštis, 157; Trumpi pasiro
dymai prie laužo, 172. Nusipinkim diržą,
186. Baltas Juodvarnis: Kaip surišti kak

laraiščio galus, 187. B. J.: 5 patarimai,
187. B. J.: O ar jau sekasi mazgai rai
šioti?, 212. Skilt V. Avižonis: Atstumo 
spėjimas, 236. Baltas Juodvarnis: Mazgai, 
238, 239, 240, 241; Mazgai ir kilpos, 270, 
271, 272. Petras Aušvydis: Kelionė ženk
lais, 295. Skilt. V. Avižonis: Žiupsnelis 
skautiškų papročių, 301. Kaip vytis gali 
sėkmingai padėti skautybei, 315. P. Do- 
mininkaitis: Valia, — tai jėga!, 334. O. B. 
S.: Rūpinkimės palapinėmis, 336. B. J.: 
Žingsnis po žingsnio vis pirmyn, 352. Dul
kės, 352. E. Ch.: Roginis dviratis, 353. 
Mišk. A. K.: Voratinkliai draikės be vė
jo, 354.

FOTO.
K. Laucius: Fotografuoti gali kiekvie

nas, 20, 45, 93, 110, 159, 173, 190, 259, 303, 
337, 355; Ką galima fotografuoti konkursui, 
159. Svečiuose skautų stovykloje su foto 
aparatu, 173. Kaip atrodo praktikoje foto
grafinės „aksiomos“, 190, 215; Kaip at
vaizduoti fotografijos pagalba skautų sto
vyklos gyvenimą?, 215. Neleisk progai pa
sprukti, 259. Skaistis: Ar gerai atvaiz
duota nuotraukoje rengimasis žaidimams? 
191. Ko trūksta šiai nuotraukai; 303. Sto
vyklinio stalo foto, 303. Skelbiame foto 
konkurso rezultatus, 321. Pirmas mėgi
nimas nevisai pavyko, 337. Premijuotų 
nuotraukų trūkumai, 355. Kalėdinės do
vanos, 355. Foto mėgėjo darbas žiemą, 
355. Šventiniai motyvai, 355. Paremki
me kilnias pastangas, 355.

DIENORAŠČIAI, SUSIRAŠINĖJIMAS.
O. Lichtenšteinaitė: Smagu mokėti ra

šyti: Autobiografijos, 14; Biografijos, 58; 
Kelionių aprašymai, 76; Apysakos, 103. 
Vilkiukas: Iš mokinių dienoraščių, 296, 
329, 360. Pasiklausi — sužinosi, 25, 47, 87.

MŪSŲ PAČIŲ DARBELIAI
T. Š.: Padarykim lėktuvėlį, 22, 52. Po

pierinis vainikėlis, 86. Jau moku nupiešti 
jaunesniųjų skautų-čių ženklelį, 116; Pa
bandyk nupiešti, 151. Įsitaisykim žvėrin- 
čių, 183. Š.: Lekiantysis propeleris, 211. 
Parašiutas, 211. I. Kiūpelytė: Angis. Šuo. 
Vyrukas, 235. Iškirpk gyvulėlį, 264. Pasida
ryk laivą ir vežimą, 265. I. Kiūpelytė: Ma
lūnėlis iš plunksnų, strutis, 298. VI. Š-v.: 
Mažas darbelis — didelis džiaugsmas, 298. 
Darbeliai iš popierio ir pagaliukų, 299, 328. 
I. Kiūpelytė: Arklys, 362.

XI.
SKAUTAI - TĖS VISAM PASAULYJE.

K. Laucius: Ką mūsų skautai yra pa
darę savo krašto propagandai per pasku
tiniuosius penkerius metus, 19. D. Zau
nius: Svečiuose pas Liet. Skautus, 26. 
Milžiniškas žaidimas, 26. Manchesterio 
mieste 5.000 skautų suruošė spektaklį, 26. 
Šveicarijos skautai turi savo nuosavą 
„chalet“, 26. H. Yčaitė: L. Baden - Po- 
wellis, 26. Br. Valeika: Skautybė Estijoje,
42. Mus kviečia į užsienius stovyklauti, 
42. A. L.: Tarptautinė skaučių sąjunga, 
78. K. Laucius: Tarptautinio vyčių sam
būvio Švedijoje atgarsiai, 70. Organi
zuojamas užsienio skautų stovyklose da
lyvauti fondas, 78. Skautai-tės visam pa
saulyje, 161, 320.

xn.
TEATRAS IR MENAS.

I. Gusevaitė: Miškinis ir skautas, 62.
K. Smalevičienė: Žiema ir Pavasaris, 92, 
123. Pasirodymai prie laužo, 269. Menas 
žygiuoja!, 274, 306. Meniškas skonis, 301. 

Kaip pasirodysime dr-vės vakarėlyje, 302. 
K. Jurašūnas: Naras (radio vaizdas), 347.

xm.
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Centras — 16, 18, 48, 80, 112, 146, 178, 
230, 260, 299, 324, 356, 357, 358, 366. Šiau
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jampolė — 204, 230, 366. Panemunėlis — 
293, 326. Raseiniai — 293. Seinai — 294, 
324, 358. Kupiškis — 326. Krakės — 294, 
326. Utena — 326. Panemunėlis — 326.

XIV.
INFORMACIJOS, ĮVAIRUMAI.

Š.: Jaunieji, 21. Kas ko nori — kas 
ką turi, 29, 63. Mus kviečia užsienin sto
vyklauti, 42. Nauja Danijos skautų šefė,
43. Anglai dėkoja už mūsų užuojautą dėl 
Karaliaus Jurgio V mirties, 43. Jaunųjų 
taupytojų premijavimas, 163. K. A.: Kur 
šią vasarą keliausime, 188. Skautai espe
rantininkai, sukruskim, 223. B. J.; Rėmė
jai su mumis, 243. Įvairumai — 30, 94, 
153, 191, 232, 273. Karšti kolekcionieriai, 
314. Oficialioji dalis — 2 nr. virš., 3 nr. 
virš., 278, 11 nr. virš., 321, 342. Konkursų 
fronte: 82, 98. Knygų lentynėlė — 28, 
90, 114, 153. III patyrimo laipsnio progra
ma, 361. Skautų Aido 1936 metų turinio 
rodyklė, 367. Sk. K. Laucius: Visiems, 
kurie skaitė knygą „Fotografuoti gali 
kiekvienas“, 371.

XV.
MŪSŲ STOVYKLOS.

Tauragės tunto skautų-čių stovykla 
Rambyne, 46. U. A.: Vadovių mokyklos 
stovykla, 262. Katinėlis: Paskutinis lau
žas vadovių mokyklos stovykloje, 263. 
Alius Z.: Mažytė skautiška laimė, 170. 
A. L.: Laužas, 171. Ed.: Trumpi pasirody
mai prie laužo, 172. Svečiuose skautų sto
vykloje su foto aparatu, 173. K. Laucius: 
Kaip atvaizduoti fotografijos pagalba skau
tų stovyklos gyvenimą?, 215. Tuntų sto
vyklos: Kėdainių, 205; Pagėgių, 205; Ro
kiškio, 205, 231, 261; Marijampolės, 205; 
Alytaus, 205; Ukmergės, 231; Vilkaviškio, 
231, 261; Šiaulių, 231; Jurbarko, 295; Ra
seinių, 293.

XVI. 
MŪSŲ MIRUSIEJI.

Vyr. skilt. S. Stankevičius: A. A. Jonas 
Šmatavičius, 50. H. T.: A. A. Blažys Kau- 
pis, 50. Gervės: A. A. Aldona Glemžaitė, 
194. J. Paršelis: A. A. Jonušas Vitartas, 
194. Liūdinčios gražinietės: A. A. Regina 
Židanavičiūtė, 218. VI. Šar. ir R.: Dviejų 
gyvybių auka, 218.

xvn.
SUK GALVĄ.

Galvosūkiai — 31, 63, 88, 95, 232.
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Lietuvos skautes ir skautus 
Kalėdų švenčių proga sveikina

Akc. Ger-Ma-Po B-vė

Sandėlis“ Laivininkystės Akc. B-vė

Berar ir Ko Akc. B-vė „Neris“

I

ŪKIO BANKAS
Akc. B-vė „METALAS“ ir 

Akc. B-vė „PALEMONAS

Br. Tilmans ir Ko Akc. B-vė

Karvelio J, prekybos namai

D-ras Gylys

Centralinė Lietuvos Pieno 
Perdirbimo B-vių Sąjunga 

„PIENOCENTRAS**

Akc. „Urmas“ B-vė

Lietuoos LPRilips' ■pė

Akc. „Lietuvos Cukrus“ B-vė

Cukrus stiprina žmogaus sveikatą, užtat labai reikalingas visiems, 
ypač vaikams ir jauniesiems.

Cukrus duoda jėgos
Vartodami cukrų savo gamybos, mes ne tik keliame sveikatingumą, bet ir prisidedame prie savo

krašto gerovės kėlimo.
Lietuvos cukraus fabrikų savininkas

Akc. „LIETUVOS CUKRUS“ B-vė
Kaunas, Vytauto pr. 33, tel. 2 22 62, 2 25 05, 2 35.54.
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REDAKTORIUS SKAITYTOJAMS
Nors kiekvienas laikraštyje spausdinamas rašinys turi per

eiti redakcijos „koštuvą“, tačiau pačiam redaktoriui retai tenka 
naudotis teise netarpiškai prabilti i savo laikraščio skaitytojus. 
Per daugiau, kaip septynerius savo redaktoriavimo metus, į 
brangiuosius Skautų Aido skaitytojus tokiu būdu kreipiuosi tik 
kelintą kartą. Ir kreipiuosi Skautų Aidui labai svarbiu laiku.

Tas Skautų Aido 14 metų gyvenimas buvo labai margas. 
Buvo laikų, kad jis per metus pasirodydavo 3—5 kartus, bet 
buvo ir tokių metų, kad Sk. Aido turėdavom net 24 numerius. 
Buvo laikų, kad Sk. Aido spausdindavo tik kelis šimtus, bet 
turėjom ir tokią laimingą valandą, kada jo spausdindavom ko 
tik ne 10.000 egzempliorių. Pirmaisiais Sk. Aido gyvavimo me
tais jo prenumeratorių skaičių galėjai vienas savo rankų pirštais 
sulankstyti, tuo tarpu vėliau ir dabar jų skaičius yra lygus laik
raščio tiražo skaičiui.

Skaitytojų akys su dėmesiu nukreipiamos į kiekvieną Sk. 
Aido numerį. Skaitytojams mūsų laikraštis yra brangus. Ir jie 
pagrįstai ieško, kad Sk. Aidas rodytųs toks, kokio jie nori. 
Skaitytojų reikalai redakcijai, vedančiai laikraščio kūrimo dar
bą, yra visada pirmoje eilėje. Pr. metų gale redakcija specialios 
anketos būdu Sk. Aido leidimo reikalais atsiklausė savo skai
tytojų. Dalį skaitytojų pageidavimų ir patarimų redakcija, kiek 
sąlygos leido, įvykdė šiemet; kitą dalį tikisi įvykdysianti 1937 m.; 
bet tam tikra dalis tų įvairių pageidavimų turės ... palikti nie
kada nevykdoma, nes Sk. Aidas yra visų skautų ir skaučių, visų 
mūsų organizacijos narių laikraštis, taigi, kol jis yra toks, jis 
negali būti tiktai kurios jų dalies reikalų arba kelių žmonių 
skonio laikraščiu.

Skaitytojų nuomonė patvirtino Sk. Aido vedimo kryptį ir 
redakcija jautėsi savo darbe esanti glaudžiai susijusi su skai
tytojais.

Kad skaitytojų reikalai redakcijai yra pirmiausia svarbūs, 
tačiau, turi priboti ir kitų dalykų, kurie lemia laikraščio reikalus. 
Be minėtų skaitytojų reikalų ir jų skonio bei pageidavimų, re
dakcija savo darbe turi skaitytis su tuo, kad yra visos orga
nizacijos, viso mūsų skautiško judėjimo reikalai, kad laikraščio 
leidimui reikia nemaža pinigų ir kad laikraščio kokybė auga 
su visos mūsų organizacijos tobulėjimu ir bendradarbių, kurie 
yra iš mūsų organizacijos ir Sk. Aido skaitytojų tarpo, suge
bėjimais.

Redakcija jautė, kad mieli skaitytojai-os Sk. Aidu domisi, 
jį myli, juo rūpinasi, nori, kad jis vis tobulėtų ir jį savo pre
numerata remia. Su džiaugsmu galime paskelbti visai mūsų 
organizacijai linksmą žinią, kad skautų ir skaučių 1936 m. Sk. 
Aido prenumeratorių buvo daugiausia nuo pat mūsų laikraščio 

įsteigimo pradžios! Tai yra didelis džiaugsmas visam mūsų ju
dėjimui ir drąsinanti viltis laikraštį tobulinti kitais metais.

Redakcija turi balansuoti — kas svarbu skaitytojams ir 
kas būtina organizacijai. Sk. Aidas nėra tik linksmų pasiskai
tymų, „pokštų“ bei karikatūrų laikraštis, — jo uždavinys yra 
svarbesnis: pagal skautybės sistemą ugdyti jaunimą! Šio svar
biausio uždavinio redakcija niekad negali pamiršti ir turi, pa
čių skaitytojų laimei, jį kuo energingiausiai vykdyti.

Laikraštis ryja pinigus! Tai nėra gražus pasakymas, bet jis 
yfa teisingas. Kiekvienų kelių puslapių atspausdinimas kaštuoja 
apie šimtą litų. Už iliustracijoms klišių gaminimą cinkografija 
ima net keliolika centų už 1 kv. cm. Ir taupiausiai tvarkantis 
tokiu būdu susideda nemažos išlaidų sumos, kurias reikia su
daryti iš prenumeratos, skelbimų ir kit. pajamų, šių gi rūpini- 
mas redakcijai taip pat atima energijos ir darbo. Bet ir šis klau
simas, prenumeratoriams ir mūsų organizacijos aparatui remiant, 
pakankamai sėkmingai išsisprendžia.

Mūsų laikraštis sijasi su mūsų organizacija ir jie vienas kitą 
kelia ir tobulina; iš Sk. Aido reikalautina maždaug tiek, kiek 
apskritai pajėgia mūsų organizacija. Vadovaudamas redakcijos 
darbui, aš tą ypatingai gyvai jaučiu.

Už laikraščio netobulumą atsakomybė tenka man. Tačiau 
dalį tos naštos, be abejo, sutinka prisiimti ir bendradarbiai. Jų 
turime apie 200 asmenų. Dalis jų yra sumanūs, stropūs, punk
tualūs, tvarkingi ir į savo darbą žiūri rimtai ir atsakingai. Jų 
kūryba laikraštį tobulina. Bet su redaktorium ne jie atsako
mybės pareiga dalinasi, bet kiti, kurie pasiimto darbo nepadaro 
arba jį netinkamu laiku padaro, kurie savo pasižadėjimų neiš
tęsi ir p. Tokių yra geras %. Mano atsakomybės našta gero
kai nusvyra ant jų pečių. Jums, skaitytojai, nesvarbu, kas tie 
tokie nevisada žavingi bendradarbiai. Tačiau ir jie, būdami 
mūsų organizacijoje, padaro daug gera mūsų Skautų Aidui.

Šis Sk. Aido numeris 1936 m. yra paskutinis. Juo užbai
giame darbo metus. Nuo Naujų Metų ryžtamės Sk. Aidą leisti 
dažniau. Ar tas sąjungos vadovybės (kuri, apskritai, labai rū
pinasi Sk. Aido reikalais) ir redakcijos pasiryžimas visai pasi
seks, pareis nuo mūsų organizacijos tvarkos, nuo skaitytojų 
ir lėšų. Bet mes ryžtamės ir prašome Jūsų visų paramos. Tai 
svarbiausias mano viešo žodžio tikslas.

Baigiant metus, redakcijos vardu dėkoju skaitytojams, ypa
tingai Sk. Aido platintojams ir prenumeratoriams, ir visiems 
bendradarbiams ir linkiu Jums laimingų 1937 metų!

Jūsų
ANT. SAULAITIS.

1936 m. gruodžio mėn.

Skautų Aido 1937 m. 1 nr. išeis sausio mėn. 15 d. — Siųskite 
prenumeratas. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Vartokite namų ruošoje 

elektros aparatus 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

OOOOOCOOCXDCOOOOOCOOCKXXXXXXDOOOOOOOCOOOOOCXXXXXXOOCOCOCCOOOOCOCOOOOOCOOOOOCXXWOOC

Karo Invalidams Šelpti Komiteto 
ĮMONĖS

Kaunas, Duonelaičio g. 37 Nr. Tel. 20600.

I
" Ortopedinė d-vė: protezai, korsetai, bandažai, plok

štelės ir kit. Graverių d-vė: įvairūs ženklai, ant
spaudai, štampai, monogramos, uniforminės sagos ir kit. > 
Siuvyklos: uniforminiai ir civiliai drabužiai. Darbas 

geras, nebrangus.

Krautuvė: Laisvės ai. 18 Nr. Tel. 20616. Įvairūs ženklai, > 
kepurės, vėliavos, diržai, spalvotos medžiagos priedams, :: 

galionas, sutažas, antpečiai ir kt.

oooooooo<xxxxxxxxxxxxxxxx30ooooocxxx>cooooooccooocococooococoooooocxx30oooooooooooc Ekonominė Karlu Bondrivė
Kaunas, Laisvės alėja 23.

Ekonominėje Karių Bendrovėje galima gauti 
pigiausiomis kainomis manufaktūros, galanterijos, rašti
nės reikmenų, ginklų, avalynės, žūklės įrankių ir gastro
nomijos prekių. Prekes galima užsakyti tel. 261-33. 
Klijentams pageidaujant prekės pristatomos į namus
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PADĖKA. KALĖDŲ DIEDUKAS ŽINO, KUR PIRKTI.

Visiems prisidėjusiems ir da
lyvavusiems Kauno Šančių tun
to L. K. Šarūno dr-vės draugi
ninko psktn. J. Gružausko iš
leistuvėse reiškiame skautišką 
padėką.

Šarūniečiai.

VISIEMS, KURIE SKAITĖ
KNYGĄ „FOTOGRAFUOTI 

GALI KIEKVIENAS“.

J. Martinaičio karikatūros ir žodžiai.

Šios knygos pirmoji laida jau 
išsibaigė, o pareikalavimas te
bėra didelis. Dėl to tenka susi
rūpinti antrosios laidos išleidi
mu. Šią laidą leidžiant noriu 
knygą pertvarkyti: šį tą pa
keisti, kai ką išmesti, naujų da
lykų įrašyti. Tuo tikslu man la
bai pravartu žinoti foto mėgėjų 
pageidavimus bei pastabas. Dėl 
to maloniai prašyčiau visus, ku
rie turi kokių nors pastabų dėl 
minėtosios knygos, man para
šyti. Rašyti prašyčiau mano 
vardu „Skautų Aido“ redakci
jos arba brolijos vyriausios va- 
dijos adresu.

Sk. K. Laucius.

NEPALIK BE SKAUTŲ
AIDO 1937 METAIS.

1. Turi rūpestėlių
Mūs Kalėdų Diedas: 
Reikia dovanėlių — 
Jau čia pat Kalėdos! 
Jis daug parduotuvių 
Išlakstė, ištyrė, 
Rado turtingiausią 
Mūs Tiekimo Skyrių.

4. Linksminkitės, šokit 
Kalėdų sulaukę — 
Jūsų dovanėlės 
Diedo maiše laukia. 
Apie gerą Diedą 
Skautas Švilpa suka — 
Gaus jis iškilmingai 
Anglišką švilpiiką.

2. Mūs Tiekimo Skyriuj 
Pasirinkti yr ko: 
Daug puikiausių prekių 
Diedas prisipirko.
Štai mūsų Diedukas 
Lanko skautą Kuodą — 
Jam Kalėdų šventėms 
Kaklaryšį duoda.

5. Eina mūs Diedukas 
Per kaimus ir miestus, 
Pas kiekvieną skautą 
Lankosi nekviestas.
Čia jisai aplankė
Skautą Jurgį Trinį 
Ir padovanojo 
Jam dailią kuprinę.

3. Šiemet labai linksmos 
Bus visiems Kalėdos — 
Aplankys kiekvieną 
Mūs gerasis Diedas.
Žiūri štai Kukutis 
Linksmai į Dieduką — 
Gaus jis dovanėlę 
Suomių peilį pukko.

6. Kur dabar Diedukas?
Gi pas skautą Truikį — 
Duoda jam Kalėdoms 
Skrybėlę jis puikią.
Dar negreit Diedukas 
Baigs kelionę ilgą: 
Daug dar dovanėlių 
Diedo maiše žvilga!
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Musų gyvenimas vaizduose

straipsnį — Pasididink
Užsiėmimai skautų vadų kursų stovykloje. žiemos pramogas, 353 psl.) Džiaugsminga Kalėdų eglutė.
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