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Paskiro Nr. kaina 30 et

------------- SKAUTŲ AIDAS--------------
Lietuvos skautu Ir skaučių lai kraitis Oficialus Ll.tuvos Skautu Sąjungą: organas

Redaktorius vyr. sktn. Antano* Saalalti* Redakcijos Ir administracijos odr.sas: KAUNAS.
Leidėjas Lietuve* Skautu $ <) j u n g a * Nepriklausomybė* aikitė 4, telefono* 2 45 54

Admisuatrocija dirba darbo dienomis nuo 8 Iki 14,30 vai.

Prenumerata* kaina metam*:
Lietuvoje l Jaunesniesiems skautams-ėms — 2,75 Lt; skoutams-ėms — 4 Lt; neskautams — 5 Lt. Užsienyje t (liskyrus Latvija Ir Estija, kur taikomos vidaus tarifas) dvigubai. 
Skelbimą kaina pagal susitarime o Ui skelbimu turln) redakcija neatsako • Užuojautos 5 Lt, padėkos — 3 Lt.; spausdinamos ten, kur redakcijai patogiau. 
Rankraiėius, piešinius, nuotrauka* siųsti redakcijos vardu. Rankraičloi trumpinami Ir taisomi redakcijos nuožlOro; nesunoudctl nesaugomi; gražinami. Jei atsiunčiama 

tam reikalui pašto ženklų. Suk galvq sk. rankraščius siųsti—psktn. Rudzinskul, Gimnazija, Joniškis. (Šiaulių op.)

Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose.
1939 (XVII) metai. Gegužės mėn. 10 d.

Eina du sykiu per mėnesį: 10 ir 25 d. d.
1 9 ( 225) Nr,

(IKHIlM k/IM< S Pasaulio skautų šeimoje
IŠ TARYBOS PIRMININKO ĮSAKYMŲ.

■ m.30. Nr. 12 — Kauno Pilies skautų tunto tuntininkas 
sktn. Kar. DINEIKA, jam pačiam prašant, atleistas iš tuntininko 
pareigų nuo š. m. IV. 1.

■ IV.19. Nr. 13 — § 1: įsteigta Kauno apskrities skautų tunto
Prienų skautų vietininkija. - 5

§ 2: Prienų skautų vietininkijos sudėtį paskelbi brolijos 
vadas. ;-.-t-*1’ V"

■ IV.25. Nr. 14 — § 1: įsteigta Kėdainių rajono vadija.
§ 2: Kėdainių rajono vadijai priklauso: a) Kėdainių skautų 

tuntas ir b) Kėdainių skaučių tuntas.

fŠ BROLIJOS VADO ĮSAKYMŲ.
* IVJ6. Nr. 18 — Marijampolės skautų tunto tuntininko II 

pavaduotojas gimn. mokyt. J. Čiuta iž tų pareigų atleistas ir pa
skirtas Matijarhpoiės skautų tunto tuntininku.

V'A.,-

* IVJŽ4. Nr. 20L ‘Jurbarko skautų vietininkijos vieti
ninkas -sktn. Ed. 'Kbftdnai, jam prašant, iš tų pareigų atleistas 
ir už nuoširdų Jurbarko skautų vietininkijos vadovavimą pa
reikšta skautiška padėka.

§2: Jurbarko skautų vietininkijos vietininko pavaduotojas 
gimn. mokyt. Eug. Kanclyvius iš tų pareigų atleistas ir paskirtas 
Jurbarko skautų'"vietininkijos vietininku.

* IV.24. Nr. 21 — § 1: patvirtinta skautų brolijos vyriausios 
vadijos užsienių skyriaus vedėjo pristatyti užsienių skyriaus bėn- 
dradarbiai: 1. psktn. Alg. Masiulis — skautininku ypatingiems 
reikalams, 2. vyr. valt. Si. Vasiliauskas — sekretoriumi.

§ 2: patvirtinti skautų brolijos vyriausios vadijos skautų 
vyčių skyriaus vedėjo pristatyti skautų vyčių skyriaus bendra
darbiai: 1. sktn. St. Jameikis — skyriaus vedėjo pavaduotoju,
2. psktn. j. Itn. J. Rimkūnas — instruktoriumi, 3. psktn. J. Kli
mavičius — instruktoriumi, 4. vyr. skltn. Al. Broel-Plateris •— 
instruktoriumi.

LIUDIJIMAI.

Pamestas U. Snapkauskaitės skautės liudijimas, dtiotas Klai
pėdos skaučių tunto. . - . •

SĄJUNGOS VADOVYBĖ RAGINA VISUS SĄJUNGOS 
NARIUS:

— visus skautus ir skautes,
— vadus ir vadoves,
— rėmėjus

1939 metams prenumeruotis:
— visiems skiriamą SKAUTŲ AIDĄ,
— vadovėms „ VADOVŲ.
— vadovams „ SKAUTYBŲ.

ORGANIZUOJAMA SKAUTŲ SPAUDOS KONFERENCIJA.

Tarptautinių skautų stovyklų proga paprastai įvyksta ir 
skautų laikraščių redaktorių ir bendradarbių konferencijos. 
Paskutinė tokia konferencija ir skautų leidžiamų laikraščių pa
roda įvyko 1937 metais tarptautinėje skautų stovykloje Olandi
joje. Šįą’konferenciją buvo suorganizavusi Lenkijos skautų są
junga. Tarptautiniam skautų biurui pavedus, ji išleido 1937 me
tais skautų laikraščių katalogą, kuriame yra įtraukti ir mūsų 
sąjungos leidžiamieji laikraščiai.

Šiomis dienomis gautas iš Lenkijos skautų sąjungos prane
šimas, kad šių metų tarptautiniam skautų vyčių sambūvyje kvie
čiama „mažoji skautų spaudos konferencija“. Joje, be kitko, bus 
svarstomi šie klausimai: 1) Kaip gauti medžiagos skautų laikraš
čiams. 2) Vienas ar keli skautų laikraščiai kiekviename krašte. 
3) Laikraščio 'administravimo ir pardavimo sutvarkymo proble
ma. 4) Ar duoda, ir kokią, naudą kitų šalių skautų laikraščių 
skaitymas. 5) Specialių laidų „mąstymo dienai“ klausimas.

AMERIKOS SKAUTAI NORI SUSIRAŠINĖTI SU 
MŪSIŠKIAIS.

1. Skautininkas Warner G. Simons iš Carrolton, Kentucky, 
nori susirašinėti su 21—30 metų skautu, kuris norėtų su juo 
pasikeisti skautų literatūra, pašto ženklais, sumanymais ir t. t. 
Rašyti angliškai šiuo adresu:

- Mr. Warner G. Simons, Boy Scouts of America, Troop 
twenty five, Carrolton, Kentucky, U. S. A.

2. Draugininko padėjėjas Richard Kersner, iš Dayton, Ohio. 
Nori susirašinėti su Lietuvos skautais įvairiais klausimais. Ra
šyti anglų kalba šiuo adresu:

Mr. Richard Keshner, 3114 Hassler Str., Dayton, Ohio, 
U. S. A.

3. Patsy Passer, iš Oak Lawn, Illinois, atsiuntė laišką mūsų 
prekybos, pramonės ir amatų rūmams, prašydamas surasti ber
niuką ar mergaitę, kuris papasakotų jam laiškuose apie Lietuvą 
ir jos gyventojų įpročius. Jis yra 13 metų amžiaus. Ar jis skau
tas, nežinia. Kas norėtų su juo susirašinėti, terašo šiuo adresu:

Mr. Patsy Passer, 92 Melvina Avenue, Oak Lawn, Illinois, 
U. S. A.

DU LIETUVOS SKAUTAI VYČIAI KVIEČIAMI PAVIEŠĖTI Į 
ANGLIJĄ.

Stoke-on-Trent miesto skautai kviečia du Lietuvos skau
tus vyčius atvykti pas juos, pasibaigus pasauliniam skautų vy
čių sambūviui Švedijoje, paviešėti savaitę laiko.

Minėtasis miestas už 30 mylių (apie 50 km) į pietus nuo 
Mančesterio ir yra anglų porcelano pramonės centras. Vyčiai, 
kurie nuvyktų pas Stoke-on-Trent miesto skautus į svečius, tu-’ 
retų progos atlankyti porcelano dirbinių fabrikus.

Nuvykti iš stovyklos į minėtą miestą, reikėtų savo lėšo
mis, o pragyvenimas ten nieko nekaštuotų. Svečiai bus apgy
vendinti skautų ir rėmėjų šeimose.

Anglų skautai savo svečiams žada parodyti, kaip jie dirba 
ore ir būstuose, ir parodys gražiausias apylinkes.

Kas norėtų pasinaudoti šiuo kvietimu, nieko nelaukdamas 
tepraneša apie tai brolijos vyriausios vadijos užsienių skyriui.

Viršelyje psktn. Alg. Masiulio fotografija.
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0/lTelslziinės
į Švenč. P. Mariją už taiką

J. E. Lietuvos Metropolitas ir Kauno Arkivyskupas Juo
zapas Skvireckas tokiu savo Ganytojišku laišku ragina 
tikinčiuosius, o ypač vaikus, gegužės mėnesi melstis į 

Švenčiausiąją Panelę už taiką.

MIELI DIECEZIECIAI,
Man nebūtų nė reikalo rašyti Jums, Mylimiausieji, 

apie gegužines pamaldas ir raginti jose dalyvauti. Kas 
gi Lietuvoje jų nežino, kas jose nedalyvauja? Lietuva 
juk Marijos šalis; gegužės mėnuo, tai Marijos mėnuo. 
Nėra Lietuvoj šventovės, kurioje nebūtų Marijos alto
riaus, prieš kurį susirinkę dideli ir maži kelia savo šir
dis i Švenčiausiąją Panelę, tas širdis, iš kurių veržiasi 
galinga „Tavo apgynimo šaukiamės“ malda.

Bet štai, pasiekia Mus žinia, kad Šventasis Tėvas 
Pijus XII savo laišku, rašytu Jojo artimiausiam bendra
darbiui, Valstybės Sekretoriui Kardinolui A. Maglionei, 
kviečia viso pasaulio katalikus, didelius ir ypačiai mažus, 
melstis gegužės mėnesį į Mariją, atlikti didį maldos žy
gį pas Dangiškąją mūsų Globėją, per Josios užtarymą, 
prašant pasauliui taikos.

Pirmasis naujojo Šventojo Tėvo atsiliepimas į pa
saulį buvo linkėjimas taikos visam pasauliui. Laikyda
mas iškilmingas šv. Mišias pirmą Velykų dieną, Šven
tasis Tėvas tą savo linkėjimą pakartojo ilgesnėj savo 
prakalboj, omilijoje, ir maldavo mirties Nugalėtoją ir 
visų dangiškųjų malonių Davėją, Kristų Viešpatį, taikos 
pasauliui.

Dabar Šventasis Tėvas trokšta, kad drauge su Juo 
visas katalikiškasis pasaulis, o ypačiai tie, kurie tebėra 
kūdikystės amžiuje, kuriuos Jis myli ypatinga tėviška 
meile, rinktųsi prie Marijos altorių. Jis pasitiki, kad 
Dangiškoji Motina išklausys maldų tų, kurie, giedodami 
su dangaus angelais, yra, tarsi, šio pasaulio angelai. Jis 
pasitiki, kad Marija išklausys tų gausingųjų maldų, tai
kos reikalą paims į savo rankas ir išmelš tautoms taiką 
ir ramybę iš savo Dieviškojo Sūnaus, Jėzaus Kristaus, 
Kurs taip mylėjo vaikelius, kad net pačius apaštalus su
peikė, kai jie nenorėjo leisti vaikams eiti prie Jo, saky
damas: „Leiskite mažutėliams eiti pas mane..., nes ju 
dangaus karalystė“ (Mk. 10, 15). Gražiausios Meilės Mo
tina tikrai išklausys maldos tos daugybės vaikučių, ku
rie kelia savo nekaltas širdis ir rankas prie Josios. Šven
tasis Tėvas tikisi, kad, jei gegužinės pamaldos taikos in
tencija bus atliktos visur ir visame pasaulyje, tai, Die
vas duos, paliovus visai neramybei, kuri jaudina žmonių 
širdis, prašvis pasaulyje šviesesnės dienos, ateis geresnės 
valandos, užtariant Švenč. Dievo Motinai.

Pagaliau, Šventasis Tėvas iš anksto numato gausius 
šių maldų vaisius ir džiaugiasi jais, o visiems tų pamal
dų dalyviams, jauniems ir jauniausiems, kaip dangiškųjų 
malonių laidą, meilingai siunčia savo Apaštališkąjį 
Laiminimą.

Mylimieji Kristuje, nemažas man džiaugsmas, kad 
šiandien galiu jums pranešti tą Šventojo Tėvo kvietimą 
melstis į Mariją, melstis už taiką. Aš tikiu, kad nema
žesnis bus ir jūsų džiaugsmas, kai gausite šią žinią, kuri 
bus jums ne tiek paraginimas į naujas pamaldas, kiek 
Šventojo Tėvo pagyrimas jūsų įprasto pamaldumo į Ma
riją. Šį kartą Šventasis Tėvas šiam jūsų pamaldumui 
skiria ypatingai kilnų tikslą — melstis Į Mariją už taiką.

Aš pilnai pasitikiu, kad nebus Lietuvoje nė vieno

Aušros Vartų Švenčiausios Panelės paveikslas.

kataliko, kurs visa širdimi neatsilieps į šį Šventojo Tėvo 
kvietimą ir jam nepritars. Tat ir aš drauge su Šventuo
ju Tėvu kreipiuosi į jus, mūsų mažiausieji, kuriuos ypa
tinga meile myli Išganytojas, myli Marija, myli Šven
tasis Tėvas, myli ir jūsų Ganytojas. Apie jus Šventasis 
Tėvas juk sako, kad, kai giedosite Marijos giesmę, giedo
site ją drauge su dangaus angelais ir patys būsite lyg šio 
pasaulio angelai. O juk daugybė jūsų Lietuvoje ir turite 
gražų angelaičių pavadinimą.

Taigi, jums, angelaičiai, Šventojo Tėvo žodžiai ypa
tingai, labiau negu kam kitam, tinka. Jūs pasiprašykite 
savo tėvelių, vyresniųjų, kad, kaip Šventasis Tėvas ragi
na, nuvestų jus prie Marijos altoriaus, ar leistų patiems 
nueiti, kad ten pasimelstumėte ypatingai Šventojo Tėvo 
intencija, kad per užtarymą Dievo ir jūsų Motinos Mari
jos, jums netektų pamatyti, pajusti tų baisių nelaimių, 
kurių pasauliui atneša karas, kurias taip skaudžiai dar 
prisimena jūsų vyresnieji, pergyvenę Didįjį Karą, kurių 
ir maldos prie Marijos už taiką bus karštesnės.

Ypatingą šių metų gegužinių pamaldų paskirtį pa
žymėdami, kalbant ar giedant Švenč. Panelės Marijos 
litaniją, posmelį: „Karalienė taikos, melskis už mus“, jūs 
pakartosite 3 kartus. Kurie negalėsite dalyvauti gegu
žinėse pamaldose bažnyčioje, tie labai gražiai galėsite 
pasimelsti Šventojo Tėvo skirtąja intencija, susirinkę 
ties Švenč. Panos Marijos paveikslu ar statulėle savo 
kaimuose ar atskirose grįčiose. Gražu bus, jei ir pra
džios mokyklų katalikai mokytojai mokyklose, kurios 
yra toliau nuo bažnyčios, vadovaus savo mokinių gegu
žinėms pamaldoms.

Į didįjį žygį šį kartą mus kviečia Šventasis Tėvas. 
To kvietimo mes paklausysime visi, ir dideli ir maži.

Visagalio Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dva
sios palaiminimas tenužengia ant jūsų ir tepasilieka vi
suomet. Amen.

GRAŽIAUSIAS VARDAS PASAULYJE, GRAŽIAUSIAS ŽODIS ŽMONIŲ KALBOJE — MOTINA! • 219 ■■
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Qaoo oHlofiaa

Man neteko susitikti su Tavo 
motina, bet aš esu visiškai įsitiki
nęs, kad ji puikus žmogus.

Ar žinai, aš jaučiu didelę meilę 
ir pagarbą motinoms, gal būt, to
dėl, kad mano Motinėlė tokia 
gera.

Galvodamas apie praeitus lai
kus, prisimenu, kaip ji mane sau
godavo ir remdavo, kai visi kiti 
šaipydavosi iš manęs. Aš sakyda
vau norįs baigti gimnaziją ir stu
dijuoti, bet jie tiktai juokėsi ir 
kraipė galvas — visi, išskyrus Mo
tinėlę. — Nenusimink ir nenustok 
vilties, — ji sakydavo, — aš tikra, 
kad tau viskas pasiseks.

Visą gyvenimą mano motina 
dideliu susidomėjimu sekdavo 
kiekvieną mano žingsnį ir nuolat 
mane ragindavo ir padrąsindavo.

Galvodami apie savo motinas, 
negalime neprisiminti, kiek jos už 
mus kentėjo ir kiek paaukojo mū
sų gerovei: jos ne kartą atsisaky
davo nuo įvairių malonumų, pato
gumų ir gėrybių, kad mes galėtu
me užaugti garbingi ir sveiki.

Motina išmokė mus kalbėti vai
kiškas maldeles, ji padėjo mums 
žengti pirmus žingsnius, ji nuve
dė mus į mokyklą. Kaip daug mes 
iš jos gavome, kaip daug išmoko
me iš jos! .

Berniuko geriausia draugė — jo 
motina. To niekad nepamiršk. Pa
sakok jai apie savo vargus ir 
džiaugsmus ir pasitikėk ja. Ji ta
vęs neapvils, bet padės tau nuga
lėti visus sunkumus.

Iki šiol kalbėjome apie tai, ką 
motina yra dariusi mums, dabar 
panagrinėkime, ką mes galėtume 
padaryti motinai, kuo galėtume 
jai patarnauti.

Visų pirma, galime pasirodyti 
esą verti jos meilės ir pasiaukoji
mo, gyvendami skaistų, vyrišką 
gyvenimą.

■ ■ 220 •

Galime būti visuomet pasiruošę 
jai tarnauti ir net aukotis, jei rei
kalinga.

Bet ir maži dalykėliai džiugina 
mūsų motinas — jos nepaprastai 
kuklios ir mažai telaukia iš mūsų 
— dėkime visas pastangas, kad jų 
gyvenimas būtų laimingas.

Didžiuokis savo motina. Pažįs
tu aukštą valdininką, kurio moti
na gyvena menkoje kaimo trobe
lėje, sūnaus pamiršta ir neaprū
pinta. Jis turi visa, ko jo širdis 
trokšta ir net daugiau, o ji neturi 
nė to, kas gyventi būtiniausia. Tas 
vyras nevertas užimamos vietos 
ir pagarbos, kurią žmonės jam ro
do. Bet atsiskaitymo diena ateis.

Tebūna tavo sąžinė gryna.
Gerbk savo motiną, ir tavo gy

venimas tau šimteriopai už tai at
lygins.

Stenkis ją pažinti ir suprasti. 
Yra žmonių, kurie daugiau žino 
apie rašytoją, istorinį asmenį arba 
garsią kino žvaigždę, kaip apie sa
vo motiną. Jie niekad tikrai nesi
domėjo nei jos vaikystės, nei jau
nystės gyvenimu, ir todėl daug 
dalykų jiems svetimi ir nesupran
tami. Jie nuolat kritikuoja savo 
motinos elgesį, nenori jos klausy
ti ir tikėti, kad viskas daroma jų 
pačių gerovei. Jie žiūri į savo mo
tinas iš aukšto, kaip į menkesnius 
padarus, ir išsivaizduoja esą šim
tą kartų pranašesni už jas.

Nelauk, kol negailestingoji mir
tis atsilankys tavo namuose ir 
atims tau brangiausią turtą — 
motiną.

Rodyk jai savo meilę, prisiriši
mą ir dėkingumą šiandien, tuojau.

Prieik prie jos, kaip mažas bū
damas kad prieidavai, nes jai am
žinai lieki brangiu vaiku, nors ir 
seniai būtumei suaugęs.

Tebūna motinos diena atminti
na judviejų gyvenime. S k.

Mintys 
apie auklėjimą

Auklėti, anot Pestalozzi, reiš
kia lavinti ir šviesti vidines 
žmogaus galias.

• Būti vadu yra ne amatas, o pa
šaukimas. Kas nori būti vadu, turi mo
kėti pats būti vadovaujamas.

• Peržiūrėk smulkmeniškiausiai, ar 
tavo koks nors pasielgimas patarnaus 
auklėjimo tikslams; geriau nesielk 
taip, jei tatai nepadės auklėti.

• Jaunuolius padaryti stiprios va
lios, mokančiais elgtis gyvenime, 
darbščiais yra pagirtina; priduok jiems 
dar širdies, sielos, meilės, — tada iš
eis iš tikro didingas junginys.

• Vadai neturi kitokio autoriteto, 
kaip tiktai pirmenybę būti smarkiau
siu, daugiausiai žinančiu ir greičiausiai 
pasiaukojančiu.

• Kuo daugiau berniukai daro pla
nų, trokšta ir tikisi, tuo geresnis jų 
vadas.

• Auklėjimas nieko neturi bendra 
su atlyginimu ir bausmėmis.

• Vadai, kurie eina į darbą nepa
siruošę, yra lyg gydytojai, pamiršę 
tvarstus.

• Auklėjimo darbo sėkmė matuoja
ma ne realiu sugebėjimu, o tomis 
smulkmenomis, kurių dėka jaunuolio 
ugdymosi eiga yra pažengusi pirmyn.

• Puikus bus dalykas, jei savo ber
niukus išmokysi naudotis juslėmis, iš
ugdys! savarankišką galvoseną ir kri
tiką, išlavinsi sugebėjimą greit veikti, 
būti sumaniam, sutvirtinsi protą ir va
lią ir išdirbsi būdą; bet išauklėsi, 
tik jei juose suformuosi ir išūgdysi 
jaunuolišką sielą iki neišmatuojamo 
visapusiškumo.

• Vadas, kuris berniukams viską 
parodo kaip daryti, išaugina bezdžio- 
niukus; tik tas berniukas, kuris yra 
auklėjamas savarankiško stebėjimo, 
tyrinėjimo ir išradinėjimo pagalba, turi 
tikrą vadą.

• Pratimas bus pravestas gerai, kai 
kiekvienam berniukui bus duotas už
davinys; stebėjimas atskirų asmenų ir 
jų rodomų štukų reiškia dešimt ar 
daugiau berniukų palikti be naudingo 
darbo.

• Parodyti pavyzdį vieną kartą yra 
daugiau, nei papasakoti apie tą dešimtį 
kartų.

• Galima ir reikalinga išmokti ir tų 
dalykų, kurių nėra skautiškose kny
gose; tik žiūrėk, kad jie būtų kilę iš 
skautiškos gyvenimo pažvalgos.

* MAMYTE, TAVO ŠIRDYJE LABAI DAUG MEILĖS MAN. *

4



BRANG M O
* * *

Toli toli ten už kalnų 
Beklykauja pavasaris;
Motut, kodėl čia taip nyku, 
Ir Tau akyse ašaros?..
Vaitoja girios ir kalnai.
Ir ežerai putoja, 
Sustingę saulės spinduliai, 
Vien vėtros kelia puotą.
Bet kas mums šėlstą viesulai, 
Kas vėjai nežaboti...
Mes skrisime kartu su jais 
Pavasario ieškoti.
Sugrįš čia vėl pavasaris 
Ir mes jauni sugrįšim, 
Saulėtą juoką ir dainas 
Mes Tau, Motut, paliksim.

O. Latvytė.

1 A I TINAI
* * *

Pasaulis tuščias būtų vis, 
kaip žemė be margų gėlių — 
be tavo, motina, širdies 
ir tavo meilės spindulių.
Tėviškės klony prie beržų 
tave aš palikau rymoti, 
bet tavo žingsnius vis girdžiu 
mane palydint kelio plotuos.
O, kad galėčiau pasikėlęs 
pavirsti baltu karveliu, 
praskristi kartą, tik kartelį 
praskrist virš tėviškės namų.
Tave nors kartą pamatyti 
apglobtą klevo paunksmės 
ir tau, močiute, pasakyti, 
kaip sunku žemėj be tavęs.

J u o z. A 1 m i s J u r a g i s.
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O supai Tu, Mama, mažą lopšio lingę, 
Per naktis lopšinę tyliai niūniavai.
Šiandien Tu džiaugiesi: mes tvirti, galingi, 
Šiandien prieš akis mums — tolimi keliai.

Daug vaikystės metų užmaršty parymo, 
Daug išblaškė vėjai saulėtų dienų.
Ašen šiandien, Mama, per duobes arimų 
Su tavim kentėti, džiaugtis beeinu.

Iš gražiausių žodžių poringes mums pynei, 
Mus mažyčius guodei žodžiais nemariais. 
Prie ugninga meile degančios krūtinės 
Taip tvirtai glaudei mus, Mama, vakarais.

Gal ne kartą skruostus ašaros Tau vilgė, 
Gal ne kartą, Mama, alkana buvai...
Nūnai Tau, Mamyte, aš nuo kelio dilges 
Rausiu aliai vieną, rausiu amžinai.

O, taip trokštu šiandien Tau, brangioji Mama, 
Visą žemės džiaugsmą dovanot slapčia...
Net šilai numėlę mano geismą šlama, 
Kad per amžius būt Tau linksma, gera čia.

Bet gi nieko, nieko neturiu, Mamyte, 
Dovanų Tau šiandien aš nebeturiu...
Tiktai viena trokštu ašen pasakyti, 
Kad su Tavim būsiu amžinai kartu.

Adolfas Dorinąs.

O motina, mano motulė, 
Taip sunkiai mane auginai. 
Ne sykį, gal, naktį be miego 
ant rankų mane liūliavai.

Nesykį, gal, sužeidžiau širdį, 
klaidingais takais žengdama, 
Tu viską man, mama, atleidai, 
nes Tu tik taip myli mane.

Nors žmonės pasmerktų, it niekšą, 
Atstumtų mane nuo savęs. 
Tu viena, Mamyte, priglausi 
Su meile prie savo širdies!..

Tu daug dėl manęs iškentėjai: 
dienas ir naktis man šventei! 
Tu viską davei, ką galėjai. 
O! iKiek aš skolinga už tai...

Ir. Fridmanaitė.
* * *

O, Motina mano! Mamyte brangi!
Kiek džiaugsmo, kiek meilės vaikams Tu teiki! 
Kaip gera man, sūnui, prie Tavo šalies, 
Nes ranką nelaimėj Motulė išties.
O, Motina mano! Mamyte brangi!
Tu vaikui riedančias ašaras šluostai,
Palaimini jį karužė n išjojant, 
Išmokai mylėti pasaulio Tvėrėją — 
Tai visų motinų šventa idėja...
Brangiausia Tu mano! Kiek laimės teiki!
Ir man gi parodei mėlyną dangų, 
Atskleidei mano gyvenimo skraistę; 
Už tai net didžiausių neboju audrų, 
Nes sūnų varge paguodi vis Tu. 
Mamyte, Mamyte! Kaip gera yr‘ man!

P r. Vilimas.
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Pearl S. Buck.— Mano, brangioji, pats geriausias būdas susitvarkyti su kiniečiais siuvėjais — būti energingai!Ponia Lowe, pašto viršininko žmona, sudribo į bambukinę supamąją kėdę. Ji buvo augalota, raudonveidė, valgė dau-' giau, negu reikia, judėjo labai mažai, nes jau su viršum dešimtį metų pragyveno kiniečių dykumos miestelyje. Dabar, pažvelgusi į savo svečią ir pasakiusi kelis žodžius, ji buvo dar raudonesnė. Prie jos stovėjo kinietis tarnas, tyliu balsu pranešęs:— Siuvėjas atėjo, ponia.Mažoji ponia Newman stebėdamasi žiūrėjo į šeimininkę.— Aišku, kad būčiau linksmesnė, jei ir aš, kaip tu, Adelina, galėčiau su juo švelniau elgtis, — sumurmėjo ji ir ėmė vėdintis nuo stalelio paimta vėduokle. Skųsdamasi ji kalbėjo toliau: — Kartais aš pagalvoju, kad nėra vertės rūpintis naujais drabužiais, nors čia jie labai pigūs: kinie- tiškas šilkas beveik už dyką. Labiausiai baisu — leisti juos pasiūti. Siuvėjas pasako, mano brangioji, mano siuvėjas prižada, agniai ir ištikimai, drabužį pasiusiąs per tris dienas, ir paskui dvi savaites jo jau nepamatysi! Robertas sako, kad turėčiau gėdytis, nes mano drabužiai labai blogai atrodo, bet aš jam atsikertu: jis žino, ką reiškia kinietiškas siuvėjas su savo šlykščių siuvimu, mielas Dieve!Jos tylus balselis pasikeitė į dejavimą. Vieną dvi sekundes ji vėdinosi ir nosinaite nuo viršutinės lūpos nubraukė prakaitą.— Žiūrėk! — įsakomai prabilo ponia Lowe. Jos balsas buvo tvirtas ir malonus; akys — apvalios, tamsiai pilkos, truputį per daug viena prie kitos; plaukai buvo lengvai garbanoti ir šviesiai rudi. Šitas akis ji pasuko į kinietį tarną, vis dar ten pat bestovintį ir į grindis įsmeigusį savo žvilgsnį, ir įsakė:— Tegu įeina kirpėjas!—- Taip, ponia! — tyliai atsakė ir pradingo.Tučtuojau pravirose duryse pasigirdo tylūs žingsniai, ir drauge su tarnu į kambarį įėjo siuvėjas. Už tarną jis buvo au- galotesnis, vidutinio amžiaus; jo veidas rodė tą ramų atsidavimą savo pareigai. Vilkėjo nublukusį, mėlyną, lininį, ilgą drabužį, kurio alkūnės labai rūpestingai buvo užlopytos ir labai švarios. Rankose laikė baltą surištą ryšulį. Prieš abidvi svetimtautes jis nusilenkė, paskui atsitūpė, padėjo ryšulį ant verandos grindų ir ėmė rišti. Ryšulyje buvo senas sudraskytas amerikietiškas madų sąsiuvinis ir pusiau baigta, šviesiai mėlyna šilkinė suknelė. Atsargiai jis ištiesė suknelę ir pakėlė ją poniai Lowe pasižiūrėti. Iš josios didumo buvo aišku, kad suknelė buvo poniai siūta. Ne be klastos ir aštrumo ji peržvelgė siuvinį, stebeilydamasi į kiekvieną smulkmeną.Staiga ji aiškiai pasakė:— Aš nenoriu šitų apykaklių, siuvėjau. Ar nesakiau, kad noriu klotinėlių — moderniški}?! — Madų sąsiuvinio lapus ji greitai pervertė ligi drabužių storoms ponioms. — Taip! Panašiai, kaip šitos damos! Kuriam galui lygi apykaklė? Aš nenoriu, aš nenoriu, lauk su ja!Ramiame, kantriame siuvėjo veide pasirodė prakaito perlai.— Taip, ponia, — tyliai atsakė, suspaudė lūpas, atsiduso ir pradėjo: — Ponia iš
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pradžių sakėte norinti klotinėlių, o paskui jų nenorėjote. Užsakėte slidžią api- kaklę, nes klotinėliai buvo per stori!Jis maldaudamas žiūrėjo į baltąją moterį. Tačiau ponia Lowe savo sutukusia, žieduota ranka mostelėjo jam nešdintis ir ėmė suptis. Dar suriko:— Nieko panašaus, melas, siuvėjau! Aš žinau, ką kalbu! Niekados nesakiau, kad būtų slidi apikaklė — niekados! Jokia moteris šiandien nenešioja apikaklių. O kodėl tu manai, kad tai moderniška?— Taip, ponia, — atsakė siuvėjas. Paskui truputį nusiramino ir iššovė: — Dar medžiagos turiu. Reikės klotinėlių, bus...Tačiau ponia Lowe taip lengvai nenusiramino. — Taip, bus, bet kiek medžiagos sudarkyta! Manai, kad man medžiaga ne- kainoja?! Krūva pinigų! — Ji vėlei suposi, vėdinosi ir jos skruostai buvo raudoni, kaip purpuras. Tada ji atsisuko į savo viešnią: — Kaip man reikėjo šitos suknelės, Minija, o tu matai, kas išėjo! Užporyt norėjau ja užsivilkti, eidama į konsulato rengiamą sode pasilinksminimą. Aš užsakiau klotinėlius — pažiūrėk į šitą kvailą apikaklę!■— Ak, taip, žinau! Taip, kaip sakiau, — atsakė ponia Newman. — Norėčiau žinoti, ką tu dabar darysi, kaip pasirūpinsi...;— Aš pasirūpinsiu! — piktai atrėžė ponia Lowe.Valandėlę pro siuvėją žiūrėjo į tvarkingai prižiūrimą sodą. Nepaprastai karštoje saulės atokaitoje ant gėlių lysios tupėjo baltai apsirengęs kuli. Siaurutis, smėliu išbarstytas, takas ėjo aplinkui keturkampę veją. Ji tylėjo, ir siuvėjas liko stovėti, kas, iš jo pusės, buvo labai drąsu; drabužį vis dar atsargiai laikė ant rankų. Abiem veido šonais tekėjo mažučiai prakaito upokšniai. Jis sudrėkino lūpas ir drebančiu balsu pradėjo:— Ponia, ar nenorėtume pamėginti?— Ne, nenoriu, — sušnirpštė ponia Lowe. — Kam mėginti? Visai blogai — apikaklė labai bloga — kam mėginti? — Ji vis dar žiūrėjo į spindintį sodą.— Galima padaryti klotinėlius, — nusileisdamas, nugalėtas pasakė siuvėjas. — Taip, taip, ponia, padarysiu, kaip prašėte. Kada reikia poniai?— Rytoj! — aštriu, garsiu balsu atsakė baltoji moteris.Greitai ir atsargiai jis sudėjo suknelę, o jo liesos rankos judėjo nepaprastai tiksliai.— Gerai, ponia. Atnešiu ryt, klotinėliai bus pasiūti, viskas bus pasiūta, viskas bus gražu.Jis šauniai nusilenkė, suknelę įsidėjo į krepšelį, surišo. Paskui išsitiesė, ir iš jo veido buvo matyti bailė prašyti. Šitame prašyme buvo visa jo siela, nes kal- bėte kalbėjo jo ramus siauraskruostis veidas, kietai sučiauptos lūpos. Naujas prakaitas jį išpylė. Ir pati ponia Lowe pajuto šito žmogaus sielos prašymą. Ji liovėsi su- pusis ir žvilgterėjo į jį.— Ko reikia? — kietai paklausė. — Ko dar?Siuvėjas antrą kartą sudrėkino lūpas ir silpnu, beveik girdimu balsu pasakė:— Ar negalėtumėt man, ponia, duoti kiek nors pinigų, vieną dolerį, du doleriu? — Jai piktai žiūrint, jo balsas dar susilpnėjo: — Mano brolio sūnus, jis šiandien miršta, gal būt. Turi tris mažus vaikučius, žmoną... Neturi pinigų nusipirkti karstą... nė cento... šiandien jam blogai...

Ponia Lowe pasižiūrėjo į savo viešnią.— Ne, štai, kur įžūlumas! — iškošė pro dantis. Ponia Newman žvilgsniu pritarė.— Taip, kaip sakiau! — atrėžė ji — Jie daugiau vargina, negu yra naudingi... Jie apie nieką daugiau negalvoja, kaip apie pinigus!Ponia Lowe į siuvėją nusuko savo piktas žaibuojančias akis. Jis buvo užsimerkęs. Ji stebėjo jį valandėlę, ir paskui jos balsas prasiveržė baisiu pykčiu:-— Ne! — sušuko ji. — Ne! Kai pasiusi suknelę su klotinėliais, užmokėsiu. Kada suknelė nepasiūta — nėra pinigų. Ar supratai, siuvėjau?— Taip, ponia, — sukūkčiojo šisai. Bet koks vilties pėdsakas pradingo iš jo veido. Nuolankaus maldavimo išraiška numirė. Jo veidą uždengė, lyg uždanga, šaltas abejingumas. — Bus pasiūta rytoj, dvyliktą valandą, ponia, — pasakė ir nusisuko eiti.— Žiūrėk man! — sušuko ponia Lowe pergalėtojos balsu, žiūrėdama, kaip jisai pradingo. Paskui ji atsigrįžo į viešnią. — Jeigu liepiau pasiūti rytojui, tai užporyt gal ir bus pasiūta! — Ji kažko panoro; pasilenkė savo krėsle ir patraukė varpelį. Pasirodė tarnas. — Vaike, — tarė ji, — žiūrėk siuvėją, tėmyk, kad jis nieko nepaimtų!Jos garsus balsas nuskambo per visus namus, ir siuvėjas, vis dar matomas, kažin kur smuko ir pradingo iš akių.— Negalima žinoti, — pasakė ponia Lowe. — Nežinia, ar jis išgalvojo šitą istoriją, ar joje yra tiesos. Jam reikia pinigų — bet jiems visuomet reikia pinigų. Šitokio žmogaus dar niekados nesu mačiusi. Tačiau jis turėtų būti susikrovęs jau gražią krūvelę, nes čionai, uoste, jis vienas siuva visiems užsieniečiams. Kiekvieną kartą jis norėdavo pinigų, kol darbą dar nebūdavo baigęs. Tris kartus jis buvo atėjęs ir pasakojęs, esą vienas jo vaikų mirštąs, arba ką nors panašaus. Nė vienu žodžiu netikiu. Aišku, kad jis rūko opijumą arba kortuoja. Jie visi kortuoja, ir jais nė vienu negalima pasitikėti.— Ak, aš žinau... — atsiduso ponia Newman ir stojosi eiti. Lowe atsistojo drauge.— Trumpai ir drūtai, reikia būti energingai, — ji pakartojo." Išėjęs iš didelio, baltai nudažyto, svetimo namo, siuvėjas tyliai, bet greitai nuėjo karšta gatve. Ką gi, dabar jis prašė ponios, bet jinai nenorėjo duoti... Drabužis, išskiriant klotinėlius, buvo pusiau jau baigtas... Prieš dvi dienas jinai jam davė šilką, ir jis buvo labai linksmas, nes juo jis galėjo savo broliavaikiui gauti pora dolerių, broliavaikiui, kuris jam buvo kaip sūnus, nes dievai iš jo buvo atėmę visus tris jo vaikus. Taip, jis pats matė, kaip jo maži vaikai vienas po kito numirė, ir jam. nieko nebeliko.Taigi, jis visas atsidavė savo jauniausiojo brolio vieninteliam sūnui, jaunam vyriškiui, kalvio padėjėjui, kuris pats dabar turėjo tris mažus vaikus. O koks jė- gingas bernas — kas būtų galėjęs pagalvoti, kad mirtis jį gali pakirsti?! Jau du mėnesiai prabėgo, kai ilga ligi raudonumo įkaitinta geležis, iš kurios norėjo nukalti noragą, nuslydo nuo»priekalo, užkrito jam ant kojos, nudegindama ją beveik ligi paties kaulo. Geležis užkrito ant nuogo kūno, nes buvo vasara, kalvėje buvo karšta,
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ir jaunasis vyriškis tebuvo apsiavęs trum
pomis kartūno kelinėmis.

Ką gi, išmėgino visus tepalus, tačiau 
koksai tepalas gali užauginti naują, svei
ką kūną? Argi yra šitokiai žaizdai balza
mo? Negana to, vasarą aplinkui zirzė mu
sės, o čia pat buvo atvira, pūliuojanti 
žaizda. Visa koja suputo, ir dabar, šitą 
devintojo ligos mėnesio dieną, jaunuolis 
gulėjo mirties patale. Jo koja buvo apklo
ta juodu plėstru, tačiau jis nieko negel
bėjo.

Taip, siuvėjas patsai šitai žinojo, šį ry
tą pamatęs savo broliavaikį; jis patsai pa
matė, kad mirtis jau nebetoli. Vieninte
liame kambaryje sėdėdama verkė žmona, 
o abudu didesnieji vaikai rimti spoksojo 
į ją, benorį žaisti. Tretysis buvo dar vi
sai mažas, ir ji jį laikė prie savo krūtinės. 
Paskutinėmis dienomis neprižiūrėjo pie
no, jis surūgo, ir mažiukas verkė, norė
damas valgyti.

Siuvėjas perėjo išilgai vieną gatvelę ir 
įėjo pro duris į namus. Perėjo kiemą, pil
ną nuogų, siaučiančių vaikų, bežaidžian
čių ir berėkiančių. Viršum jo galvos ka
bojo bambuko lazdos, ant kurių buvo pa
džiauti sudraskyti drabužiai, skalbti be 
muilo ir truputyje vandens. Šito kiemo 
kiekviename kampe gyveno po šeimą, ir 
visi nešvarumus pylė ant kiemo, kad šian
dien, kada jau visas mėnesis viešpatauja 
sausra, kiemas buvo šlapias ir panašus į 
klampynę. Nešvarumų tvaikas nuodijo 
visą orą.

Tačiau siuvėjas nekreipė į tai dėmesio. 
Jis perėjo dar tris į šitąjį panašius kie
mus, paskui pro atviras duris įžengė į 
tamsų, be langų kambarį. Jame buvo jau 
kitas kvapas. Tai buvo mirštančio, besi
baigiančio kūno kvapas. Prie užuolaido
mis nuo kambario atskirtos lovos rėkda
ma verkė moteris. Tenai nuėjo siuvėjas, 
o jo veido išraiška buvo ta pati, kaip ta
da, kada jisai paliko baltosios ponios na
mus. Jaunoji žmona nepastebėjo jį atėju
sį. Susitraukusi ji sėdėjo prie lovos, ant 
grindų, ir josios veidas nuo ašarų buvo 
drėgnas. Ilgi, juodi plaukai buvo išsidrai
kę, užkritę jos pečius ir siekė net žemę. 
Ji vis ir vis rėkė:

— O! mano vyre, o! mano vyreli, aš 
viena paliksiu... O! mano vyre...

Mažiausias sūnus gulėjo prie jos ant 
grindų ir tylomis verkė. Kiti du glaudėsi 
prie motinos ir laikėsi už josios švarko 
skvernų. Ir jie buvo verkę, tačiau dabar 
jie tylėjo ir žiūrėjo į ašarotą dėdės veidą.

Ankstyboji 

žvejyba.
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autorė. Lietuvių kalba taip 
yra išleistos kelios jos kny- 
pvz.: Jaunasis Revoliucio

nierius, Motina, Sūnūs.
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Tačiau siuvėjas dabar nekreipė į juos 
dėmesio. Jis žiūrėjo į lovą ir tyliai pa
klausė:

— Ar tu dar gyvas, mano sūnau?
Sunkiai, sunkiai mirštantis pasuko sa

vo žvilgsnį. Jis visas baisiai atrodė, tai ką 
jau kalbėti apie apdegintosios kojos pa- 
pūliavusią žaizdą.

Koja buvo taip sutinusi, kad buvo ga
lima pamanyti, jog ne koja yra jo kūno 
dalis, o kūnas yra kojos dalis. Stiklinė
mis akimis jis spoksojo į savo dėdę. Jis 
pračiaupė sukepusias lūpas, ir po ilgos 
pauzos, po labai didelių valios pastangų 
pasigirdo jo duslus, karštas balsas:

— Vaikai... ,
Siuvėjo veidas išsiviepė nuo didelio 

skausmo. Jis atsisėdo ant lovos krašto ir 
rimtai tarė:

— Tu gali vaikais nesirūpinti, mano 

sūnau. Mirk ramus. Tavo vaikus ir tavo 
žmoną paimsiu į savo namą. Jie užims 
mano trijų vaikų vietą. Tavo žmona man 
ir mano žmonai bus, kaip duktė, o tavo 
vaikai bus mūsų anūkai. Argi tu nesi ma
no brolio sūnus? Ir jis yra miręs, tik aš 
belikau.

Jis tyliai ėmė verkti, ir matei, kad ilgai 
trukusi baimė išsiliejo ašaromis; jo vei
das pasruvo, ir ašaros ritosi skruostais.

Po geros valandos pasigirdo duslus 
mirštančiojo balsas, lyg plėštus! iš sun
kaus apsvaigimo, pasakyti, ką turėjo pa
sakyti:

— Ir... tu... esi... vargšas...
Tačiau dėdė atsakė greitai ir pasilen

kė prie mirštančiojo, nes šitojo užverktos 
akys buvo užmerktos, ir siuvėjas nežino
jo, ar jis jį išgirsiąs:

— Tu neturi krimstis. Nuramink savo 
širdį. Aš turiu darbą; baltosioms moterims 
visuomet reikia naujų drabužių. Esu be
veik baigęs pašto viršininko žmonai šil
kinę suknelę, teliko nedaug ir klotinėliai, 
ir ji man greit duos pinigų ir, gal būt, 
naujo darbo. Viskas gerai einasi...

Tačiau jaunuolis nieko neatsakė. Jis 
buvo nuklimpęs į savo apsvaigimą, ir ne
buvo galima jo iš ten ištraukti.

Nežiūrint to, jis kvėpavo sunkiai per 
visą ilgą karštą dieną. Vieną kartą siu
vėjas atsistojo padėti į kampą ryšulio ir 
nusivilkti, bet paskui jis vėl atsisėdo prie 
mirštančio ir nejudėdamas išsėdėjo ilgas 
valandas. Žmona vis dar verkė, tačiau vė
liau visai pavargo ir sėdėjo, atsirėmusi 
į lovos galą, išputusi akis, tyliai kūkčio
dama. O vaikai jau priprato. Jiems jau 
buvo vis* tiek, ar tėvas mirs, ir jie išbėgo 
į kiemą pažaisti. Keletą kartų užsuko 
draugiška kaimynė, kyštelėjo pro duris 
galvą ir paėmusi mažąjį, ėjo jį pasotinti. 
Lauke ji su užuojauta šūktelėjo:

— Ką gi, jo valanda jau išmušė, ir jis 
jau toks, lyg prieš mėnesį būtų miręs.

Taip karšta diena baigėsi, ir kai- užslin
ko sutema, vyriškis liovėsi kvėpavęs ir 
buvo negyvas.

Pirmas pakilo siuvėjas. Jis atsistojo, 
užsivilko savo drabužį, paėmė nešulį ir 
pasakė susirietusiai moteriai:

— Jis mirė. Ar tu neturi pinigų?
Tada atsistojo jaunoji moteris ir žiū

rėjo į jį bailiai, nubraukusi nuo veido 
plaukus. Tik dabar buvo galima pamatyti, 
kad ji buvo dar labai jauna, ne daugiau 
dvidešimties metų, jaunas, paprastas pa
daras, kokį visuomet pamatysi kiekvie
noje gatvelėje, dažniausiai nešvarus ir ap
sileidęs, o dabar ji buvo nesipraususi jau 
daug daug dienų.

Jos tamsus veidas buvo apvalus, o iš
šokę akys buvo truputį kvailokos. Leng
vai galėjai pastebėti, kad ji gyveno besi
rūpindama tik šia diena, nesirūpindama, 
kad kada nors gali būti tokių baisių, kaip 
šitoji. O dabar nelaimė ją parbloškė. Nu
sigandusi ir nuolanki ji žiūrėjo į siuvėją.

— Mums nieko nebeliko, — pasakė ji. 
— Aš pardaviau jo drabužius ir savo žie
mai reikalingus daiktus, ir stalą, ir kėdes, 
ir mes teturime lovą, kurioje jis guli.

Abejinga siuvėjo veido išraiška pa-. 
aštrėjo.

— Ar tu nežinai, iš ko galėtumei pa
siskolinti? — paklausė.

Ji pakratė galvą.
— Aš tepažįstu šito kiemo žmones. O 

ką jie turi? — Ir tada, lyg ji būtų tik da
bar supratusi savo padėties baisumą, ėmė 
šaukti: — Dėde, pasaulyje palikai tik tu - 
mums vienas!..

— Aš žinau, — trumpai jis atsakė. Dar 
kartą pasižiūrėjo į lovą. — Uždenk jį! — 
tyliai pasakė. — Uždenk jį... nuo musių...

(Pabaiga 239 psl.).
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Motyvu, kuriuo remdamasis ZHP 
(Związek Harcerstwa Polskiego) neleido 
Vilniaus Gedimino d-vei turėti savo vė
liavos ir nedavė kat. A, buvo įžodis. ZHP 
nepripažino lietuviškojo įžodžio teksto, 
nors jis yra verstas iš anglų kalbos. Mū
sų skautai nuo 1927 m. vartojo tą įžodžio 
tekstą, kurį suredegavo Lietuvos Skautų 
Brolija. Tasai įžodis skamba: „Branginda
mas savo garbę, aš pasižadu ištikimai tar
nauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui ir 
pildyti visus skautų įstatus“. Vietoje šito 
teksto ZHP štabas reikalavo vartoti iš
verstą lenkų skautų įžodį. To nepadarius, 
szczerą wolę calym žyciem pelai č shižbę 
buvo grasinama d-vės uždarymu. Išvers
tas iš lenkų kalbos įžodis (lenkiškai: Mam 
Bogu i Polsce, niešč pjmoc bližnim, byč 
poslusznym Prawu Harcerskiemu) skam
bėtų: turiu gerą valią visu gyvenimu tar
nauti Dievui ir Lenkijai, nešti pagalbą ar
timiesiems, būti paklusniu skautų įsta
tams... Aišku, mūsiškiai su tuo įžodžio 
tekstu nieku būdu nesutiko. Prasidėjo 
derybos. Kelis kartus buvo siunčiami pra
šymai, kad įžodyje ZHP vadovybė leistų 
ką nors pakeisti. Tik po metinių klabe
nimų ZHP atsakė, nesutikdamas nieko iš
mesti, tik leisdamas pridėti. Gedimino 
d -vės vadovybė, pasita -usi cu visuomenės 
atsakingais asmenimis, pasiūlymą priėmė, 
nes kitu atveju d-vei grėsė nedvejotinas 
likvidavimas.

1933 m. sausio mėn. 30 d. posėdyje, ku
riame dalyvavo V. D. G. L. direkt. M. 
Šikšnys, mokyt, skautininkas Pr. Žižma- 
ras, Vilniaus ZHP Vėliavos komendantas 
M. Puciata, jo pavaduotojas skautininkas 
V. Petraškevičius ir II tunto (prie jo pri
skirta buvo Gedimino d-vė) tuntininkas 
skautin. Z. Sadkovskis, Gedimino d-vės 
vadovybė: draugininkas Br. Sliekas, P. 
Morkūnas, Ad. Sabaitis, Alg. Valeiša, P. 
Averka ir buv. Švenčionių d-vės draugi
ninkas M. Gaidelis, — ginčas dėl įžodžio 
buvo baigtas kompromiso keliu. ZHP va
dovybė sutiko įžodžio tekstan įdėti „savo 
tautai“, o Gedimino d-vės vadovybė suti
ko nieko iš teksto neišmesti. Priimtas 
tekstas, kurį patvirtino Vyriausias ZHP 
Štabas Varšuvoje (Giowna Kwatera ZHP), 
vartojamas jau mūsų skautų įžodžiuose. 
Galutinėje redakcijoje jisai skamba: „Tu
riu tikrą valią visą gyvenimą tarnauti 
Dievui, Lenkijai ir savo Tautai, padėti 
artimui ir būti paklusnus skautų įsta
tams“.

Jau pionieriaujame
Fot. A. Masiulis.

Vilniaus 
lietuvių 

skautai
(Tęsinys iš Sk. A. 8 nr.).

1938 metai buvo ne tik tuo nepalankūs 
mūsą skautams. Tais metais ZHP prave
da Lenkijos skautų organizacijoje pagrin
dinius pakeitimus, pagal kuriuos, atsižvel
giant į jaunimo amžių, sudaroma d-vė, 
kaip vienetas. Dabar vienoje d-vėje, kuri 
pagal reformą jau turi vadintis būrys 
(lenkuose — szczep), — gali būti 4 d-vės. 
kurios de jure tvarkosi nepriklausomai 
nuo kitų. Tai jaunesniųjų skautų d-vė 
(iki 12 m), skautų (iki 16 m.), vyresniųjų 
skautų (iki 18 m.) ir senesniųjų — mūsuo
se vyčių (po 18 m ). Visos šios d-vės su
daro būrį (szczep), kuriam vadovauja bū- 
rininkas.

Minėtame posėdyje (1938.1.30) tarp kit
ko vėl pareikalauta, kad Gedimino skau
tų būryje būtų tik V. D. G. mokiniai. Ži
nant tai, kad amatininkų šioje d-vėje bu
vo 40%, aišku, jog d-vė susilpnėjo ne tik 
kiekybiniu, bet ir kokybiniu atžvilgiu. 
Švenčioniškiai, nors m?kosi V. D. G., su
sibūrė į senąją savo d-vę, ir tuo būdu V. 
D. G. atsirado dvi skautų d-vės. Todėl 
yra pavojus, kad, taip suskaldžius gim
nazijoje jėgas, jos visiškai po metų-kitų 
sunyks. Vadinas, dabar V. D. G. skautai 
dirba Gedimino ir Vytauto būriuose. 
Amatininkai susibūrė Mindaugo būrin. 
Čia yra viena negerovė. Tiesa, gal kai 
kam atrodo, kad taip geriau. Trys būriai
— gražus skaičius! Deja! Giliau pažvelgę 
į jų veikimą, pamatysime, kad jie skurs
ta, neparodo didesnio darbo, ir tai ne vien 
dėl savo kaltės.

Visų pirma — mūsų skautams trūksta 
vieno, bet gero vado. Kalbėti šiandien 
apie kelis vadus — bergždžia! Jei iš tų 
trijų būrių būtų vienas, bet stiprus, tai 
greičiau atsirastų žmogus, kuris, turėda
mas stiprų kiekybiniu atžvilgiu būrį, im
tųsi jam vadovauti. Tačiau, kai reikia iš 
negausingų jėgų padaryti stiprus būrys
— nė vienas dabartinių būrininkų, nors 
ir turėdamas ryžtingus užsimojimus, to 
nepadarys. Pagaliau, kai reikia surasti ne 

vienas, o trys žmonės, tai jau žymiai sun
kiau. Čia, žiūrėk, vienas nėra tam darbui 
tinkamai pasiruošęs, antram vėl kitos pa
reigos trukdo!

Žinoma, prie vieno būrio jau negrį
šim, užtat neatidėliojant padėtis reikia 
gelbėti kitokiu būdu.

Reikia padėti būrininkams ir skautų 
būriams. Reikia pagalvoti apie Vilniaus 
lietuvių skautų sąjungą, apie jų veikimo 
suderinimą ir suintensyvinimą.

Dabar Gedimino būryje yra 94 skautai, 
Vytauto b-je 39 skautai, Mindaugo b-je 
47 skautai. Taigi Vilniuje yra 180 skautų. 
Toks stipriai organizuoto jaunimo būrys 
turi gyvai sudominti mūsų visuomenę. Jei 
norim, kad tasai jaunimas, vaisingai dar
buotųsi, pagalvokim apie jo veikimo są
lygas, apie žmones, kurie galėtų jam ati
tinkamai vadovauit. Kad Vilniaus skau
tai turėtų savo sąjungą, bent pusėtiną 
bendrą butą, savo vadą ir sąlygas dirbti, 
iš jų galima būtų daug ko laukti. Inicia
tyva šiuo atveju yra iš dalies pačių skau
tų, iš dalies mūsų visuomenės rankose!

Šį straipsnelį rašydamas nesistengiau 
duoti Vilniaus skautų gyvavimo ir veiki
mo pilnos istorijos. Tai galima bus pa
daryti vėliau — minint jų penkiolikos bei 
dvidešimties metų sukaktuves.

Pateikdamas eilę faktų iš mūsų skau
tų gyvenimo praeities, norėjau keliais pa
vyzdžiais atvaizduoti tą kelią, kurį jie nu
žengė per 14 metų; jie, turėdami tuos 
brandžius keturiolika metų darbo ir su
darydami gausų organizuotą vienetą, ku
ris mūsų gyvenime gali labai daug reikš
ti, — reikalaute reikalauja ko greičiausiai 
atkreipti į save mūsų visuomenės akį.

Visuomenė turėtų akyliau sekti mūsų 
skautų gyvenimą ir veikimą. Ji negali pa
leisti jų palaidai, be budresnės savo glo
bos. Juk skautų programa yra labai pla
ti. Visuomenei turėtų rūpėti, kad skau
tai, vykdydami tą programą, atneštų dau
giau naudos visam kraštui. Pvz., svarbu, 
kad vasarą skautai stovyklautų ne tose 
pačiose vietose, bet sklaidytus! po visą 
kraštą. Stovyklos mūsų skautams, tai ne 
poilsio laikas gražioje vietoje. Ne! Jos 
yra kontaktas, kurio pagalba skautams 
galima suartėti su kaimu ir jo reikalais. 
Vienoms apylinkėms skautų stovyklos jau 
gal ir įgriso, o tuo tarpu Suvalkai, 
Seinai, Marcinkonys, Užupis, 
Kabeliai, Ratnyčia, Varėna, 
Valk inykai — pačios lietuviškiausios 
vietos mūsų krašte — ne tik nėra mačiu
sios mūsų skautų, bet gal ir nedaug apie 
juos girdėjusios. Pagaliau ne tik į sto
vyklas reikėtų atkreipti dėmesį, bet taip 
pat į visą skautų veikimą, kuris tikrai ga
lėtų būti brandesnis.

(Lietuviškas Baras 3 nr.).

KAAAAAAAAA/KAaAKAAAA.

SKAUTIŠKAI IŠSILAVINSI, 
.jei naudosios skautybės įkūrėjo 

knygomis:
SKAUTYBĖ MERGAITĖMS 

ir
SKAUTYBĖ BERNIUKAMS
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Skyrių tvarko —

Se.ktn.axiiejty.Ls mamai
Tik truputį nuotaikos... 
Nuotaikos, kaip ašara, 
Nuotaikos, kaip rasa, 
Nuotaikos, kaip geltonai de

gančios purienos perregimoj stik
linėj, tyram vandenyj.

Tik truputį nuotaikos...
Ir nuotaika atneš švelnumo
Ir paslaugumo
Ir daug meilės.

Tik truputį nuotaikos...
Ir tu šiandien būsi labai graži,
Ir tavo mamos akyse žibės dvi 

laimės ašaros,
Džiaugsmo ašaros,
Meilės ašaros
Tau.
Ir ašaros bus, kaip kristalas,
Ir ašaros bus, kaip rasa,
Ir ašarose bus truputis nuotai

kos,
Truputis pirmo gegužės sekma

dienio nuotaikos.
Pskl. D. Narutavičiūtė.

*
* *

Cit, neverk, neraudok, mažutėli, 
Tu sulaukei motinėlės: 
Linksma tau dienytėlė.

Iš liaudies dainos.
Ai’ tu atsimeni, su kokiu klyksmu 

šokdavai prie mamos, pametusi net 
žaislus ir drauges, kai mama įeidavo 
į kambarį? Taip, tik dėl to, kad ji tavo 
mama, tik tavo. Tu atmeni, kad užmigti 
negalėjai, kol tavęs mamytė nepabu
čiavo. Taip, tu gerai visa tai atmeni, 
labai gerai.

Dabar tu labai didelė ir labai iš
mintinga. Tu lankai mokyklą, gimna
ziją, o gal net universitetą. Tavo gal
va pilna visokių žinių, taisyklių ir 
minčių. O mama tave vis dar vadina 
tuo mažybiniu vardeliu, šaukia tave — 
mano vaikeli, dukryte. Ir tu kartais 
pagalvoji, kad tai taip netinka tave 
tokią didelę vaikeliu vadinti.

Bet kartkartėmis, romantiškai nu
siteikusi, tu imi gailėtis „praėjusios 
vaikystės“. Ar tu taip tikrai nori būti 
tuo vaikeliu, geru geru vaikeliu, kuris 
krykštė, pamatęs mamą, kuris buvo 
toks neišmintingas ir taip mielai klau
sėsi pasakų? Tu sakai, kad nori. Ar 
tu žinai, kad tai taip lengvai padaroma, 
labai lengvai.

Tu pareini iš mokyklos. Mamytė, 
visąlaik tvarkiusis namie, gal tat| dra
bužius ruošusi, gal ir į turgų buvusi 
nuėjus ar prie plytos virusi tau pietus, 
pasitinka tave. Bet tu susiraukusi, tu 
nesakai nė žodžio, o kai mama susi
rūpinus klausia, kas tau yra, tu nepa
tenkinta atkerti, esanti labai pavargus. 
Persivelki drabužį, baisiausiai jį su
glamžius ir išvertus numeti kur į kam
pą ir dūsauji, kad esi tokia pavargusi.

Aš netikiu, kad tau būtų sun
ku nusišypsoti, grįžus iš mokyklos, 
netikiu. Tu tik nežinai, kad taip 
labai smagu nusišypsoti, kai esi pa
vargus, bet dar smagiau, kai tau kas 
nusišypso — ypač tavo mamytė. O 
kaip lengva laimėti tą šypseną. Tu 
skaitai romaną, bet girdi, kad tavo ma
ma virtuvėje plauna indus. Tu atsi
kelsi. užsijuosi prikyštę ir eisi jai pa
dėti. Neprašyk, kad leistų padėti, ne
klausk. ar jai reikia. Aš žinau, kad ta
vo mama per gera, kad į tokį tavo pa
klausimą atsakytų, kad tu būtinai turi 
jai padėti. Tu imk ir daryk su ja 
kartu. Ir tikrai mama kartą nusišyp

Paskautininkė R. Skipitytė.

sos, tikrai nusišypsos tuo mielu šyps
niu, dėl kurio tu, būdama mažytė, mes- 
davai žaislus ir bėgdavai jos pabu
čiuoti. Aš gerai žinau, kad mama bus 
laiminga, kad tu jos nepalikai vienos 
prie to ilgo ir nuobodaus darbo, lai
minga. kad kas nors ja pasirūpina. O 
gal tu pamanei, kad tas jos darbas la
bai paprastas ir lengvas, kad mama 
viena galėtų jį atlikti? Ne, tu taip ne
bemanysi. Ir paprasčiausiam darbe tu 
padėsi tyliai, tu padėsi, kad mama 
greičiau galėtų baigti ir gautų valan
dėlę poilsio, tu taip pat labai gerai ži
nai, kad mamai taip malonu, kad tu 
jai padedi, tik tu, ne kas kitas, ne sve
timas žmogus, ne tarnaitė, tu pati. 
Nemanyk taip pat, kad tai gali atlikti 
tavo vyresnioji ar jaunesnioji sesutė. 
Jos atliks savo pareigas, tu jomis ne
sirūpinsi.

Užmiršk vienai minutei savo kartais 
ir blogas mintis, savo pyktį, kai esi su 
minga dėl šypsenos, dėl žvilgsnio. 
Ateik pas mamą su džiaugsmu, su di
deliu džiaugsmu, kad tu gail su ja pa
būti. Dėl tos tad skaidrios laimės ir 
labai toli išvykus tu sugrįši pas savo 
mamą. Tu nepasakysi, kad ir per atos
togas tu nenori grįžti namo, nes tau 
nuobodu. Ne, ta vaikystės laimė bus 
visuomet, ji riš tave su tavo mama, jei 
tik tu to norėsi. Tu tikrai neleisi, kad 
tavo mamytė jaustųsi, kaip ta dainos 
močiutė, užauginusi dukrelę ne sau.

Tu suprasi savo mamą. Tu įsijausi 
į ją. Tu kartais nenori jai sakyti, kur 
tu išeini, nors mama klausia. Kodėl 
nepasakyti? Kitaip ji rūpinasi, neri
mauja. Tu gal sakai, kad tai tave var
žo? Visa tai tave tik išlaisvina. Varžo 
tave tiktai tas slėpimas, tavo nepasi
tikėjimas, o daugiausia mamos nepa
sitikėjimas. Bet kai tu išmoksi viską 
pasakyti, ką tu veiki, tikrai neatsiras 
dalyko, kurį tau mama draustų, nes tu 
jau savaime nebedarysi slapta to, ko 
tu prie savo mamos pasakyti negalė
tumei. Tas pasitikėjimas mamos ta
vimi bus didelis ir labai stiprus jūsų 
ryšis.

Tu sakai, kad visa tai, ką aš tau pa
sakoju, yra smulkmenos. Vienas nu
sišypsojimas yra smulkmena, viena pa
galba yra smulkmena, bet kai jos vi
sos susideda krūvon, atsiranda puiki 
meilė ii’ laimė.

Vyr. sklt. R. Jablonskytė.
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Kelionmaišiai
(Tąsa iš Sk. Aido 8 nr.).

II.
Taip pat nedidelėms iškyloms tinka ir šio antro tipo kelion

maišis. Iškirpsi iš medžiagos figūrą, nurodytą piešinėlyje. Antrą 
figūrą kirpsi, kaip pirmosios apačią iki punktyro (vadinasi, tik 
be dangtelio). Dabar išsikirpsi turimos medžiagos juostą 50 cm 
ilgumo ir 5 cm platumo. Prisiusi iš išvirkščios pusės prie prie
šakinės dalies (vis tiek kokio storumo medžiaga, išversti bus 
lengva). Užpakalinę dalį su dangteliu prisiusi, jei tavo medžiaga 
standri ir stora, iš viršutinės pusės, jei plona — gali siūti iš vi
daus ir paskui išversti. Taip pat gali įsisiūti kišenių. Jų didumo 
nenurodinėju, tai tu gali pati pagal reikalą nusistatyti. Toliau 
įtaisai uždarymą ir prisiuvi dirželį, kaip nurodyta piešinėlyje. 
Patariu tau dar išsikirpti iš kartono juostą 5X50 cm, kurią įdėsi 
į vidų. Gali jos ir nepritvirtinti, tik įdėti, kad tavo kelionmaišis 
neiškryptų ir nesimaigytų.

III.
Štai tau dar paprastesnis to paties tipo kelionmaišis. Tik 

šis jau didesnėms iškyloms. Jį gali pasiūti iš storos standrios 
medžiagos, o jei tokios neturi, gali ir iš plonesnės, bet įdėk pa
mušalą, o po juo ploną kartoną ar bent bristolio popierių. Šo
nams užteks vieno pamušalo. Siūlės čia siuvamos gerojoje pu
sėje, paskui visi kraštai ir pačios siūlės apsiuvamos tiesmele.

Šiam kelionmaišiui išsikirpsi vieną keturkampį 25X20 cm 
didumo. Tai bus priešakis. Užpakaliui su dangteliu išsikirpsi 
45X20 cm keturkampį, o šonams juostą 10X70 cm. Be to, iš 
pamušalo arba ir tos pačios medžiagos išsikirpsi priešakio didu
mo gabalą, kuris bus tau perskirti kelionmaišį į dvi dalis. Tad 
pirmiausia ir imsi šį gabalą ir prisiusi jį tiesiai statmenai per 
vidurį juostai, kuri sudarys šonus, kaip pieš. 3—B. Ne pro šalį 
ir keletas kišenių viduryje. Dabar prisiusi dirželius, kuriais rei
kės uždaryti kelionmaišį. Jei dedi kartoną, tai dirželius prisiusi 
ir prie kartono kartu, kad geriau laikytų. Paskui susiusi šonus, 
kaip jau buvo nurodyta, ir pritvirtinsi diržą persimesti per pečius.

IV. V.
IV.
Dar vienas nedidelis kelionmaišis nedidelėms iškyloms, o 

taip pat ir nedideliems žmonėms, nors šiek tiek sudėtingesnis. 
Jis daromas iš ne taip standrios medžiagos, nes siūlės siuvamos 
iš vidaus, blogojoje pusėje, o paskui kelionmaišis išverčiamas. 
Iškerpamos brėžinyje nurodytos figūros (priešakis taip pat iki 
punktyro — tik be dangtelio, bet su lygiai tokiais pačiais šonais). 
Išmatavimai pagal brėžinį. Abiejų dalių 8 cm šonų susiuvami. 
Toliau — įstatomas išsikirptas pagal brėžinį dugnas. Kelion
maišis išverčiamas, atsiūlėjamas. Jei reikia ir norima, įdeda
mas pamušalas (toks pat kitos medžiagos kelionmaišis, tik visos 
siūlės į gerąją pusę susiūtos). Pamušalo ir viršaus kraštai su
siuvami, kitose vietose nėra reikalo pamušalo pritvirtinti, nes 
kartono nededame. Bet neužmiršk įsiūti per dangtelio sulen
kimą, kur bus prisiūtas diržas, kokių dviejų cm platumo storo 
kartono juostelę ar paplokščią balanėlę, kad, įkabinus diržą, ke
lionmaišis nesiglamžytų ir nesiriestų.

V.
Dar vienas paprastas maždaug to paties dydžio kelionmaišis 

taip pat siuvamas iš ne taip standrios medžiagos, siūlės išvirkš
čioje pusėje, paskui kelionmaišis išverčiamas. Iškirpsi pagal 
brėžinius, įsiusi keturkampius šonus, paskui sulankstysi išver
tusi. kaip pirmojo kelionmaišio kišenėlę ir išbaigsi, kaip ir kitus.

vi. VII
VI.
Šis kelionmaišis tinka jau ir didesnėms iškyloms. Jam išsi

kirpsi iš standresnės medžiagos du gabalus 20x30 cm, šonams 
juostą 70X12 cm. Gali ją taip pat sukirpti iš trijų atskirų dalių 
kiekvienam šonui. Viršų vis tiek patogiau išsikirpti atskirai — 
30X12 cm. Taip pat viduryje skiriamąją sienelę galim išsikirpti 
tos pačios ar ir visai kitokios medžiagos 20X30 cm gabalą. Čia 
siūlės paprastai į gerąją pusę ir kokia standresne tiesmele ap
siuvamos, nes kelionmaišis gana didelis, tad taip susiūtas netaip 
susimaigys ir iškryps. Pirmiausia įsiuvame užtrauktukus pie
šinėlyje nurodytose vietose; jie turi būti užtraukti iki galo. To
liau — statmenai šonams per vidurį prisiuvame skiriamąją sie
nelę, visa šonų juosta taip pat susiuvama siūlėmis į gerąją pusę. 
Toliau tik prisiuvame priešakį ir užpakalį, išbaigiame siūles ir 
įsegame diržą. Be to, patariu dar, prieš susiuvant visiškai, vir
šaus viename ir kitame pakraštyje įsiūti po labai storo kartono 
kokių 2 cm platumo juostelę ar ploną balanėlę, kad kelionmaišis 
nesiglamžytų ir nesiriestų.

VII.
Paskutinysis šiek tiek sudėtingesnis tuo, kad tinka nešiotis 

žemėlapiui. Jis nėra labai didelis, tad toli labai nenukeliausi, 
bet vienos dienos, ypač dviračio, iškylai pakanka. Išsikirpsi iš 
medžiagos gabalą 20X48 cm. Tai bus užpakalis ir dangtis. Šo
nams išsikirpsi juostą 60X12 cm. Priešakiui 20X20 cm kokios 
nori standresnės medžiagos. Be to, tau priešakyje reikės kokios 
nors permatomos medžiagos, už kurios tu užkiši savo žemėlapį. 
Geriausiai čia būtų turėti nestoro celuloido, bet jeigu tu jo ne
turi, išsiversime ir be jo. Tu moki mėgsti tinklą. Surišk gražų 
ploną tinklą, 20X20 cm. Jei ir to tu nemoki, gali pasinaudoti 
tokio dydžio stambaus tiulio gabalu.

Pirmiausia įsiusi kišenėlę ant viršelio, kaip jau buvo pa
aiškinta kituose kelionmaišiuose. Prisiusi tinklą ir priešakio 
pamušalą, kaip nurodyta piešinėlyje 7—B, taip, kad abiejų kraš
tai kartu įeitų į siūlę. Taip pat į gerąją pusę susiusi ir užpakalį 
su šonais. Įsiusi „knopkes“ nurodytose vietose, apsiūlėsi kraštus. 
Būtų labai patartina išsikirpti kartono gabalą, didumo, kaip 
tinklą, ir užkišti tarp tinklo ir pamušalo, toje vietoje, kur turi 
dėti žemėlapį. Jo gali visai nepritvirtinti. Tuo būdu tau kelion
maišis bereikalingai nesilankstys ir žemėlapis nesiglamžys.*

Tai štai ir viskas — vienas lietingas vakaras darbo. Jums 
žymiai smagiau darbas eis, jei vieną skilties sueigą tam paskir
site ir dirbsite pasidalindamos.

Dar keletas žodelių apie tai, kas turi būti tokiame kelion
maišyje.

Pirmiausia — į atskirą kišenėlę ant viršaus (kurią nurodžiau 
kai kuriuose kelionmaišiuose) įsidedama piniginė ir nosinė, nes 
šie daiktai labai mėgsta pasimesti, kai jie sudėti su kitais, ypač, 
jei tie kiti išimami.

Mažesniuose kelionmaišiuose (1, 2, 4, 5 br.) įdedamas sumuš
tinis, servetėlė ir, jei turima, paplokščias puodukas gerti. Į 
atskirą kišenę viduryje (jei tokia yra) įdedama užrašų knygelė 
ir pieštukas. Kitos smulkmenos jau priklauso nuo tavęs pačios.

Didesniuose kelionmaišiuose (3, 6 br.) galima sutalpinti ir 
keletos dienų vasaros iškylai reikalingus daiktus. Ilgesnėms iš
kyloms jau patartina imti kuprinę. Čia turime du didelius sky
rius. Viename turi būti maisto produktai ir indai, kitame gali 
būti maudymosi kostiumas, naktiniai marškiniai (jei numatyta 
nakvynė), rankšluostis, muilas, dantų šepetukas, šukos, šepetys. 
Taip pat atskiroje kišenėlėje užrašų knygutė ar kalendorius ir 
pieštukas, piniginė ir nosinė.

Vaistų į kelionmaišį dėtis nepatartina, nes ten jiems bus 
gera proga išsilieti. Vaistus sudėsime į vaistinėlę prie diržo, apie 
kurias pasiskaitysi sekančiame „Skautų Aido“ numeryje.

■■ 226 • MOTINA NAMUOSE YRA MAGNETAS visų Širdims ir Siaurės žvaigždė visu akims
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Mudvi keliaujame
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/

Švari, senu, raukšlėmis išvagotu veidu, 
moterėlė kuria krosnį. Ji nusišypso ir 
taria:

— Tai jūs, panelės,' truputį paklydote!
Ir pasirodo, jog reikėjo eiti tuo deši

niuoju keliu, kuris mums abiem atrodė 
klaidingas. Tai ot kaip kartais būna. Ga
vom pieno, ir sulig kiekvienu gurkšniu 
pasaulis šviesesnėmis spalvomis klostosi. 
Aukštaitė stovi susidėjusi rankas ir žiūri, 
kaip nekramtomi kąsniai dingsta mūsų 
burnose. Ji šypsosi.

— Tai, jei jūs, panelės, esate iš Kau
no, tai gal ir mano sūnų pažįstate. Vin
cas Martinonis... Advokatas! — ji pabrė
žia paskutinį žodį ir jį visai taisyklingai 
ištaria. Šiai motinai, išauginusiai savo 
dūminėje pirkutėje sūnų advokatą, atrodo, 
kad Kaune visi vienas kitą taip gerai pa
žįsta, kaip kad jos gimtosiose Butkiškėse. 
Aišku, mes jo nepažįstame. Bet motina 
visa nušvitusi, galėjusi kam nors pasigirti 
sūnumi, ir mes jai negalime įsiūlyti pini
gų už pieną ir duoną.

Grįžom atgal ir pasukom į Siesikus. 
Sijom pro miškus, per laukus, pro kaime
lius. Miegas akis lipdė. Man vis vaidenos 
vienkinkis vežimaitis, ir girdėjau jo ma
lonų dardenimą, o mes vis ėjom...

Nedidelis miestelis Siesikai, toks, kaip 
ir kiti Lietuvos žemelėje, su keletu žydų 
krautuvėlių, paštu ir aukštais bokštais 
bažnyčia. Tačiau jame pirmą kartą savo 
kelionėje išgirdome lenkišką šneką (išski
riant, aišku, kunigaikščių buveinę).

Kada arbatinėj sėdėjom ir „buterbro
dus“ kimšom, iš už durų sklido tokie len
kų kalbos „šedevrai“:

— Paprosil kunigėlį ir viršaitį.
— Zakural plytų. •
Ir ši malonioji lenkų kalbos žinovė, tur 

būt, labai nustebtų, jei tikras lenkas jos 
nesuprastų.

Kelionėje labai praverčia ...
Saulė jau kyščiojo šypsodamasi pro de

besų plyšį ir rūkus, kada mes gražioj pie
velėj į Siesikų dvarą eiti rengėmės: Ramė 
valė batus, aš valgiau šokoladą, ir buvo 
puiku.

Vėl ėjom šimtamečių liepų šešėliuoto
mis alėjomis.

Siesikų dvaras, pusiau pilis. Matėme 
rūsius, kur kalinius laikė, bokštus, kurių 
dabar visos grindys išpuvę, ir kur dabar 
atsargiai reikia statyti kojas, kad neįlūž- 
tum, dvasių kambarį, visų ir, tur būt, pa
čių dvasių apleistą.

— Prašom pažiūrėti čia!
— Prašom pažiūrėti ten! — ponas Dau

gėla, Siesikų šeimininkas, be galo paslau
gus, ir mes lakstom su juo po visą parką.

Vienas Siesikų pilies bokštas.

Vienoj alėjoj susitikom aukštą, palin
kusį senį,

— Grafas, mano kaimynas! Prieš karą 
Ukrainoj jis turėjo daug žemės, — prista
to Daugėla.

Taigi turėjo... o dabar jis tik šypsos be
dantę burna, šis buvęs daugelio dvarų sa
vininkas, ir sako čepsėdamas lūpomis:

— Ja, ja, wir sprechen, also deutsch!

Po pietų.

Priebutyje, apaugusiame vynuogėmis, 
valgėme pietus: šeimininkas, jo motina, 
Ukrainos grafas su tokia pat sena, tik du 
priešakinius dantis teturinčia žmona, pen
ki dideli šunes, žvirblių būrys, ir šios dvi 
keliauninkės, Rame ir Vita.
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KIAUŠINIAI.

• Senas odinis lagaminas pagražės, jei iš
trins! jį kiaušinio baltymu. Imk minkštą 
skudurą.
9 Prieš plakdama kiaušinio baltymus, su
šildyk dubenį: sutaupysi laiko.
• Kiaušiniai sutruko verdančiame vande
nyje! Nieko tokio: įberk šiek tiek druskos 
į puodą.
• Neišmesk kiaušinių kevalų: sudėk juos 
į medžiaginį maišelį ir pavirink juos ke

Juk tai pilis.

Grafas vis merkė akis, tur būt, prisi
minęs jaunas dienas rodė į mus, ir sakė:

— Iglutės, iglutės, gestossen und ge- 
flohen! (eglutės, eglutės, pastūmė ir pa
bėgo).

Žmona jį taisė:
— Gestochen, nicht gestossen (įdūrė, 

ne pastūmė).
Daugėla lesino žvirblius, šaukė šunis 

ir su motina prancūziškai kalbėjo.
Pakeistas mūsų kelionės planas.
— Kam jums eiti į Ukmergę. Į Page- 

lažius, tik į Pagelažius. Štai čia Ukmergė, 
o čia Pagelažiai, jie arčiau! — šaukė gra
fas.

Į Pagelažius vykstam Daugėlos karie
ta su senu Motiejum (tuo pačiu, kuris per 
pietus indus padavinėjo).

Mus lydi Daugėla, mojuodamas ranka 
ir šaukdamas, jog reikia du kelius pra
važiuoti, o trečiu kairėn pasukti.

Važiuojam, važiuojam, važiuojam .. .

Jau vakaras, iš balų kyla rūkas. Šalta. 
Vis kiečiau supamės į savo apsiaustus, o 
Pagelažių nėr. Senuko Motiejaus ūsai ne
ramiai kruta ir mes suprantame, kad ir 
jis gerai nežino, kur tie Pagelažiai dingo.

Kai pagaliau juos pasiekėme, mažą 
tarp balų susigūžusį kaimelį, jokia auto- 
matrica, joks autobusas į Kauną nebėjo.

Stovėjo Ramė ir Vita ant plento ir 
laukė...

Važiavo automobiliai, sunkvežimiai, bet 
jie tų dviejų mergaičių nepaėmė kartu.

Ir taip paskutinę naktį miegojom ant 
lentų, nė nenusirengusios, kažkokių mie- 
laširdingų moterėlių trobelėje. Nuo šal
čio dantys kauškėjo, o plentu vis dūzgė, 
birzgė autobusai, automobiliai.

Rytą ir mes buvom Kaune.
— Dabar tai miegosiu! Sudie, Vita.
— Su, Rame.

lias minutes vandenyje, kuriame ruošiesi 
virinti savo skalbinius.
• Valgei kiaušinius: nuplauk šaukštus ir 
lėkštes šaltu vandeniu prieš mazgodama 
juos karštu.

KRAKMOLAS.

• Krakmolo miltai valo sidabrą.
9 Sauja krakmolo vonioje padaro odą lygią.
• Rankšluosčiai stiklams šluostyti nespū- 
ra, jei išskalauji juos silpname krakmolo 
vandenyje.

* VAIKO ATEITIS DAUGIAUSIA PRIKLAUSO NUO MOTINOS. * • 227 ■■
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Sekminių iškylos varžybos
Atėjo gražus pavasaris. Visa gamta 

atbunda; sužaliuoja pievos ir miškai. Su
žydi gėlės, išdžiūsta drėgni šilai, išnyksta 
balos.

Skautiškoji širdis nerimsta. Puiki 
gamta traukia į savo prieglobstį.

Greit ateis Sekminės. Šimtai skilčių 
nuklys į gamtą iškylauti.

Bet šių Sekminių iškylos turi skirtis 
nuo kitų panašių. Skautų Skyrius skel
bia skilčių varžybas.

Varžybose skautų draugovių skiltys ir 
atskiros skautų skiltys, esančios jaun. 
skautų ar vyčių draugovėse, ar net tiesiog 
tuntui priklausančios, kurios ryšis išsi
ruošti (1) dviejų dienų iškylai su (2) vie
na nakvyne palapinėje ar ūkininko kloji
me, (3) užsibrėžusios padaryti nemažiau 
kaip 15 km kelio pėsčiom (į abu galu).

Varžysis dvejopos skiltys: visų pirma 
natūralinės skiltys, tokios, kokios jos yra, 
gyvenime, (4), dalyvaujant bent 6 skau
tams, su skltn. ar paskltn. priekyje, arba 
jungtinės skiltys, sudaromos šiai iškylai 
(5) iš nedaugiau kaip dviejų skilčių skau
tų (ten, kur neatsiras natūralinėj skiltyje 
galinčių iškylauti bent 6 skautų, kad bū
tų sudarytas reikiamas dalyvauti varžy
bose skilties dalyvių sąstatas).

Vienai natūralinei ir vienai jungtinei 
skilčiai, laimėjusiai varžybas, skiriama (6) 
po vieną premiją; pirmajai — saidokas su 
4 vylyčiom, antrajai — 2...........................
Visoms kitoms skiltims, taisyklingai da
lyvavusioms varžybose (7), bus išsiųsti 
Sekminių iškylos dalyvio ženkleliai įsili- 
pinti į skilties dienoraštį.

‘ Sekminių iškylos UŽDAVINYS (8) — 
surinkti ko daugiau lietuviškų mūsų ama
tininkų vartojamų įrankių ir darbo veiks
mų pavadinimų. Todėl kiekviena skiltis 
turi užsibrėžti tikslą aplankyti vieną kurį 
ar kelis amatininkus jų namuose, pvz.,

- 16 cm------------------------------------------------ ►

i

(Skauto vardas, pavardė)

(Skiltis, draugovė, tuntas)

(Įrankio ar veiksmo pavad.)

Aplankyto amat-ko gyv. vieta)

(Vieta brėžiniui ar 
fotografijai)

«

(Įrankio vartojimo ar veiksmo 
aprašymas)

Iškylaujančio dviratininko bėdos.
Fot. I. Cieška.

kalvį, šaltkalvį, siuvėją, kailiadirbį, bat
siuvį, rimorių, žveją, sielininką, daržinin
ką, sodininką, plytininką, mūrininką, sta
lių, račių, dievdirbį ir t. t. ir t. t. Patar
tina iš anksto susitarti su numatomu ap
lankyti amatininku, kad jį rastų vieną 
kurią iškylos dieną namie.

Vienas skautas paskiriamas (9) visos 
iškylos dienoraštininku, kuris aprašys iš
kylos organizavimą, darbo pasiskirstymą, 
įvairius nuotykius ir visą iškylos eigą nuo 
skautų susirinkimo vietos iki išsiskirsty
mo. Aprašymas, (10) ne didesnis, kaip 2 
puslapiai (33x21 cm didumo), siunčiamas 
Skautų Skyriui.

Surinkti įrankių ar darbo veiksmų pa
vadinimai surašomi (11) kiekvienas ant 
atskiro balto, neliniuoto, popieriaus lape
lio (16x10 cm didumo), kaip parodyta 
brėžiny.

SKAUTUI.
Skautas raukia kaktą,
Dar neprasimanė,
Kaip papuošti skauto
Širdį, sielos meną.

Budėk!
Ir tiek ...

Obalsis pasako,
Kurlink, skaute, sukis.
Tavo katekizmas —
Griežtas skauto šūkis:

Budėk!
Ir tiek .. .

Skautas galvą suka,
Uoliai galvą laužo, 
Kaip sužibs programoj 
Skautų šventės — laužo.

Budėk!
Ir tiek .. .

Išbudėk programą 
Laužo, šventės skautų, 
Kad svečiai apsaltų, 
Skautiškai jaunautų.

• Budėk!
Ir tiek . . .

M. Grigonis.
Skiltininkas (12) surenka lapelius, (13) 

paima iš dienoraštininko vestą dienoraštį, 
(14) ant jo pasirašo draugininkas ir (15) 
ne vėliau, kaip šių metų birželio mėn. 1 
dieną, išsiunčia juos uždarame voke paštu 
Brolijos Skautų Skyriui (Kaunas, Nepri
klausomybės a. 4).

Vertinant Sekminių iškylos rezultatus, 
bus atsižvelgiama į: (16) iškylos organiza
ciją, (17) pravestą darbo pasidalinimą, 
(18) nukeliauto kelio ilgį ir (19) surinktų 
ir tvarkingai aprašytų pavadinimų skaičių.

Broliai Skiltininkai! Budėkim! — Sek
minių iškala artėja.

Pradedame stovykliškai įsirengti.

■» 228 • * SEIMĄ NE ASMENIMS, BET TAUTAI, ŽMONIJAI.
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Kaip išugdyti skilties dvasig ?

Mes savo noru įstojome į kokią nors 
skiltį. Dabar mūsų uždavinys išugdyti 
kilnią skilties dvasią. Bet kaip? Vienas 
skiltininkas su paskiltininkiu neišūgdys 
jos, tą didį darbą turi uoliai dirbti visi 
skilties nariai.

Pagrindas tam darbui yra malda. 
Kiekvieną vakarą meldžiamės į Aukš
čiausiąjį: „...padėk man rytoj būti geres
niam...“ Taigi meldžiamės už save; ar ne
būtų gi galima pasimelsti specialiai dar ir 
už savo skiltį, skilties dvasią: „...padėk 
rytoj mūsą skilties dvasiai būti tvirtesnei, 
nei šiandien...“

Antra priemonė skilties dvasiai ugdyti 
yra meilė ir pasiaukojimas. Kiek
vienas skilties narys turi būti susigyve
nęs su kitu. Tas didina artimo meilę. Pa
matę, kad toks ir toks dalykas nepatinka 
vienam, meskime tą veiksmą, neerzinki
me jo. Pamatę vieną savo skautą varge, 
gyvai į darbą, imkime veikti, nors ir reik
tų šį tą paaukoti! Visi už vieną, vienas 
už visus!

Ar skiltyje būtų skilties dvasia, jei ne
būtų paklusnumo? Todėl: paklusnu
mas ne tik dideliuose dalykuose, o ir ma
žuose!

Malda, meile, pasiaukojimu ir paklus
numu padarysime didelį dalyką: išūgdy- 
sime skilties dvasią!—-*--

Nors sakėme, kad vienas skiltininkas 
neišūgdys skilties dvasios, tačiau aišku, 
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kad labai svarbus dalykas yra pavyzdys 
skiltininko, kuriuo seka visa skiltis. Iš 
tikro: jei skiltininkas yra geras, niekad 
neatsisakąs atlikti savo pareigų skautas, 
kelias skilties dvasiai yra atviras. Tačiau 
juk yra tokių, kurie negalvoja, kokias pa
sėkas turės jų darbai.

Praktiški patarimai skiltininkams:
• Visus savo skautų patarimus ir pasiū
lymus rimtai svarstyk, neperžiūrėjęs ne
atmesk jų. Bendrai su visais ištirk ir ap
tark juos. Priešingai nei vienas nenorės 
praverti burnos.
• Domėkis lygiai kiekvienu, kviesk tam 
tikrais protarpiais pas save ir būk kiek
vienam geras draugas.
• Surask silpnesniųjų geras puses ir drą
sink juos ta kryptimi. Pasirūpink, kad 
kiti nesijuoktų iš jų silpnybių.
® Pažink visų savo berniukų tėvus ir pri
pratink skiltį padėti vieno kurio šeimai, 
jei reikės pagalbos ar užuojautos bei drau
giškumo.
• Dažnai lankyk sergančius skautus. Duok 
pajusti, kad likusieji domisi jais. Atlankyk 
ir tokius, kurie praleido kelias sueigas ir 
pasiteirauk, kas yra įvykę..
• Saugok, kad vyresnieji nenustotų do
mėjęsi jaunesniaisiais; bet saugok taip 
pat, kad jie netaptų vyresniųjų lėlėmis.
® Įtaisyk skilties kampą būkle taip, kad 
galėtumėte didžiuotis juo. Žiūrėk, kad 
kiekvienas prisidėtų prie to įtaisymo.
& Neužmiršk nė vieno vardadienio. A.

Skiltininke, į talką
Paskelbus metalų rinkimą, turėsi

me įdėti nemaža darbo. Darbas pri
klausys nuo mūsų pačių, kaip mes jau
sime pareigą jį atlikti. Turime dirbti 
organizuoti skiltimis. Daugiausia pa
sišvęsti turi skiltininkas. Jei kiekvie
nas skiltininkas su savo skiltimi į šią 
talką prisidės — neliks nei vieno skau
to, neprisidėjusio prie šios talkos.

Kiekvieno skauto pareiga rinkti 
metalo laužą, skiltininkas jau pristatyti 
turi draugininkui, kuris, žinoma, rū
pinsis į skirią vietą pristatyti.

Taip visi rinkdami metalo laužą, at
liksime savo skautišką pareigą — pa
sitarnausime tėvynei.

Nebūkime abejingi: pradėkime tuo
jau, o pamatysite, kiek daug surinksi
me; ne tik po 10 kg, bet daug dau
giau.

Prisiminkim, kad kituose kraštuose 
jaunimas dirba valstybini darbą net po 
kelius mėnesius per metus visai be at
lyginimo.

O mums tas darbas ne prievarta 
pavestas, bet jį pasiimam patys, todėl 
taip dirbamas darbas turi būtkdaug 
sėkmingesnis.

Tad visi kibkime į talką rinkti me
talo, o vėliau pamatysime rezultatą, 
kuris, žinoma, bus proporcingas mūsų 
darbui. Mes pasirodykime. kad ir mes 
mokame ne tik žodžiais dirbti, bet ir 
darbais! ' O gerą darbą lydės pasise
kimas. Sklt. S. Kuprevičius

Kq mes turėtume žinoti apie gegužės mėnesį
Balandžio mėnesį jau prasidėjo jud

resnis gyvenimas; o gegužėje žydėjimui 
ir paukščių giedojimui nebus galo. Gra
žiausias mėnuo — gegužė, ir ne veltui jis 
taip vadinamas. Žmonės ir gyvuliai 
džiaugiasi jo puikumu. Dabar, mergai
tės ir berniukai, atmerkite akis ir pasta
tykite ausis, daug kas yra regėtina, daug 
kas girdėtina! Būti skautu — reiškia ste
bėti gamtą, mokytis iš jos ir — saugoti ją!

Nesuskaitomos galybės plaštakių plaz
da saulėje ir linguoja nuo vienos gėlės į 
kitą. Diena dar ilgėja: mėnesio pradžioje 
dienos ilgumas yra 15 vai. 11 minučių, 
viduryje jau 16 vai. 13 min. 12, 13 ir 14 
dienomis apsilankys ledinuočiai. Pan- 
kracas, Servacijus ir Bonifacas dažniau
siai atvyksta su šaltu oru; piktosios So
fijos (geg. 15) taip pat bijo, nes ji labai 
greita verkti, gi jos ašaros paprastai yra 
smarkokas lietutis.

Žydėjimui nėra galo. Eglės, bukai, 
šermukšniai, liepos, kaštanai, akacijos, ir- 
benys (viburnum lantana), alyvos ir ga
lybė kitų, vieniems dar nenumetus žiedų, 
jau skleidžia savuosius ir veria akį puoš
numu. Darželyje gi matyti pilname žy
dėjime ankstyboji rožė, lelija ir irisas. 
Laukuose žydi rugiai, dobilai, vikiai, apy
niai.

Pievos, it margi kilimai, traukia į sa
ve. Kokias grožybes turi pieva? — Bal
tuosius dobiliukus, kmynus, degučius, 
driežlines varpenes, ožkabardžius, bur

buoles, rūkštynes, kiaulpienes, baltagal
ves, svidres, smilgas, vėdrynus, kankolė- 
lius ir t. t., kurie vaizdą pagyvina spal
vomis ir skaistumu. •

Ir piktžolės žydi: žvaginės, svėrės, re- 
mulės ir jų giminės — giminaičiai vieš
patauja dirvonuose.

Miške žydi švelnieji glūdučiai (kon
valijos, -nuodingi!), žemuogės, bruknės, 
mėlynės, kvepiantysis krapilaitis ir sklei
džia malonų savo kvapą: rasakilė ir var- 
nauogė. Visur pakampiais patvoriais dygs
ta piktadilgės; tačiau tieji dabar neken
čiami augalai Didžiojo karo metu buvo 
labai vertinami. Iš jų lapų išeina gardus 
valgis, panašus į špinatą, o plaušai buvo 
verpiami ir audžiama medžiaga.

Uoliai laido kakarines paukščiai gies
mininkai, nuo ankstaus ryto iki mielo va
karėlio skamba jų giesmelės; lakštinga
los, strazdai, liepsnelės, rustagės, volun
gės, putpelės eina rungtynių, katros mo
ka gražesnę giesmę. Aš manau, kad lakš
tingala gaus pirmą prizą! Varnos, straz
dai, vėversiai ir kregždės krauna lizdus.

Beveik visi žvėrys ir gyvuliai turi jau 
atsivedę vaikus; mėnesio vidury atsiran
da ir stirniukai, dažniausiai du mažulėliai. 
Driežai bei visi ropuonys numeta odas ir 
naudojasi šilima. Visokiausių rūšių vabz
džiai zvimbdami raižo orą, gi žiogai pa
sirodo, kad esą, garsiu ilgu čirpimu,

Dabar, jaunieji draugai, stropiai mo
kykitės pažinti medžius. Gluosnis, topo

lis ir beržas yra laukų medžiai, iš kurių 
pastarąjį lengviausiai galima pažinti. Lie
pa, klevas ir kaštanas yra būdingi kaimo 
medžiai; juos taip pat lengva išmokti pa
žinti.

Bandykite! vKeB.
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o4’t tnokate. plLtukti. ?

(Rašo Robertas Baden PowelFis).

Kai atšyla oras ir vanduo, reikia pra
dėti plaukioti.

Aš pažinojau jaunuolių, kuriems, be
simokant plaukti, pasisekdavo jau pirmą 
sykį. Kitiems ėjo sunkiau. Kaip tik pa
našiai buvo ir man. Aš jokiu būdu nega
lėdavau visai atsiskirti su žeme. Savo 
širdies gilumoje aš kaip ir bijojau van
dens. Tačiau vieną sykį vandenyje, kaip 
tai netyčia mano kojoms atsiskyrus su 
dugnu, aš pastebėjau, kad gan lengvai 
plaukiu. Paskui aš įsitikinau, kad ge
riausias būdas, norint pramokti plaukioti, 
būti ramiu, nesiskubinti ir stengtis mė
ginti kiek laiko išbūti po vandeniu atida
rytomis akimis. Pagaliau ir pamilau van
denį ir jau neturėjau jokių sunkumų 
plaukiodamas paviršium. Yra berniukų, 
kurie, bijodami vandens, sako: „Kam mo
kėti plaukti? Nei mano darbui, nei mano 
pramogoms tas nereikalinga“.

Bet juk maudytis yra labai malonu. 
Tačiau, jei prie to galėsite pridėti malo
numą plaukti, tikrai gausite dar didesnio 
pasitenkinimo. Reikia užjausti ir pasi
gailėti tų, kurie yra priversti trypti prie 
kranto ir negali sekti savo draugų į gi
lesnį vandenį!

Tačiau, plaukiojimas nėra tik. paprasta 
pramoga.

Jei nemokėdamas plaukti esi valtyje, 
tu sudarai draugams rimto pavojaus.

Jei valtis apsiverčia, bet visi jos ke
leiviai geri plaukikai, viskas pasibaigia tik 
pasimaudymu, iš kurio paskui yra gar
daus juoko.

Tačiau, jeigu vienas iš jūsų nemoka 
plaukti, visi kiti privalo rizikuoti savo gy
vybėmis, turėdami jį gelbėti ir ištraukti į 
krantą.

Jums irgi gali pasitaikyti ir baisus at
sitikimas — matyti ką nors skęstant. Jei 
esi geras plaukėjas, šokęs į vandenį mo
kėsi skęstantį ištraukti. Tačiau, jei to 
nesugebėsi? Tada pergyvensi baisų mo
mentą. Nes pajusi, kad turėjai padaryti 
dar kažką daugiau, negu tik bėgti ieškoti 
pagalbos, kada tavo artimas beviltiškai 
kovoja su mirtimi, besimušdamas vis silp
niau ir silpniau. Čia taip arti tavo akių. 
Aš nenoriu to aprašinėti, juk baisus ne
rimas, kuris persekios tave visą gyvenimą, 
nes visada jausi, kad esi dalinai atsako- 
mingas už žmogaus mirtį. Kodėl gi tai 
būtų tavo kaltė?

— Gi, todėl, kad, būdamas tikras skau
tas, būtum pramokęs plaukti ir galėtum 
išgelbėti skęstantį.

Išsigelbėjimas plaukiant.

Štai kita priežastis, kuri verčia moky
tis plaukti. Niekad negali būti tikras, kad 
vieną ar kitą sykį plaukiojimas neišgelbės 
tavo gyvybės, kad kaip tai buvo su Man
česterio pulko kareiviu Albertu Bate- 
manu.

Jis buvo per didįjį karą vokiečių pa
imtas į nelaisvę ir verčiamas dirbti karbi- 
to fabrike. Paimtas nelaisvėn kartu su 
tūkstantim kitų kareivių, jis turėjo eiti 30 
km be jokio maisto ir poilsio su vokiečių 
kavaleristų sargyba.

„Tie iš mūsų, kurie krisdavo, buvo pa
stumiami ant vieškelio krašto ir ten lik
davo. Per 24 valandas buvome užrakinti 
prekiniuose vagonuose po 60 žmonių vie
nam vagone; galėjom, aišku, tik stovėti 
suspausti kaip silkės. Jokia gera siela ne
prieidavo prie mūsų atidaryti vagono du
rų bent 5 minutėm.

„Vienas mūsų draugų buvo išbadėjęs 
ir bestovėdamas pavargo ir mirė čia tarp 
mūsų.

„Pagaliau buvome paskirstyti į įvai
rias stovyklas ir fabrikus. Kasdienis mū
sų maistas susidėdavo iš sriubos, kuri bu
vo beveik vienas vanduo su trupučiuku 
pupų ar bulvių ir mažo gabaliuko duonos.

„Tiesa, vargšai vokiečiai neturėjo nie
ko daugiau ir patys sau! Mūsų fabriko 
vyresnysis meisteris vaikščiojo tokiais ba
tais, kurių nenorėtų dėvėti anglų sąšla- 
vininkas. Geriausiai apsirengę buvo klum
pėmis, bet jos buvo tekios nešvarios, kad

KAIP APTVERSIME SAVO STOVYKLĄ?

Gražią stovyklai aptverti tvorą galima pa
daryti iš šakų (eglių, alksnių ir t. t.), 
jas vienais galais į žemę susmeigus, taip 
sulanksčius ir viršutinius galus suraišiojus.

Tekia tvorelė vėl lengva padaryti.

Paprasčiausi stovyklos vartai. Ištirk, kaip 
geriau juos uždaryti.

jas reiktų imti tik pincetu! Taigi, nuta
riau juos apleisti.

„Atsisakiau dirbti vokiečiams, tada jie 
mane apdaužė lazdomis, užrakino tamsia
me skiepe ir juokėsi bei tyčiojosi iš ma
nęs. Tvirtai nutariau mėginti laimės pa
bėgti.

„Vienas kareivis iš Londono ir aš pa
bėgome ir pasiekėm Reiną, kuris buvo už 
40 km. Kitą naktį mums pasisekė pereiti 
spygliuotų vielų tvorą ir aplenkti šunes. 
Kai išgirdome šūvius, sustojome nusirengti 
rugių lauko pakraštyje prie vandens.

Pasakiau draugui: „Tai į mus, Džimai, 
šokim!“ Ir mes šokom į vandenį.

„Girdėjau daug šūvių ir šunų lojimą.
„Pagaliau pasiekiau kitą krantą, bet 

buvau tik vienas, be draugo. Vandenyje 
išbuvau 45 minutes ir baisiai sušalau. Lai
mė, kad kitame Reino krašte šveicarų ka
reiviai mane suvyniojo į antklodes ir su
teikė pagalbos kiek tik galėdami.

„Tai Sifildo parko plaukiojimo mokyk
loje buvau išmokęs plaukti. Aš niekad 
nesitikėjau, kad tai man bus taip nau
dinga. Tačiau visiems aš linkėčiau pa
skęsti Reino bangose, negu grįžti dirbti 
vokiečių karbito fabrikan“.

(Surinko sk.. Paulavičiūtė).

STOVYKLAI!
Naktišviesė palapinėje

(Uodigaudis).
f

Naktišviesė neturi būti matoma iš 
lauko.

1. Skardinės dėžės šone išplaukite 
statmeną plyšį, dugne skylelę (oro trau
kai). Į dangtelį įstatykite žvakę ir įpilki
te vandens, kad visas dugnas būtų ap
semtas.

2. Įkasę dangtelį porą centimetrų į 
žemę, užstatykite ant jo dėžutę.

2
Ji turi nevirsti ir nuo smarkaus pa

stūmimo (dėl viso ko ir... palapinei su
griuvus); todėl dėžutę prie žemės pritvir
tinkite keturiais kuoleliais.

Tas įtaisymas atstoja ne tik naktišvie- 
sę, o ir vilioja uodus, kurie per plyšį 
skrenda į liepsną, sudega ir krenta į van
denį.

Jei išskaičiuosite, kiek nudega žvakės 
per valandą, padarę ženklus (įkirtimus) 
paliai plyšį, turėsite maždaug teisingą 
laikrodį. A. Lg.

■ ■ 230 • * saugokime Seimą, mylėkime motiną. *
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PĖDSĖKA
XIV. ŽMONIŲ PĖDSAKAI.

Ypatingi bruožai.

Prityręs pėdsekys iš pėdsakų sprendžia apie žmogų, lyg 
matytų ne jo kojų nuospaudą, bet jo veidą. Vienas dalykas at
minti žinomo žmogaus pėdsakų bruožus, kitas — daryti išvadas 
iš nežinomo žmogaus pėdsakų.

Vienas policijos valdininkas turėjo pėdsekį, kuris, įsižiū
rėjęs į žemę prieš vartus, pasakydavo, kuris tarnas *tą dieną iš
ėjo, nes per kelias dienas jis jau įsidėmėjo visų gyvenančių na
muose žmonių kojų ir batų charakteringus bruožus.

Tai nėra, palyginti, taip sunku, bet daug sunkiau daryti 
išvadas iš nežinomo žmogaus pėdsakų ir nustatyti jo lytį, svorį, 
aukštį, jo fizinę būklę ir, gal būt, net ir jo būdą. Išvadų tiks
lumas, žinoma, pareis nuo pėdsekio praktikos ir išsilavinimo, 
bet reikia pripažinti, kad visiškai rimtai galima pasitikėti tokiu 
darbu.

Mes jau minėjome, kad moters ir vyro batų didumas ir 
forma žymiai skiriasi. Tie patys skirtumai pastebimi ir basos 
kojos nuospaude. Be to, vyro žingsnis ilgesnis už moters žings
nį, ir koja labiau įsispaudžia, nes svoris didesnis, bet užtat mo
ters kulnys palieka gilesnę žymę.

Tą patį galima sakyti apie mergaitės ir berniuko pėdsakus.
Dar vieną bruožą turiu paminėti, nors mes vėliau spręsi

me iš jo apie žmogaus būdą: tai faktas, kad moterys labiau iš
skečia pirštus į šonus, kaip vyrai. Tai pareina ne tiktai nuo to, 
kad jos dėvi aukštesnius kulnis, bet ir nuo to, kad iš mažens 
mokomos taip vaikščioti. Pvz., sukomandavus ramiai, visi sto
vime suglaudę kulnis ir išskėtę pirštus, o Anglijoje pirštų neiš- 
skečia ir kulnų nesuglaudžia, bet laiko kojas praskėstas, kas 
mums labai savotiškai atrodo. Taip pat Anglijoje nemokoma 
vaikščioti išskėtus pirštus.

Apie ūgį galima spręsti iš žingsnio ilgumo. Aukšto žmo
gaus žingsniai ilgesni už žemo žmogaus žingsnį (šia išvada ne 
visuomet galima pasitikėti), ir jo pėda paprastai ilgesnė. Pro
porcingai užaugusio žmogaus — jei iš viso yra toks — ūgis gali 
būti atkurtas iš jo pėdos ilgumo, panašiai, kaip mokslininkai 
atkuria seniai išnykusio gyvio skeletą ir išvaizdą iš suakme
nėjusios jo kūno dalelės. Pėdos ilgumas turėtų būti lygus tar
pui tarp alkūnės smailumos ir riešo kauliuko. Šitas tarpas yra 
žinoma visos rankos dalis, ir visa ranka yra žinoma viso žmo
gaus ūgio dalis. Moksliškai šie argumentai pripažinti gana tiks
lūs. Bet paprastas profesionalas — pėdsekys nieko nenusimano 
apie mokslą, logiką ar panašius dalykus: jis žino, kad yra vie
naip ar kitaip, ir daro savo išvadas.

Gal būt, atminsite pašnekesį knygoje SKAUTYBE BER
NIUKAMS, kur pasakojama, kad kareiviai, iešką paklydusio 
draugo, suėmė čiabuvį berniuką, nes, atsakydamas į jų klau
simus, jis paklausė: „Ar kalbate apie aukštą kareivį, jojantį 
šlubu arkliu?“ Jie atsakė: „Taip, bet kur tu jį matei?“ Berniu
kas atsakė: „Aš jo nemačiau, bet žinau, kur jis nujojo“. Šiuo 
atveju berniukas sprendė apie kareivio aukštą ūgį iš to, kad jis 
nulaužė medžio šaką, kurios paprasto ūgio žmogus nebūtų ga
lėjęs pasiekti.

Man šis įvykis atrodo ypatingai įsidėmėtinas, nes iš jo ma
tome, kad pėdsakų reikia ieškoti ne vien žemėje.

Apie svorį sprendžiame iš nuospaudo gilumo. Jei pėdsa
kas palyginti kietoje žemėje aiškiai matomas, greičiausia buvo 
eita sunkaus žmogaus. Sukombinavus davinius apie ūgį ir svorį, 
galima spręsti apie visą žmogų, bet stori žmonės turi dar ir 
kitų charakteringų bruožų: lygsvarai palaikyti jie vaikščioja pla
čiau išskėtę kojas ir labiau kreipia pirštus į šonus.

Jau minėjau, kad šiais laikais, kada avalynė labai suvie
nodinta, sunku išvadoti iš jos apie žmogaus profesiją. Tokiais 
atvejais reikia būti labai atsargiam ir turėti rimtų davinių.

Fizinė būklė, tačiau, labai aiškiai atsispaudžia.
Aklumas, šlubumas ir senatvė seka savo pasaką.
Žaizda, sužeidimas arba kojos nenormalumas veikia žings

nio ilgį. Paprastai pastebima, kad pėdsakai atsispaudžia paro
mis, paskui eina didesnis tarpas ir vėl matomi du suglausti pėd
sakai. Sunku, neįsigilinus į žmogaus fiziologiją, spręsti, kuri 
koja šluba.

Koks darbas tenka sveikai kojai? Ji turi gabenti žmogų 
pirmyn ir, atlikdama sunkiausią darbo dalį, meta nesveiką koją 
pirmyn, nes nėra reikalo perkelti svorio centrą iš sveikos kojos 
kitur, kol būtinai reikalinga. Tuo būdu nesveika koja padaro 
pilną žingsnį pirmyn.

Bet nesveika koja negalima ilgai remtis, ir todėl sveikoji 
koja skubiai žengia pirmyn, ir' tas žingsnis yra trumpesnis. 
Svarbi sveika koja, kuria žengiama, o ne nesveikoji, kuri dau
giausiai laikoma ore.

Šlubumas palieka dar ir kitokių žymių. Jei sužeistas kul
nis, jis lengviau įsispaudžia; jei skauda pirštus, jie vengs pri
sispausti prie žemės. Jei koja nesusilenkia sąnariuose, žingsniai 
gali būti vienodai ilgi, bet aiškiai matyti, kad koja kiek vel
kama žeme ir pastatoma judesiu iš užpakalio.

Labai sunku simuliuoti šlubavimą, ir pėdsakai visuomet 
išduos apgavystę.

Darant išvadas visuomet reikia turėti laimės, ir todėl pa
tartina neužsispirti per daug savo nuomonėje. Kartą drįsau tvir
tinti, kad žmogus turėjo nesveiką kelią, ir jis prisipažino susi
žeidęs būdamas dviejų metų! Tą kartą sprendžiau iš kampo 
tarp pėdos pėdsako ir eisenos linijos.

Aklas žmogus daro trumpesnius, netikrus žingsnius, labiau 
išskečia kojas — regėjimas labai veikia mūsų pusiausvyrą — ir 
ne kartą naudoja lazdą. Kartais jį lydi šuo arba kitas palydovas.

Amžius taip pat veikia žmogaus eiseną: kojos nebe tokios 
tvirtos, pusiausvyra sunkiau palaikoma, ir kojos labiau išske- 
čiamos, žingsniai trumpesni ir jų linija netiesi. Sakoma, kad 
po vidutinio amžiaus žingsniai vis eina mažyn. Be to, kojos 
dažnai velkamos žeme.

Apie pavargusio žmogaus pėdsakus kalbėjome pereitame 
skyriuje. Išgėrusio, nesveiko proto arba slaminėjančio žmogaus 
pėdsakai labai panašūs. Charakteringų bruožų aiškumas pareis 
nuo to, kiek žmogus išgėrė, bet kiekvienu iš šių trijų atvejų jis 
nebesuvaldo savo kojų. Lieka tiktai išaiškinti, kokia netvirtų 
žingsnių priežastis. Dažnai raktu būna vieta, iš kurios žmogus 
išėjo: sunku tikėti, pvz., kad iš aludės išeitų kitu tikslu joje 
lankęsis žmogus, kaip išgerti!

Iš pėdsakų spręsti apie žmogaus būdą labai sunku. Tiesa, 
Egipte ir Indijoje tikima, kad žmogus, per daug kreipiąs pirštus 
į šonus, mėgsta nutolti nuo teisybės. Gal būt, šiame tikėjime 
yra šis tas! Reikia pripažinti, kad nusikaltėlis dažnai palieka 
įtartinų pėdsakų, bet jie kas kartą kitokie, ir sunku juos apra
šyti. Taip pat nesveiko proto žmogus dažnai velka kojas, palie
ka neaiškius pėdsakus ir nevienodą eisenos liniją.

Gal būt, mane kaltins kalbant apie spėjamus dalykus, bet 
iki šiol neminėjau nieko, kas nebūtų pripažinta. Žinoma, ne
galėjau visa ko kuo smulkiausiai išnagrinėti, ir ne visi mano 
pasakymai gali būti taikomi kiekvienam atskiram įvykiui. Jie 
yra bendri ir tinka daugeliui atvejų.

XV. PEDSEKA IR IŠVADOJIMAS.
Prieš pradėdamas kalbėti apie gyvulių pėdsakus, noriu iš

siaiškinti apie išvadojimą. Mes jau matėme, kad reikia mokėti 
stebėti ir išvadoti, kad galima būtų padaryti išvadas apie ėjusiu 
žmogaus būklę ir greitį.

Skirtumui tarp dviejų pėdsakų rūšių pabrėžti patartina 
palikti juos vieną šalia antro tame pačiame žemės sklype, ge
riausia, drėgname smėlyje, pvz., pajūryje ar paupyje. Bet ga
lima taip pat sukasti ir gražiai nugrėbti žemę. Draugovė, kuri 
uoliai mokosi pėdsėkos ir neturi savo žemės sklypelio, gali pasi
dirbti mediinį arba skardinį lovį ir pripilti jį smėliu arba įsigyti 
vieną ar du maišu smėlio, kuriuos išpila rūsyje ir po sueigos 
vėl rūpestingai supila į maišus. Vietoje smėlio galima vartoti 
piūvenas — jos daug lengvesnės — bet neaiškiau atspaudžia 
koją.

Vienas sunkumas, kurį turime nugalėti, tvarkydami švie
sas, yra, kad apšvietimas ir šešėliai kambaryje neatitinka są
lygas lauke.

Bet, ar šiaip ar taip, draugovė turi susidomėti pėdsėka. Ji 
turi išmokti spręsti nesunkias problemas ir pamažu pereiti prie 
sunkesnių, bet ne per slunkių. Labai įdomu paprašyti pašalinį 
žmogų palikti kokius nors pėdsakus ir stengtis pačiam išspręsti 
problemą prieš tai, kaip kiti skautai imasi ją spręsti. Neper- 
dėkime mažų, nežymių bruožų ir neišvadokime iš davinių, te
egzistuojančių mūsų vaizduotėje.

SKAUTYBEJE BERNIUKAMS daug įdomių pašnekesių 
apie pėdsėką ir pėdsekius. Prie šių pašnekesių noriu pridėti dar 
du, mano nuomone, seniausiu pėdsakos pasakojimu iš talmudo 
Sanhedrino ir Rabbos knygų:

„Du vyru buvo paimti nelaisvėn Kurmelio kalne. Sargy
binis, ėjęs paskui juos, išgirdo vieną sakant antram: — Kupra
nugaris, ėjęs prieš mus, viena akimi nematė, buvo apkrautas 
dviem odiniais buteliais, vienu, pripiltu vyno, antru — pripiltu 
aliejaus, ir buvo dviejų vyrų varomas.

Sargybinis supykęs sušuko:
— Jūs, kietasprandžiai, kas jums visa tai sakė? — Jie pa

aiškino: — Žolė nuėsta tiktai vienoje kelio .pusėje. Vyno lašai 
vienoje pusėje įsisunkė į žemę, aliejus antroje pusėje nejsisun- 
kė. Vienas varovas ėjo keliu, antras šalia kelio“.

Štai, antras pasakojimas:
(Tęsinys 235 psl.).
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Skyrių veda vyr. sktn. K. Laucius. Spausdinama Lietuvos foto mėgėjų dr-jos kronika.

Pavasario reikalavimai foto mėgėjui
Daugumas foto mėgėjų vistik maža 

tevartoja žiemą foto aparatą. Padaro 
keletą nuotraukų, daugiausia .švenčių 
proga, ir tuo pasitenkina. Pavasarį su
krunta visi: ir tie, kurie žiemą nefo
tografavo ir daug dirbusieji. Žmogaus 
toks jau būdas, kad jis pavasarį yra 
visai pamiršęs, kokia buvo žiema, o 
vasarą — koks buvo pavasaris. Tuo 
tarpu fotografavimo atžvilgiu tarp žie
mos ir pavasario yra labai didelis skir
tumas. Žiemos fotografinis patyrimas 
dabar labai menkai tenaudingas, nes 
tada teko „turėti reikalų“ su visai ki
tokiais motyvais. Žiemą reikėjo ži
noti, kaip nugalėti kietus tamsos ir 
šviesos kontrastus, tinkamai atvaizduo
ti sniegą ar rūką. Pavasarį visai kas 
kita. Dabar reikia rūpintis pačiam 
pabrėžti skirtumą tarp šviesos ir šešė
lių, žiūrėti, kad tinkamai derintųsi 
spalvos ir kt.

Pavasaris iš foto mėgėjo pirmiausiai 
reikalauja parinkti pavasariškus mo
tyvus. Dabar reikia duoti pirmeny
bę šypsenai ir džiaugsmui. Kiekvie
nos mergaitės noras būti nufotografuo
tai tarp žiedų. Bet jei ji-tenai foto
grafuojama bus „surūgusi, kaip devy
nios pėtnyčios“, tokia nuotrauka nebus 
pavasarinis motyvas. Tačiau, darant 
pavasarį portretines nuotraukas, reikia 
žinoti ir kaip turi būti šypsomasi. Jei 
padarysime nuotrauką, kur labai gra
ži mergina abiem rankom laikosi įsi
kibus į žydinčios vyšnios ar obels ša
ką, o veidą atsukus j aparato pusę 
dirbtinai šypsosi, maža ką tekia nuo-

ITALŲ FOTOGRAFIJOS PARODA.

Šiomis dienomis Kaune įvyko vadina
moji „italų savaitė“, kurios tikslas plačiau 
supažindinti mūsų visuomenę su italų kul
tūra: muzika, menu ir t. t. Tos savaitės 
proga kultūros muziejaus patalpose buvo 
suruošta italų grafikos ir fotografijos pa
roda.

Spręsti iš šios pagodos apie italų foto
grafijos lygį būtų sunku, nes paroda ne 
meninio, bet propagandinio pobūdžio, tu
rinti tą patį tikslą, kaip ir prieš porą me
tų tose pačiose patalpose įvykusi SSSR 

trauka tesužavės. Reikia stengtis pa
gauti natūralius momentus. Tam juk 
yra staigiašūvių technika.

Pavasario gamtovaizdis žavi netik 
foto mėgėją, bet ir kitus. Dėl to lau
kuose visur pilna žmonių. Juos gali
ma „išnaudoti“ tinkamesnei gamto
vaizdžio nuotraukų kompozicijai suda
ryti ir, apskritai, gyvesnėms, natūrales
nėms nuotraukoms gauti. Pasinaudo
jant staigiašūvių technika, galima pa
daryti puikių buities nuotraukų. Ne
pamiršti, kad pavasario dangui yra bū
dingi lengvus, plunksniniai, debesėliai. 
Parenkant gamtovaizdžių motyvus, 
svarbu tai prisiminti.

Kas dėl techniškųjų reikalavimų, 
kuriuos pavasaris teikia foto mėgėjui, 
pirmiausia reikia priminti, kad naudo
tina gera ortopanchromatinė arba bent 
gera ortochromatinė filmą. Panchro- 
matinei pirmenybė visur ten, kur yra 
rausvų ar raudonų spalvų. Taip pat 
sunku išsiversti be filtro, norint tei
singai atvaizduoti spalvas. Naudotinas 
šviesus geltonai žalias arba geltonas 
filtras. Tamsius (stiprius) filtrus nau
dojant dangus nuotraukoje atrodo per 
daug tamsus. Toliau svarbu teisingai 
apšviesti ii* minkštai išryškinti nega
tyvus. Iš peršviestų arba ir gerai ap
šviestų, bet kietai išryškintų negatyvų, 
gerų pozityvų nėra ko laukti.

Apšvietimo lenteles gegužės mėne
siui ir patarimų, ką ir kaip fotografuo
ti šį mėnesį rasi foto mėgėjo kalendo
riuje „Foto mėgėjo dvylika mėnesių“.

fotografijos paroda. Tačiau ji vistik šiokį 
tokį vaizdą duoda.

Reikia pasakyti, kad paroda darė tik 
vidutinį įspūdį. Iš viso buvo išstatyta 
apie 100 nuotraukų, daugiausia 30x40 cm 
formato. Geriausią įspūdį darė nuotrau
kos, išstatytos skyrelyje „Imperinės Romos 
vaizdai“. Ir motyvai neblogai parinkti ir 
techniškai gerai atliktos. Daugelis didin
tos su minkštintuvu. Kiek šio skyriaus 
nuotraukos darė gero įspūdžio, tiek blo
gai atrodė nuotraukos, kurios turėjo pa

vaizduoti naująją Italiją —' skyrelyje 
„Pontinijos pelkės ir nauji miestai“. Tie
sa, tokius motyvus labai sunku fotogra
fuoti, bet čia įspūdį gadina ne motyvai, o 
bloga padidinimo technika. Daugelis pa
didintos taip, kad nežymu pereinamųjų 
tonų. Viename skyrelyje („Mokyklos hi
giena“) išstatytose nuotraukose vaikučiai 
daug kur per daug jau aiškiai pozuoja, 
kas gadino natūralumo įspūdį.

Apskritai, iš šios parodos geresniems 
mūsų foto mėgėjams pasimokyti nebuvo 
ko. Jei lyginti šią parodą, turint galvoje 
jos tikslą, su seniau matyta SSSR paroda, 
pastaroji buvo daug stipresnė. Be to, čia 
buvo pora tokių nuotraukų, kokių, atrodo, 
nevertėtų rodyti. Štai, vienoje buvo pa
vaizduotos dvi randos, laikančios žemyn 
nukreiptus durtuvus. Parašas: „Praeisi
me“. Apie tokius dalykus mes pakanka
mai prisiskaitome laikraščiuose ir prisi
klausome per radiją ... Foto parodoje, ku
ri turi tikslą supažindinti mus su Italija, 
atrodo, būtų geriau, jei tokių nuotraukų 
nesimatytų.

Būtų labai įdomu pamatyti šį rudenį 
Lietuvos foto mėgėjų draugijos parodoje 
Italijos foto mėgėjų ne propagandinių, o 
meniškų nuotraukų, nes tai padėtų susi
daryti tikresnį vaizdą apie fotografijos 
lygį Italijoje.

PABRANGS FOTO APARATAI.

Šiomis dienomis buvo padidintas mui
tas už foto aparatus, dėl ko turės pakilti 
jų kainos. Tai kaip tik pajus tie, kurie 
perka paprastesnius aparatus, nes muitas 
imamas ne nuo aparato vertės, o nuo jo 
svorio. Kadangi pigus ir brangus apara
tas dažnai sveria vienodai, taigi ir kaina 
vienodai pakils. Jei aparatas kaštuoja 
kelis šimtus litų, kainos padidėjimas maža 
tebus jaučiamas, bet pigaus aparato pirkė
jas labai tai pajus.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Įsigijus foto kalendorių
„FOTO MĖGĖJO DVYLIKA MĖNESIŲ“, 
ištisus metus nereikės sukti galvos, ką 
kada fotografuoti ir kiek apšviesti nuo
traukas, nes ten yra patarimų, ką kurį 
mėnesį fotografuoti ir kiek apšviesti. 
Kalendorių parašė K. Laucius. Išleido 
„Viskas Fctcgrafijai“, Kaunas, Laisvės ai. 
45. Kaina 1 lt. Galima siųsti pašto ženk
lais, pridėjus 10 cnt persiuntimo išlaidoms.
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Skautas tolimoje šiaurėje
ašigalio tyrinėtojas

= Fridtjof as Hansenas=
(1861—1930).

© Nansenas turi idėją. © Kelionė pašliūžomis per Grenlandiją. 0 „Framo“ ekspedicija. • Kelionės 
naktimis per ledynus. • Žygdarbiai geografišką atradimą istorijoje. • Pasiuntinys Londone. • 
Nuopelnai žmoniškumui. • Vašingtonas. © Rusijos karo belaisviai. © Dėl armėną. 9 Kelionė po 

Ameriką. © Mokslo darbai, © Nanseno būdas. ©

Fridtjofas Nansenas saulės šviesą iš
vydo 1861.X. 10 savo tėvo, advokato, dva
re netoli norvegų sostinės Oslo. Dar vai
ku būdamas, gerai išmoko naudotis pa
šliūžomis; jis buvo visa galva aukštesnis 
už savo draugus; visi bijojo jo jėgos, nieks 
nenorėjo turėti jį priešu.

1880 m. Oslo mieste baigė gimnaziją. 
Kurį laiką nesurado savo pašaukimo, net 
buvo padavęs prašymą į karo mokyklą; 
bet vėliau prašymą atsiėmė ir ėmė studi
juoti mediciną. Tačiau galiausiai nuspren
dė būti zoologu; vėliau Nansenas tarnavo 
Bergeno muziejuje konservatoriumi.

Savo planą pereiti Grenlandą iš pra
džių pasakė tik keliems artimiesiems 
draugams. 1887.XI.il Nansenas pranešė 
Oslo Akademinei Kolegijai, kad jisai 1888 
m. vasarą nori keliauti per Grenlando sa
lą iš rytų į vakarus ir prašė Kolegijos pa
rūpinti aprangą tai ekspedicijai. Paga
liau atsirado ir- mecenatas (rėmėjas) iš 
Danijos, stambus pirklys, kuris paaukojo 
5-000 kronų, o kai ir norvegai’ išgirdo apie 
ekspedicijos pasisekimą, viešoje rinklia
voje surinko dar tiek pinigų, kad užteko 
padengti visus likučius.

Svarbiausias ekspedicijos rezultatas 
buvo įrodymas, kad Grenlando salos vi
durys yra apdengtas ištisine ledo pluta. 
Ką nuveikė tada Nansenas, gal suprasi
me, paskaitę, ką vėliau rašė Knudas Ras- 
mussenas, ekspedicijos metu buvęs devy- 
nerių metų amžiaus ir gyvenęs Jakobs- 
havne, salos vakarinėje dalyje:

„Mes, grenlandiečiai, gerai supratome, 
kas per žygdarbis buvo ta ekspedicija. 
Mes žinojome apie salos vidurio ledynus; 
mes matėme juos nuo viršūnių kalną, į 
kuriuos mėgdavome laipioti: begalinės le
do ir sniego masės — iki pat horizonto, 
šiurpiai žalios spalvos, su bedugniais įski
limais ir įplyšimais, suskeldinusiais gleče
rio (slenkančio į jūrą ledyno) prie mūsojo 
Ledų Fijordo baltąją nugarą. Nansenas 
pasidarė pavyzdys mums ir tapo mūsų 
didvyriu. Sekdami jį, mes pirmiausiai 
įsigijome pašliūžas. Iki to laiko Jakobs- 
havne jų neturėjo niekas“.

Sekantis Nanseno žygis buvo — ju
dantieji ašigalio ledynai. 1881 m. Sibiro 
ledinuotoje jūroje buvo paskendusi „Jea
nette“, G. W. de Longo ekspedicijos lai
vas. Po trijų metų Grenlando rytų pa
krantėje rado apie 50 drabužių ir k., pri
klausiusių tai ekspedicijai; tas buvo ne
sulaužomas įrodymas, kad per ašigalį ei
na stipri vandens srovė. • Tais radiniais 
labai susidomėjo Nansenas ir sumanė ledo 
pagalba persikelti su ekspedicija per tas 
nežinomas vietas. Reikėjo tik pastatyti 
laivą, kuris galėtų atlaikyti ledo spaudimą.

Gavus užtenkamai pinigų, buvo pasta
tytas ir laivas. Tai buvo garsusis FRA- 
MAS. Jo dugną padarė kiek galima ap
valesnį, kad ledui nebūtų kur užkliūti ir, 
užuot gramzdinęs, jis laivą keltų aukštyn.

1893 m. liepos mėn. ekspedicija išplau
kė iš Norvegijos; nuo to laiko per ištisus 
trejis metus nebuvo gauta jokios žinios 
apie laivą arba jo įgulą; pagaliau 1896 me
tais Nansenas (jis buvo atsiskyręs nuo 

„Framo“) ir Sverdrupas („Framo“ kapi
tonas) beveik vienu laiku grįžo į pasaulį.

Kelionės pradžioje „Framas“ plaukė 
pagal Sibiro pakrantę ir 1893.IX.8 api
plaukė Celiuskino iškyšulį. Po to kelionė 
toliau buvo tęsiama atvira jūra, pro Nau
jojo Sibiro salas ir iki 78°50' šiaurės pla
tumo 133°37' rytų ilgumo. Tenai Nanse
nas sustabdė laivą prie vienos ledo lyties 
ir leido jam įšalti. Ledai judėjo, kaip ir 
buvo numatyta, į šiaurę. Pirmą žiemą že
miausia temperatūra siekė —52,6°C.

Nansenas žinojo, kad ledo lytys truputį 
šiauriau Prano Juozapo žemės, pasieku
sios patį šiaurinį tašką, nebekels jo toliau 
ta kryptimi. Todėl jisai nusprendė su lei
tenantu Johansemi palikti laivą ir toliau 
eiti pėsčia. 1895.III.14 jiedu su 28 šuni
mis, 3 rogėmis ir 2 buriniais laiveliais 
išvyko, prieš tai du kartu bandę, bet vis 
po trumpos pertraukos grįžę į „Framą“. 
Kartą lūžo vienerios rogės, kitą — krovi
nys buvo per sunkus.

Kelionė per suneštus į kalnus ledus 
ėjosi labai iš lėto, kelias diena iš dienos 
darėsi blogesnis. Jiedu nutarė negalį pri
siimti sau atsakomybės dėl tolesnės kelio
nės ir 1895-IV.7 vėl grįžo — nuo 86° 14' 
šiaurės platumo, pačios tolimiausios ri
bos į šiaurę, iki to laiko žmogaus pasiek
tos.

Tada jie sugalvojo kol kas keliauti į 
Prano Juozapo Žemę ir iš ten į Špicber
geną. Tų pačių metų rugpjūčio mėn. 6 d., 
prie 81° 38', jie pasiekė pirmą kartą tvir
tą žemę — tris sniegu apklotas salas. Iš 
jų jiedu kajakais atvira jūra nusikėlė į 
Prano Juozapo Žemę.

Tačiau nauji keblumai sutrukdė tęsti 
kelionę tą pačią vasarą į Špicbergeną. 
Rugpiūčio mėn. 26 d. Nansenas su Johan- 
senu ėmė ruoštis žiemoti. Jiedu Ęrisišau- 
dė baltųjų lokių ir ruonių, mėsą valgė, gi 
taukus vartojo degalų vietoje. Pasistatė 
trobelę iš akmenų, molio ir samanų, stogą 
padarė iš ruonio kailio. Taip praėjo žie
ma be jokių nelaimių.

Prasidėjus pavasariui, jiedu apsirūpino 
žalia lokio mėsa ir lašiniais ir 1896. V.19 
iškeliavo. Visai netikėtai birželio mėn. 
18 d. jie susidūrė su Jacksono ekspedici
ja, kuri žiemojo taip pat Prano Juozapo 
Žemėje. Iki tol jiedu nebuvo visai tikri, 
ar jiedu buvo tikrai Prano Juozapo Že
mėje. Būtent, 1895 IV.12 jiems sustojo 
laikrodžiai ir per tat visi ilgumo nusta
tymai 14 mėnesių laikotarpyje buvo ne
tikri.

1896.VI.25 atplaukė laivas, gabenęs 
Jacksonui maistą. Tuo laiku Nansenas su 
Johansenu grįžo pirmiausiai į Vardo — 
1896.VIII. 13. Paklausę apie „Framą“, su
žinojo, kad apie jį dar nieks, nieko nėra 
girdėjęs.

Senas Nanseno draugas Sverdrupas, 
jam išvykus, rodydamas didelį sugebėji
mą, laivą išvedė iš ledinių lyčių srities; 
visą laiką jisai matavo vandens gilumą ir 
temperatūrą. Špicbergene trumpai aplan
kęs Andrėe, kuris tenai ruošėsi skristi ba
lionu per ašigalį, 1896.VIII.20 Sverdrupas 
pasiekė Skjarvo (į vakarus nuo Hammer- 

festo; surask žemėlapyje!); atsiradęs ta
me miestelyje, jisai nakties viduryje nu
bėgo pas pašto viršininką, norėdamas pa
siųsti telegramą į namus. Galite įsivaiz
duoti kapitono džiaugsmą, kai pašto vir
šininkas jį sutiko, tardamas:

— Nansenas su Jahansenu taip pat jau 
grįžo.

Sekančią dieną abi grupės susijungė 
Tromso mieste.

Šioji Nanseno ekspedicija matavimais 
atrado iki jo nežinotą žemyno gilėjimą 
jūron ir tolėliau didžiulę jūros gelmę iki 
3.800 m. Tuo buvo padarytas vienas di
džiausių mūsų laikų geografijos atradimų, 
būtent, kad šiaurės ašigalis yra jūros gel
mė be kąsnelio žemės, faktas, kuris, kad 
iš tikro yra, pirma buvo tik spėjama ir 
kuris vėlesnių ekspedicijų buvo patvir
tintas.

Grįžęs iš kelionės po tolimąją šiaurę, 
Nansenas gavo zoologijos profesoriaus 
vardą. 1906—1908 m. laikotarpyje jis tar
navo tėvynei, būdamas pasiuntiniu Lon
done, Edvardo VII karaliavimo metu.

1917 m. Nansenas buvo paskirtas ne
paprastos Norvegijos pasiuntinybės pir
mininku ir važiavo į Vašingtoną baigti 
derybų dėl savo tautos aprūpinimo mais
tu, nes didysis karas ir neutralioms vals
tybėms labai apsunkino apsirūpinimą 
maisto produktais.

1920 m. Tautų Sąjungos Taryba pave
dė jam tartis su Rusija dėl karo belais
vių paleidimo. 1921 m. jis ėmėsi globoti 
rusų pabėgėlius Vakarų Europoje, vėliau 
ypačiai armėnus. Ryšium su tuo, 1925 m. 
Nansenas išvyko į armėnų respubliką Eri- 
vaną. 1929 m. keliavo po Ameriką, lai
kydamas paskaitas apie armėnus. Jis pri
siėmė sau visą tos rūšies darbą, už kurį, 
deja, kartais ir nedėkingumu būdavo at
lyginamas, nors darbuodamasis mokslo 
srityje būtų galėjęs daug smagiau gyven
ti. Vis dėlto paskutinėje dešimtyje metų 
Nansenas išleisdavo kasmet po keletą 
reikšmingų knygų arba laikydavo ugnin
gas paskaitas.

1928 m. jis pasiėmė leisti laikraštį 
ARKTIS. 1930.V.13 Nansenas baigė savo 
darbščiąją žemės kelionę.

Keliaudamas per Grenlandą, Nansenas 
išeities punktu pasirinko neapgyventą iš
kyšulį rytinėje salos dalyje. Taip pat ne
buvo kelio atgal ir tada, kai išėjo iš 
„Framo“. Žinojimas, kad visi keliai, ve
dą į užpakalį, atkirsti, stūmė jį drąsiai 
pirmyn.

Tačiau kai jis, būdamas šešiasdešim
ties metų amžiaus, apsiėmė rūpintis karo 
belaisvių grąžinimu, narsumo įkvėpti turė
jo irgi drąsa ir tikėjimas. Nieks negalėjo 
jam pasakyti nei belaisvių skaičiaus, nei jų 
stovyklų vietos, nei ar Sovietų valdžia su
tiks duoti savo pagalbą.

Menkai būtų reiškęs jo narsumas, jei ne
būtų buvę ir ištvermės, kantrybės kliū
tims, atsistojusioms prieš jo uždavinius, 
pašalinti. Ar tos kliūtys buvo šiaurės le
do dykynės, ar paini pokarinių laikų po
litika, su didžiausiu atkaklumu jis nuga
lėdavo jąsias. vKęB.
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Akademinio skautų jaunimo padangėje

Studentų skautų Korp. „Vytis“.
— Vytiečių auka tėvynės gy

nėjams. Ginklų vajaus, kuris 
vyksta visoje Lietuvoje, proga 
Vytauto Didžiojo u-to studentai 
pasiryžo parodyti savo tvirtą nu
sistatymą mūsų tėvynės saugu
mo stiprinimo reikalams. Visi 
aukoja pagal išgales. Vytiečiai 
irgi aukoja Ginklų Fondui Lt 
125,—. Už šiuos pinigus bus nu
pirktas šautuvas, kurį įteiksim 
drauge su kitomis korporacijo
mis kariuomenei per studentų 
pavasario šventę.

Tai bus antra bendra studen
tijos auka kariuomenei. 1937 m. 
buvo įteikta 40 šautuvų P. L. P. 
Karo Mokyklai. Jų tarpe taip pat 
buvo ir vytiečių šautuvas.

— Pavasario šventė. V.13 va
kare šile, netoli Kauno, bus tra

ALYTAUS
— Jūrų skautų vakaras. IV.22 

jūrų skautų vienetas suruošė 
šaunų vakarą. Vakaro iniciato
riai — vyr. valt. A. Vaškelis, vyr. 
valt. St. Urnevičius ir vyr. valt. 
S. Kostelnickis.

— Jūrų skautų vadų kursai.

JONIŠKIO VIETININKUOS

Šv. Jurgio šventėje iškilminga 
vietininkijų sueiga.

Turėjome malonių svečių: vyr. 
skaučių vadijos atstovę psktn. 
Apanavičiūtę ir tunto atstovą 
psktn. Ankudavičių. Skaučių Pa
jautos ir skautų Simano Daukan
to dr-vėms įteikta vėliavos, o 
jaunesniųjų skaučių dr-vei — 
gairė.

KĖDAINIŲ RAJONAS
Grinkiškis. Vilniaus ir Mirgos 

dr-vės II Velykų dieną suruošė 
vakarą, kurio pelną paskyrė Gin
klų Fondui ir broliams klaipė
diečiams. Vypt-Pokšt.

MARIJAMPOLĖS RAJONAS
S: Kalvarija. Steigiasi jūros 

sk. valtis, kuriai vadovauja valt. 
J. Gražulis ir skautas B. Pet
rauskas. Skautų bičiulis.

RASEINIŲ RAJONAS
Kražiai. IV.22 buvo suruošta 

įdomi programėlė. Buvo pakvies
ti ir skautų tėveliai, grojo mo
kinių orkestrėlis.

R. Capkauskas. 

dicinė Korporacijos pavasario 
šventė — laužas. Prie laužo jun- 
jorai, kurie jau išbuvo du se
mestrus Korporacijoje, bus ke
liami senjorais. Tada jie taps 
tikrais mūsų šeimos nariais.

— Puikiai pavyko studentija- 
da. IV.22 neolithuanų salėje bu
vo tradicinė vytiečių linksmoji 
studentijada. Šiemet ji praėjo su 
didžiausiu pasisekimu. Ši vytie
čių pramoga tapo populiari stu
dentijos tarpe.

— Iškyla į Šiaulius. IV.22 bū
relis vytiečių padarė išvyką į 
Šiaulius. Čia jie buvo skautų 
tunto svečiai ir dalyvavo tunto 
vakaro programoje. Kitą dieną 
vytiečiai paiškylavo Šiaulių apy
linkėmis ir grįžo Kaunan kupini 
įspūdžių ir prisiminimų.

Germantas.

RAJONAS
Ant. Juozapavičiaus laivo vyr. 
valt. S. Kostelnickis organizuoja 
plataus masto jūrų skautų vadų 
kursus, kurie truks 2 mėn. Kur
sų programa plati; norima pa
ruošti jūrų skautų vienetams ga
bius ir sumanius vadovus. Vase.

Oro skauto darbai.

Kauno Šančių skautų tunto VII Vytauto dr-vės drau
gininkui,

psktn. KAZIUI PAŽĖRAI, 
netekusiam mylimos motutės, reiškia užuojautą

Tuntininkas ir tunto vadijos nariai.

KAUNO AUŠROS TUNTAS
— Tradicinė dviračių iškyla. 

IV.23. VI D. L. K. Kęstučio dr-vė 
suruošė dviračių iškylą. Tai yra 
kasmetinė kęstutiečių tradicija. 
Dalyvavo 7 skautų grupė; vado
vavo vyr. sktn. Čepas. Pirmiau
sia nuvykome pasveikinti mūsų 
tuntininką sktn. J. Mašiotą, ap
lankėme vyr. sktn. Šenbergą, gy
venantį Fredoje. Vakare miške 
užkūrėme tradicinį lauželį, ku
rio šviesoje bičiuliškai praleido
me savo šventės vakarą.

KAUNO APSKRITIES TUNTAS
XI Prienų draugovė.

— IV.23 Prienų priv. gimna
zijos skautai-ės surengė vakarą. 
Pradžioje buvo suvaidinta T. 
Adomonio skautiška komedija: 
„Nesusipratimas dėl laiško“.

— Pasirodysim, keliausim ir

Fot. Čioderis.

— VI D. L. K. Kęstučio dr-vei 
sukako 5 m. IV.22 d. dr-vė su
kaktį gražiai paminėjo. Atsilan
kė tuntininkas sktn. J. Mašiotas, 
buvusieji dr-vės draugininkai ir 
skautai, o taip pat ir daugumas 
dr-vės skautų tėvų. Po oficiali- 
nės< dalies buvo žaidimai ir dai
nos, o sukaktys baigėsi arbatėle. 
Dr-vei vadovauja: drg. psktn. V. 
Katorga, adj. vyr. sklt. Švarcas.

E. P.

stovyklausimi Mūsų skautai pa
siryžę dar su didesniu entuziaz
mu dirbti skautiškąjį darbą. 
Psklt. J. Noreika prieš Sekmi
nes suruoš visuomenei laužą; adj. 
skltn. Ig. Lapata per Sekmines 
suorganizuos skautų ekskursiją 
po Suvalkiją; apie VI.15 bus su-
ruošta pirmoji dr-vės stovykla.

P.
KAUNO PILIES TUNTAS
— I kar. Juozapavičiaus dr-vė. 

Įvykusius avio-modelistų kursus 
lankė 8 nariai. Kuriama IV-oji 
skiltis. Dr-vė turi knygynėlį, kur 
yra apie 500 knygų. S.

KAUNO JŪRŲ 
SKAUTŲ TUNTAS

Tuntininkas inž. Visockis Šv. 
Jurgio dieną sušaukė III-čią tun
to sueigą, kurioje dalyvavo 115 
skautų. Į sueigą atsilankė ir jūrų 
skautų skyriaus vadas — sktn. A. 
Aglinskas. Buvo atsilankęs ir 
Šiaulių jūrų skautų Kastyčio lai
vo vadas Itn. Bulota. Po sueigos 
skautai atliko prie Nemuno ri
kiuotės pratimus, kuriems vado
vavo psktn. R. Dačinskas.

Jūrys.
TAURAGĖS RAJONAS

— Instruktoriaus išleistuvės. 
IV.14 įvyko skautų — raitelių 
šimtinės instruktoriaus psktn. 
Itn. Ant. Sušinsko išleistuvės.

— IV.30 įvyko iškilminga 
skautų ir skaučių tuntų sueiga 
paminėti šv. Jurgio ir Motinos 
dieną. Be vietos visuomenės, at
silankė ir svečias iš Kauno sktn. 
A. Zauka. Ed. Ja-kis.
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Pavasarinės iškylos virtuvėje. Fot. V. Kizlaitis.

MAŽEIKIŲ SKAUČIŲ TUNTAS
— Šv. Jurgio šventė. Iškil

mingai atšventėm pirmąją pava
sario šventę. Dalyvavom pamal
dose, mokykloje buvo t. oueiga, 
sutikom ir centro atstovę psktn. 
Strikienę; atsilankė ir broliai.

— Tunto nusistatymas. Nepa
klusnioms skautėms, kurios be 
svarbių priežasčių nedalyvaus

sueigose, bus viešai tam tikram 
laikui nurišami kaklaraiščiai.

— Konkursai. Gimnazijoj pui
kiai gyvuoja Živilės dr-vė. Jai 
vadovauja sesė Šlekienė. Dr-kė 
paskelbė du konkursus: sugal
voti dr-vės tradicinę dainą ir 
deklamuoti eilėraščius. O. S.

MAŽEIKIŲ SKAUTŲ TUNTAS
— Pasitraukė drazigininkas. 

Vingėlos dr-vės drg. vyr. sklt. 
K. Dragūnas pasitraukė iš parei
gų. Jis daug dirbo skautybei; jo 
dėka dr-vės veikimas smarkiai 
pagyvėjo; buvo suruošta propa
ganda prieš rūkymą, paminėtos 
dr-vės 10 m. sukaktuvės, vasa
rio 16 d. proga buvo aplankyti 
vargšai ir jiems padalintos do
vanėlės, didelis skautų būrys iš

laikė į įvair. pat. laipsnius ir 
t. t. Nauju dr-ku paskirtas sklt. 
B. Balkevičius; adj. pasilieka 
sklt. K. Juknevičius.

— Vingėlos dr-vės stovyklą 
numatoma suruošti prie Ventos 
kranto, Kirkų km. pušyne. Be 
vingėliečių, stovykloje stovyk
laus ir gražus būrelis viekšniš
kių brolių. JiS.

PĖDSEKA. (Tęsinys iš 231 psl.).
„Žmogus nusipirko tarną, kuris turėjo lydėti jį namo. Su

mokėjęs pinigus, žmogus pastebėjo, kad tarnas viena akimi ne
matė. Pardavėjas nuramino jį, sakydamas: — Nenusimink: šis 
žmogus viena akimi mato daugiau, kaip kiti dviem akim.

Taip žmogus iškeliavo, tarno lydimas. Neužilgo tarnas pa
sakė: — Pone, prieš mus kažkas keliauja. Jei paskubėtume, pa
vytume jį. — Aš nieko nematau, —. atsakė jo ponas. — Ir aš 
nieko nematau, — atsakė vergas, — bet žinau, kad žmogus ke
liauja keturias mylias prieš mus. — Tu netekai proto, — sušuko 
ponas, — kaip gali žinoti, kas vyksta taip toli priešakyje. —- 
Ne, aš visai sveikas, — atsakė tarnas. — Aš taip pat žinau, kad 
keleivis vedasi asilą, apkrautą dviem odiniais buteliais su vynu 
ir actu. — Žmogus nieko nebeatsakė, nes nesitvėrė pykčiu. Tar
nas turėjo būti beprotis arba akiplėša, norįs pajuokti savo poną!

Pagreitinę žingsnius, žmogus ir jo tarnas iš tiesų pavijo 
keliautoją, ir visa kita buvo taip, kaip tarnas buvo nupasakojęs. 
Tarnas šitaip pasiaiškino:

— Iš asilo pėdsakų mačiau, kad keliautojas negalėjo būti 
nei toliau, nei arčiau, kaip keturias mylias prieš mus: jie buvo 

1 nei pakankamai aiškūs, nei išdilę. Iš žolės, nugnaibytos vienoje 
kelio pusėje, sprendžiau? kad asilas viena akimi nemato. Iš pėd
sakų, kuriuos skystimų. lašai paliko žemėje, mačiau, kad vieno 
būta vyno, antro acto.

Sunku patarti, kaip reikėtų išvadoti: reikia praktikos, prak
tikos ir dar kartą praktikos! Juo daugiau lavinsimės, juo tiks
liau išmoksime išvadoti. Jei dalykų eiga žinoma kam nors, ga
lime patikrinti savo spėliojimus; šiaip reikia pasitenkinti lai
minga proga, kuri įrodytų mus esant teisius.

Indijoje kiekvienas kaimas turėdavo savo pėdsekį. Įvykus 
vagystei, pėdsekys nusekdavo vagies pėdsakais. Jei pėdsakai nu
vesdavo jį į gretimą kaimą, to kaimo pėdsekys turėdavo perimti 
jo darbą. Tas pats būdavo trečiame kaime, jei pėdsakai nuei
davo taip toli. Pėdsakams nutrūkus kuriame nors kaime, jo gy
ventojai turėdavo sumokėti kompensaciją arba išduoti vagį.

Tai buvo, gal būt, šiurkštus, savotiškas, bet ir teisingas 
būdas nusižengimams likviduoti.

Galima žaisti panašų žaidimą, kuriame viena skiltis sektų 
pėdsakus iki „kito kaimo“ ir t. t., kol „vagis“ rastas.

Šiais laikais detektyvas turi mokėti teisingai išvadoti iš 
mažiausių žymių ir ženklų; vadinasi, skautas, lavindamasis sekti 
pėdsakus, turi įsigyti detektyvo ypatybių. Neteisybė, kad de
tektyvai gimsta tokiais: jie turi išeiti sunkoką teoretinį ir prak
tišką lavinimą, be kurio niekas, nors ir turėtų įgimtą palinki
mą, negali pasiekti rimtų rezultatų.

Kitame skyriuje pamatysime, ar skautai gali išmokti šio 
to iš seklių! Pėda.

SKUODO SKAUTŲ VIETININKIJA
Vėbrai kruta.

Miesto skautų vebrų skiltis 
savo veiklą vis plečia. Nors skil
ties nariai gyvena gana plačioje 
apylinkėje — apie 15 kv km plo

te, vis tik sueigas įstengia su
ruošti kas antras sekmadienis. 
Norima sudaryti sąlygas, kad 
kiekvienas narys turėtų progos 
kuo daugiausia lavintis.

Šešėlis A. S.

ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS
Linkuva.

— Linkuvos skautai išleis 
laikraštėlį: „Mūsų Kelias“.

— Dariaus-Girėno dr-vė j e 
pravestas tarpskiltinis konkur
sas, jis baigėsi III.30. I vietą lai
mėjo varnėnų skiltis (190 t.), II

v. — lapinų sk. (130 t.). Laimėju
sioms skiltims paskirtos dova
nos vertingomis knygomis.

— Rengiam vakarą. Dalį pa
jamų sunaudosime ekskursijai, 
dalį aukosime Ginklų Fondui ir 
sąjungos namams Kaune.

Kastytis.

TELŠIŲ RAJONAS
Telšiai, I-a „Algimanto“ dr-vė.

— Naujas draugininkas. I Al
gimanto dr-vės dr-ku paskirtas 
psklt. B. Kudzmavičius.

— Sanitarijos kursai. Telšių 
tunte įvyks sanitarijos kursai. 
Lektoriais pakviesti: med. dr. 
Mackevičius, kpt. Jatulis, p. Liū- 
džius ir kiti. J. Š.

Rietavas.
— I Velykų dieną visa Mai

ronio dr-vė aplankė senelių prie
glaudą. Kiekvienas skautas atne
šė po kelis kiaušinius ir po gar

dų pyragaitį. Gražiai senelius 
palinksminę, pakalbėję, su 
džiaugsmu atlikę gerą darbelį, 
išsiskirstė namo.

— IV.16 skautų vakaras gerai 
pavyko.

— Rietave skautai įsisteigė 
gana seniai. Šiemet ruošiamasi 
minėti 20 metų sukaktis.

Eugenijus.

IV.27 įvyko Telšių skaučių 
tunto vadijos ir draugininkių po
sėdis. Vadovavo sktn. Kupstaitė. 
Nutarta greitai suruošti sanita-

rinius kursus. Aptarta daug tun
to reikalų: Motinos dienos ir 
tunto stovyklos ruošimo ir k.

TRAKŲ
Kaišiadorys.

— Ginklų Fondui skautai au
kojo kiek galėdami.

— Šv. Jurgio minėjimą atliko 
Trakų pilies, Birutės ir jaunes
nių skaučių dr-vės. Į minėjimą 
gausiai atsilankė skautų-čių, 
moksleivių ir visuomenės.

Žygintas.

UTENOS
Šv. Jurgio minėjimas.

IV.23 įvyko uteniškių skau- 
čių-tų suruoštas iškilmingas šv. 
Jurgio minėjimas. Per oficialinę 
dalį rajono vadas, apskrities vir
šininkas Motiejūnas - Valevičius 
pasveikino šios šventės proga. 
Sueigos programa buvo įdomi.

Vyr. sklt. M. N-nas.

Molėtai.
— Progimnazijos skautai, glo

bojami dir. Toškūno ir vyr. skau
tės Toškūnienės, ruošia dažnai 
vakarus, pasilinksminimus, va-

Stovyklą ruoš birželio mėn. pa
baigoje (numatyta Ubišky).

Dalyvė.

TUNTAS
— Didelis susidomėjimas oro 

skautais.
— Atėjus pavasariui, galvoja

me apie iškylas.
— Artinasi stovyklavimo die

nos. Daugelis suka galvas, ku
rioje vietoje bus ta stovykla. Vi
si ruošiamės jai! A. Čekis.

RAJONAS
landėles. Per tas pramogas yra 
suvaidinami pačių skautų sugal
voti veikaliukai iš skautiško gy
venimo. Šiemet skautai, turėda
mi kasoje 80 litų ir surengę va
karą, mano padaryti ekskursiją 
į Kauną. Taip pat manoma išky
lauti Lietuvos Šveicarijos miš
kuose, Molėtų apylinkėse.

— IV.22 įvyko egzaminai į III 
pat. laipsnį. Egzaminavo glob. 
dir. Toškūnas, vyr. skautė Toš- 
kūnienė ir pskltn. Pumputis. Iš
laikė 13 skautų ir 6 skautės.

M. Ms.

RUOŠIES STOVYKLON — NAUDOKIS 
sktn. dr. K. Avižonio knyga 

Turiningas, moderniškas ir gausiai iliustruotas 
vadovėlis stovyklautojams.
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

Motulė mano, tu brangi!

Geresnės už tave nerasiu 
visam pasaulyj plačiame, 
kur tik aš eisiu, kur tik būsiu.

Brangi motulė mano!
Kiek vargo tu turėjai, 
kol mane užauginai 
ant baltų' rankelių.

5 -^z^z^z^z^z^z^z^z^z^z^z^z^z^z^z^z^z^^z

Per naktis tu nemiegojai, 
ant rankelių tu mane nešiojai, 
lopšely j lingavai mane 
visą dienelę.

O, ačiū, ačiū, motinėle, 
kad mane tu užauginai.
Tave mylėsiu ir kaip baltą rožę 
giliai turėsiu atmintyje.

V e r. D r u s k y t ė.

Obelaitės ir gaidžio pasikalbėjimas apie skautus
Antanėlis ir Liūdytė — abu skau

tai. Juodu gyvena kaime. Prie jų na
melio yra sodeliukas. O ten auga obe- 
likės, kriaušaitės, vyšnaitės ir slyvos 
medeliai.

Antanukas ir Liūdytė, tai broliukas 
ir sesutė. Juodu abu žaidžia, kartu bė
gioja ir mokyklon eina.

Juodu turi tėvelį ii- motutę. Tėve
lis dirba lauke, o motutė valgį gamina. 
Ir taip abu juodviejų tėveliai užimti 
darbu, neturi laiko prižiūrėti sodelio 
vaismedžių. Už tai vaismedžiai maža 
vaisių veda. Šį pavasarį, kartą grįž
tant iš mokyklos, Antanėlis ir sako:

— Zinai, Liūdytė, šiemet mudu pri
žiūrėkime sodelį — turėsime daug vai
sių.

— Gerai, Antanėli, — pasakė se
sutė.

Ir kai tik jie grįžo iš mokyklos ir 
papietavo, tuoj pasiėmė grėblius ir į 
sodelį lapų ir šakučių grėbti.

Broliukas ir sesutė dirbo net su
kaitę, bet iki pavakarių sodelis buvo 
išvalytas. Švelnutė jauna žolytė dabai’ 
daug meiliau ir linksmiau žiūrėjo ir 
dėkodama Antanėliui ir Liūdytei, gal
vytėmis lingavo. O Antanėlis ir Liū
dytė davė sau žodį ir visą vasarą so
delį prižiūrėti: ginti nuo kirmėlių ir 
laistyti vaismedžius.

*
* *

Kai atėjo gegužės mėnuo, obelaitės 
pasipuošė žiedų vainikais.

— Žydėsiu, labai žydėsiu, daug žie
delių išskleisiu. O kai žiedeliai per- 
žydės, daug, daug žalių obuolėlių 

auginsiu, — ėmė kalbėti viena obe
laitė.

Tuo tarpu į sodelį atėjo gaidys. Iš
girdęs obelaitės kalbą, ir jis ėmė kal
bėti — klausinėti:

— Ko, ko, ko? Ko, ko, ko?
— Daug žiedelių, sakau, išskleisiu, 

daug obuolėlių užauginsiu.
— Ko, ko, ko? Ko, ko, ko? — ne

siliovė klausinėjęs gaidys.
— Sakau tau, rėksny, kad šiemet 

daug obuolėlių užauginsiu, — širdo 
obelaitė ant gaidžio. Bet gaidys, kaip 
niekuo dėtas, užlėkė ant tvoros ir visa 
gerkle ėmė šaukti, kad net sodelis 
plyšo:

— Kokorieko!
Tu, obelaite, neturėsi nieko!
Ateis karštos dienos,

■ ■ 236 • * ŠEIMA — ŽMONIJAI ŠVENTYKLA. *
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Nudžius žiedai visi aliai vieno.
Kas tavimi pasirūpins, kai tu gert 

norėsi?
Žalių obuolėlių tu neturėsi.
Kokorieko!
— Nebijau tavo gąsdinimo, tu kau- 

laburni. Pasenai ir nieko nežinai. Va
kar visą popietę gi rėkei:

kakarieku!
rytoj lietus lis — 
bus daug sliekų,

o kas šiandie? Gražiausia giedra. To
dėl tu taip pat nežinai ir kas manimi 
pasirūpins.

— Na ir kas. na ir kas?
— Ogi Antanėlis ir Liūdytė. Pati 

girdėjau jų kalbą, kai vakar sodelį 
grėbstydami kalbėjo. Jie pažadėjo 
per karščius, kai nebus lietaus, ne tik 
mane vieną, bet ir visas obelikes van
deniu palieti.

— Netikėk jiems, sakau tau, — 
tvirtino gaidys. — Kai aš buvau dai’ 
mažas, oi kiek jiedu man daug paža
dėję yra, o manai, kad ištesi?

— Na ir ką jie tau pažadėjo?
— Ogi, būdavo, susigauna mane, 

glosto, džiaugiasi ir kalba: „Putuk, pu- 
tuk, mudu vis lesinsime tave, kad tu 
didelis augtum“. Bet dabar jiedu ma
nimi visai nesirūpina. Kiekvieną die
ną tik patys pavalgo ir vis eina kažin 
kur pavaikščioti. O aš taip ir išbūvu 
nelesęs kartais net iki pietų.

— Jiedu ne pavaikščioti, bet į mo
kyklą eina. Gi netikėti jiedviem ne
galiu, nes juodu yra skautai. Esu įsi
tikinusi, kad troškulio šiemet kęsti ne
reikės. Kai tik bus karšta, Antanėlis 
ir Liūdytė mane vandeniu palies. O 
aš išauginsiu jiedviem gražių raudon- 
pusių obuolėlių, — pasakė obelaitė.

— Kaip matau, ir tu imi netiesą 
kalbėti? — tarė gaidys. — Žalius obuo
lius tai tu gali išauginti, bet kaip jau 
tu juos raudonai nudažysi?

— Tai padarys saulutė. Aš ją gra-

geniai
Apie genį kalbant,, tenka paminėti ža

liąjį genį, juodąjį, margąjį ir iškreiptagal- 
vį genį. Šie geniai yra sutinkami mūsų 
šalyje, todėl skautukams, kaip gamtos 
draugams, pravartu apie juos viena kita 
žinutė.

Kai kas genį vadina miškų daktaru. Ir 
tikrai: genio kūnas taip yra sudarytas, kad 
jam tik medyje ir gyventi. .Tvirti nagai 
leidžia lengvai ir puikiai medžiu laipioti, 
apvali uodega laiko parėmusi genį, kai jis 
kala medį, o stiprus snapas lengvai pra
duria žievę ir prakala stuobrį. Smailutis 
genio liežuvis mandagiai išrankioja kir
mėles ir jų kiaušinėlius iš visų plyšelių. 
Tokiu būdu genys padeda žmogui saugoti 
girias nuo visokių kenkėjų.

Žaliasis genys gyvena beveik visoje 
Europoje. Žiemą praleidžia čia pat be
lakstydamas. Vakarais įlenda kur nors 
drevėn pernakvoti.

Vasarą kasdieninė jo programa tokia: 
rasai nukritus ir lapams apdžiūvus, jis 
apleidžia nakvynę. Dabar jis apžvelgia vi
są artimiausią apylinkę ir po to jau pra
deda darbą: nuo vieno medžio skrenda 
prie kito ir kiekvieną apžiūri pradėjęs 
nuo apačios iki viršaus.

Pamatęs žmogų, žaliasis genys pasisle
pia kitoje medžio pusėje. Valandėlę pa
tylėjęs, žiūri galvą pakreipęs ir, jei žmo
gus nepasitraukia, jis lipa aukščiau ir ne
pastebėtas palieka medį.

Nuskrisdamas dar linksmai sugieda, 
kad pavyko nuo pavojaus ištrūkti.

Ir taip iki pietų žaliasis genys dirba 
be atvangos. Iškrato virš šimto medžių ir 
aplanko keletą skruzdėlynų. Mėgsta ypač 
rudąsias skruzdėles. Joms gaudyti jis turi 
ilgą liežuvį ir limpamų seilių. Kai nu
plauna pievas, jis ir ten nuskrenda ir su
rankioja visus vikšrus bei jų lėliukes. Ža
liasis genys visuomet yra linksmas ir sa
vo dalia patenkintas.

Lizdu pradeda rūpintis jau vasario mė
nesyje. Parenka kiaurvidurį medį ir čia 
apsigyvena. Angą į lizdą stuobryje daro 
labai mažą. Patelė padeda 6—8 baltai

žiai paprašysiu, — pasakė obelaitė ir 
daugiau su gaidžiu nesikalbėjo.

Vilkiukas. 

blizgančius kiaušinėlius. Peri patelė ir pa
tinėlis pakaitomis: iš ryto iki po pietų pa
tinėlis, o po pietų ir per naktį — patelė. 
Po 16—18 dienų išrieda geniukai. Spalių 
mėnesyje visi šeimos nariai atsisveikina 
ir ima gyventi kas sau.

Juodasis genys yra visas juodas, tik 
viršugalvis raudonas. Mėgsta didelius, 
žmogaus nelankomus, miškus. Patinka 
ypač eglynai su daugybe skruzdėlynų. 
Niūksanti giria — mylimiausia jo buveinė.

Juodasis genys yra linksmas ir gana 
judrus paukštis, bet ant žemės nerangus. 
Mėgsta taip pat skruzdės ir žemėn nusi
leidžia tik tuomet, kai nori jų palesti. Me
dyje laipioja kaip tikras meistras. Laks
tydamas rėkia: „kirr, kirr, kliuk, kliuk“.

Lizdą pradeda taisyti balandžio pra
džioje ir jį įsirengia taip pat kur nors 
stuobryje. Patelė deda 3—4 kiaušinius. 
Peri abu pasivaduodami: patinas dieną, 
patelė naktimis.

Margasis genys sutinkamas visoje Eu
ropoje ir Azijoje iki pat Japonijos. Mėgs
ta mišką, bet nevengia ir pamiškės, tačiau 
vengia pliko lauko. Žiemą apsilanko ir so
duose. Kur randa daugiau sau tinkamo 
maisto, ten apsistoja ilgesnį laiką. Bet 
kol kinivarpų bei kitokių vabzdžių išsi- 
krapšto tiek, kad galėtų pasisotinti, tenka 
nemaža suraižyti žievių, nemaža „suskal
dyti“ stuobrių.

Margasis genys lesa ir sėklas. Tenka 
matyti, kaip jis pasikaria ant eglės kan
korėžio ir lesa jo grūdelius.

Lizdas įsirengti margajam geniui ne
lengvai vyksta: kala vienoje vietoje, kala 
kitoje, trečioje ir daug laiko sugaišta, ko\ 
darbą baigia. Paskui deda 4—5 kiauši
nėlius ir peri.

Iškreiptgalvio genio tėvynė yra šiau
rinė žemės pusė kaip Europos, taip ir Azi
jos. Bet kur nėra miškų nėra ir iškreipt
galvio. Šis genys dėl savo mokėjimo krai
pyti galvą ir sukinėti sprandą ir vadina
mas iškreiptgalviu. Kai jis išsigąsta, tai 
ištiesia kaklą, pašiaušia kuodą, išplečia 
uodegą, pastato akis ir sukinėja kakla. Tuo 
iškreiptgalvis nori savo priešą nubaidyti. 
Slėptis jam padeda ir spalva jo, kuri pa
naši i medžio žievę ir į žolę.

Balsą turi prastą: patelė šnypščia kaip 
gyvatė, o vaikai čirškia kaip žiogai.

Minta įvairiomis skruzdėlėmis ir vikš
rais. Lizdą dažniausiai taiso pernykštėje 
vietoje. Gegužės mėn. viduryje deda 7—12 
baltų kiaušinėlių ir peri 14 dienų.

Iškreiptgalvį reikia peikti už didelę 
nešvarą. Š....S.

Karstai aš myliu savo motinėlę, jai padovanosiu raudoną aguonėlę. • 237 ■■
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ductal ic taip jie įgydami

Mokinių klasei kartą buvo duota 
tema rašyti:

„Kokiu būdu įgyjami turtai?“ 
Trečdalis mokinių atsakė: laime!

Kita dalis parašė: laimingu atsiti
kimu! Dar kita dalis pareiškė: pro
tu! Vienas mokinys atsakė: darbu!

Jis gavo geriausią pažymį, nes...
Didžiųjų turtų istorija įrodo, kad jie 

buvo įgyti darbu, nenuilstamu įtempimu 
ir energija mažuose ir dideliuose daly
kuose.

Nuostabu, kad tikrieji turtai niekad 
nebuvo įgyti laimingais supuolimais, kaip 
lošimu arba spekuliacija. Visi „turtingie
ji žmonės“, įgiję didelius turtus Kalifor
nijos arba Australijos aukso kasyklose, 
užmiršti, nes jie taip pat greitai viską pra
rado, kaip įsigijo. Tikrieji, pastovūs tur
tai sukrauti tvirtų, gabių asmenybių. Spe
cialūs gabumai ir šalys, kuriose jie gali 
pasireikšti, be abejo, labai reikšmingi to
kių žmonių gyvenimo pasisekimo kelio
nėje.

Turtingiausias paskutiniųjų laikų žmo
gus, 1937 m. gegužės mėn. miręs ameri
kietis Jonas ROCKEFELLERIS, praturtėjo 
prekiaudamas.

Pereito šimtmečio viduryje, kuomet vi
są Ameriką krėtė naftos drugys, Rocke- 
felleris užėmė prekiautojo vietą. Jis ne
sekė kitų pavyzdžiu ir pats neeksploatuo
davo šaltinių, bet stengėsi supirkti kuo 
didžiausius kiekius nevalytos naftos, ku
rią valydavo savo milžiniškuose fabrikuo
se ir paskui parduodavo. Jo pasisekimo 
paslaptis buvo, kad jis mokėjo valdyti vi
są naftos turgų ir sudominti pasaulį savo 
preke. Įtikinti amerikiečius naujosios ap
švietimo priemonės naudingumu nebuvo 
jau taip sunku, bet kiek didesnių gabu
mų reikėjo kitoms primityvioms šalims 
įsiūlyti nežinomą prekę. Rockefelleris ne
nusimindavo ir pats sugalvodavo viso
kiausių planų savo tikslams atsiekti ir, 
pagaliau, užkariavo Kiniją. Jis liepė pa
dirbdinti šimtus tūkstančių paprastų žiba
linių lempų, kurias parduodavo žemiau 
savikainos visoje Kinijoje. Po to į kraštą 
nukeliavo didžiausi naftos tankai, gudrios 
reklamos lydimi. Plakatuose buvo para
šyta:

Laimė — Ilgas gyvenimas — 
Gerbūvis — Taika! Ir visa tai už
tikrino „tikrasis amerikiečių firmos 
Standard Oil Company lempų ap
švietimas.

Tuo būdu buvo užkariauta ne tiktai 
Kinija, bet ir kitos Azijos šalys ir, paga
liau, tamsiausi Afrikos užkampiai. Kada 
elektra išstūmė žibalinę lempą iš apyvar
tos, atsirado nafta kūrenamos mašinos, ir 
Rockefelleriui grėsusi katastrofa neįvyko.

Kiek pinigų šis turtuolis uždirbdavo, 
visai neįmanoma apskaičiuoti, nes dar gy
vas būdamas jis skyrė milžiniškas sumas 
medicinos ir labdarybės tikslams. 1929 m. 
spėjo, kad jo turtas siekė tris su puse mi
lijardų dolerių, o subsidijos, skirtos iki jo 
mirties įvairioms įstaigoms visame pasau
lyje, siekė du su puse milijardų dolerių. 
Žmonija jam turi būti dėkinga už didelę 
piniginę paramą.

Bet kad dosnus Rockefelleris mokėjo 
taupyti, įrodo pagarsėjusi istorija pie „the 

fortieth drop“, „keturiasdešimtą lašą“.
Kartą Rockefelleris pastebėjo, kad naf

tos indams užlydyti reikėjo keturiasde- 
šimts lašų lydimos medžiagos. Tada jis 
pasiūlė pabandyti, ar nepakaktų 38 lašų. 
Paaiškėjo, kad 38 nepakako, bet 39 lašai 
puikiai užtaisydavo indus. Ir po to vienas 
lašas sutaupydavo įmonei 100.000 dolerių 
per metus!

Rockefelleris užsidirbo milijonus, ge- 
nijaliai prekiaudamas visame pasaulyje — 
Henrikas FORDAS tapo milijonierių, iš
naudodamas savo nacionalinės- ekonomi
jos gabumus.

Fordas suprato, kad automobilis, kuris 
iki tol tebuvo turtingųjų žmonių sportas, 
greitu laiku taps reikalinga plačios visuo
menės susisiekimo priemone. Amerikoje, 
kur atstumai matuojami ne valandomis, 
o dienomis, pagaliau, ir paprasčiausiam 
žmogui turėjo rūpėti įsigyti mašiną, kuria 
galima būtų sutaupyti laiko ir nuovargio. 
Jos kaina turėjo būti tokia prieinama, kad 
mažai tereikštų palyginti su gaunama nau
da. Taigi, Fordas ėmė gaminti tvirtą, ma
sinę prekę ir neapsiriko: greitu laiku pra
bangos daiktas tapo kasdieniniu būtinumu. 
Svarbiausios Fordo įmonės ypatybės yra: 
laiko sutaupymas, vien automobilių ga
myba ir pigios kainos. „Didelės apyvartos 
ir mažo uždarbio“ principas ypatingai tai
kytinas Fordo automobiliams. Ilgus metus 
Fordas laikėsi šio dėsnio, nors, be abejo, 
ne kartą jį gundė kelti kainas. Jo planus 
galutinai realizavo smulkiausiai išdirbtas 
darbo suskirstymas fabrikuose: kiekvie
na automobilio dalelė gaminama atskira
me skyriuje, ir pati mašina sustatoma per 
15 minučių. Ji stovi ant judančios plokš
telės; iš abiejų pusių laukia darbininkai 
savo eilės: vienas uždeda pravažiuojan
čiai mašinai tekinį, kitas įkala vinį, tre
čias patraukia sraigtuką ir t. t. Kiekvie
nas atlieka savo darbą; pagaliau įpilamas 
benzinas, ir šoferis išvažiuoja į aikštę ban
domajai kelionei.

Fordas sugalvojo dar vieną priemonę

Frederikas VALTONAS, 
linoleumo išradėjas. Būdamas 16 metų 
amžiaus, pastebėjo, kad semenų alyva 
džiūdama apsitraukia kietoka oda — tai 
buvo mintis, tik už kelių metų jį atvedusi 
išrasti tikrąjį linoleumą, kurį mes dabar 
visokiems reikalams (grindims kloti, ir 
t. t.) vartojame. Šis išradimas Valtoną 

padarė turtingu žmogum.

Henrikas FORDAS.
Jo praktiškas protas padarė jį žinomu 
amerikiečių milijonierium. Pasakojama, 
kad H. Fordas pats vienas žaidžiąs loto, 
nes jį labai dominančios įvairios skaičių 

kombinacijos.

automobilio kainai nekelti: jis parduoda
vo mašinas tiesiai iš fabriko, be tarpinin
kų. Toks pardavinėjimo būdas paskui įsi
galėjo visoje auto pramonėje.

Šiais laikais Fordo automobiliai žino
mi visame pasaulyje ir duoda kasmet 50 
milijonų dolerių pelno.

Klaidinga būtų galvoti, kad tiktai pre
kybininkai praturtėja. Yra dar kitas ama
tas, tiesa, dažnai pilnas apsivylimų, bet 
galįs taip pat duoti didelio pelno. Ypa
tingai geras pavyzdys yra turtingas išra
dėjas, švedų „dinamito karalius“ Alfredas 
NOBELIS.

Nenuilstamai Nobelis eksperimentavo 
su žinoma sprogstama medžiaga nitrogli
cerinu, stengdamasis kokiu nors būdu iš
skirti nuodus. Po to, kaip jam pasisekė 
įkišti kapsulę į sprogstamą medžiagą, atė
jo lemiamas momentas nitrogliceriną nau
doti technikai. Nors tėvo fabrikas išlėkė 
į orą ir žuvo vienas brolis, Nobelis neat
sisakė nuo savo bandymų. Savaime aiš
ku, kad ir valdžios organai visaip trukdė 
jam dirbti, bet, pagaliau, mokslininkui 
pasisekė sujungti nitrogliceriną su ypatin
ga žemės rūšimi ir tuo būdu pagaminti 
kietą sprogstamą medžiagą, kurią jis pa
vadino dinamitu. Visas pasaulis pasibai
sėjo baisiu išradimu, bet ir įvertino jį. 
Tuo Nobelio pasisekimas ir praturtėjimas 
buvo užtikrintas.

Mirdamas baisiausios sprogstamos me
džiagos išradėjas nustebino pasaulį, palik
damas testamentą, kuriuo visą savo turtą 
31l/2 milijonų švedų kronų paskyrė huma
niškiems tikslams. Nobelį labai jaudino 
baisios jo išradimo pasekmės, jei pradėtų 
dinamitą vartoti ne Švedijos kalnams 
sprogdinti, bet kariauti. Todėl jis pasky
rė penkias premijas: 1 už didžiausią išra
dimą medicinos srityje, 1 fizikos ir 1 che
mijos srityje. Tos premijos turėjo būti iš
mokamos iš kapitalo procentų ir tarnauti 
taikai. Ketvirtoji premija buvo skirta už 
geriausią literatūrinį veikalą ir penktoji 
turėjo atitekti tam žmogui, kuris dau
giausiai nusipelnė tautų taikai įvykdyti.

Įdomus Alfredo KRUPPO gyvenimas. 
Tėvui mirus, 14 metų jaunuolis perėmė

(Tęsinys 239 psl.).
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IICIIMIKI(Tęsinys iš 222 psl.).
Paskui jis greitai ėjo per kiemą, o kai

mynė, kuri vis dar penėjo vaikutį, iš pas
kos jam šaukė:

— Ar jis jau mirė?
— Jis mirė! — atrėžė siuvėjas, ir pro 

vartus išėjo į gatvę ir pasuko į savo namą.
Ši diena buvo beveik karščiausia visos 

šitos vasaros. Vakaras nė kiek neatvėsįrio, 
ir audros debesys būrėsi viršum miesto. 
Gatvės buvo pilnos pusnuogių vyrų ir mo
terų; jie sėdėjo mažose ir žemose bam- 
bukmedžio lovose, išneštose iš namų. Kiti 
gulėjo išdriki gatvėje ir vėdinosi. Viską 
perrėkė vaikai; o motinos žindė savo kū
dikius ir bijojosi-ateinančios nakties.

Pro šitą minią skubomis ėjo siuvėjas, 
nuleidęs galvą. Jis buvo labai pavargęs, 
tačiau dar nėalkanas, nors visą dieną nie
ko nebuvo valgęs. Jis negalėjo valgyti — 

• ne, net ’ tada, kai jis parėjo namo ir jo 
apykvailė žmona, nesugebėjusi išlaikyti 
gyvus jo vaikus, stenėdama atsistojo nuo 
gatvės ir ant stalo pastatė šaltų ryžių puo
dą jam valgyti. Iš jo rankų iškrito šilko 
ryšulys. Paskui jis šoko, atrišo ir ištrau
kė drabužį, rūpestingai jį suėmęs paka- 

.. bino ant. lovos krašto.
Bet ant jos jis ilgai kaboti negalėjo. Jis 

turėjo baigti ir gauti pinigų. Jis nusivil
ko' švarką ir marškinius, nusiavė batus ir 
kojines, ir vienose kelinėse sėdo prie dar
bo. Jis turėjo būti labai atidus šito karš
čio metų, kad joks prakaito lašelis nenu
kristų ant suknelės. Taigi, jis susiieškojo 
pilką rankšluostį ir apsuko juo savo gal
vą, o prieš save pasidėjo skarmalą laikas 
nuo laiko nusišluostyti rankas.

Vikriai siūdamas ir atsargiai liesais 
pirštais vartydamas šilką — jis nedrįso 
greitai dirbti, bijojosi, kad gali kas nors 
nepavykti, ir ponia būtų nepatenkinta, — 
jis dirbo, kaip įstengė. Pereitais metais 
jis turėjo mokinį, tačiau metas buvo toks 
blogas, kad jis turėjo paleisti mokinį, ir 
taip paliko dirbti tik jo vieno pirštai. Bet 
tai išėjo tik į naudą, nes berniukas dary
davo daugybę kalbų, ir baltoji moteriškė 
nuolatos kalbėjo:

— Tu pats turi dirbti, siuvėjau, o ne
duoti kokiam savo padėjėjui, nes jaunieji 
daro klaidas...

Aišku, kad taip! Bet kaip jis galėjo ti
kėtis savo dešimtimi pirštų per tris die
nas pasiūti naują drabužį?.. Gal poniai 
prireiks dar vienos šilkinės suknelės?.. 
Įdavęs dešimtį dolerių rankpinigių, jisai 
gautų jau karstą.

Bet jeigu ji jam jau nebeturi daugiau 
darbo — kas tada? Ar lieka kas nors ki
ta, kaip eiti pas procentų lupiką. Tačiau 
jis nedrįso. Žmogus, einąs pas lupiką, yra 
žuvęs, nes palūkanos neatleidžia jo nė 
žingsnio ir po kelių mėnesių jos padvi
gubėja ar net patrigubėja.

Jis turėjo rasti, darbo. O darbo buvo, 
aišku. Tikrai, rytoj pašto viršininko žmo
na užsakysianti dar vieną šilkinę suknelę, 
nebuvo kuo abejoti. Ji buvo tokia turtin
ga, nes gyveno dideliuose užsienietiškuose 
namuose, kurie buvo pastatyti vidur gėlių 
sodo.

Buvo, jau vidunaktis, ir jis dar nebuvo 
baigęs. Sunkiausia dar turėjo prieš save — 
klotinėlius. Jis paėmė madų sąsiuvinį ir 
drebančioje žibalinės lempos šviesoje ėmė 
narstyti. Ir gamino klotinėlius. Jis juos 
vartė, o rankos iš nuovargio drebėjo. Žmo
na jau knarkė. Jos niekas negalėjo pabu
dinti, net nė barškanti, garsi mašina, ku
ria jis atsargiai apsiuvo klotinėlius. Kai 
pasirodė žara, jis jautėsi neapsakomai pa-

Gerųjų darbelių sumanymai
Konkurso dalyvių pasiūlymai

XXVI. A. Čekis (Kaišiadorys).
1. Viešame susirinkime nesigėdink su

teikti pirmąją pagalbą apalpusiam.
2. Jeigu pats negali gelbėti žūstančio, 

stenkis kuo greičiau pranešti artimiems 
gyventojams.

3. Išlaikyk pilietinę toleranciją.
4. Mokėk apginti savo tikybą nuo vi

sokių puldinėjimų.
5. Ištikus gaisrui, stenkis padėti nu

malšinti jį, o jei to negalima — išnešk 
bent daiktus.

6. Važiuodamas arkliu, nevaryk jo per 
greit, pagalvok, kad ir jam yra sunku.

7. Stenkis klasėje nešiukšlinti, saky
damas: „Juk sargas pasamdytas — iššluos“.

T U t* t a I (Tęsinys iš 238 psl.).

jo įmonę su 7 tarnautojais. Uoliai dirb
damas ir kukliai gyvendamas, Kruppas 
per 50 metų įtikino pasaulį, kad jo plieno 
dirbiniai geriausi ir patvariausi. Tada jis 
jau turėjo 12.000 darbininkų, ir po kapi
talas siekė. 88- milijonų.

„Reklama“ vadiname stebuklingąją 
lazdelę, kuria anglų „muilo karalius“, lor
das LEVERHULME, praturtėjo. Jis pir
mas, supratęs markės — fabriko ženklo 
— reikšmę ir išnaudojęs savo mintį. Bet 
jis suprato dar vieną labai svarbų daly
ką, būtent: geriausia reklama nieko ver
ta, jei prekės kokybė nėra tinkama. Veik
damas pagal savo du principus — gerai 
reklamuodamas gerą prekę — lordas ne
trukus nugalėjo savo konkurentus. Savo 
nepaprastai gerą muilą jis pavadino „Sun
light“ — „saulės šviesa“, kas ūkanotoje ir 
drėgnoje Anglijoje ypatingai patiko. Vien 
tas žodis sukeldavo svajones apie šviesą 
ir skaistų orą. Iš mažos įmonės išaugo 
milžiniškas muilo fabrikų miestas su sa
vo spaustuve, kurioje kiekviename įpa
kuoti skirtame popieriuje spausdavo žodį 

vargęs. Pakabino klotinėlius, atsigulė ša
lia žmonos ir greitai stipriai užmigo.

Tačiau neilgai jis galėjo ilsėtis. Sep
tintą valandą jis atsikėlė, vėl sėdosi prie 
darbo ir dirbo beveik ligi vidurdienio, ne
siūdamas tik tą akimirką, kai įšalko ir 
valgė iš vakar likusius ryžius. Pavalgęs 
pasižiūrėjo į saulę. Galėjo būti dvylikė. 
Jis turėjo skubintis, kad jos neužpykintų, 
nes jis norėjo gauti siūti dar antrą šilkinį 
drabužį. O ji buvo pikta! Jis turi gauti! 
Pradirbęs visą popietę ir visą naktį, šian
dien jis turėjo baigti. Baimingai šnirpštė 
prie to, ką padarė. Ar nesumėtyta tru
putį? Ar ji to nepastebės?

Tačiau ji to nepastebėjo. Ji sėdėjo 
keistoje, judančioje kėdėje, verandoje, ir 
aštriai žiūrinėjo siuvinį.

— Baigta? — garsiai jo paklausė.
— Taip, ponia, — nuolankiai jis atsakė.
Tada ji nuėjo į kambarį, ir jis, sulai

kęs kvėpavimą, laukė. Gal kaš nors?.. Bet 
ji grįžo ir atrodė suknele patenkinta.

— Kiek? — trumpai paklausė.
Jis abejojo.
„Penkis dolerius, ponia, prašyčiau“...
Pamatęs josios piktas akis, jis greitai 

pridūrė:
— Šilkinė suknelė penki doleriai, pra

šau, ponia... Kiekvienas siuvėjas ima pen
kis dolerius.

— Per daug... per daug, — pasakė ji. — 
O tu ir medžiagos dar sudarkei. — Tačiau 
murmėdama ji atskaitė jam pinigus, o jis 
paėmė, žiūrėdamas, kad nepaliestų jos 
rankos.

XXVII. Pskltn. Vyt. Amanas (Kaune).
1. Neleisk įžeidinėti Tautos — Valsty

bės.
2. Neleisk niekinti valstybės ženklo ir 

tautinių spalvų.
3. Neleisk įžeidinėti Tautos Vado.
4. Remk užsienio lietuvius.
5. Pirk užsienio lietuvių leidinius, nes 

tuo juos paremsi.
6. Per rinkliavas nebėk į kitą gatvės 

pusę, bet aukok.
7. Atimk papirosą iš rūkančio vaiko.
8. Būk vadovu po miestą atvykusiam 

iš provincijos.
9. Lankyk neregius ir juos paguosk.

10. Neleisk naudotis „špargalkomis“.

„Sunlight“. Muilo kokybė ne tik neblogė- 
jo, bet nuolat gerėjo, pateisindama visas 
reklamos priemones. Pasaulio koncerno 
priešakyje kadaise nežinomas Williamas 
Heskethas .Lėveris, dabar visų gerbiamas 
ir mėgiamas lordas Leverhulme, mirda
mas paliko milijoninį turtą.

Visi šie milijonieriai, be savo ypatin
gų gabumų,, turi vieną bendrą ypatybę: 
jie nenuilstamai dirbo. Jų gyve
nimas buvo skirtas darbui ir vien tiktai 
darbui.

Amerikiečiai, kalbėdami apie pasise
kimą, mėgsta sakyti: „Get an idea — get 
the man for the idea — get the idea into 
the men!“ Laisvai išvertus tai reiškia: 
„Turėk idėją — parūpink žmogų tai idė
jai vykdyti — ir paskleisk tą idėją žmo
nių tarpe“. Atsitiktinumais tikėti nega
lima. Jie neįtikina ir nėra tinkama dirva 
ateičiai statyti.

Tiktai drąsus užsimojimas, tvirta dva
sia ir darbštumas užtikrina pasisekimą ir 
dvasinius arba medžiaginius turtus.

— Dėkui, ponia, — tyliai tarė.
Jis pasilenkė ir pradėjo raišioti, o jo 

pirštai drebėjo. Dabar jis galėjo jos pa
prašyti. Bet kaip jis galėjo? Ką jis darys, 
jeigu ji nesutiks? Nors ir abejodamas, jis 
įsidrąsino:

— Ponia, — tarė jis, ir nuolankiai į ją 
žiūrėjo. — Ponia, gal turi dar kokią suk
nelę užsakyti?

Jis laukė jos atsakymo ir žiūrėjo į ži
bantį sodą. Jinai nusigrįžo eiti kamba- 
riuosna ir padėti suknelę. Nueidama su
šuko:

— Ne, daugiau nėra! Per daug rūpi
nimosi su tavimi. Yra daug pigesnių siu
vėjų už tave ir ne taip nekantrių.

Kaip ir kitomis dienomis, sodo kompa
nijoje ji sutiko mažąją ponią Newman, 
sėdėjusią supamojoje kėdėje ir baltu vei
du žiūrėjusią, kaip vejoje žaidžia kroketą. 
Ponios Newman akys, žvilgterėjusios į 
naują suknelę, buvo smalsios...

— Pagaliau, tu sulaukei! — sunkiai ji 
pasakė. — O aš net nė negalvojau, kad jis 
pasiūs. Gražūs klotinėliai, ką?

Ponia Lowe dėbtelėjo į juos. Paskui 
patenkinta tarė:

— Taip, jie labai gražūs, ar ne tiesa? 
Esu linksma, kad norėjau klotinėlių. Ir 
toki pigūs! Mano brangute, su visais ši
tais klotinėliais suknelė tekainavo penkis 
dolerius! Prašau... Lygiai dvyliktą jie 
buvo gatavi, kaip įsakiau. Aš visados sa
kau: pats geriausias būdas susitvarkyti su 
kiniečiais siuvėjais — būti energingai!

Vertė Vikt. Miliūnas.

NE TIK SAVO PATIES GYVENIMUI, BET IR KITIEMS PADĖTI GYVENIMĄ KURTI. * • 239 ■■
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ŽAIDIMAI
KAMŠTĮ STUMTI.

Vieta: salė; žaidikų skaičius: dvi skil
tys ir daugiau; Įrankiai: skilčiai po vieną 
didelį kamštį ir kreidos gabalėlis; žaid. 
tikslas: judesys ir vikrumo lavinimas.

Skiltys sustoja žąsele. Pradmėje ir 
baigmėje kiekvienai skilčiai yra apibrėž
tas apskritimas maždaug 30—40 cm skers
mens. Pradmėje kiekviename apskritime 
įdedama po kamštį. Pasakius „trys“, pry- 
šakiniai, šokdami ant vienos kojos, kamštį 
turi pristumti iki baigmės apskritimo, 
įstumti į jį ir paėmę kamštį atbėgti prie 
savo skilties, paduoti sekančiam, kuris 
nubėga prie pradmės apskritimo, pastato 
kamštį, šoka ant vienos kojos ir t. t. Pir
moji baigusi skiltis laimi.

LAZDĄ GAUDYTI.
Vieta: lauke arba salė; žaidikų skai

čius: juo daugiau, juo geriau; Įrankiai: 
kiekvienam po vieną skautišką lazdą; žai
dimo tikslas: pastabumo, vikrumo lavi
nimas.

Žaidikai sustoję ratu, maždaug per 
metrą vienas nuo kito. Padidėjus vikru
mui, ir atstumas galima didinti. Kiekvie
nas žaidikas dešine ranka laiko pastatęs 
tiesiog prieš save, statmenai žemei, lazdą. 
Teisėjui paliepus: „Dešinėn“ arba „kai
rėn“, kiekvienas greit atitraukia ranką 
nuo lazdos ir, pagal įsakymą, stengiasi pa
čiupti lazdą iš dešiniojo arba kairiojo kai
myno. Nesugavę, turi išeiti iš žaidimo. 
Galima išeiti ir po trijų klaidų, norint 
prailginti žaidimo laiką.

Kitas būdas: vadovui pasakius „Deši
nėn“, reikia čiupti lazdą iš kairės, ir at
virkščiai.

ŽVĖRYNAS.
Vieta: kambarys; žaidikų skaičius: dvi 

skiltys ar grupės; Įrankiai: popierius ir 
pieštukas; žaid. tikslas: energijos, klau
sos lavinimas.

Paruošk atitinkamai dvi lakštelių rū
šis: vieną su gyvulių pavadinimais, pvz., 
karvė, šuo, katė, avis ir t. t., kitą su gy
vulių balsais, pvz., mū, au au au, miau. 
bėėė-bė, ir t. t., tiek, kad užtektų visiems 
žaidikams. Vadovui ištarus „trys“, kiek
vienos skilties pirmas žaidikas puola prie 
lakštelių, kurie, kiekvienos rūšies atski
rai, sumaišius sukraunami vienoje vieto
je, ir turi, paėmęs vieną gyvulio pava
dinimą, kol vadovas suskaitys iki penkių, 
surasti jam tinkamą balsą. Nespėjęs, grįž
ta prie savo skilties tik su vienu lapeliu. 
Laimi skiltis, surinkusi daugiausiai tei
singų lapelių*).

Kitas būdas: viena skiltis ištaria gy
vulio balsą, kita turi pirma išrinkti gyvu
lio pavadinimą ir po to iki „penkių“ ir 
jo balsą.

*) Pastaba: nespėjus išrinkti gyvulio 
balsą arba išrinkus neteisingą, tikrasis la
pelis išimamas iš apyvartos ir dedamas 
atskirai.

KIAULĘ VARYTI.
Vieta: salė; žaidikų skaičius: dvi skil

tys; Įrankiai: po sviedinį skilčiai; žaid. 
tikslas: judesys, vikrumo lavinimas.

Iš pradmės kiekvienas žaidikas paei
liui ranka varo sviedinį žeme iki pažy
mėtos vietos ir atgal. Pakelti nuo žemės 
sviedinį negalima.

PADĖKA.
K. Naumiesčio skaučių „Laimutės“ 

draugovė dėkoja Didžiai Gerbiamam Pul
kininkui Matulioniui su ponia ir kitiems 
atvykusioms svečiams, dalyvavusiems mū
sų įžodžio šventėje š. m. balandžio mėn. 
16 d. Ypač nuoširdžią padėką reiškia 
Gerbiamai Poniai Matulionienei, sutiku
siai pas mus pastatyti taip gražiai paruoš
tą, pačios dramatizuota, pasaka „Bum ir 
Strikt“.

BROLIAI, BUV. KLAIPĖDIEČIAI!
Įsikūręs kiek pastovesnėje vietoje, sku

bu jums pranešti savo adresą. Jei kam 
būtų kas reikalinga (pvz., gauti paliudi
jimą, kad buvo Klaipėdos skautų tunto 
skautu ar pan.), su atitinkamomis žinio
mis — nurodymais (nes daugelį bylų ne- 
suskubom išgabenti), rašykite man. .

Psktn. Jonas Spertalis.
ŠIAULIAI, Pakluonių g. 56.

BŪTINA TURĖTI:
laikraštį:

— Skautų Aidas, 
knygas:

— Skautybė Berniukams,
— Skautybė Mergaitėms.

• Br. A. Svilui, A. Jurkevičiui ir J. Tra- 
fimovui. Aprašyto gerojo darbelio nedė
sime.
• Br. Ed. J-kiui (Tauragėje). Korespon
denciją dedame. Straipsniuko tema dabar 
neaktuali. Redakcijai laiške taip pasira
šei, kad negalima išskaityti, kas tais „je- 
roglifais“ parašyta.
• Sės. E-e (Utenoje). Iš atsiųstų fotogra
fijų klišių padaryti negalėsime.
• SKAUTU AIDO BENDRADARBIAI. 
Sk. Aido 8 nr., be redakcijos narių ir sky
rių vedėjų, bendradarbiavo: vyr. sktn. dr. 
J. Alekna, M. Grigonis, vyr. sktn. dr. V. 
Čepas, sktn. V. Kizlaitis, psktn. J. Dai-

Linksmas kampelis

* *
Mikas: — Autcmatrica važiuoja 100 km 

greitumu iš Kauno į Radviliškį; joje sėdi 
20 keleivių. Pirmoje stotyje 2 įlipa ir 5 iš
lipa; antroje stotyje 1 įlipa ir 2 išlipa; tre
čioje — 3 įlipa ir 3 išlipa; ketvirtoje — 
12 išlipa ir 1 įlipa. Kiek žmonių atvyksta 
penktoje stotyje?

Vacys: — Tikrai nežinau, neš išlipau 
pirmoje stotyje.

nauskas, psktn. V. Genytė-Šmaižienė, 
psktn. J. Gimbutas, psktn. L 'Fridmanaitė, 
psktn. Naujokaitis, mok. T. Šuravinas, 
psktn. O. Saulaitienė, psktn. H. Keraitis, 
komp. V. Kuprys-Kuprevičius, dail. B. 
Macutkevičius, std. A. Landsbergyte, Ed. 
Ingaunis, std. G. Juškėnas, A. Liubinaitė, 
std. R. Jablonskytė, A. Veščiūnas, J. Miež- 
laiškis, J. Jakštas, K. Vilsonas, V. Ratzli- 
naitis, B. Pečiokaitė, std. E. Urodeckaitė, 
sklt. S. Kuprevičius, Ad. Dorinąs, J. Ma
siulis, K. Bytautas, I. Pranckūnas, J. Sim- 
kevičius, C. Kavaliauskas, B. Balkevičius, 
V. Balčiūnas, St. Ugianskis, J. Survila, B. 
Mackevičiūtė, J. Tirkšlevičius, skit. St. 
Urbonas, sklt. J. Dagys ir k.

24


	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0001
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0002
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0003
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0004
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0005
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0006
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0007
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0008
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0009
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0010
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0011
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0012
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0013
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0014
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0015
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0016
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0017
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0018
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0019
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0020
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0021
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0022
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0023
	1939-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0024

