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Paskiro Nr. kaina 30 et. x

-------------- SKAUTŲ AIDAS---------------
Lietuvos skautų Ir skaučių la (kraitis Oficialus Lietuvai Skautų Sahmga. organas

Redaktoriui vyr. sktn. A n t a u a ■ Sau I a i t i ■ Redakcijos k administracijos adresas: KAUNAS,
Leidėjas Lietuves Skautų S q j u s g o • Nepriklausomybės aikštė 4. toiofoMs 2 *5 34

AdmtMstracija dirba darbo dienomis nuo 8 Iki 14,30 tol.

Prenuseerotos kaina metama t
Lietuvoje t jaunesniesiems skautams-ėms — 2,75 Lt; skautams-ėms — 4 Lt; neskautems — 5 Lt. Užsienyje t (llskyrus Latvija Ir Estija, kur taikomas vidaus tarifas) dvigubai. 
Skelbimų kaina pagal susltarlmq e Už skelbimų turini redakcija neatsako e Užuojautos 5 Lt, padėkos — 3 Lt.; spausdinamos ten, kur redakcijai patogiau. 
Raskraičiui, piešinius, nuotraukos siųsti redakcijos vardu. Rankraščiai trumpinami Ir taisomi redakcijos nuožIGraj^nesunaudoti nesaagoml; gražinami, jei atsiunčiama 

tam reikalui pašto ženklų. Suk galvų ik. rankraščius siųsti—psktn. Rudzlnskul, Gimnazija, Joniškis, (Šiaulių ap.)

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

Eina du sykiu per mėnesį: 10 ir 25 d. d.
13—14 (229-30 Nr.

CFICIALINĖS /I S I ( S Žuvusiems! *)

BROLIJOS VADŲ KURSŲ DALYVIAMS

Vyriausios Brolijos vadijos Vadų lavinimo skyrius š. m. 
VU. 4. išsiuntinėjo tokį aplinkrašti (679 nr.):

Pranešama, kad Brolijos Vadų kursų stovykla įvyks š. m. 
liepos mėn. 20—31 d. d. Kauno apskr.

Visi (jaun. skautų, skautų, jūros skautų ir skautų vyčių) 
kursų dalyviai turi susirinkti š. m. liepos mėn. 20 d. 9 vai. Kaune, 
prie Brolijos būstinės (Nepriklausomybės a. 4).

Atvykdami, kursų dalyviai turi turėti visas stovykliniam gy
venimui reikalingas individualines reikmenes: 2 uniformas (gali 
vieną uniformą ir vieną kokią kitą, stovyklai tinkamų drabužių 
pakaitą), baltinius, guolio, valgio, švaros, pirmosios pagalbos ir p. 
reikmenes; be to, užrašams bent 2 sąsiuvinius, pieštuką, kompa
są, peilį, virvelių ir p. Pageidaujama, kad turėtų laikrodį, foto 
aparatą, kirvį, kastuvėlį, katiliuką ir t. t.

Stovyklos mokestį (po Lt 25,—) reikia sumokėti atvykus 
Brolijos vadijoje; anksčiau įmokėtas kursų registracijos mokes
tis (po Lt 10,—) įskaitomas — įmokėjus jį, dabar tereikės mo
kėti tik Lt 15,—.

Baltijos jūroje.

f

Apie iškylas, stovyklas ir keliones rašoma knygose:
— KAIP STOVYKLAUTI,
— SKILTININKŲ VADOVĖLIS,
— SKAUTYBĖ MERGAITĖMS,
— SKAUTYBĖ BERNIUKAMS.

Tas knygas turi turėti kiekvienas vadas, kiekvienas skau- 
tas-ė ir kiekvienas sąjungos narys.

Sk. v. St Niemčinavičiui ir j. sk. J. Garmui.

Skalauja mūs‘ laivą putotosios bangos, 
Ir daužos i uolą aistringai įniršę... 
Ilsėkis ramybėj, kas mirtį joj rado, 
O mes neužmiršim...

Ir nors tiktai kuklų vainiką iš žodžių
Į jūrą pasiųsti galiu aš šį rytą, 
Tikėkit, kad laikas nors bėga neguodžia, 
O jūsų vardai širdyj išrašyti.

Takai neužžėlę, kur Jūsų žygiuota,
Idėjos nemiršta, jei širdį užbūrė, 
O Baltijos bangos audringos putotos 
Lietuviškai šneka: „budėkite jūrai!“

Mes staugiančių vėjų nei audrų nebojam, 
Klastingus verpetus taip pat nugalėsim.
Mirtis Jūsų — tiltas į naują rytojų, 
Su Jumis per amžius prie jūros budėsim.

K. CHMIELIAUSKAITĖ.

*) 1936 m. liepos mėn. 16 d. Baltijos bangų nuplauti nuo 
molo Klaipėdos uoste, žuvo skautas vytis Stasys Niemčinavičius 
ir jūrų skautes Jurgis Garmus.

Dangus liepos mėn. 15 d.
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Qeolstel
Sugrįšiu, sugrįšiu, o, Tėviške, 
Man dienos ir naktys per ilgos. 
Tikiuos: žydės dar papieviai, 
Žydės dar rugiuose vosilkos.
Ir užteks, man užteks valandėlės,..
Nes gyvenimas Nemunu plaukia...
Tu pražysi, pražysi man ievom, 
Ir žydės vėl iš naujo palaukės. 
Ir sutiksiu, sutiksiu čia tėčius, 
Išbučiuosiu raukšlėtą jų veidą. . .
Prie gonkų ten verkia vis beržas, 
Jis verkia, kam jį aš apleidau.. .

Balys Buinauskas.

J. E. Ministras Pir
mininkas gen. J. 
Černius skaučių sto

vyklos svečias.

^Dtcoonų. laimei
Rodos, neapkęsčiau tų klaikių asfaltų — 

■Eičiau ir nueičiau tolimais keliais
Į žalius dirvonus, kur purienos baltos 
Žydi išdabintos perlų spinduliais. 
Penkiaaukščiuos mūruos kiek nebeklajoju —
Savo laimės niekur, niekur nerandu:
Ryt nuklysiu sodžiun ir išeisiu gojuos 
Paieškoti jos tarp svyrančių žiedų.
Aš nueisiu vienas į tą žalią kaimą
Posmais apdainuoti sūtemas tylias, —
Gal tenai surasiu savo skurdžią laimę, 
Išbertą po pilkas sodžių lūšneles.
Bet žinau — nerasiu laimės prie ratelio,
Ir sena motušė pasakos neseks:
Senas sodžius vienas laimės tostą kelia,
Ir manęs, miestiečio, ten ne ii g s ta nieks.

Algis Griškevičius.

Ooolštėfėn grįžus
Kokia graži tu, mano šiaudastoge tėviške, 
smūtkelių, rūtų ir lelijų žemėj.
Motinos meilė ir saulėtos dienos vieši čia, 
čia tėvo prakaitas kiekvieną daiktą pažymėjo.

Ak, neatstos laukų nei aikštės, nei alėjos, x 
nei medžiai tie bulvaro pakrašty, 
nors čia šviesa elektros liejasi, 
o tu tik mėnesio blizgėjime paskendusi esi. 

Taip tyliai vakaras parimsta tėviškėj po langu. 
Kiek danguje žvaigždžių! ... Be galo ir be krašto ... 
O kas atstos? Kas vakaro atstoti gali dangų, 
kai laimę išskaityt gali iš margo pievų rašto? —

Išeinu į lauką pasveikinti ramunės 
ir dobilas, toks didelis, raudonas nusilenkia po kojų. 
Linguoja, supasi rugiai, lyg valtys Nemune, 
ir maldą šnabžda tik sužydęs vasarojus.

O apkabinsiu beržą, baltaliemenį, jauną 
ir klausiu, klausiu jo — kodėl čionai tiek laimės? — 
Tik tėviškėj širdis nurimsta, atsigauna,
čia žarstos saulės spinduliai atšlaime. Juoz. Almis Juragis.

Q tefloną
Baltakartis brolio žirgas 
Užu vartų muistos, žvengia; 
Mūsų kelias ne taip ilgas, 
Kur mes skristi pasirengę.
Pasibodo pilkos dienos
Ir be medžių lapų šakos.. .
Dirvoj juodo j a ražienos, 
Danguj blykšta paukščių takas. ..
Į kelionę paskubėsim, 
Na, greičiau, greičiau žirgeli. 
Mes pavasarį parnešim 
Su kvapu jaunų berželių.

Žemaitijos dukra.

Musų skautai Soldine prie Dariaus ir Girėno žuvimo 
(1933. VII.17) vietoje pastatyto paminklo.
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ATOSTOGAUJANT
Skautai, skautės! Visą atostogų lai

ką skirkim tik kūrybiniam darbui. Ži
nokime, kad tik darbe yra geriausias 
poilsis, tik darbas išaugina stiprias 
asmenybes. Z

1. —
Pirmiausia kreipkime dėmesį į so

dybų pagražinimą ir sutvarkymą:
a) pašalinkime iš kiemo senus, ne

reikalingus daiktus, būtent: įvairias 
šukes, ratgalius, lentgalius, geležga
lius, nereikalingus • akmenis, laužą;

b) sutvarkykime tvoras;
c) patvoriuose naikinkime piktžo

les;
d) kiemą išlyginkime, takus ir apie 

šulinį pažvyruokime. Šeštadieniais 
kiemą nuvalykime, nušluokime;

e) pastogėse gražiai sukraukime 
malkas, lentas, žabus ir kita, kad nega
dintų bendro vaizdo;

f) sutvarkykime darželius ir juose 
įrenkime suolelių, po darbo atsisėsti — 
pailsėti.

2. —
Rinkime vaistingąsias žoles: šal

tekšnio žieves, liepų žiedus, meškauo- 
ges, kraujažolės lapus, puplaiškius, 
varputį, kadugio uogas, valerijonus, 
pataisų miltelius, skalsės. Jos reika
lingos vidaus reikalams, o taip pat ir 
eksportui į kitus kraštus. Už jas mo
kamos gana aukštos kainos. Šio darbo 
skautai neturėtumėm vengti. Kiek
vienas darbas yra garbingas. Skautai 
tai turėtumėm parodyti pavyzdį.

3. —
Stebėkime augalų gyvenimą, jų žie

dus, lapus, kvapą, kur auga, rinkime 
ir surašykime jų vardus. Stebėkime, 
kaip gamta atrodo aužtant, saulei lei
džiantis, lietingą ir giedrią dieną, lie
pos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. 
„Lietuvos augalija turi tokių grožybių, 
kurių nerasime daugelyje kitų Europos 
kraštų“ (prof. Regelis). Mokėkime juos 
pažinti iš kvapo, žiedų, lapų.

(§fcai(y,Eoj.ų mlnfy^s
Visur būkime pavyzdingi.

Neseniai man teko susidurti su vienos 
6-sių klasių progimnazijos ekskursija, ku
ri buvo apsistojusi valandai Molėtuose. 
Aš, eidamas gatve, sutikau du ekskursan
tus, kurie, suspaudę rankose po gerą ga
balą pyrago, pietavo. Aš, linkėdamas ape
tito, juos pasveikinau ir pasisiūliau apro
dyti miestelį. Aprodęs automobilių sto
tį, šaulių namus ir pradžios mokyklos rū

žaidimus, dainas, patarles, priežodžius, 
tarmes. Stebėkime žmonių gyvąją kal
bą, iš jos semkime visas grožybes, žo
dingumą, kokia žmogaus nuotaika, ry
tą, vakare, prieš lietų, perkūnijos me
tu, lietaus, gražią, saulėtą ir apsiniau
kusią dieną. Kokie veido bruožai, pa
pročiai, kaip rengiasi tavo apylinkės 
vyrai, moterys, kokia statyba, kaip 
kambariai įrengti.

Viską stebėk, atsidėjęs, tirk, sten
kis įžvelgti savo apylinkės žmonių į 
giliausius širdies užkampius, suprasti 
jų troškimą, galvoseną, būdą, aprašy
kime jų grožį, žavingą turinį.

Pamatykime mūsų kaimo grožį, 
gamtos žavingumą, augmeniją, gyvū- 
nyją, žmones, jų papročius, būdą, kul
tūrą.

Tik gerai pažindamas savo apylin
kę, gali pradėti tirti visą kraštą, jo 
gamtą, gyvūnyją.

Vyr. skltn. Ant. Umbrasas.

mus, aš juos nuvedžiau į sodelį, kur jie 
nepasitenkino sodelio kvepėjimu, bet iš
traukę papirosų iš po kojinių (matyti, bi
jo pedagogų), užrūkė. Žinoma, jie nebu
vo skautai (jų progimnazijoje skautų nė
ra), bet vis dėlto jų išteisinti negalima, 
nes gatvėje pietavimas, rūkymas, nėra pa
vyzdingas dalykas ir nedaro malonaus 
įspūdžio.

Dalydamasis šiuo įspūdžiu, patarčiau 
broliams skautams nesekti tokiais pavyz
džiais, kaip mokykloj, taip ekskursijoje ar 
iškyloje. Mar. Masevičius.

Žmogui Įgimta mylėti savo 
tauta ir savo kraštas. Jei to
kios meilės nebūtų, tai nebūtų 
ir noro dirbti saviesiems.

A. Smetona.

* _ •
Kiekvienam iš musų skirta 

padaryti mažą ratelį, kuriame 
gyvename, laimingesnį ir ge
resnį; kiekvienam iš mūsų skir
ta rūpintis, kad iš to ratelio iš
plauktų kuo daugiausiai gero.

A. P. S t a n 1 ė j u s.

*
Jei yra žmogus, kurio ne

mėgsti, niekuomet neturėtumei 
kalbėti apie jį.

H.- D r umm o n d a s.
*

Turėjau daug rūpesčių, kurių 
daugelis niekad neįvyko.

D. Ingė.*
Nuoširdumas vainikuoja mū

sų gyvenimą.
Konfucijus.*

Mūsų tikrasis gyvenimas daž
nai yra tas, kuriuo mes negy
vename.

O. Wilde.*
Negalima labiau nugalėti 

žmogaus, kaip kad būti malo
niam, kada jis mus įžeidė.

Tillotsonas.

*
Ne tas, kas man šiandien at

sitiko, bet tas, kas kitiems per 
mane atsitiko, man turėtų rū
pėti.

Blake.*
Kam gyvename, jei ne tam, 

kad palengvintume kitiems gy
venti?

E Ii o t a s.*
Nori pažinti gyvenimo saldu

mą? Nusižemink. Saldžiausia 
nendrės dalis yra arčiausia prie 
žemės.

F e i s i.
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SKAUTYBĖ

SKAUTŲ ĮŽODIS IR ĮSTATAI.

Įstatai yra skautiškojo judėjimo pagrindas. Duo
damas įžodį skautas pasižada laikytis įstatų, kurie 
jam uždeda pareigą lavintis ir tarnauti kitiems. Įgy
vendinęs, ką pažadėjo, berniukas tampa tikru skautu.

Skautų įstatai piešia tikslą, kurio berniukas turi 
siekti, norėdamas tapti tvirto būdo vyru, pasiryžusiu 
tarnauti tiems, kurie reikalingi pagalbos, vyru, ku
riuo galima pasitikėti.

Skautybės geniališkumas aiškiausiai pasireiškia 
judėjimo įstatuose. Įstatai pagrįsti senais idealais, 
savotiškai perdirbtais šių dienų jaunuomenės. Jie 
yra pozityvus, gyvas idealas, kuris nesistengia pri
slėgti berniukų klaidų, bet stengiasi vadovauti jų 
darbams, jų veiklai.

Daugelis kitų įstatų prasideda žodžiais „tu netu
ri“, „negalima“ — jie arba įsako arba draudžia, skir
dami bausmes už nusižengimus.

Skautų įstatai visai kitokie: jie konstatuoja rei
kalavimus, kuriuos skautas turi patenkinti — „Skau
tas tiesus, ištikimas, naudingas. . .”

Laikydamas šiuos įkvepiančius įstatus prieš 
kiekvieno berniuko akis, pradedant tuo momentu, 
kada jis įstoja į skautus per įžodžio šventę, ir nuo
lat kurdamas situacijas, kuriose skautas gali įrodyti 
savo ištikimybę skautybės idealams, išmintingas va
dovas — vadovas tolregis ir gyva vaizduote — gali 
ilgainiui sukelti kiekviename berniuke norą padėti 
kitiems ir troškimą išaugti fiziškai stipriu, dvasioje 
gyvu ir moraliai tiesiu.

Visų skautų įstatų ir skautų įžodžio tikslas yra 
paveikti berniuko laikyseną į gyvenimą ir kasdie
ninį elgesį.

Padėdami jam vykdyti įžodį ir gyventi įstatus, 
mes sėkmingiausiai išugdysime jo būdą ir paruoši
me jį pilietinėms pareigoms, kurios jo laukia.

SKAUTO ĮŽODIS.
Brangindamas savo garbę, aš pasižadu visomis 

jėgomis stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, tarnauti 
artimui ir vykdyti skautų įstatus.

Tokiais raštais skautės puošia savo stovyklas.

SKAUTO ĮSTATAI.
1. Skautas tiesus ir laikosi savo žodžio.

Skauto garbe galima pasitikėti. Jei jis nu
sižengtų savo garbei meluodamas, apgaudinė
damas arba neatlikdamas darbo, kurį pažadėjo 
atlikti, galima reikalauti, kad jis atiduotų savo 
skautiškąjį ženklelį.
2. Skautas ištikimas Dievui ir Tėvynei.

Jis ištikimas visiems, kurie turi teisę reika
lauti jo ištikimybės — Dievui, Bažnyčiai, skautų 
vadams, namams, tėvams ir Tėvynei.
3. Skautas naudingas ir padeda artimiesiems.

Jis turi visuomet būti pasiruošęs gelbėti gy
vybę, pagelbėti sužeistiems žmonėms ir atlikti 
savo pareigų dalį namuose. Jis turi kasdien at
likti bent vieną gerą darbą.
4. Skautas draugas savo artimui ir brolis kitam 

skautui.
Jis kiekvienam žmogui turi būti draugiš

kas, į visus žiūrėti, kaip į savo artimuosius, vi
siems būti nuoširdus, geras, tikras. Savo organi
zacijos narių tarpe, tas draugiškumas prasiple
čia ligi tikro broliškumo.
5. Skautas mandagus ir riteriškas.

Jis visiems mandagus, bet ypač moterims, 
vaikams, seniems žmonėms ir silpniesiems. Jis 
neturi imti atlyginimo už savo patarnavimus.
6. Skautas gamtos draugas. Skautas gyvulių 

draugas.
Jis neužmuša ir neskriaudžia gyvybės, bet 

stengiasi ją apsaugoti. Jis taip pat nelaužo me
delių, neskina gėlių be reikalo ir gerbia visa, 
kas Aukščiausiojo sukurta.
7. Skautas paklusnus savo tėvams ir vyresnybei.

Jis'paklusnus tėvams, skautų vadams, skil- 
tininkui ir visiems, kurie turi teisę iš jo reika
lauti paklusnumo.
8. Skautas linksmas, susivaldo ir nenustoja vil

ties.
Kada galėdamas, skautas šypsosi. Jis links

mai ir neatidėliodamas atlieka jam pavestą dar
bą. Jis nesiskundžia sunkumais ir jų nebijo.
9. Skautas taupus.

Jis nenaikina nuosavybės. Jis ištikimai dir
ba, nieko nepraleidžia be reikalo ir naudojasi 
visomis geromis progomis. Jis taupo, kad galė
tų apmokėti savo išlaidas, padėti vargšams ir 
aukoti labdarybės tikslams.

Jis gali dirbti už algą, bet neima arbatpini
gių už „gerą darbą“ arba mandagų elgesį.

10. Skautas blaivus ir skaistus savo mintyse, žo
džiuose ir veiksmuose.

Jis skaistus, švarus, dalyvauja blaivioje 
kompanijoje ir mėgsta padorų sportą. Niekuo
met nesikeikia.

GELEŽINIS ĮSTATAS:
Skautas sąžiningai atlieka visas savo pareigas.
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KOX4X4X9X4X4X4X4
Negaliu pasakyti, kada visa tai įvyko, 

apie ką čia pasakosiu. Gal būt, tai buvo 
prieš šimtą metų, gal būt, tiktai vakar. 
Gal būt, tai įvyks šiandien arba ryt, arba 
po kelių šimtmečių, kurių mūsų akys ne
bematys. Nes jau daug laiko praėjo po 
to, kaip žemė buvo laisva nuo kraujo ir 
kaltės, ir klaidų, ir daug laiko praeis, kol 
ji vėl atpirks savo kaltes.

Įvykis, apie kurį noriu pasakoti, atsi
tiko dykumoje, ir tas, kuris jį pergyveno, 
nešiojo šv. Pranciškaus Asiziečio brolijos 
drabužius. Taip jau turi būti, nes noriu 
kalbėti apie broliškumą. Bet nė vienas, 
norįs eiti keliu, kuriuo vienuolis ėjo, ne
turi būtinai nešioti jo drabužius, ir dy
kuma taip pat nebūtinai reikalinga: vis
kas gali vykti mieste su aukštais kaminais 
ir moderniomis mašinomis, arba kaime su 
laukais ir pievomis, arba dulkėtame vieš
kelyje. Tai visviena, nes gyvenimas dar 
tebėra dykuma tam, kuris eina šv. Pran
ciškaus keliais.

Ir taip atsitiko, kad brolis Imanuelis 
atsisveikino su kitais 'vienuoliais ir iške
liavo į dykumą. Tai lengva pasakyti, bet 
tikriausiai nėra taip jau lengva pradėti 
naują kelionę. Brolis negalėjo rasti ramy
bės savo celėje ir kasdien jį apimdavo di
desnis pasibaisėjimas žmonėmis ir pasau
liu, kol jis nutarė ieškoti ramybės dyku
moje.

Brolis Imanuelis surišo savo daiktus į 
ryšulį, pridėjo kelis įrankius ir daržovių 
sėklų iš vienuolyno daržo, paėmė Išgany
tojo kryžių ir mažą varpelį, kuris turėjo 
skambinti Avė Mariją dykumoje, ir iš
keliavo.

Jis atsisveikino su savo broliais, pasi
ryžęs niekad nebegrįžti. Nei jam, nei bro
liams nebuvo lengva persiskirti, bet kas 
yra atsisveikinimas iš viso? Viskas yra 
atsisveikinimas šioje žemėje, atsisveikini
mas su diena, su rytu ir vakaru, su nak
ties poilsiu, su žmonėmis, gyvuliais ir gė
lėmis. Gyvenant negalima stovėti vieto
je, nėra pastovios būstinės šioje žemėje, 
bet vienas dalykas ramina: gyvenimo ke
lias veda į namus, kurių visi gero noro 
žmonės ieško.

Brolis Imanuelis keliavo ilgu, dulkėtu 
vieškeliu. Brolių siluetai išnyko tolumo
je, ir, pagaliau, tiktai vienuolyno bokšto 
viršūnė blizgėjo tekančios saulės spindu
liuose. Bet ir ji paskendo už kalvos, -ir 
keleivis atsidūrė dykumoje, ten, kur jis 
tikėjosi rasti ramybę.

Buvo ankstyvas pavasaris. Skaistus, 
mėlynas oras iš kažkur nešė bažnytėlės 
varpo balsą, ir pievose žydėjo purienos ir 
šv. Petro rakteliai. Gamta prisikėlė ir 
skleidė savo stebuklus, kuriuos taip ma
žai kas tikrai supranta, ir nauja viltis ap
ėmė vienuolio širdį. Jis pajuto, ko dar 
niekad nebuvo taip stipriai jautęs: kad 
žmonės ir visi gyvenimo baisumai jam 
svetimi, ir stiprus broliškumo jausmas jį 
riša su žvėrimis ir gėlėmis, ir jis supra
to, ką jo mokytojas La Vemijoje pergy
veno.

— Ar šis kalnas su aukštomis uolo-

M. Kyberis.

Kelias Į dyhuniį
mis, srauniais upeliais ir tamsiomis eglė
mis taps mano La Vemija? Ar rasiu čia 
ramybę, kurios ieškau? — klausinėjo jis 
savęs, ir pasuko nuo kelio į miško gilumą, 
nebežiūrėdamas nei kairėn, nei dešinėn 
ir atsiduodamas atsitiktinumui.

Sunkus ryšulys spaudė jo pečius, bet 
jo kojos lengvai žengė minkštomis sama
nomis. Paukščiai čiulbėjo, ir vienišam 
žmogui atrodė, kad jų balsai jį šaukė vis 
gilyn ir gilyn į palaimintą dykumą, į ra
mybę, toli nuo žmonių nerimo.

Bet tai buvo ramybė tolumoje: vos tik 
vienuolis prieidavo arčiau, paukščiai nu
tildavo medžių šakose, stirnos slėpdavosi 
tankmėje, ir ežiai ir pelės bėgdavo į sa
vo urvus. Veltui brolis Imanuelis vadi
no juos broliškais vardais — jie nesiklau
sydavo jo balso — ir jis pasibaisėjęs su
prato, kad visi padarai bijojo žmogaus 
jame, to žmogaus, kuris turėjo būti pa
našus į Dievo paveikslą, bet kuris sutepė 
ranka ir žydinčią žemę krauju.

Ant puikaus ryto užslinko tamsūs še
šėliai, ir kelias į kalno viršūnę darėsi vis 
vienišesnis ir liūdnesnis. Viršuje daina
vo sidabrinis upelis, ir eglių viršūnės šla
mėjo vėjyje, bet brolis Imanuelis buvo 
toks vienišas, koks dar niekad nebuvo 
buvęs gyvenime. Žmonės, kurių jis ven
gė, buvo toli, ir žvėrys, kuriuose jis pa
žino savo brolius, bėgo nuo jo. Nes jis 
buvo žmogus, baisiausias visų padarų pa
daras.

Tada broliui Imanueliui ryšulys iškri
to iš rankų ir jis verkdamas suklupo ant 
žemės. Jis verkė, kaip visi verkia, kurie 
eina jo keliais, ir taip, kaip visi verks, ku
rie eis jo keliais. Nes ši pasaka neturi 
laiko, ir ramybė terandama vienumoje.

Toli, toli giedojo paukštelis, bet jis nė
jo artyn. Jis bijojo žmogaus.

Upelis, prie kurio brolis Imanuelis 
klūpojo, čiurlendamas tarp gėlėtų krantų, 
veržėsi į slėnį. Ir vienuolis įmerkė savo 
ranką į jo vėsų vandenį ir atgaivino savo 
kaktą.

Vakaras nusileido ant dykumos, ir 
naktis apgaubė viską savo šydais ir še
šėliais. Bet tai nebuvo rami naktis. Bro
lis Imanuelis vis dar tebeklūpojo šalia sa
vo ryšulio, ir aplink jį buvo begalinė vie
numa tų, kurie eina jo keliais.

Danguje žėrėjo žvaigždės ir rodė kelią 
į tolimą pasaulį. Bet vienišas žmogus jų 
nematė, nes jo žvilgsnis buvo nukreiptas 
žemyn, į savo vidų.

Pirmasis brolis.
Daug savaičių praėjo po to, kaip brolis 

Imanuelis atkeliavo į dykumą. Didelėmis 
pastangomis jam pavyko pasistatyti kuk
lią trobelę iš stiprių rąstų, ir maišas, pri
kimštas samanų, buvo jo guolio pagalvis. 
Išganytojo paveikslas kabėjo sienoje, kur 

pirmieji saulės spinduliai jį apšviesdavo, 
ir varpelis kabėjo pastogėje, bet jis dar 
niekad nebuvo skambėjęs. Kažkodėl — 
brolis Imanuelis pats nežinojo, kodėl — 
jis nedrįso varpelio judinti; gal būt, jo 
siela laukė ypatingos šventės, gal būt, 
ramybė, kurios jis troško, dar neapsigy
veno jo pastogėje.

Giliai susimąstęs ir prisiminęs savo 
brolius vienuolyne, Imanuelis suvalgė pa
skutinį gabalėlį atsineštos duonos, ir pra
dėjo misti šaknimis ir gerti upelio van
denį, nes daržovės, kurias jis pasėjo, dar 
neišaugo, nors ir išdygo gražiomis eilėmis. 
Aplink daržovių ežes brolis Imanuelis pa
sodino lauko gėlių, miegančių miško sie
lų. Kitų artimų sielų jis neturėjo, nei 
žmonių, nei žvėrių. Juk nuo žmonių jis 
buvo pabėgęs, o žvėrys bėgo nuo jo, ne
galėdami jame pažinti paveikslo, pana
šaus į Viešpatį. Skurdus buvo gyvenimas 
dykumoje, bet žmogui, nustojusiam būti 
plėšriu žvėrimi, nedaug tereikia. Savo
tiškų regėjimų turėdavo brolis Imanuelis, 
bet jie dar tebūdavo migloti, nes vienu
ma jį širdies gilumoje dar tebeslėgė.

Taip brolis Imanuelis laukė susikaupęs 
ir nusižeminęs. Kad kelias į La Vemiją 
pradėtas, jis aiškiai jautė sieloje. Galima 
toli nukeliauti, paliekant vienoje vietoje. 
Galima daug matyti ir girdėti, niekur 
neinant ir su niekuo nesusitinkant.

Ir aplink brolį Imanuelį viskas pradėjo 
keistis. Jis matė medžius ir gėles, jų spal
vas ir formas, bet jis jautė kažką, kas tas 
spalvas ir formas kūrė. Jis girdėjo paukš
čius čiulbant medžių šakose ir žvėris šau
kiant miške, bet jis jautė, kad tie garsai 
kažką reiškė, kad gyvybę visur supa di
delis, viską jungiąs, bendrumas. Viena 
gyvybės versmė, atrodė, veržėsi į visų 
krūtines. Jam nebereikėjo, kaip pradžio
je, žymėti dienas1 medyje, jis jautė, kada 
gamta šventė sekmadienį ir kada ruošė
si švęsti. Gili meilė visam, kas jį supo, 
apėmė brolį Imanuelį, ir jis troško kas
dien vis labiau artėti prie žemesniųjų sa
vo brolių ir seserų.

Ir per Sekmines jis rado pirmąjį brolį.
Kaip kasdien, brolis Imanuelis nuėjo 

giliai į mišką žolių ir šaknų rinkti. Jis 
jautė žemę kvėpuojant Sekminių džiaugs
mu ir eglių viršūnes ir gėles prie tako 
bylojant apie jį. Buvo kažkas nepapras
ta ore, kažkas nauja, laisva, lyg žemė bū
tų išausta iš plonesnių medžiagų. Leng
vai, vos primindamos žolę kelyje, vienuo
lio kojos tyliai žengė pirmyn. Paukščiai, 
pamatę žmogų, nebevengdavo jo, ir žvė
rys nebesislėpė taip pasibaisėję miško 
tankumoje.

Staiga brolis išgirdo kažkur dejuojant 
ir, nusekęs paskui balsą, pamatė voverai
tę, pakliuvusią į spąstus ir veltui ban
dančią ištraukti savo suspaustą letenėlę iš 
geležies. Koks baisus žmogaus darbas 
Sekminių dieną!

Brolis Imanuelis, išlaisvinęs vargšą 
žvėrelį, nunešė jį savo pastogėn, o spąs
tus užkasė giliai žemėje. Parėjęs išplovė 
žaizdą ir aptvarstė ją, ir visą laiką vovę-
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raitė ramiai sėdėjo jo rankose, ir leido 
jam viską daryti Kojelė buvo perlūžusį, 
bet gal ji, stropiai prižiūrima, sugis, ti
kėjosi brolis. Jis atnešė vandens, suieš
kojo kankorėžių ir padarė žvėreliui 
minkštą lizdą iš samanų tiesiai po Išga
nytojo paveikslu. Voveraitė kažką susi
jaudinusi čiauškėjo, paskui aprimo ir pa
galiau užmigo.

Tada brolis Imanuelis išėjo prie upelio, 
prie kurio jis pirmą dieną klūpojo, ir dė
kojo už tai kad galėjo pirmajam savo 
broliui padėti. Ir štai, atsitiko kažkas ne
paprasta. O gal tai ir nebuvo nieko ne
paprasta, nes juk buvo Sekminių diena. 
Paliai upelį artinosi vienuolis, kažkokios 
vidujinės šviesos peršviestas ir, pagal pa
veikslą vienuolyne, brolis Imanuelis pa
žino savo viešpatį, šv. Pranciškų Asižietį. 
Pažinęs šventąjį, brolis Imanuelis atsiklau
pė ir žemai nusilenkė, ir gėlės, ir medžiai 
paupyje padarė tą patį.

Šventasis sustojo prie atsiskyrėlio tro
belės, pažvelgė pro’ atdaras duris į vidų, 
padarė kryžiaus ženklą ir prisiartino prie 
klūpančioj o.

Brolis Imanuelis pakėlė akis ir pama
tė šalia šventojo Agobijos vilką ir ėriu
ką, kurį jis išgelbėjo iš žudiko rankų, o 
paukščiai kuriems jis skelbė Dievo žodį, 
tupėjo medžių šakose. Visa tai brolis 
Imanuelis matė, kaip sapne, paskendu- 
siame melsvoje, skaisčioje šviesoje.

—; Tebūna tavo kelias palaimintas, 
broli Imanueli, — tarė šventasis. — Tai 
sunkus ir vienišas kelias, bet lengva juo 
eiti jei žinai, kad tuo tarnauji savo jau
nesniajam broliui. Ir aš buvau vienas, 
bet nebesu vienas, — šventasis nurodė į 
žvėris šalia savęs, — ir tu buvai vienas, 
broli Imanueli, bet nebebūsi vienas. Šian
dieną radai mažą broliuką, kuris tavęs 
neapleis; Dangus jį tau padovanojo. Bet 
ir aš noriu tau, prieš eidamas, kai ką do
vanoti. Tebūna tavo kelias palaimintas, 
broli Imanueli.

Šventasis dar kartą padarė kryžiaus 
ženklą ir, vilko, ėriuko ir paukščių lydi
mas, išnyko melsvoje, šviesioje tolumoje.

Kada brolis Imanuelis pakilo ir atsi
merkė, jis pažvelgė į gamtos sielą ir su
prato, ką žvėrys kalbėjo. Tai buvo šven
tojo dovana, palikta jam, vienišu keliu 
eiti

Vienuolis nuėjo į trobelę voveraitės pa
žiūrėti, ir rado ją lukštenant kankorėžį.

— Kaip sekasi, broleli? — paklausė 
Imanuelis, pamatęs, kad tvarsčiai nukrito.

— Dėkoju tau, — atsakė voveraitė, — 
mano koja jau sveika. Kažkas buvo čia, 
kas mane išgydė.

Brolis Imanuelis girdėjo čiauškančius 
garsus, kuriais žvėrelis kalbėjo, bet jis taip 
pat aiškiai suprato, ką jis sakė. Jis ap
žiūrėjo sužeistą kojelę ir nerado jokios 
žaizdos žymės.

Tada jis pasilenkė prie voveraitės, ap
kabino ją rankomis ir prabilo:

— Eisime gyvenimo keliu drauge, ma
žasis broli.

Sekminių saulė skendo už tamsių eg
lių viršūnių, ir tylus, šventas vakaras nu
sileido ant dykumos. Tą vakarą brolis 
Imanuelis pirmą kartą skambino varpe
liu, kabėjusiu jo trobelės pastogėje. Plo
nu, sidabriniu balseliu varpelis giedojo 
Avė Mariją.

(B. d.).

argo ra va — Margio pilis ~~~
Šiandien dar nėra tikrai žinoma, ku

rioje vietoje yra buvusi Margio pilis. Dau
gelis mūsų praeities tyrinėtojų manė, kad 
Margio pilies būta Punios miestelio pilia
kalnyje, Alytaus apskr. Dabar tos vietos 
tikrumu jau daugelis abejoja.

1930 m. lankydamas panemunės isto
riškas vietas, aplankiau ir garsųjį Punios 
piliakalni. Besidairydamas, pro pat pilia
kalnį, pastebėjau keliu einant šimtametį 
senelį, dzūką. Na, manau sau, pauturos- 
ma. Užkalbinęs klausiu jo, ką jis yra 
girdėjęs senus žmones pasakojant apie tą 
piliakalnį.

Krūmo paunksnėje atsisėdęs, senelis 
pradėjo pasakoti:

Margio pilies kalnas.

— Seni žmonės bajina, tai ir aš tau 
galiu paporyti, kad senų senovėje, gal 
pagonijos laikais, Čia buvęs labai didelis 
miestas, o tame mieste buvę 12 bažnyčių. 
Ant to, va, pilies kalno stovėjusi didelė 
mūro pilis. Pilyje gyvenęs karalius. Vie
ną kartą, sako, pas tą pilį atėjo labai di
delė svetima kariuomenė. Dvi ar tris 
dienas mušėsi mūsų ir svetimoji kariuo
menės. Svetimoji kariuomenė buvo daug 
gausesnė, todėl galiausiai įsilaužė į pilį, 
ir išžudė visą lietuvių kariuomenę. Pats 
gi pilies vadas, lietuvių karalius, vienas 
jau nieko priešams nebegalėjo padaryti, 
nei pats išsigelbėti, tuomet jis su savo 

žirgu, šoko nuo aukštojo Punios pilia
kalnio skardžio į giliuosius Nemuno van
denis ir su viskuo gyvas nuskendo. Vė
liau, sako, dažnai žmonės naktimis ma
tydavę iš Nemuno bangų iškylantį raitelį 
su ugnies žirgu.

Senukas tvirtino, jog Punios piliakal
nyje senovėje pilies būta, sakė matęs iš 
piliakalnio išlindusius storus ąžuolo rąs
tus kyšant. Be to, aplink piliakalnį daž
nai yra randama senoviškų durtuvų, kar
dų, žalvarinių grandelių, senoviškų molio 

. plytų ir gražių koklių su raitelio ženklu, 
žiedų ir kitų daiktų.

Kiti pasakoja, jog šiame kalne, seno
vėje stovėjusi aukšta pilis, kuri vėliau 
žemėn prasmegusi su visa kariuomene. 
Yra ir daugiau pasakojimų apie gražų 
Punios piliakalnį, bet įdomu, kad yra dar 
ir kitas Margio piliakalnis, bet jau ne Pu
nioje.

Už Nemuno, tiesiai į vakarus nuo Pu
nios piliakalnio, Panemunėje yra Marga- 
ravos kaimas. Netoli to kaimo, Nemuno 
krante, yra piliakalnis, Margelio kalnu 
vadinamas. Kai kas tą piliakalnį vadina 
ir Raudonkalniu. Beilsėdamas piliakal
nio pašlaitėj, užkalbinau senuką Norkū
ną, kuris, kalbėdamas apie šį piliakalnį, 
ginčyja, jog ne Punioje buvusi Margelio 
pilis, bet Margaravoje. Nuo to ir Marga- 
ravos kaimas ir piliakalnis turi panašų 
savo vardą.

Jis pasakoja, kad ant Margaravos pi
liakalnio stovėjusi raudona mūro pilis. 
Dėl to, sako, šis kalnas ir Raudonkalniu 
vadinamas. Jei kas tam netiki, tai to
kiam senukas Norkūnas galįs parodyti ant 
piliakalnio viršaus daugybę degintų ply
tų liekanų. Jos, sako, yra Margelio pi
lies plytos. Raudonkalnyje randama ir ki
tokių senienų, kaip: gintaro karolių, žal
varinių grandelių, perkūno kulkų ir kita. 
Daugelis pasakotojų tvirtina, joj nuo 
Margaravos Raudonkalnio eina slapti po
žeminiai urvai iki pat Punios piliakalnio 
(tiesumu gali būti apie 7—8 km kelio). 
Senovės karų metų, sako, jei kurios nors 
iš tų dviejų pilių .kariuomenės nebegalė
davo priešui atsilaikyti, tai tuo urvu slap
čia ateidavo antrosios pilies kariuomenė 
talkon, arba tos pilies kariuomenė, slap
čia pabėgdavo nuo priešo antron pilin. 
Kad po kalnu yra urvai kalbama, tur būt, 
todėl, kad į kalną smagiai kuo stuktelė
jus, girdimas lyg tuščio kalno dundėji
mas.

Margaravos Raudonkalnis ir Punios 
Margio kalnas yra du kalnai, apie kuriuos 
pasakojant, žmonės ginčyja, kad ant Pu
nios kalno Margelis gyveno, o antrieji, kad 
ant Margaravos. Dabar Margaravos pi
liakalnis gerokai apleistas, nes vasarą esti 
ganomų gyvulių trypiamas ir naikinamas. 
Istorines vietas reikėtų tinkamai gerbti.

B. Buračas.
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STOVYKLAVIEČIŲ PARINKIMAS.ALGIRDĖNŲ STOVYKLA.
II D. L. K. Algirdo dr-vė. S. m. savo 

stovyklą surengė prie Anykštos ež. (Tra
kų apskr.).

Stovyklavo 21 skautas VI. 18 d. — VII. 
2 d.

Stovykloje buvo pravestas skilčių pa
vyzdingumo (tvarkos, švaros ir drausmės) 
konkursas, kuriame I vietą gavo Sakalo 
skiltis, vadovaujama skltn. Al. Leichma- 
no, II vietą — Žvirblių sk., vadov. skltn. 
K. Miklaševičiaus, ir III vietą — Vanagų 
sk., vadov, vyr. skltn. Ed. Varnausko.

Be to, stovykloje buvo suruoštas ir 
šachmatų turnyras, kurio nugalėtoju liko 
skltn. Miklaševičius, II — III pasidalino 
skltn. Leichmanas ir sk. Bitinas.

Stovykloje taip pat buvo laikomi į pa- 
tyr. laipsnius egzaminai ir įgyjamos kai 
kurios specialybės.

Šiai tvarkingai stovyklai vadovavo 
dr-vės dr-kas psktn. R. Šeštakauskas, pa
dedamas adjutanto skltn. V. Žilinsko.

Skltn. K. Miklaševičius.

IR KAZLŲ RŪDIEČIAI STOVYKLAVO!
VI. 19. K. Rūdos skautų Šarūno draugo

vė išvyko į stovyklą.
Dar tos dienos vakare Pavilkyje, p. Da

manskio šilelyje, išdygo šarūniečių pala
pinės. Stovykla vyko labai gražioje vieto
je, šone mažo ežerėlio, už kurio tuoj pat 
tekėjo Nemunas.

Stovyklavo 22 skautukai, kurie buvo la
bai pamėgti apylinkių visuomenės, ypa
tingai vasarotojų. Stovyklautojai suruošė 
5 laužus, kurie praėjo su dideliu pasiseki
mų, ypatingai Joninių laužas.

Per 12 stovyklavimo dienų buvo išeita 
pat. laipsnių programos ir tuoj po sto
vyklos įvyko egzaminai. Į I-jį pat. laipsnį 
išlaikė 4 ir į II-jį — 5 skautai.

Stovyklai sėkmingai vadovavo dr-ko pa
vaduotojas vyr. skltn. Pr. Čeponis.

Palapines stovyklai dr-vė buvo gavus iš 
iš 9 P. P., už ką labai dėkinga pulko va
dovybei. Be to, stovyklautojai reiškia 
skaut. padėką p. p. Domanskiams už su
teiktą visokeriopą pagalbą.

Po stovyklos dr-vė ruošiasi dalyvauti 
šaulių rengiamuose sanitarijos kursuose ir 
mano pradėti specializuotis ugniagesyboje, 
vietos ugniagesių vadovams padedant.

Algis.

Prasidėjo vasara, o su ja kartu ir sto- 
zvyklavimo sezonas. Vieni vienetai jau sto

vyklauja, kiti gal dar rengiasi, bet vi
siems yra aktualus stovyklos vietos pa
rinkimas. Nuo tinkamai parinktos stovyk
lavietės priklausys ir visos stovyklos pa
sisekimas, visų stovyklaujančių nuotaika 
ir skirtų darbų atlikimas. Ne vienas vie
neto vadas suka galvą dėl tinkamos sto
vyklai vietos.

Žinoma, ir ne be pagrindo, nes ši vieta 
turi atitekti visai eilei sąlygų. Svarbiau
sios jų yra:

Ar sausokas paklydo?

1. Vietos gražumas ir sveikatingumas, 
dažniausiai visų yra statomas aukščiau
sioje vietoje. Paprastai stovyklai geriau
siai tinka spygliuotas jaunas miškas (3— 
10 m. aukščio) šalia pusiau paaugusio (10 
— 20 cm. storio) miško. Paprastai tokia 
vieta yra vadinama jauno atžalyno pamiš
kė. Atkreipti dėmesio, kad ši vieta ne
būtų arti pelkių, arba visai ant aukštu
mos, nes pirmuoju atveju naktį oras bus 
per drėgnas, o antruoju — stovykla nuo
lat bus vėjo gairinama. Geriausia vieta — 
tai lyguma, jaunas pušynėlis ar eglynėlis 
tarp seno miško su smėlio podirviu.

2. Maisto produktu artumas yra gyvy
binis stovyklos reikalas. Renkant stovyk
lai vietą, reikia turėti galvoje, kokiom su
sisiekimo priemonėm maisto produktai bus 
gabenami. Turint greitesnes susisiekimo 

priemones, bus galima ir stovyklavietę to
liau parinkti.

3. Geras vanduo gėrimui stovykloje bū
tinas. Stengtis stovyklai surasti tokią vie
tą, kur arti būtų šaltinis arba šulinys.

4. Tyras oras, saulė ir vanduo pasimau
dyti stovyklautojams yra svarbiausi da
lykai. Stovykloje suprakaitavęs, susite
pęs kiekvienas norės nusiprausti, o jei to 
padaryti nebus galima, stovykloje bus nu
sižengiama higienos reikalavimams.

Maudyklių vietą galima parinkti upėje 
ar ežere, kurių dugnai yra kieti — žvy
ras ar smėlis, ne duobėti ir ne iš karto 
gilūs. Vengti maudyklai šaltiniuotų, dum
bluotų ir greit tekančių upių vietų.

5. Stovyklos aikštelės parenkamos pala
pinių rajonui (žiūrint kokioje tvarkoje pa
lapinės bus statomos), stalui, vėliavai, lau
žui ir žaidimams.

Laužavietę rinkti tik nesąmanotoje vie
toje, kad nuo laužo į visas puses nebūtų 
arti sauso miško, šilų ar sausų šakų. Vi
sada reikia atsiminti, kad netinkamos lau
žavietės parinkimas lengvai gali sukelti 
miško gaisrą.

6. Geras susisiekimas su miestu turi 
reikšmės

Visai arti plento, kelio ar geležinkelio 
irgi nepatartina stovyklai vietos rinktis, 
nes susisiekimo priemonės sukels triukšmo 
ir dulkių, stovykloje nebus ramu ir tyro 
oro. Geriausiai stovyklai vieta apie 300— 
500 m nuo kelio už aukštesnio miškelio.

7. Žmonių judėjimas per stovyklą ne
duos stovyklautojams laisvumo. Todėl 
vengti stovyklas rinkti tokioje vietoje, kur 
piliečiai važiuotų ar vaikščiotų per sto
vyklą.

8. Reprezentacija šiais laikais gal viena 
iš svarbiausių statomų sąlygų stovyklai ir 
stovyklautojams. Prisimindami, kad skau
tiškoji stovykla yra praktiškoji gyvenimo 
mokykla, dar labiau nepagailėkime jėgų 
šeštadieniais ir sekmadieniais padaryti 
įdomiausius laužus, papuošti stovyklas ir 
pasistengti painformuoti visuomenę apie 
rengiamus laužus ir kt. programas. Kas 
vieną kartą matė skautiškus laužus ir gra
žiai sutvarkytas stovyklas, tas visa širdi
mi pamilo skautus.

Tad skleiskime skautiškas idėjas, paro
dykime, kaip paprastai, bet praktiškai gy
venama. Skltn. J. Mažrimas.

308 • * LAŠAS PO LAŠO IR AKMENĮ PPATAŠO.
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VIRIMAS BE INDŲ.

Nors atrodo nepatikima, tačiau skautai 
moka padaryti ir negalimus dalykus.

Skysčius galima užvirinti išskobto vai
siaus luoboje, pvz., melono, arbūzo. Ugnia
kurą reikia iš akmenų sudėti taip, kad 
„indą“ liestų ne liepsna, o tik karštas oras. 
Bet reikia turėti galvoje, kad vaisiaus sul
tys susimaišys su ruošiamu patiekalu.

Lašinių, mėsos, dešros ar duonos kepi
mas yra labai paprastas. Tuos valgius rei
kia tik pasmeigti ant švarios šakelės ir, 
visą laiką sukinėjant virš sužertų krūvon 
žarijų, spirginti.

Žuvims reikia išimti vidurius, nuplauti 
galvą su uodega ir pelekais, nulupti žvy
nuotąją odą ir, išplėtus šonus pagalėliais, 
kepti tokiu pat būdu.

Pagruzdinta šviežia duona su sviestu tu
ri ypatingai malonų skonį. Jau kitaip at
rodys, duona šiek tiek patrinta česnaku ir 
aptepta žąsies taukais; irgi labai gardus 
valgis.

Arba dar kepti galima patiekalus suvy- 
niojant į žalius lapus ir įdedant į karštus 
pelenus. Taip pat paprastas būdas pavar
toti plokščią akmenį — įkaitinti jį ant ug
nies tiek, kad padėjus iškeptų paplotėliai, 
dešra, lašiniai, kiaušiniai ir kt. Kad patie
kalai per daug neišsiplėstų ir nenubėgiotų 
nuo akmens, reikia atriekti duonos ar py
rago abraką, išimti minkštimą taip, kad 
pasidarytu lankelis iš plutos. Jį uždėti ant 
įkaitinto akmens ir, pvz., įmušti į vidų 
kiaušinį, su kuriuo vėliau, žinoma, reikės 
suvalgyti ir išimtą minkštimą. M. T.

VAISTAI NUO VABZDŽIŲ ĮKANDIMO.
20 dalių sutrinto į miltelius Alojo su

maišyti su 60% stiprumo 100 dalių Etylo 
alkoholiu ir palaikyti 2—3 dienas.

Ant uodo ar bitės įgeltos vietos užla
šinus porą lašų šio skystimo, tiesiog neti
kėtinu būdu pranyksta niežėjimas, skaus
mas ir net ištinimas.

Argentinos (Kordobos provincijos) skautai stovykloje, kurioje dalyvavo ir lietuvis 
skautas Jonas Sprindžiukas (jauniausias grupės skautas).

ŽUVŲ KEPIMAS.

Nuskutus žvynus ir išvalius žuvį pa
smeigti per galvą ant nusmailintos lazde
lės ir, jas įkypai įsmeigus į žemę paliai 
laužą, kad galas su žuvimis atsirastų virš 
ugnies, kepti.

Ar moki padaryti tokių žvakidžių?

Kad būtų geresnis skonis, reikia lazde
lę, įmerkus į vandenį, aptrinti druska ir 
tada mauti ant jos žuvis. Patį gi kepsnį 
galima dar aptrinti sviestu.

Naktis stovyklai
Tyla aplinkui. Visos sumigo. 
Tik pušys ošia sesėms lopšinę, 
Naktis lyg šydu apgaubė šilą, 
Apbaugė šilą ir palapinę.

Tyla. Tik vėjas kartais nuo karto 
pasupa pušį, judina šaką.
Ir blankus mėnuo aukštai pakilęs 
raštais išaustą apšviečia taką. ..

Viskas nutilo. Viskas sumigo.
Juokas ir šnekos tylos nedrumščia. 
Kažkur apuokas toli sukliko 
ir susigėdęs greitai nutilo.

Ir. Fridmanaitė. Virėjų darbas įdomiausias.
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CAHKSAIA

Paukščių globaVienas svarbesnių paukščių globos dalykų yra inkilų darymas drevėse perintiems. Inkilų metas yra pavasario pradžia, todėl apie juos šį kartą nekalbėsime. Primename tik, kad žiemą jau reikia daryti inkilus, tada jie bus ir rūpestingiau, ir dailiau paruošiami, kaip, šnekučių bei zylių giesmėms apie save priminus, skubotai sukelti.Mažųjų giesmininkų pavojingiausias priešas yra katė. Pasirūpinkime, kad medžiai sode, gojelyje ir esantieji arti vienkiemių, į kuriuos yra įkelta inkilų, nebūtų prieinami joms. Tokius medžius, kartu su aplinkiniais, kurie liečiasi šakomis, reikia apsodinti spygliuotais krūmais (erškėčiai), arba kamieną tankiai apsupti spygliuota viela arba, prieinamiausias būdas, 1,50 m aukštyje kamieną apjuosti bent 0,50 m platumo skardiniu rėžiu, — tinka seni kibirai, blėkos nuo senų pečių ir p. Dėl tos priežasties negalima, kaip kai kur teko matyti, inkilus kelti į daržinių ar tvartų čiukurus.Iškylaudamas, skautas visuomet turi su savimi peilį. Jį galima panaudoti šitaip: nupjaukite rudens arba žiemos laikotarpyje graužučio (gudobelės), karklo, putino ir kitokių krūmų šakas šiek tiek aukščiau akutės — pumpurėlio. Sekantį pavasarį toji šaka išleis atžalas į visas puses, ir atsiras patogi vietelė lizdams sukti atvirai perintiems paukščiams (čiviliai, švikštos ir k).
Paaiškinimai ir pamokymas svarbią vietą užimą paukščių globos darbe. Todėl skautas pašvęs kelias valandas prie inkilo, stebėdamas ir pasižymėdamas, kiek kartu atlėks į lizdą zylės arba špokai su grobiu (vabzdžiais, kirminėliais); jis pasiims progai esant kaulelius iš po pelėdų lizdų palėpėse ar pušyse ir parodys juos nemokšoms bei prietaringiesiems, kad pelėdos tikrai tik peles ėda ir tuo išaiškins didžiulę tų naktinių grobikų naudą.Jis taipogi stebės, jei teikia malonumą paukščiai, dienos grobikus, jų puikųjį skridimą ore. Suradęs grobio likučius — 

plunksnas, rinks jas ir pagaliau sudarys gražią statistiką, kuri skeptikui (žmogus, visai nenorįs tikėti į kurį nors dalyką) parodys, kad grobikai gamtoje gyvena tik iš pertekliaus, kad jie savo aukas daugiausiai renkasi iš skaitlingųjų giminių, kaip Šnekučiai, žvirbliai, kikiliai (šilagaidžiai), 
Paukščiai, kuriuos matysime stovykloje

1 Suopis. 2. Bokitinis sakalas. 3. Sakalas. 4. Raibasis vanagėlis. 5. Vanagas.

startos, pamedulės (juod. strazdai) ir k., taigi yra būtini kaipo lygsvaros palaikytojai gamtos ūkyje. Be to, jie žudo tik norėdami gauti maisto savo gyvasčiai palaikyti, gi žmogus ne retai neša mirtį į gyvulių pasaulį tik laikui praleisti ir pasilinksminimo tikslais. Rastąsias plunksnas tinkamai sutvarkęs, pvz., kad ir ant popieriaus švariai prilipdęs, rinkikas ne tik malonumą turės, bet ir praplatins žinias savo krašto paukščių pažinimo srityje.Jaunikliai, kurie per anksti išskrenda iš lizdo, dažnai randami nukritę žemėje. Juos, pasitaiko, paima geri žmonės į namus ir taip gerai šeria, kad po dviejų trijų dienų maža paukščiuko širdelė sustoja plakusi Skautas turi žinoti, kad tuos iškritėlius reikia palikti vietoje. Tik ten, kur jie per daug trauktų žmonių žvilgsnius, reikia panešti keletą metrų į šalį ir palikti žolėje. Parke, alėjoje, kur visą laiką visur vaikšto žmonės, galima įkelti ir į medį, ant šakos. Jų pypsėjimas tuojau atkreips tėvų dėmesį, kurie pasirūpins savo augintiniais. Gi sužeistus paukščiukus, sulaužytais sparneliais ar kojytėmis, reikia tuojau pribaigti, kad ilgiau nekentėtų skausmų. Ne
galima jų katėms atiduoti. Po audros iškritusius iš lizdų jauniklius (tada žemėje jų būna visai nemažai) reikia tuojau įkelti į medį ir netrukdyti pasiekti savo lizdelį, jei galės jau palipti. Ypač neužmirškite miestuose po audros tuojau nueiti į parkus, viešus sodus, alėjas; kaip visuomet būna, apstojusiems žiopliukams paaiškinkite kas reikia daryiti — pamatysite, kaip turėsite iš jų gerus pagelbininkus, nes žiauriai ir netinkamai pasielgia tokiuose atvejuose jie ne dėl palinkimo, o dėl ne
žinojimo. *Prislopusius, išbadėjusius paukštelius 
žiemą niekada negalima iš karto įnešti į šiltą kambarį. Geriausiai, padėjus priemenėje ar nekūrenamame kambaryje, atgaivinus maistu, paleisti vėl į orą, o ne užlaikyti troškioje patalpoje, manant, kad tokios sąlygos sparnuočiams geriau patiks.Minėdamas paukščių lesinimą žiemą, noriu iškelti vieną mažiau žinomą prietaisą 
— maisto lovelį. Rudenop išgręžkite storesnę ar plonesnę rąsto atpiovą arba tiesiog sukalkite dėžutę ir {šalnojus pripildykite lajaus ir kanapių mišinio; nuošalioje vietoje pakabinę įkypai po šaka, su-

Kaip apsaugoti medį su inkilėliu, kad 
neliptų katės?

A — skarda (senas kibiras, blėka nuo seno pečiaus...), maždaug 50 cm platumo, lauksite atsilankant ir retesnių svečių, tikrų miško gyventojų. Panašiai panaudoti galite ir gėlių vazonus, per dugno skylelę . perkišę pagalėlį pakabinti. Tada lesinto- jui, gausiai sulaukus lankytojų, lieka tik rūpintis, kad prietaisai būtų visada pilni jaukto.Skautai kreipia dėmesį į pamokymą. Todėl draugininkas pasirūpina, kad jo suruoštoje paskaitoje apie paukščių globą dalyvautų visa draugovė. Kam prieinama, pasikvies ir paskaitininką iš Gyvulių Globos Draugijos. Draugovės knygynėlis įsi- gys knygų apie paukščių gyvenimą ir jų globą.Kitur paukščių globa yra viešai pripažinta ir virtusi valstybiniu reikalu. Pvz., Vokietijoje draugijos tčkiu tikslu ėmė kurtis pereito šimtmečio antroje pusėje. Skautų veikimas yra daug platesnis už tokių specialių draugijų, mūsų tikslai apima daugiau sričių, todėl ir paukščių globai skirkime atitinkamą dalį savo užsiėmimų ir darbų.Kartą kregždės skrisdamos į pietus, buvo ištiktos netikėto šalčio, ir nusilpusios piet. Europoje ėmė leistis žemyn ir tūpti ant telegrafo laidų, medžių, trobų, net skrido į kambarius. Jos būtų žuvusios, jei nebūtų tuojau suorganizuota pagalba. Buvo paskelbta žmonėms gaudyti nutūpusias kregždės ir statyti į aerodromus. Į tą skelbimą atsiliepė gyvai; pačios kregždės, gal iš silpnumo, o gal ir pavojuje nustojusios baimės, nesislapstė nuo žmonių, renkamos mielai davėsi nelaisvėn. Surinkus kiek buvo galima tuo kartu kregždžių, paskyrė ir lėktuvų joms pervežti. Visos kregždutės specialiai pritaikintose dėžėse buvo su mažais nuostoliais nugabentos į tenai, kur oras buvo švelnus, kur jos galėjo laisvai Skristi toliau ir kur rado maisto atsigaivinti. Taip Jugoslavija išgelbėjo kregždės.Tačiau yra ir piktų žmonių, kurie elgiasi kitaip. Privargusius paukščius giesmininkus, nutūpusius poilsiui į krūmus jie gaudo, visą plotą staiga apsiausdami iš anksito paruoštais tinklais. Paskum iš jų ruošia valgį. Bet aš nemanau, kad kas nors iš mūsų trokštų jo paragauti.Gal būt, tie žmonės ir nejaučia nemalonumo, nes, pasirodo, giesmininkai čiulba tik ten, kur peri ir kur yra jų tėvynė. Nors į pietų šalis atvyksta kaip tik į gražiausią metų laiką — pavasarį, tačiau negieda ir nečiulba — jaučiasi prievartos gyventojai ir vis ilgisi (tėvynės. Tik grįžę į tėviškėlę mielą, jie ima žavėti žmonės savo skar- (Pabaiga 313 psl.).
310 • * ATEIK LAUKIAMAS, IŠEIK MYLIMAS
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Skyrių tvarko —

Keliautoja, grįžusi iš 'kelionės, gali 
daug papasakoti — daug įdomaus ir 
gražaus, bet ir daug nemalonaus, kas 
ne vien tiktai su oro dievaičiais suriš
ta. Gal, yra tarp jūsų tokių, kurios dar 
toli nekeliavo, bet skautė anksčiau ar 
vėliau vistiek susideda kuprinę ir pa
sako namiškiams sudiev. Susirinkusi 
tikslių žinių, gali išvengti didelių ne
malonumų! Išmok skaityti tvarkaraš
čius; tai nesunku ir labai įdomu, o vis 
dėlto yra nemaža žmonių, kurie tvar
karaščiuose visai nesiorientuoja! Dar 
įdomesni yra žemėlapiai, bet ir juos 
suprasti reikia turėti įgudimo.

Vykdama į žinomą vasarvietę, su
žinok kainas ir tinkamų pensijonų var
dus. Sezono metu geriausia iš anksto 
pasirūpinti kambariu, ne sezono metu 
gali palikti savo daiktus apsaugoje ir 
pati ieškoti kambario. Niekad neduok 
savo lagaminų kokio nors pensijon© 
tarnui: sunku bus išeiti iš tų namų, 
jei nors ir mažiausias daiktelis bus į 
juos nuneštas!

Pasakyk, kiek ilgai, maždaug, nori 
atostogauti, nes šeimininkei tas daly
kas ypatingai rūpi. Kitu atveju pa
sakyk, kad dar nežinai, ar tau patiks, 
o už kelių dienų pranešk, ką apsispren- 
dei daryti.

Apsigyvenusi pensijone, kur valgo
ma nustatytu laiku, nevėluok. Šeimi
ninkė ir šiaip jau turi daug rūpesčių! 
Atskirus patarnavimus užsirašyk, nes

Dešimt įsakymų 
keliautojoms

nesmagu už kiek laiko dėl menkniekių 
ginčytis.

Prityrusios keliautojos vadovaujasi 
dešimtimi įsakymų, kuriuos patariama 
ne taip jau prityrusioms savo sesutėms 
įsidėmėti.

Paskaityk!
1. Nepasakok bendrakeleivėms sa

vo šeimos reikalų ir negalvok, kad jos 
domisi ligomis, kuriomis iš mažens sir
gai.

2. Nepamiršk, kad sienos tarp kam
barių labai plonos. Netriukšmauk. Pa
tefonas viešbučio arba pensijono kam
baryje įžeidžia bendragyventojus. Lai
kykis įprastos tvarkos ir leisk kitiems 
miego laiku miegoti.

3. Pati surink, sutvarkyk savo dra
bužius ir kitus daiktus kambaryje. 
Tarnaitės neturi laiko privatiems žmo
nėms aptarnauti. Saugok pinigus ir 
kitus brangius daiktus: niekas neatsa
ko už juos, jei palikai juos kambaryje. 
Viešbutyje gali atiduoti juos į seifą.

4. Nevargink tarnautojų įvairiais 
nereikalingais klausimais: jie nėra in
formacijų biuras. Nusipirk miesto pla
ną ar panašių informacinių leidinių ir 
semk žinias iš jų.

5. Susipažinusi ir susitarusi susi
tikti su kuo nors, būk punktuali, bet

Paskautininkė R. Skipitytė. 
tegu kitų nepunktualumas nekeičia ta
vo planų. Nelauk jų ir daryk, ką ža
dėjai daryti. Jei tavo pažįstamiems 
svarbu su tavimi susitikti, kita karta 
netėks laukti.

6. Nenorėk per vieną dieną virsti 
negre! Tai dažniausiai nepasiseka ir 
vakare negali užmigti, nes per daug 
nudegei saulėje.

7. Nevalgyk per daug, nenorėdama 
palikti šeimininkui, už ką esi sumokė
jusi. Pagadinti sveikatą kelionėje arba 
svetimuose namuose itin nemalonu. 
Svetimame krašte turi būti dar atsar
gesnė, kaip savajame.

8. Nenorėk kasdien būti sekmadie
niškai pasipuošusi; tas varžo tavo lais
vus judesius ir jau už kelių dienų nė 
kiek nebestebina kitų žmonių. Pajū
ryje neįprask visą dieną vaikščioti su 
pižama arba chalatu, nes neužilgo jie 
ir tau ir kitiems įkyrės. Kukli suknu
tė daug dailiau atrodo.

9. Nuvažiavusi į svetimą miestą ir 
nesuskubusi pamatyti visas įžymybes, 
nesisielok: verčiau matyti mažiau, bet 
nuodugniau!. Paklausta, ramiai prisi
pažink, kad vieno kito daikto nematei. 
Toks prisipažinimas labiau imponuoja, 
kaip kažkoks neaiškus murmėjimas, 
išduodąs tavo silpnybę.

10. Neimk per daug daiktų su sa
vimi, bet niekad nepamiršk šilto ap
siausto!

O dabar laimingos kelionės!

Atsimenu,.,
(Užsienietei sesei)

Atsimenu... Tai buvo neseniai, 
Gražuolė vasara viešėjo.
Tu man tada vienai sakei:
„Sudie.. . Atskrisiu gal kada su vėju...“ 

Atsimenu... Lingavo melsvos gėlės 
Ir Nemunas tyliai šnabždėjo.
Nuskyniau Tau tada aš rugiagėlę, 
O Nemuno vanduo gražiai tekėjo. ..

Atsimenu. .. Riedėjo ašara per skruostus, 
Ir širdį vėliai suskaudėjo, 
Akyse man vaidenos uostas 
Ir laivas, kurs Tave išvežt turėjo.

Atsimenu. . . Man ranką Tu stipriai paspaude*, 
Ir tolinais tada iš tyko,
O liūdesio varpai širdy tik gaudė, gaudė. . . 
Kol Tavo veidas neišnyko. ..

Atsimenu... Tai buvo neseniai
Gražuolė vasara viešėjo.
Tu man tada vienai sakei
„Sudie... Atskrisiu gal kada su vėju. ..“

V. Naruševičiūtė.

Skaučių rašinių konkurso daviniai
Paskelbto Skautų Aido š. m. 1 nr. (9 psl.) skaučių 

rašinių konkurso rašinius skyriaus Skautei redakci
ja įvertino taip:

I — „Genės vardadienis“, parašytas „Baltosios 
Nendrės" (A. Janušauskaitės, Šakiuose),

II — „Pavasario iškyla“, parašytas „Mamos 
Duktės" (S. Martynaitytės, Kaune),

III — „Pirmoji iškyla“, parašytas „Svajonėlės" 
(S. Vaitkevičiūtės, Skuode),

IV — „Geras darbelis beiškylaujant“, parašytas 
„Žibuoklės" (A. Kalvaitytės, Šakiuose),

V — „Optimistė“, parašytas „Sidabrinės Lapu
tės" (V. Miaukytės, Kaune).

Konkurso laimėtojoms redakcija paskyrė dova
nų — knygų, kurios laimėtojoms bus išsiųstos po 

. VIII. 10, gavus jų adresus.
Konkurso laimėtojos prašomos redakcijai tuojau 

atsiųsti savo fotografijėles ir trumpas biografijas, be 
to, pranešti, kokiu adresu pasiųsti joms knygas.

Redakcija labai dėkoja laimėtojoms ir visoms 
konkurso dalyvėms.
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^vartykime savo rankdarbius 
ir padaromas iš senos, turimos medžiagos.

Paprasčiausia įsigyti skarelę, paprastą, 
margą skarelę, ir laikyti rankdarbį, įrišus 
į ją. Vis bus tvarkingiau ir švariau. Ska
relė gali būti padaryta iš senos medžiagos 
arba kelių, gražiai suderintų, skudurėlių. 
Lopiukus galima daryti įvairius, trikam
pius, keturkampius, šešiakampius ...

Dėžutė arba krepšelis taip pat tinka 
rankdarbiui laikyti, bet jie ne visada pa
togūs nešiotis ir, be to, gal brangoki (po
pierinė dėžutė netrukus atrodys aptriušu
si; vadinasi, tektų pirkti medinę dėžutę).

Saulutė:
Mergaitė turi būti tvarkinga, o tuo la

biau skautė. Kaip nesmagu matyti išmė
tytus kambaryje drabužius, knygas arba 
kitus daiktus! Tokie pėdsakai aiškiausiai 
parodo, kas kambaryje gyvena.

Kad kambaryje ir spintoje būtų tvar
kinga, kiekvienas daiktas turi turėti savo 
vietą.

Gal būt, nesu tokia laiminga, kad tu
rėčiau vieną ar dvi lentynas spintoje, bet 
vis ką nors — bent medinę dėžutę — tik
rai turiu. Ir joje gali būti tvarkinga ir 
netvarkinga. Pieštukai, trintukas ir t. t. 
gali mėtytis ir gali būti sudėti dėžutėje; 
sąsiuviniai ir knygos gali per vien maišy
tis, ir būti dailiai sudėti. Tą patį galima 
taikyti baltiniams, drabužiams: atsigulus 
jie gali būti numesti kažkur, suglamžyti, 
arba gražiai sudėti. Dėžėje arba spinto
je jie gali būti suversti, sumaišyti, arba 
atrinkti pagal rūšį ir t. t.

Ir mergaitės rankdarbiai turi turėti 
savo vietą. Nors drobę galima plauti, vis 
dėlto gražiau, jei darbas, kol jis padary
tas, nepanašus į dulkėms arba grindims 
valyti skudurą. O ką bekalbėti apie mez
ginį. Jo tikrai negalima mėtyti, nes gai
la jį tuojau skalbti. Dar turime ir pa
galvoti apie tuos, su kuriais gyvename ir 
neapsunkinti jiems kasdieninės ruošos: 
mūsų- mamytė daug sparčiau apsiruoštų, 
jei jai netektų nuolat paskui mus vaikš
čioti ir tvarkyti.

Šiandien ir norime pakalbėti apie tai, 
kur galėtume laikyti savo rankdarbį. Ži
noma, daiktas turi būti nebrangus, o gal

Iškirpk dvigubą saulutę iš: 1) viršuti
nės medžiagos, 2) stangrios medžiagos ir 
3) pamušo. Viršutinės medžiagos ir pa
mušą šiek tiek užleisk, kad galėtumei ap
lenkti kraštus (2). Spindulius (4) pa
puošk geltonais liežuvėliais (3), o veidą 
išsiūk (1). Žinoma, jei turi siūlų, gali ir

liežuvėlius išsiūti. Tris spindulius iš abie
jų pusių susiūk, viršutinius keturius palik 
nesusiūtus, kad galėtumei įdėti savo rank
darbį. Pagaliau, prisiūk rankenėlę.

Margutis:
Mūsų margutis panašiai siuvamas. Rei

kia viršutinės ir stangrios medžiagos, ir 
pamušo. Rankos ir kojelės dvigubos, įsta
tytos šonuose. Pvz. 5, 6, 7 parodo jų ir 
veido detales. Į rankeną įdėtas kartonas.

Krepšeliai:
Kairysis krepšelis nemažas, bet jo ge

rumas dar tas, kad turi kišenėles žirk
lėms ir siūlams. Rankenėlės padarytos iš 
medžio; jei jos nedailios, pvz., paprastos, 

baltos fanieros, gali jas nulakuoti arba ap
traukti medžiaga. Apatiniame kraštelyje 
padarytas ilgas plyšys, prie kinio pats 
krepšelis prisiuvamas. Šį kartą jau nebe
kartojau, kad jis taip pat padaromas iš 
viršutinės ir stangrios medžiagos ir pa
mušo. Šonai gali būti platesni ir siaures
ni, bet jei pats krepšelis labai raukšlėtas, 
įstatytų šonų gali ir nebūti.

Antras krepšelis kiek kitoks, nes iš vi
so teturi vieną kišenę, kad nereikėtų 
raustis, bet galėtume vienu kartu įdėti 
arba išimti savo darbelį (ir knygą!). Ran
kena padaryta iš gembinės su skersinuku. 
Žinoma, kablys iš anksto išimtas. Ir šią 
rankeną galimą nudažyti, apsiūti arba ap
nerti.

Keturi duotieji pavyzdžiai tiktai paro
do, kokių gali būti rankdarbiams sudėti 
maišelių. Tikiu, kad mūsų vaizduotė su
kurs nemažiau gražių daiktų. Tada bus 
dvigubai smagiau, nes būsime pareiškusios 
savo iniciatyvos. Vasarą, eidamos į sodą 
ar mišką, pasiimkime darbelį. Kol ne
turėdavome į ką jį įdėti, bijodavome pa
mesti ką nors, bet dabar turime maišelį, ir 
nebėra ko bijoti.

Tavo Sesė.

Skaučių (Liu.o.ksin.0.
Kas tik turi grožio viltį, 
Spieskimės į skaučių skiltį. 
Liuok cik, tik tik, čia oi oi 
Linksma šiandien ir rytoj. 
Šaukiame iš visų plaučių: 
Stokite draugovėn skaučių. 
Liuok cik ir 1.1.
Mėlyngalvės seserėlės 
Žydi Lietuvai kaip gėlės. 
Liuok cik ir 1.1.
Mes šventai įvykdo m šūkį: ‘ 
„Lietuvai budriausia būki" *) 
Liuok cik ir 1.1.
Mūsų veidas — ne apgaulė, 
Skruostuose atspindi saulė.
Liuok cik ir t. t.
Iškylose džiaugsmas plečias: 
Brolis skautas sesės svečias. 
Liuok cik ir 1.1.
Mums draugovėj gera, miela,
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Batų priežiūra

Kiekvienas daiktas juo geriau prižiū
rimas, juo ilgiau gali būti naudojamas ir 
juo gražiau atrodo. Ne taip jau sunku 
drabužius retkarčiais išvėdinti, šepečiu iš
valyti, tvarkingai suklostyti arba maiše
liuose spintoje pakabinti, kad nesudulkė
tų.

Pirmiausia nuvalyk purvą arba dulkes.

Dažnai stebimės, kad neturtinga mer
gaitė dailiai apsirengusi. — Iš kur ji ima 
tiek pinigų? — klausiame savęs ir pa
mirštame, kad ne tiktai pinigai, bet ir 
priežiūra svarbi.

— Neturiu kuo apsirengti! — skun
džiasi tuzino suknelių savininkė, nes nė 
viena suknelė nėra tvarkinga. Visai 
lengvai sprendžia tokį klausimą mergaitė, 
neturinti, gal, didelio pasirinkimo, bet rū
pestingai tvarkanti savo daiktus.

Kaip geriausia prižiūrėti savo batus? 
Gal, jau žinai vieną kitą dalyką, gal, rasi 
šiose eilutėse ką nors nauja.

Bendra taisyklė visiems batams: nuva
lyk ne per kietu šepečiu dulkes ir žemes
ir tik tada tepk kremu (geriausia vartoti 
baltą kremą, bet jis daug brangesnis).

Tamsius batus valyk vienu, šviesius ki
tu šepečiu. Taip pat tepk kremą ir bliz
gink įvairių spalvų batų odą atskirais 
skudurais.

Rudus batus retkarčiais valyk mišiniu 
iš 3 šaukštelių nugriebto pieno ir 1 šaukš
telio terpentino.

Dėmes valyk benzinu arba citrinos 
sunka, arba košele iš benzino ir magnezi- 
jos. Kiaušinių baltymais gali ypatingai 
nublizginti odą.

Lakuotus batus — plauk odą, po to 
ištrink juos svogūnu ir blizgink. Retkar
čiais ištepk juos alyva arba nesūdytu 
sviestu.

Dėmes zamšiniuose batuose gali nu
trinti smulkiu stiklo popieriumi. Odai 
kiek nusitrynus „išpudruok“ ją milteliais, 
kuriuos gali gauti batų krautuvėse arba 
drogerijose.

Medžiaginius batus gali valyti našaty- 

* DEVYNI AMATAI, DEŠIMTAS BADAS.

ro skiediniu (3:10) arba benzino ir mag- 
nezijos košele; balti odiniai batai valomi 
tiktai košele.

Pelėsius išvalo glicerinas.
Kad batai nepraleistų vandens, ištepk 

naujus padus pašildyta linų alyva, pa
lauk kelias dienas ir vėl ištepk. Femi-

Šlapius batus prikimšk laikraščių ir valyk, 
kai jie bus sausi.

cas taip pat tinka, bet netepk juo viršu
tinės batų odos. Viršutinę odą tepk ke
lias dienas iš eilės ricina.

Batus, vartojamus sportui, tepk rici
na, nesūdytu sviestu arba vazelinu, ir už
trauk juos ant kurpalių. Tas ypač svar
bu, kai batų nebenaudoji ir padedi ki
tiems metams.

Šlapius batus pirma išdžiovink ir tik 
po to ištepk kremu. Niekada nedžiovink 
batų arti krosnies arba ant židinio. Kad 
batai neperdžiūtų ir nepakeistų savo for
mos, prikimšk juos laikraščių gniužulų. 
Tarp kitko sakoma, kad batai mažiau kei
čia formą, jei nenešiojami ištisas savai
tes, bet pakaitomis su kita pora.

Sesės skautės pietauja stovykloje.

Paukščių globa
(Tęsinys iš 310 psl.).

džiais balseliais, kas kaip mokėdamas: 
giesme, kalenimu ar prastu čirškėjimu. To
dėl už jų triūsą mokėkime ir tinkamai at
sidėkoti!

Kartą, pasakoja keleiviai, jūromis plau
kęs į Braziliją garlaivis. Buvo matyti to
liau siaučianti audra, kuri truputį palietė 
ir šį laivą. Staiga ore pasigirdęs baisiau
sias čirškėjimas, ir vienu metu aptūpusios 
laivą kanarėlės. Audros išvargintos, nu
neštos nuo tikrojo kelio, jos būtų žuvusios 
bangose, jei ne laivas. Visi lynai, antenos, 
stiebai, turėklai buvo tiesiog geltoni nuo 
švelniųjų sparnuočių. Ne vien viršuje, o 
ir į vidų skverbėsi jos. Keleiviai gaudė jas 
rankomis, lesino, laukinės kanarėlės pasi
darė jaukesnės už kambarines. Ne tik tas: 
jos beveik visą laiką čiulbėjo. Kiti ke
leiviai tiesiog užburti klausėsi to koncerto. 
Pailsėjusios ir atšilusios, kanaraitės stai
ga pakilo ir linksmai čiulbėdamos visos 
kartu dingo taip pat netikėtai, kaip buvo 
pasirodžiusios.

Tų pavyzdėlių tikslas buvo parodyti, ko
kių įdomių atsitikimų gali atsitikti su 
paukščiais. Tiesa, mažesniu mastu pana
šių pergyvens ir kiekvienas paukščių glo
bėjas.

Taigi, paukščius globodamas, elgsies pa
gal skautų įstatų dvasią, taip pat dirbsi ir 
bendram labui, nes: „Paukščius globoti 
reiškia žmonėms padėti“.

Margasis Vėžlys.

KITOS SMULKMENOS
ooooc<»ooooocoooocooccxxxx3ocx3oocoooc<x)ocoocooooooooo>

■ Riešuto medžio baldai valomi minkš
tu drobiniu skuduru, padažytu stearino 
alyva. Lakuotų baldų jokiu būdu negali
ma plauti soda ir muilu. Jie plaunami 
silpnu našatyro vandeniu arba vandeniu, 
kuriame virė kviečių sėlenos. Be to, la
kuotus baldus galima nutrinti žibaluotu 
skuduru ir perpoliruoti vilnoniu skuduru.

• 313

13



ŠIO SKYRIAUS BENDRADARBIUS PRAŠOME:

• Rašyti ne apie kasdieninio gyveninio smulkmenas, bet apie įdomesnius įvykius ar sumanymus, kuriuos vertėtų 
žinoti kitiems. • Stengtis rašyti kiek galima trumpiau, tačiau sykiu taip, kad visiems būtų aišku, kas norėta , 
pasakyti. • Rašyti tuojau pat po aprašomojo įvykio ir parašius neatidėliojant išsiųsti redakcijai. Pirmajam mė
nesio numeriui korespondencijos redakciją turi pasiekti ne vėliau, kaip 5 d., antrajam — 20 d. • Pradėjus rašyti 
pirmiausiai pažymėti savo tuntą ar vietininkiją. • Pasistengti kiekvienai žinelei duoti antraštę. • Rašyti vienoje 

lapo pusėje ir aiškiai, ypač pavardes • Visuomet nurodyti redakcijai savo pavardę ir adresą.

Broliui Draugininkui
HENRIKUI MEJERIUI,

liūdesio valandoje, jo mylimam tėveliui mirus, reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

Šilalės Vinco Kudirkos ir Marijos
Pečkauskaitės dr-vių skautai ir skautės.

KAUNO TVIRTOVĖS TUNTAS

ŠIAULIŲ
Įspūdingas Šefo garbei laužas. 

VI. 12. Šiaulių rajono skautai-ės 
suruošė Šefo, Respublikos Pre
zidento ANTANO SMETONOS 
garbei, vardinių minėjimą, - 
laužą.

Laužą atidarė skautų tuntinin- 
kas vyr. sktn. Ed. Vaivydas, pa
kviesdamas laužą uždegti Rajo
no Vadą (III pėst. div. vadą) gen. 
M. Rėklaity, kuris užkūręs laužą 
pasakė gražią kalbą.

Po rajono vado kalbos buvo 
sugiedotas Tautos himnas ir su
šuktas šūkis: „Tautos Vade, mū
sų Šefe, gyvuok ilgiausius me
tus“, valio...

Vėliau buvo meninė dalis, ku
rią atliko skautų choras, vado
vaujamas psktn. P. Armono, šau
lių choras, vadov. Z. Puidoko, 
valstyb. Šiaulių teatro aktorius 
Derkintis perskaitė Kl. Jūros 
poemą, skautė N evarauskaitė pa
deklamavo savo eilėraštj ir jaun. 
skautas Vadišius padeklamavo 
dar vieną eilėraštį, jaun. skautės, 
vadovaujamos mokyt. Bartašiu- 
tės, pravedė propagandą geležies 
vajaus reikalu.

Po meninės dalies baigiamąjį 
žodį tarė vyr. sktn. Ed. Vaivydas.

Po to, buvo sugrotas Preziden
to maršas ir sugiedota ilgiausių 
metų.

Į laužą buvo atvykę, kariuo
menės ir šaulių daliniai, tūkstan
tinė žmonių minia, ir visa aukš
tesnioji visuomenė. •'

Paruošė ryšininkus. VI. 9 mer-

RAJONAS
gaičių gimnazijos patalpose įvy
ko Šiaulių rajono seserijos ir 
brolijos tuntų organizuotų 6 sa
vaičių ryšių kursų egzaminai. 
Egzaminų komisija buvo ši: sk. 
vyt. mjr. A. Svičiulis ir nariai: 
sktn. A. Fledžinskienė, vyr. sktn 
Ed. Vaivydas, techn. ats. j. Itn. 
Žilys ir techn. Trunca.

Egzaminus iš 26 kursantų išlai
kė 25, (22 skautės, 3 — skautai) 
ir įgijo telefonisto-ės ir telegra- 
fisto-ės specialybes.

Uždarant kursus — skaučių 
tuntininkė ir skautų tuntininkas 
tarė padėkos žodžius kursų va
dui mjr. Svičiuliui, lektoriams— 
techn. Žiliui ir Truncai, ir įtei
kė dovanų.

VI. 12. bern. gimnazijoje kur
santams rajono vadas brig. gen. 
M. Rėklaitis pasakė kalbą.

Vakare prie laužo parodos 
aiktšėje buvo iškilmingai mjr. 
Svičiulio įteikti bagiusiems kur
santams pažymėjimai.

Skautai-ės yra labai dėkingi 
merg. gimn. direktorei p. Andru- 
lytei, už suteiktas patalpas, mjr. 
Svičiuliui, už dėstymą, davimą 
naudotis priemonėmis, divizijos 
ryšių kuopos puskarininkiams už 
mokymą praktiškai naudotis ry
šių priemonėmis, pašto viršinin
kui p. Meškauskui už leidimą 
praktikuotis pašto telegrafo sky
riuje ir centrinėje, lektoriams 
p. p. Žiliui ir Truncai ir visiems 
kitiems šiokiu ar tokiu būdu pri- 
sidėjusiems kursus pravesti.

Tylaus darbo draugovė. I sk. 
vyčių dr-vės gyvenimo mažai 
matome šiuose puslapiuose. At
rodytų, kad vyčiai nieko ir ne
daro. Taip galvodami klystume. 
Šios draugovės žmonės yra įvai
rių profesijų, o sujungtomis jė
gomis ir pasiryžimu vyčiai vi
sada pasiekia savo tikslų.

Dešimtmečio proga dr-vės dar
bas buvo įvertintas — dr-vės vė
liava apdovanota ordenu UŽ 
NUOPELNUS. Vyčiai kas metą 
laimi įvairius konkursus. Šie
met Skautų Aido platinimo kon
kurse laimėjo piniginę dovaną 
100 litų.

Sumanių dr-vės vadovų dėka 
draugovei išsirūpinta patalpos— 
buklas. Patalpas tvarko ir pri
žiūri patys vyčiai.

Dr-vėje yra daug senų vyčių— 
pirmųjų Lietuvos vyčių pionie
rių. Jie, susibūrę prie dr-vės 
į skautininkų būrelį, yra didelis 
ramstis.

Draugovės žmonės visada turi 
darbo, niekad netenka galvoti, ką 
reikės veikti, pats gyvenimas 
duoda be galo daug uždavinių.

KAUNO ŠANČIŲ TUNTAS
Tuntas Rygoje. VI. 17—21 d.d 

17 skautų, vadovaujamų kpt. J. 
Petrausko ir vyr. sklt. J. Jana
vičiaus, viešėjome Rygoje, kur 
aplankėme daug parodų, apžiū
rėjome Rygą, buvom nuvažiavę 
į Rygos pajūrį (Kemerius). Pas
kutinę viešėjimo Rygoje dieną 
nuvykome į Brolių kapus, kur 
padėjome gėlių ant žuvusiųjų 
už Latviją karių kapų. Vakare 
atsilankėme Latvijos Skautų 
Organizacijos būstinėje ir Lat
vijos lietuvių sąjungoje, kur mus 
gražiai sutiko Rygos lietuvių 11 
jūrų skautų ir 26 skaučių drau
govės. Ten kelias valandas pra

Paskutiniu laiku dr-vės vyčiai 
daug triūso padėjo besirūpindami 
atvykusiais klaipėdiškiais. Vyčiai 
administravo net kelius pabėgė
lių šelpimo punktus. Taip pat 
savo buklą buvo užleidę pabė
gėliams.

Dr-vė nenutraukia darbo nė 
vasarą. Sekmingesniam veikimui 
žmonės būreliuose susigrupavo 
specialybėmis: ryšininkai, sani
tarai ir kt. Šiuo metu draugovei 
vadovauja vyr. skltn. VI. Ta
mulis.

Dr-vės keli sanitarijos specia
listai buvo artimi gydytojų pa
dėjėjai šaulių šventės metu. Ki
ti draugovės vyčiai nešė kitas 
tarnybas.

Visų taip trokštamos stovyklos 
dr-vė negali didelės padaryti, ku
ri prilygtų draugovės nuveik
tiems darbams, nes ne visi žmo
nės iš įstaigų gali vienu ir tuo 
pačiu metu gauti atostogų. Vy
čiai pasitenkins ir 5 — 7 d. d. 
stovyklėle, kurią mano padaryti 
liepos mėn. Šioje stovyklėlėje 
vieni stovyklaus ištisai, o kiti 
j on atvyks po tarnybų — popie
čiais.

leidom bendroje lietuviškoje nuo
taikoje pašokdami ir padainuo
dami. Kitą rytą išvykome į Kau
ną, pakeliui sustodami Mintau
joje. Čia apžiūrėjome gimnaziją, 
kurioje mokėsi mūsų Šefas, Res
publikos Prezidentas A. SME
TONA, ir žemės ūkio parodą. Va
kare, kupini geriausių įspūdžių, 
grįžome į Kauną.

Ekskursija ypač dėkinga p. A. 
Dzeirersui už malonų ekskursi
jos priėmimą ir globojimą ir 11 
j. skautų dr-vės vado pavaduo
tojui F. Šakaliui už nuolatinį 
rūpinimąsi ir ekskursijos lydė
jimą.

314 • * TIESIU KELIU EISI, LAIMĘ RASI.
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ALYTAUS SKAUTU TUNTAS
Karin. A. Juozapavičiaus laivo 

; vandens sporto šventė.
VII.2. Alytuje — Nemune, prie 

sugriautojo geležinkelio tilto py
limo, buvo miesto jūrų skautų 
kar. A. Juozapavičiaus laivo van
dens sporto šventė.

Ji atidaryta bendru visų lai
vo plaukymo priemonių paradu. 
Be to, kaip tik į tą paradą at
plaukė valtimi devyni PLK Min
daugo laivo jūrų skautai iš savo 
ilgo vasaros reizo. Jie iš Vei
sėjų ežero, po Obeli jos stovyklos, 
pėsčia ir dzūkų vandenimis pa
darė apie 170 km. Mindaugėnai 
gražiai, gerbdami irklu, praplau
kė pro svečius. Šventės progra
moje jie nedalyvavo, nes jautėsi 
nuvargę po ilgokos kelionės. Po 
parado sekė įvairios plaukymo 
varžybos.

Įdomus buvo plaukimas per 
Nemuną. Čia buvo du plauki
niai — skaučių ir skautų. Skau
čių plaukinyje pirma atplaukė S. 
Mikšaitė — per 2:05,2 min, antra 
— O. Plentaitė — 2:12,0 min. 
Skautų plaukinyje: 1) V. Neve- 
rauskas — 1:49,0 min. ir 2) Pa
lubinskas — 1:54,0 min. Toliau 
buvo įvairūs plaukiniai — 50 m 
pavandeniui. Tačiau vėliau pa
tikrinus atstumą, pasirodė, jog

PRIENŲ SKAUTŲ VIETININKIJA
— VI. 4 suruošėm ekskursiją 

po Suvalkiją ir Dzūkus; aplan
kėm Balbieriškį, Simną, Seiri
jus, Druskininkus, Merkinę, Per
loją, Varėną, Daugus, Alytų, Pu
nią ir daug kitų Lietuvos kam
pelių. Ekskursijai vadovavo sktn. 
B. Bučinskas ir p. J. Makulis.

Šefo laužas. VI. 13 Šefo vardi
nių proga suruošėm Užnemunės 
miške laužą. Programa buvo ga
na įdomi—skautiška. Laužą ati
darė ir jam pasisekti daugiausia 
triūso padėjo psklt. J. Noreika.

— Šią vasarą rengiama vieti- 
ninkijos stovykla, keletas skautų 
numatoma siųsti į vadų stovyk
lą, bus nepamirštas ir „geležinis 
vajus“ ir 1.1.

— Netvarka! Į Prienų gimna

Kai mokeisi pirmosios pagalbos, tai gali būti naudingas.

būta ne 50, bet apie 60—65 m. 
Tad rašau tik laimėtojų pavardes 
(be laiko). Skaučių plaukimą 50 
m laisvu stilium laimėjo: 1) S. 
Mikšaitė, 2) O. Plentaitė. Tą patį 
atstumą laisvu stilium plaukė i?? 
skautai; laimėjo: pirmame plau
kinyje — Garbačiauskas, antrame 
— V. Neverauskas. Nugara at
plaukė: 1) L. Misikas ir 2) Gu
daitis. Tą atstumą krūtine plauk
dami, laimėjo: 1) Misikas, 2) Bag
donavičius (ŠKJK narys — sve
čias). Baidarių lenktynes lai
mėjo: 1) Žvaliauskas II ir 2) Stra
vinskas, o laivelių — Palubins
kas.

Be to, buvo nerta, kad kuo il
giau išbūtų po vendeniu. Ilgiau
siai išbuvo panėręs Didžiulis 
1:12,0 min. ir 2) Žekas 1:02,0 min.

Šventės programą dar paįvai
rino šuoliai nuo lentos, komiški 
plaukymai, „riterių kautynės“ 
baidarėse, parodomieji starto 
šuoliai ir plaukymai, vandeninė 
„bomba“ ir pan.

Šventę surengė ir jai vadova
vo karin. A. Juozapavičiaus laivo 
vadas S. Kostelnickis. Deja, gal 
kiek per maža atsilankė svečių. 
Atrodo, kad trūko propagandos.

Germantas.

zijos skaityklą ateina ir Skautų 
Aidas ir Skautybė, bet jie arba 
būna tuojau prirašomi (ypatin
gai ant viršelių) įvairių žodžių 
arba visai suplėšomi ir viešai 
skaitykloje išdėstomi. Reikėtų, 
rodos, į tą netvarką atkreipti dė
mesio.

— Baigė gimnaziją. VI. 15 d. 
baigė gimnaziją ir gavo brandos 
atestatus trys sesės aštuntokės: 
psklt. M. Sakovaitė, psklt. Kr. F. 
Zbierajauskaitė ir psklt. Iv. Zbie- 
rajauskaitė.

— Laimėjo. Per pravestą gim
nazijoj 1938/9 m. m. vokiečių kal
bos konkursą skautai laimėjo tris 
antrąsias vietas: V kl. — K. Tan- 
kevičius, VI — psklt. J. Bukaus
kas ir VIII — psklt. Kr. Zbiera
jauskaitė. A. K-a.

Vienas vyras ne talka: kai keli stos, lengviau pavarys.

UKMERGĖS SKAUČIŲ TUNTAS
Skaučių vasaros darbai. Tun- 

tininkė, skautėms prieš išsiskirs- 
tant vasaros atostogų, išleido 
įsakymą, kuriuo visos atostogau
tojos įpareigojamos:

a) įsigyti skautiškas uniformas,
b) mokytis dirbti laukų darbus,
c) silpniau žinomus mokslo da

lykus pakartoti,

PANEVĖŽIO SKAUČIŲ TUNTAS
— Ginklų fondui auka. Vyr. 

skaučių Gražinos dr-vės skautės 
paaukojo Ginklų fondui 80 litų.

— Išsiskirstėm. Gražinos dr-vės 
skautės išsiskirstė vasaros atos
togoms; atostogų metų visos ruo 
šis į pirmąjį laikotarpį, o rudenį, 
apie rugsėjo mėn., laikys egza
minus.

ŠAKIŲ SKAUČIŲ TUNTAS.

K. Naumiestis. Pavykusi gastrolė.
Dalyvis. Ar iš Kauno buvo tie 

artistai, kurie IV.16. pas mus K. 
Naumiestyj taip gražiai vaidino?

Skautė: Ne, kur čia mus, tokį 
mažą provincijos miestelį, lan
kys Kauno artistai...

Dalyvis: Bet tie kostiumai, pa
statymas...

Skautė: Tiesa, kostiumai ir pa
statymas gražūs, geri, bet vai
dintojai dvigubai geresni, kad 
sutiko mums, naumiestiečiams, 
visa tai parodyti. Juk tai buvo 
mūsų kaimynai — Vilkaviškio 
jaun. skautai-ės.

Dalyvis: Net jaun. skautai-ės?! 
O juk vaidino karalaičiai, kara
laitės, atrodė suaugę ponai, da
mos...

Skautė: Tai čia ir yra visa pa
slaptis. Padaryti iš tų mažučių 
gražius ponaičius, puošnias pa
neles, kurios taip gracingai šoko, 
reikėjo daug darbo, sugebėjimo. 
O padaryti visa tai pavyko ger
biamai poniai Matulionienei, pa
čiai šio veikalėlio — dramati
zuotos pasakos „Bum ir strikt“ 
— autorei. Mums, skautėms, jis 
labai patiko ir mes esam labai 
dėkingos poniai Matulionienei,

d) kreipti dėmesį į saviauklą ir 
stropiai kontroliuoti savo darbus, 
žodžius ir veiksmus,

e) aktingai dalyvauti geležinia
me skautų vajuje,

f) pažinti savo apylinkes,
g) vesti skautiškų darbų die

noraštį. A. Umb.

— Buvo didelė šventė. VI. 11 d. 
Panevėžyje buvo šaulių šventė, 
buvo atsilankęs Kariuomenės Va
das. Parade dalyvavo skautai - 
skautės su savo vėliavomis. Ka
riuomenės Vadas pasveikino 
skautus-es šūkiais: „sveiki skau
tai“ ir „sveikos skautės“.

Tuja.

kad ji maloniai sutiko pas mus 
šį veikalėlį pastatyti.

Dalyvis: Ir aš jums pritariu ir 
tikiu neapsiriksiu pridėjęs, kad 
visi dalyviai buvo labai paten
kinti ir dėkingi vaidintojams ir 
jų vadovams.

Skautė: Bet tai dar ne viskas. 
Dar mes turėjom ir įžodį, tams
ta, rodos, jame nedalyvavai?

Dalyvis: Gaila, kad negalėjau 
atvykti, būčiau dar ką nors įdo
maus pamatęs.

Skautė: Taip, ši diena mums, 
Naumiesčio skautėms, bus labai 
atmintina: įžodis, vakaras ir 
daug daug svečių. Buvo atsilan
kęs net pats Vilkaviškio rajono 
vadas gerb. pulk. Matulionis su 
ponia, keletas mokytojų — skau
čių vadovių ir didelis būrelis 
mūsų broliukų, sesučių — jaun. 
skautų-čių. Mes džiaugėmės, kai 
gerb. pulk. Matulionis rišo mums 
raudonus „šlipsiukus“ ir buvom 
labai linksmos, kai mūsų sve
čiai — jaun. broliukai sesutės — 
puošė mus savo atsivežtomis ži
butėmis. Jutom pavasarį ne tik 
gamtoje, bet ir savo sieloje.

Skautė.

* davęs Žodį drūti kis, o nedavęs— laikykis. • 315
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Sparčiau pirmyn5e^o. Žaužat
Kasmet Lietuvos skautų sąjun

gos Šefo Respublikos Pre
zidento ANTANO SMETONOS 
garbei, Jo vardinių proga, įvai
riose Lietuvos vietose kuriami 
laužai.

Tokius laužus šiais metais su
ruošė Kėdainių, Šiaulių, Vilkaviš
kio, Žagarės skautų tuntai, Kybar
tų, Prienų, Skuodo vietininkijos ir 
eilė atskirų draugovių.

Kai kuriose vietose prie laužų 
suruošimo prisidėjo šauliai, jau
nalietuviai ir kitos organizacijos.

Šiauliuose įvykusio laužo pro
gramos dalis buvo transliuojama 
per radiją.

Mes su šauliais
Birželio mėn. 22—25 dienomis Kau

nas, pilna ta žodžio prasme, buvo su- 
šaulėjęs. Šimtai ir tūkstančiai šaulių 
iš visų Lietuvos tolimiausių kampelių 
suplaukė Į Kauną pasidžiaugti savo 
dvidešimties metų veikla ir ryžtis toli
mesniems darbams.

Į šventę pirmiausia suvažiavo spor
tininkai, nes pirmosios trys šventės 
dienos ir buvo skirtos sportui.

Birželio mėn. 24 d., pasibaigus spor
to varžyboms, visi šauliai nuvyko į Ka
ro muziejaus sodelį pagerbti Nežino
mojo kareivio. Iškilmių metu V. D. 
Karo Muziejui buvo perduota senoji 
Šaulių S-gos vėliava ir vietoje jos bu
vo įteikta 14-kos organizacijų, kitaip 
tariant visuomenės, padovanota Šau
lių S-gai nauja vėliava. Šių organiza
cijų tarpe buvo taip pat ir mūsų Skau
tų Brolija ir Skaučių Seserija.

Po vėliavos nuleidimo apeigų, šau
liai praėjo parado maršu pro Nežino
mojo kareivio kapą, nužygiavo į Dai
nų slėnį, kur įvyko įspūdinga dainų 
šventė. Čia Šaulių S-gą pasveikino 
skaučių seserijos vardu vyr. sktn. Ar
minaitė ir skautų brolijos vardu vyr. 
sktn. pulk. Šarauskas. Po sveikinimų 
žodžių, Šaulių S-gos vadui buvo įteik
tas šauliškas skydas su sekančiu įrašu:

„Lietuvos Šaulių Sąjungai.
Teauga Jūsų šauliška galia. Su 

meile ir pasišventimu širdyse, su gink
lu rankose būkite galingu nepalaužia
mu skydu, saugojančiu mūsų Bran
gios Tėvynės Lietuvos laisvę. 
Kaunas, 1939.VI.24.

Lietuvos Skautai ir Skautės“.

Šią vasarą skautų brolijoje intensy
vus darbas pasireiškia visose šakose.

Skautų skyrius nuo liepos mėn. 8 d. 
Zarasuose pradėjo oro skautų vadų sto
vyklą, kur Aero Klubo instruktoriai 
skautus apmoko sklandyti. Stovykla 
užsitęs iki rugpiūčio mėn pradžios. Be 
to, skautų skyrius yra paskelbęs Ge
ležinį vajų ir atskirus konkursus.

Jūrų skautų skyrius, parburiavęs 
iš Klaipėdos į Šventosios uostą, jūrų 
skautų jachtos, pasišovė šiais metais 
suruošti Šventosios uoste net dvi jūrų 
skautų stovyklas — buriavimo kursus. 
Pirmoji stovykla prasideda liepos mėn. 
16 d. ir pasibaigs liepos mėn. 26 d., 
antroji — prasideda rugpiūčio mėn. 
6 d. ir pasibaigs rugpiūčio mėn. 16 d. 
Į pirmąją stovyklą daugiausia vyksta 
Kauno jūrų skautų tunto skautai, o 
į antrąją — atstovai iš visų Lietuvos 
jūrų skautų vienetų. Į antrąją stovyk
lą — kursus žada vykti ir mūsų broli-

Birželio 25 d. aerodrome įvyko di
džiosios iškilmės — paradas. Čia ke
lios dešimtys tūkstančių uniformuotų 
vyrų ir moterų šaulių kiekvienam žiū
rovui suteikė pasigrožėjimą ir pasidi
džiavimą. Tai buvo jėga, kuriai greta 
kariuomenės patikėtas ginklas ir kuri 
savo drausmingumu, pasiryžimu ir 
drąsa parodė, kad joks priešas mūsų 
tėvynei nėra ir negali būti pavojingas, 
nes visa tauta, tai vienas šaulys.

Kauno skautai ir skautės didžiosios 
Šaulių S-gos šventės metu turėjo pro
gos padėti šauliams, eidami sanitarų 
ir vandens tiekėjų pareigas. Nors dar
bo būta daug, tačiau skautai-ės jiems

Lankėsi užsienių skautai
SUOMIAI.

Liepos 5 d. Kaune, keliolikai valandų, 
buvo apsistoję 8 Suomijos skautai-ės. Suo
miai, dėl laiko stokos, negalėjo, plačiau 
susipažinti su Kaunu ir jo apylinkėmis, 
o turėjo pasitenkinti apžiūrėję Karo mu
ziejų ir dalyvavę vėliavos nuleidimo apei
gose.

Liepos mėn. 5 d. vakare atvykę sve
čiai, jau kitos dienos rytą iš Kauho išvy
ko į Lenkiją.

Atsisveikindami, Suomijos skautai skau
tų brolijos užsienio skyriaus 
sktn. Lauciui įteikė gražiai 
tą suomišką peilį.

vedėjui vyr.
ornamentuo-*

Suomijos skautus Kauno geležinkelio 
stotyje sutiko ir globojo brolijos reikalų 
vedėjas sktn. Zauka.

jos vadas vyr. sktn. pik. J. Šarauskas.
Vadų lavinimo skyrius liepos mėn. 

20—31 d. d. prie Kauno ruošia visų 
skautiškųjų šakų vadų kursus — sto
vyklą.

Užsienių skyrius dar šiomis dieno
mis į Škotijoje įvykstančią pasaulio 
skautų vyčių stovyklą išleido grupę 
mūsų skautininkų — skautų vyčių at
stovauti minėtoje stovykloje Lietuvą 
ir jos skautus vyčius.

Daugelis tuntų, vietininkijų ir 
paskirų draugovių šią vasarą suruošė 
ir dar teberuošia stovyklas, įvairius 
kursus, keliones ir iškylas.

Žodžiu, pergyvenę kelis skaudžius 
mūsų tėvynei smūgius, nepasijutome 
bejėgiais, nepalūžome, o dar su dides
ne energija, su dar didesniu pasiryži
mu ir meile savajam kraštui, kibome 
prie darbo, prie darbo, kurs mūsų tė
vynę puošia ir stiprina. Gražūs šio 
mūsų darbo pavyzdžiai, tai Klaipėdos 
pabėgėlių globojimas, karo sanitaro 
specialybei įsigyti ir kitų krašto gyni
mui reikalingų ir naudingų kursų ruo
šimas.

Būdami kupini jaunatviško entu
ziazmo ir skautiškos nuotaikos, niekuo
met nepailsime dirbę ir aukoję savo 
jėgų mūsų tėvynei Lietuvai.

R. V.

pavestas pareigas atliko su skautiška 
nuotaika ir pasišventimu.

Džiugu dar pabrėžti, kad daugelį 
vyr. skautų ir skautų vadų teko ma
tyti šaulių darniose gretose. Ir jei ku
ris iš skautų per šį Šaulių S-gos dvi
dešimtmetį neturėjo reikiamo amžiaus, 
kad galėtų eiti greta kitų šaulių, jis 
džiaugėsi jiems patarnavęs, visą skau- 
tavimą pašvęsdamas tėvynės meilės ir 
saugumo stiprinimui. Skautiškas pa
tyrimas ir darbai jį artina kariui ir 
šauliui, o juk ateis laikas, kada ir jis 
bus tikras karys.

Alius Z.

LENKAI.
Liepos mėn. 4 d. į Kauną buvo atvy

kę 15-ka Varšuvos lenkų aukštosios pre
kybos mokyklos studentų skautų ir skau
čių ekskursija. Lenkų studentai skautai 
keletai dienų buvo sustoję Kaune ir po to 
išvyko toliau į Latviją, pakeliui sustoda
mi kai kuriose Lietuvos vietose.

Ekskursijai vadovavo Varšuvos aukš
tosios prekybos mokyklos skautas L. Wy
sockis. Lenkų skautus kelionėje po Lie
tuvą lydėjo korp. „Vytis“ psktn. stud. 
Naujokaitis.

Lenkų skautai, viešėdami Kaune, ap
žiūrėjo miestą, muziejus, o vieną vakarą 
A. Fredoje buvo sukūrę ir laužą.

Tenka pastebėti, kad ši lenkų skautų 
ekskursija yra pirmoji, aplankiusi lais
vąją ir nepriklausomą mūsų tėvynę Lie
tuvą.

316 • * DAUGIAU KLAUSYK, MAŽIAU KALBĖK.
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t GENES
(Šis rašinys Skaučių

VARDADIENIS •
Rašinių Konkurse laimėjo 1-ąją vietą). 
Šešupės Nendrė.

kų šeimą aplankė tokios pat žalios mer
gaitės, pasivadinusios skautėmis, tai ir aš 
mačiau..., — liūdnai pasakojo mergaitė.

— O, ar pas jus nebuvo per Kalėdas jų?
— Ne, nebuvo.

Didžiulės baltos snaigės krito žemėn pri
dengdamos ją balta minkšta antklode. 
Snigo „ubago kąsniais“. Tiršta vakaro 
prieblanda supo visą aplinkumą.

Genė skuba iš sueigos. Užbėga dar į 
vaisių krautuvę ir nusiperka gražių rau
donų obuolių.

— Juk šiandie mano vardadienis, — 
pagalvojo Genė, tad vis tik kas nors 
užeis... Ir jos akyse pasivaideno tik ką 
buvusi sueiga, malonus skiltininkės pa
sveikinimas, sesių besišypsą veidai. Genė 
suspartino žingsnius. Tačiau kas tai? — ji 
girdi verksmą. Sustojo ir klausosi. Tik
rai, kitoje gatvės pusėje verkia žmogus. 
Genė tekina perbėga gatvę ir atsiduria 
prieš didelius namus. Ant jo laiptų kiurk
so susirietęs nedidelis berniukas, raudo
nas nuo šalčio kojytes, vos apautas į kiau
rus batukus, parietęs po suplyšusią ser
mėgėle.

— Kas yra, mažyti, ko verki? — pasi
lenkus klausia Genė. Vaikutis išgirdęs 
švelnų moterišką balsą, pakelia ašarų pil
nas akutes ir drebančiomis lūputėmis vos 
girdimai prataria:

— Šalta. ..
Tolimesnį atsakymą vėl nutraukia verks

mas. Genė nebežino ką daryti. Palikti jį 
ir eiti namo? — Gaila vaikučio — juk jis 
sušals. Ieškoti jo tėvų? — Ji ilgai už
truktų ir ką tada pagalvotų mamytė taip 
ilgai nesulaukdama jos grįžtant iš suei
gos? Genės galvoje šimtas klaustukų. Ji 
pasižiūri į vaikutį. Sutinka maldaujantį 
ašarotą vaikučio žvilgsnį ir daugiau ne- 
bedvėjoja. Ūmai paima berniuką ant ran
kų, apsupa jį savo apsiaustu ir skuba.

Tačiau kur? Genė nei pati nežino, bet 
eina. Vaikutis ramiai guli jos glėbyje, bet 
pajutęs Genės žvilgsnį, pakelia akis ir ne
ramus „namo“ išsprūsta iš jo lūpų.

— O kur tavo namai? — klausia Genė. 
Vaikutis valandėlę neatsako, tik vėliau ty
liai prašnabžda:

— Prie tilto...
Dabar ji žino. Perėjusi kelias vien 

vargšų apgyventas gatveles, atsiduria ne
toli tilto. Beeidama pasiveja kažkokią 
moteriškę.

— Ar nežinai, geroji, kieno šis vaikutis?
— paklausė Genė. Nepažįstamoji smalsiai 
įkišo nosį Genės glėbin.

— Fui, panele, visai be reikalo tokį bru- 
dą neši. Čia to girtuoklo Antano vaiks. . .
— pradėjo moteriškė. Genė pasiklausus! 
kur jis gyvena, nuėjo.

Prie pat upės spinksojo žiburėlis. Genė 
pabeldė į surūkusios, pilkos trobelės du
ris. Nieks nei prašė, nei durų jai atidaryti 
nesiskubino. Tad ji pati keliu pastūmė 
duris ir kone griūte įgriuvo į mažutį kam
barėlį.

Prie popieriais uždangstyto lango sto
vėjo suklypęs stalas apverstas viskuo: ir 
indų, ir drabužių, ir knygų — galėjai čia 
rasti. Asloje žaidė du visai mažyčiai vai
kai. Vyriausia mergaitė 9 — 10 metų, 
kažką maišė puode ant ugnies. Ir štai da
bar, kada Genė čia įžengė, visas tas kam
barėlis, visi kas jame buvo, be galo nuste
bo. — Kaip? Tokia graži panelė pas mus? 
Ko jai reikia? — kalbėjo tuščios kambario 
sienos, suklypęs stalas, indai ir kt.

— Ar čia gyvena Antanas N...? — per
traukė mirtiną tylą Genė.

— Taip, čia — tyliai pratarė vyriausioji 
mergaitė.

Genė atbloškė apsiaustą ir pastatė ber

niuką ant žemės.
— Ar čia tavo broliukas? — glostydama 

gelsvas berniuko garbanas, vyresniosios 
mergaitės.

— Taip, tai Jurgutis, mano brolis — 
jau drąsiau atsako mergaitė.

Žodis po žodžio ir netrukus Genė ir 
Onutė buvo geriausios pažįstamos. Onutė 
papasakojo, kad mamytė serga, tėvelis 
dažnai grįžta gintas ir jie net juodos duo
nos kartais neturi. Genės akyse sužibo 
ašaros. Širdimi ir lūpomis tvirtai pasiža
dėjo visomis jėgomis padėti šiai vargingai 
šeimai.

Tolimiausiame kambarėlio kampe kaž
kas sunkiai sukosėjo. Ir Genė tik dabar 
pamatė ten lovą.

— Tai mamytė, — paaiškino Onutė.
Genė priėjo prie lovos. Pagyvenusi, bet 

dar nesena moteriškė nustebusi pažvelgė 
į ją. Genė paklausė kas yra, ką skauda. 
Negalėdama daug kuo padėti, pataisė pa
togiau ligonės lovą, paliko pinigų vais
tams ir prižadėjo rytoj vėl užbėgti. Išei
nant, visų žvilgsniai nukrypo į ją — uni
formuotą skautę.

— Jūs skautė, — nedrąsiai pratarė Onutė.
— O, ar esi kada nors kai ką girdėjusi 

apie juos?
— Ne, tik per Kalėdas, antai, Vyšniaus-

Išlyginamoji mankšta
Mankšta ir sportas šiais laikais išsiko

vojo svarbią vietą jaunuomenės gyveni
me.

Bet vieno dalyko nepamiršk: mankšta, 
kuri tinka tau, gal būt, visai netinka tavo 
draugei, turinčiai kitą profesiją.» Mat, 
svarbu, kad raumenys, kurie visą dieną 
buvo įtempti, atsileistų, o nedirbę raume
nys pasimankštintų.

1. Žmonės, kurie pagal profesiją turi 
dąug stovėti (pardavėjos, gailestingosios 
seserys, mokytojos, darbininkė ir pan.), 
pritaiko sau šitokią mankštą: kojas pri
traukti ir ištiesti, vietoje šokinėti, suptis 
ant pirštų galų, kojas pražergti ir pri
glausti, kelius lenkti ir ištiesti.

2. Žmonės, kuriems tenka daug sėdėti, 
(siuvėjos, valdininkės, fabriko darbinin
kės, mokinės, bibliotekininkės, visos pro
tinį darbą dirbančios moterys ir pan), pri
taiko sau šią mankštą: įkvėpti ir iškvėpti 
(ypatingai svarbu, nes krūtinė darbo metu 
suspausta!), rankas iškelti, rankas sukti 
ratu iš peties, lenkti liemenį į visas pu
ses. Atsigulus aukštelninka: dviračio ju
desiai kojomis, liemenį kelti ir nuleisti, 
kojas kelti, išskėsti, nuleisti, lenkti ke
lius, vietoje bėgti.

3. Lauko, daržo ir sodo darbininkėms:
Kadangi krūtinė lenkiantis susispau

džia, taikoma sėdinčiųjų mankšta, be to, 
trys paskutinieji darbo metu stovinčiųjų 
pratimai.

— O, tau ar patinka skautės? — vėl 
klausė Genė.

— Labai patinka.
— Na, gerai. Kitą kartą daugiau apie 

jas pasišnekėsim, o dabar laikas bus man 
namučių keliauti.

— A, beje, būčiau užmiršusi!
Ir Genė ėmė rišti obuolių maišelį. Vai

kučių akys vėl įsmigo į ją, o kai Genės 
rankose pasirodė didžiulis raudonas obuo
lys, Jurgutis net suplojo rankutėmis.

Apdalinusi vaikus obuoliais, likusius ati
davė sergančiai motinai. Ir tik dabar išėjo 
į gatvę.

Genė jautėsi laiminga. Žengė tvirtu, pla
čiu žingsniu, visai negalvodama ką sa
kys mamytė ar atėjusios pasveikinti drau
gės.

Štai jau bažnyčia, o už jos visai netoli 
Genės namai. Staiga Genė sustoja. Pravi
rus šventoriaus vartelius tyliai varsto vė
jas. Genė tyliai. įsmunka į šventorių. Ten 
stovi žvaigždžių aureloe vainikuota Ne
kalčiausioj! ir lyg mote moja jai prisiar

tinti. Pribėgusi Genė suklumpa prie sta
tulos kojų ir apkabinusi šaltą marmurą 
tyliai pravirksta.. .

— O Motina, padėk man. .., — ir aša
ros krinta tyliai, kartu su snaigėmis, po 
Marijos kojų.

4. Namų ruošą dirbančioms:
Seimininkių darbai ir judesiai labai 

įvairūs, bet vis dėlto judesiai nėra pakan
kamai laisvi ir pilni, ir šeimininkės daž
nai tunka.

Jau darbą dirbdamos šeimininkės gali 
stengtis daryti pilnus judesius: taisyda
mos pagalvius rankas plačiai išskėsti iš 
pečių ir net retkarčiais suploti delnais nu
garoje; šluodamos plačiai užsimoti; trin- 
damos arba plaudamos grindis skuduru, 
nesitūpti, bet šliaužti.

Kiekviena moteris1 ruošdamasi, gali pa
ti sugalvoti įvairių pratimų: imdama ką 
nors iš spintos, dailiai pasistiepti (bet ne 
persitempti!) ir po to laisvai sudribti iš 
pečių ir t. t.

Be visų šių natūralių judesių, šeimi
ninkė negali apsieiti be kelių kas rytą ir 
kas vakarą atliekamų pratimų: malkų ka- 
potojos judesių, rankas ratu sukti iš peties, 
lenkti liemenį į visas puses, šokinėti, eiti 
ant pirštų galų ir pratimai aukštelninka.

Visi pratimai pradedami kvėpavimo 
pratimu bent penkis kartus įkvėpiant ir 
iškvepiant orą. Visi pratimai daromi ati
darius langą arba, dar geriau, lauke. Pra
timai kartojami 6—10 kartų. Ne per daug 
pavargti ir per greit nemesti: laikytis vi
durkio. Po sunkaus, įtempto fizinio dar
bo, visuomet sveika stipriai papurtyti ko
jas ir sudribti iš liemens, laisvai nulei
džiant rankas. Šie pratimai daro raume
nis vėl elastingus.
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Virvinės kopėčios

Virvinės kopėčios kartais gali geriau 
praversti, kaip paprasta virvė arba čiry- 
la. Pastaroji kad ir gerai tinka kalinių 
kilpos pagalba nusileisti, bet, esant reika
lui dažniau leistis ir kopti aukštyn, vir
vinės kopėčios tinka daug geriau.

Prieš išaiškindami, kaip sumegzti tas 
kopėčias, išmokysime jus vieno mazgo, 
būtinai reikalingo tam dalykui, taip va
dinamo vidurinio mazgo. Tą vardą gavo 
jis dėl savo panaudojimo lipant į kalnus: 
pirmasis ir paskutinysis virvę prie savęs 
pririša paprastu pagalbos mazgu, o visi 
tarp jų esantieji rišasi viduriniu mazgu. 
Išmokti jį visai nesunku.

A

1 br. 2 br.

Pirmiausiai padarykite dvi kilpas C ir 
D, kad kirstųsi taškuose E ir B, kaip pa
rodyta 1 brėž.

Tada virvę paimkite taške A ir trauki
te per apačią E, viršum B (2 br.), ir su- 
veržę gausite kilpą K (3 br.), kurios didu
mas priklausys nuo pirmųjų kilpų C ir D.

3 br.

Įgudę rišti tą mazgą, galite pradėti ir 
kopėčias.

Paimkite dvi virves vienodo ilgumo ir 
galus U ir Z duokite laikyti kitam skau
tui arba pritvirtinkite kur nors. Taške V 
(UV ir ZT ilgumo turi užtekti kopėčioms

5 br.

pririšti prie medžio) reikia, virvę VO lai
kant kaire ranka, dešiniąja padaryti dvi 
kilpas viduriniam mazgui surišti tokiu 
būdu:

1. Mazgas turi būti surištas iš virvės 
dalies VO, ne iš VU.

2. Kilpos ilgumas, sutraukus mazgus, 
turi būti toks, kokio platumo norima pa
daryti kopėčias.

Kaip gerai sudėti kuprinę
Suspausti pamidorai, šlapios kojinės, 

plyšęs cukraus maišelis ir ištekėję skys
čiai iš butelio, susimalę kuprinės dugne — 
pats išsigąsi, norėdamas toje marmalynėje 
atrasti duoną. Visgi gali taip ir nebūti. 
Štai keletas patarimų:

1. Nevartoti popierinių maišelių, o mo
tutės paprašyti pasiūti drobinius.

2. Vaisius dėti į kietas dėžutes.
3. Jei nėra, iš vidaus prie nugaros pri

siūti didelę pertvarą kojinėms ir balti
niams.

4. Smulkmenas: siūlus, elektros švy
turėlį, degtukus, ir kt. sudėti visus į 
atskirą dėžutę ir, jei bus vietos, įkišti į di
džiąją kišenę iš lauko pusės.

5. Drabužius niekad neperkabinti per
uždarą, kad neplevėsuotų vėjyje. Apsiaus
tą, apklotą ir pan. suvynioti (susukti), 
kaip kareivių. G.

Toliau dar vienas pagelbininkas turi 
laikyti mazgą V, o rišėjas, atmatavęs vir
vėje ZP galą ZT, kuris turi būti lygus 
UV, per viduriniojo mazgo kilpos viršūnę 
suriša paprastą audėjų mazgą.

Tuom pirmoji pakopa baigta. Sekančią 
rišti tuo pačiu būdu, tik pakeisti mazgus; 
pvz., kairėje pusėje iš viršaus žemyn eis: 
vidurinis mazgas, audėjų mazgas, viduri
nis, audėjų..., o dešniėje atvirkščiai: au
dėjų, vidurinis, audėjų ir 1.1.

Neužmirškite kiekvieną pakopą rišdami 
tuojau gerai suveržti. Kreipkite dėmesį, 
kad atitinkami atstumai visoms pakopoms 
būtų lygūs. Jei ne, gausite įvairiausių geo
metrinių figūrų kombinaciją, tik ne ko
pėčias.

6 br.
Lieka kopėčias viršuje pririšti inkaro 

mazgu arba mirties kilpa (5 br.) prie ša
kos, apačioje gi pritvirtinti dviem kuole
liais prie žemės, kaip rodo (6 br.).

Tokios kopėčios gali išlaikyti ir nemažą 
krovinį, jei tik bus padarytos iš ne visai 
plonų virvių. vKeB.

-Jvojų pcie^iuca
1. Jei tavo pėda silpna, pakilimą skau

da, nueik pas gydytoją. Teisingas gydy
mas arba mankšta dažnai pataiso arba vi
sai išgydo koją.

2. Jei tavo kulnų raumenys silpni, iš 
anksto sustiprink juos, aplipinęs leuko- 
plastu.

3. Kasdien plauk kojas.
4. Ko dažniausia, o kelionėje kasdien, 

keisk kojines.
5. Pasirūpink, kad kojinė būtų nė per 

didelė, nė per maža. Ji neturi raukšlėtis 
ir neturi tavo kojos per daug aptempti.

6. Nenešiok suplyšusių kojinių arba 
kojinių, suadytų tokioje vietoje, kur jos 
gali trinti koją.

7. Pasirūpink, kad batai būtų nė per 
dideli — susitrins pūslės, nė per maži — 
įsimes mėšlungis.

8. Batų didumas ir forma turi būti 
pritaikyti jų tikslui; kelionėje juose turi 
tilpti pora storų kojinaičių.

9. Nekeliauk naujais batais: sugadinsi 
visą malonumą sau ir savo draugams. Imk 
senus, tvirtus batus, ilgais auliukais ir 
storais padais. Niekuomet nekeliauk lang- 
vais medžiaginiais arba guminiais batu
kais.

10. Ištepk batus alyva, kad jie būtų 
minkšti ir nepraleistų vandens.

11. Kasryt įbarstyk į batus talkum 
pudros arba šiaip pudros, vartojamos to
kiems tikslams.

12. Pūslėms arba žaizdoms gydyti var
tok dezinfekciją.

Patepk apatinę pūslės dalį spiritu arba 
jodu. Sterilizuok (dezinfekuok) adatą 
liepsnoje. Jokiu būdu nepaliesk dezinfe
kuoto adatos galo pirštais. Perdurk pūs
lės apatinį kraštelį keliose vietose ir at
sargiai išspausk vandenį arba kraują. 
Spausk iš pūslės šonų. Kraujui arba van
deniui išbėgus, užbjntuok koją dezinfe
kuotais bintais.

Senas jūrų skautas kandidatą moko maz
gus raišioti.

318 • * VISAS PASAULIS ATJAUČIA TVIRTOS VALIOS ŽMONES.
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JLaiilcas
iltaityto^ojns

Auksinė saulė slėpėsi už miško,
Ir vakaras tamsiais, tyliais šešėliais supos. 
Mėnulis sidabru sutvisko, 
Parodęs savo besišypsančias lūpas.
Šį paslaptingą, šviesų vakarą
Slapčia keliausiu aš toli, toli,
Keliausiu pro spindintį, it krištolas, ežerą, 
Pro rymantį smūtkelį pakely.
Keliausiu aš į žalią, tamsų mišką, 
Kur stovyklauja broliai mūs mieli, 
Kur vakaro tamsoj laužai ištryško 
Ir aidi daina ritminga ir gili.
O auštant, kai dangus raudonuos,
Ir žemei jis bers gražiausius dažus,
Sugrįšiu atgal aš daug prisvajojęs,
Pasakęs: „Tik skautams miškas toks gražus".

J. P o k š t a s.

Mielas Broli!
Esi skautas ir nori turėti sveiką kūną. Jei iš 

prigimties esi stiprus ir sveikas, Tavo pareiga yra 
išsaugoti gerą sveikatą. Jei esi silpnas ir ligūstas, 
atėjo laikas būtinai pataisyti savo sveikatą. Pa
klausk ką nors, kokia priemonė tapti stipriu geriau
sia. Jis Tau atsakys: „Sportas geriausia priemonė".

Esu įsitikinęs, kad Tu sportininkas, ir aš Tavęs 
klausiu: — Kodėl sportuoji? Tu nusišypsai ir at
sakai: — Kad likčiau sveikas ir stiprus. — Ne, — 
atsakau aš, — Tu sportuoji, kadangi nori linksmai 
praleisti laiką. Tu turi teisę linksmintis ir daryti 
kas Tau įdomu, bet kodėl Tu tada sakai, kad spor
tuoji dėl savo sveikatos? Šių laikų rekordų sportas 
nėra, tarp kitko, sveikas (nusiramink, prašau, ir skai
tyk toliau). Tai ne mano asmens, bet kiekvieno nuo
širdaus gydytojo nuomonė. Sportas beveik visuo
met lavina raumenis ir, jei labai daug sportuojama, 
teikia grožio kūnui.

Yra, tačiau, daugybė žmonių, kurie turi stiprius 
raumenis ir vis dėlto serga, ir, atbulai, tokių — jų 
skaičius daug didesnis — kurie sveiki, bet neturi 
stiprių raumenų. Ką, tiesą pasakius, nori pasiekti 
savo nepaprastai stipriais raumenimis? Juk neketini 
girtis savo jėga? (Tą daro tiktai pusberniai).

Vienintelė grubaus sporto nauda sveikatai yra, 
kad jis augina raumenis. Tas dabar paaiškėjo, tiesa?

Kodėl, tat, rekordų sportas kenksmingas? Kal
bėkime, pavyzdžiui, apie dviračių lenktynes. Kas 
jose dalyvauja, turi būti sveikas ir stiprus, tai ne
abejotina, ypač, jeigu jis daro kelionę „aplink Lie
tuvą". Bet taip pat neabejotina, kad vaikinas, lenk
tynių dalyvis, nemirs senatvėje, nes jis taip ilgai 
negyvens. Padaręs kelias tokias keliones, vaikinas 
baigtas. Kodėl, ko jam trūksta? Visai paprastai: 
gydytojas jam praneša, kad jo širdis nesveika.

Sportininkai žino, — arba bent jaučia — kas jų 
laukia, bet garbė, pinigai ir noras pasirodyti jiems 
svarbesni už sveikatą ir ilgą gyvenimą. Per ilgai 
lošdamas futbolu save per daug nuvargini. Širdis 
nukenčia, nes kraujo spaudimas per didelis. Apie 
visokias kitas pasekmes, kaip peršalimą, plaučių už
degimą sušilus jau nekalbame.

Be šitų kenksmingų sporto rūšių yra dar tokių, 
kurios mažai arba visai nekenkia. Tokio sporto rū
šys nelabai mėgiamos, nes nėra pakankamai šiurkš
čios ir laukinės.

Kadangi daugelis gydytojų smerkia rekordinį 
sportą, nedalyvauk jame ir pasirink ramesnę sporto 
rūšį. Tu ją greit pamėgsi.

Kasryt ir kasvakar sąžiningai atlik savo mankš
tą ir įsitikinsi, kad vaisiai ko geriausi.

Be to, būk linksmas iškylautojas, nes gamtoje 
Tavęs laukia įvairūs nuotykiai.

Tu pats pripažįsti, kad skautas, kuris kalba ir 
skaito vien tiktai apie sportą, nėra skautas, bet pa
prastas berniukas, kurio nuomonė yra minios nuo
monė ir kuriam skautybė nelabai terūpi. Dr.
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PĖDSĖKA
XVIfl. GYVULIŲ PĖDSAKAI.

Bendros žinios.
Berniukai visuomet labiau domisi tokiais judančiais daly

kais. Jų dirbami modeliai paprastai važiuoja, sukasi arba net 
skrenda. Gyvuliai juos patraukia, nes žadina jų medžioklės 
instinktus. Taigi, jie labiau susidomi pėdsėka, kada tenka sekti 
ir studijuoti gyvą padarą.

Iki šiol kalbėjome apie pastabumą, išvadojimą ir paprastą 
pėdsėka: visi šie skyriai skina kelią į sunkesnių lavinimosi sritį 
— gyvulių pėdsakų sekimą. Nors šis dalykas žymiai sunkes
nis, kartais vis dėlto teks pradėti pėdsėkos lavinimą iš šio taško, 
norint, kad berniukai iš viso susidomėtų šiuo dalyku. Net ir 
miestuose yra pelių, žiurkių, kačių ir šunų, kurių pėdsakai taip 
pat įdomūs stebėti.

Galima pradėti pėdsėkos lavinimą iš šios vietos, bet reikia 
pabrėžti, kad rezultatai nebus tokie geri, kaip perėjus visus pa
ruošiamuosius laipsnius. Bet skautams susidomėjus pačiu daly
ku, galima grįžti atgal ir padėti gerus pagrindus. Paprastai pa
grindinės žinios ignoruojamos, ir skautai niekad nepasiekia aukš
to išsilavinimo laipsnio ir palieka menki diletantai.

Norint pramokti sekti gyvulių pėdsakus, reikia nuodugniai 
išstudijuoti dažniausiai pasitaikančių gyvulių papročius ir būdus, 
ir išmokti pažinti jų kojų pėdsakus.

Teoriškoji šių studijų dalis aptaria įvairių rūšių gyvulių 
anatomiją, pirmiausia kojų išvaizdas.

Gyvulių pėdų rūšiavimas.
Tikima, kad visi gyvuliai kadaise turėjo penkis pirštus ir 

vartojo juos kaip gorila. Ilgainiui, tačiau, kiekviena gyvulių rū
šis, gyvendama skirtingose sąlygose, įgijo savo būdingus bruo
žus. Savaime aišku, kad kojos išvaizda, taikydamasi prie nau
jųjų sąlygų, taip pat pasikeitė, kol išsiskyrė trys pagrindinės 
grupės.

Pirmajai grupei priklauso meškos, ežiai, beždžionės 
ir gorilos, ūdros, zuikiai, triušiai ir pan. Žodžiu, visi vaikščio- 
ją visa pėda gyvuliai. Jūs, tur būt, pastebėjote, kad žmogus 
taip pat vaikšto visa pėda.

Antrajai grupei priklauso gyvuliai, vaikščioją kojų 
pirštais, t. y., pirštų pilveliais, paprastai, keturių pirštų pilveliais, 
pvz., šunes ir katės, leopardai ir šakalai, tigrai ir hienos — 
trumpai sakant, visi gyvuliai, šunų ir kačių giminės.

Gyvuliai, vaikščioją pirštų galais, kaip baletininkai. priklau
so trečiajai grupei Per ilgus šimtmečius visi arba ke
turi jų kojų pirštai suaugo į tą, ką mes vadiname kanopa, pvz., 
arklio, zebro, mulo (jų kanopos neskeltos) ir karvės, stirnos, 
avies ir ožkos (jų kanopos skeltos).

Suskirstymas į skeltų ir neskeltų kanopų rūšis įdomus ir 
tuo, kad gyvuliai, skeltomis kanopomis, išskyrus kiaulę, atrajoja. 
Žinant šį vieną dalyką, galima daryti daug išvadų apie šių gy
vulių praeities gyvenimą.

Bet nepakanka skirti gyvulius pagal jų kojų išvaizdą, nes 
galima skaudžiai apsirikti, ir beieškant stirnos pagal skeltnagį 
pėdsaką, galima užtikti paprastą kiaulę!

Gyvulių rūšiavimas pagal jų sudėtį.
Antras dalykas, į kurį turime įsigilinti, yra gyvulių kūnų 

sudėtis ir jų eisena, pareinanti nuo šios sudėties.
Šiuo atžvilgiu gyvuliai paprastai skirstomi į 4 grupes.
Pirmajai grupei priklauso gyvuliai, kurių ilgis pro

porcingas ūgiui, kojos taip pat proporcingos ir beveik vienodai 
ilgos, pvz., arkliai, galvijai, stirnos, šunes, katės ir pan.

Antrajai grupei priklauso zuikiai, triušiai, voverys, 
kengūros — tokie gyvuliai, kurių užpakalinės kojos daug ilges
nės už priešakines.

Trečiosios grupės gyvuliai turi trumpas kojas, paly
ginti, su kūnu, pvz., ūdros, šeškai, kiaunys ir pan.

Bebrai, ežiai, spygliuotosios kiaulės, opšrūs ir panašūs gy
vuliai priklauso ketvirtajai grupei, nes jų kojos labai 
trumpos, palyginti su jų riebiais kūnais.

(aukštai kairėje), lapėsŪdros
(aukštai dešinėje), pony (viduryje) 
ir karvės (apačioje) pėdų atspaudai. 
Jų pėdų atspaudų didumas nepro
porcingas pagal jų tikrąjį didumą.

aiškiai pamatyti kiekvieną judesio 
deda kojas įstryžai; pirma eina

Nelengva priskirti gy
vulį tiktai vienai iš šių 
grupių pagal jo eiseną: 
esama gyvulių, kurių ei
sena turi dviejų grupių 
charakteringų bruožų. 
Kartais, pavyzdžiui, labai 
sunku pasakyti, ar vove
rys priklauso antrajai, ar 
trečiajai grupei. Mačiau 
voverių, kurios šoka, pa
sispirdamos užpakalinė
mis kojomis, ir tokių, šo
kančių visom keturiom. 
Vadinasi, turi būti papil
domų grupių, kurioms 
priskirtume pagal vietą ir 
gyvenimo būdą pradedan
čius Skirtis gyvulius.

Paprasta eisena yra 
pagrindas, kuriuo lygina
me pėdsakus, bet, kalbė
dami apie pirmąją grupę, 
turime taip pat išnagrinė
ti proporcingų gyvulių 
bėgimą zovada ir risčia. 
Paimkime vieną gyvulį ir 
įsigilinkime į jo eiseną. 
Arklys yra paprastas ir, 
gal būt, geriausias pavyz
dys. Jei pasitaiko proga 
pamatyti bet kokio gyvu
lio sulėtintą judesį kine, 
.urėtumėt būtinai nueiti, 
nes tiktai tokiu būdu gali 
elementą. Eidamas arklys 
priešakinė dešinioji koja, paskui užpakalinė kairioji, paskui prie
šakinė kairioji koja, o pagaliau užpakalinė dešinioji. Vadinasi, 
kojos keliamos viena po kitos, ir mes galime išgirsti keturius 
bildesius, o ne vieną koją paskui antrą viename šone. Visi šios 
rūšies gyvuliai, išskyrus kupranugarį, eina šiuo būdu. Paprastas 
kupranugaris, ne toks, kurį specialiai mokė jodinėjimo tikslais, 
kelia dešiniąją priešakinę, dešiniąją užpakalinę, kairiąją prieša
kinę ir kairiąją užpakalinę koją. Visas gyvulys svyruoja nuo 
vieno šono ant antro; toks judesys ne tik nepatogus, bet ne 
kartą pragaištingas jojikui. Galėtume beveik priskirti žirafą 
prie išimčių, bet ji priklauso vienai iš šalutinių grupių!

Arklio pėdsakai nevienodi. Sunkus, krovinius vežąs ark
lys eina kitaip, kaip lengvas bėgikas. Užpakalinių kanopų pėd
sakai būna už, virš arba net prieš priešakinių kanopų pėdsakus. 
Bėgimas risčia arba zovada mažai kuo skiriasi nuo ėjimo. Kojos 
dedamos ta pačia tvarka, bet girdime tiktai du bildesiu, nes dvi 
kojos siekia žemę beveik vienu laiku. Pėdsakai tiesesni, beveik 
vienoje linijoje, nes gyvulys geriau išlaiko pusiausvyrą ir sten
giasi dėti kojas po savimi, kad mažiau svyruotų. Užpakalinės 
kojos pėdsakas bus beveik prieš priešakinės pėdsaką, ir tarpai 
tarp žingsnių bus daug didesni.

Treniruojamas lenktynėms arklys kelia abi dešiniąsias ir 
abi kairiąsias kojas beveik vienu metu, bet jis tai išmoksta po to, 
kaip tos kojos surišamos dirželiu. Indijoje ir Afrikoje yra arkliu
kų, kurie iš prigimties moka šitaip bėgti. Aišku, kad tai jojikui 
labai patogu.

Bėgimas zovada yra, tiesą pasakius, visa eilė šuolių. Užpa
kalinės kojos spiria gyvulį pirmyn, priešakinės išlaiko kūno pu
siausvyrą. Todėl užpakalinės kojos dedamos beveik greta viena 
antros, o priešakinės atskirai viena paskui antrą. Pėdsakai atro
do kaip padidinti triušio pėdsakai.

Antrosios grupės gyvuliai turi tiktai vieną eiseną, nors grei
tumas, žinoma, ją kiek pakeičia. Turį ilgesnes užpakalines ko
jas gyvuliai šokinėja, kaip varlės; jų pėdsakai panašūs į bėgan
čio zovada arklio pėdsakus: užpakalinės kojos keliamos arba 
metamos prieš priešakines. Kitų trijų grupių gyvuliai turi trum
pesnes užpakalines kojas.

Šuoliai, daromi trečios grupės gyvulių (ilgi kūnai, trum
pos kojos), yra labai savotiški, panašūs į gyvatės judesius: prie
šakinės kojos pasikelia nuo žemės ir vėl nusileidžia, gyvulio kū
nas susiriečia kaip lankas ir užpakalinės kojos pašoksta ir nu-
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sileidžia tuoj už priešakinių kojų. Žemėje matome vieną porą 
pėdsdkų po kitos, su vienodais tarpais. Atsitiktinai šios grupės 
gyvuliai pašoka visomis keturiomis kojomis.

Ketvirtosios grupės gyvuliai labai riebūs ir retai skuba. Jie 
paprastai lėtai juda arba krypuoja, jų eisena plati, užpakalinės 
kojos įsuktos į vidų. Išgąsdinti, jie šoka, bet tarpai tarp atskirų 
pėdsakų trumpi.

Šie du suskirstymai grupėmis nėra labai moksliški, bet visur 
priimti. Jie palengvina ir suprastina pažinti bet kokį pastebėtą 
žemėje pėdsaką ir padeda nustatyti gyvulio būdą ir papročius.

Kaip visur, taip ir čia, reikia nemaža praktikos, žinių ir 
meilės.

XIX. GYVULIŲ PĖDSAKAI. 
Charakteringi bruožai.

Gyvuliai, kaip ir žmonės, turi savo individualų būdą eiti: 
vienos rūšies eisena skiriasi nuo kitos ir vieno tos pačios rūšies 
gyvulio eisena skiriasi nuo kito.

Bušmenai iš prigimties moka ir yra dar specialiai mokomi 
savo amato. Norėdami parsigabenti arklį iš ganyklos, jie turi 
atspėti, kur yra jiems reikalingas arklys. Jie žino, kad arkliai 
dienos metu ganosi mėgiamoje vietoje, o rytą eina atsigerti 

Trylikos metų berniukas buvo kartą nusiųstas pargabenti 
arklį. Jis išėjo rytą ir grįžo apie vidudienį pranešdamas, kad 
arklio nėra. Nebuvo jo tarp įvairių arklių grupių, nebuvo jo 
pėdsakų ir ant žemės. Berniukas buvo apžiūrėjęs visą penkių 
kilometrų ganyklą ir patikrinęs 170 arklių! Paskui paaiškėjo, 
kad berniukas neapsiriko: arklys buvo rastas kitoje ganykloje.

Matome, kad net arklio pėdsakai skiriasi. Jeigu arklys 
kaustytas, jo pėdsaką atskirti dar lengviau, nes pasaga papras
tai taikoma prie arklio kanopos didumo ir formos.

Visų gyvulių žingsniai ir būdas, kaip jie stato savo kojas, 
yra charakteringi. Skeltanagių gyvulių nagų didumas ir atstu
mas vienos pėdos dalies nuo kitos yra įvairūs.

SKAUTYBEJE BERNIUKAMS yra pasakojama apie vogtų 
kupranugarių sekimą. Vienu atveju pėdsakai buvo po kiek lai
ko rasti, o kitu atveju pėdsekys pėdas atsiminė visus metus ir 

tik tada rado pavogtą kupranugarį.
Skeltanagių pėdos atspaude tarpai 

pareina nuo gyvulio amžiaus, lyties 
ir p. Pastebėta, kad suaugusių gal
vijų nagų tarpai yra labiau išskėsti 
priešakinėse galūnėse, o jaunų gyvulių 
— užpakalinėse galūnėse. Be to, vy
riškosios giminės galvijas turi tieses
nius nagus už moteriškosios giminės 
galvijo nagus. Abi nago pusės nevie
nodo didumo ir formos.

Negalima duoti tikslių nurodymų, 
kaip skirti vieno gyvulio pėdsakus nuo 
kito tos pačios rūšies gyvulio pėdsakų. 
Galima tik duoti vieną kitą pavyzdį. 
Galvijų, avių ir kiaulių pėdsakai eina 
dviem tiesiom linijom ir visų keturių 
kojų pėdos aiškiai matomos. Avis tu
ri mažokus, smailius nagus; kiaulė 
minkštoje žemėje palieka mažus už
pakalinių nagelių pėdsakus; ožka stato 
savo užpakalines kojas prieš priešaki
nes kojas ir nagai yra nesimetriškai 
skelti.

‘ Gyvulių grupei, vaikščiojančiai 
pirštais, priklauso visi kačių ir šunų 
giminių žvėrys. Palyginę šuns ir ka
tės pėdsakus, matome didelį skirtumą. • 
Šitas skirtumas charakteringas abiem 
žvėrių tipam ir yra kilęs iš jų praei
ties gyvenimo ir vietos. Šuo, kaip ir 
arklys, palieka zigzago pėdsakus ir vi
sos keturios kojos atsispaudžia dvie
jose lygiagrečiose linijose. Prijunkęs

T, .. . v . . , . prie namu, šuo sutingo ir jo eisenaKates ir sunies nesakai. . , .v, . , . _ ,, .. nėra visuomet aiški, bet nagų žymes
' e ’ visuomet pastebimos. Senais laikais

šuo maistą turėdavo susimedžioti, kaip jo laukinis pusbrolis — 
vilkas tą daro ir šiandien. Medžioti šuniui padėdavo jo greitis. 
Šuns nagai apsaugoja minkštus padus, kad šie nesusitrankytų į 
kietą žemę. Šuniui, medžiojant, nerūpėdavo kojas statyti be
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Veršio

Pėdos nuospaudos: veršio 
(aukštai kairėje), kiaulės 
(aukštai dešinėje), avies 
(žemai kairėje) ir elnio 
(žemai dešinėje). Mastelis 

1:2.

Kiaulės

Avies. Elnio.

triukšmo, todėl jis jas statydavo, kur ir kaip būdavo patogiau, aiškiai atsispaudžia.

Katės pėdsakai, palyginti, tiesūs. Katė, kaip ir jos lauki
niai giminaičiai tigras ir leopardas, gyveno džiunglėse ir savo 
grobį turėdavo užklupti iš pasalų. Jai ne tiek rūpėdavo greitis, 
kiek pasalumas, atsargumas, tyla. Ji dėdavo savo užpakalines 
kojas į tas vietas, kur būdavo buvusios priešakinės kojos, nes 
kitaip jos užpakalinės kojos būtų galėjusios užminti ant šakutės 
ar kito, triukšmą sukeliančio, daikto. Katė, būdama geras pėd
sekys, išmoko išlaikyti pusiausvyrą ir kojas dėti po savo kūnu. 
Ji gali lengvai pralysti pro krūmus ir mažas skyles. Nagai jai 
reikalingi grobiui sudraskyti, nes ji neturi' tokių tvirtų dantų, 
kokius turi šuo, todėl katės nagai įtraukiami — paslepiami, kad 
neatšiptų.

Šuo palieka keturių kojų pėdsakus ir nagų žymes, katė 
palieka tik dviejų ir nepalieka nagų žymių. Tiktai leopardas 
skiriasi nuo kitų kačių: jam, kaip ir šuniui, grobiui sugauti rei
kalingas greitumas.

Lapės pėdsakai panašūs į mažo šuns pėdsakus: lyginant su 
ilgumu, jie yra siauresni, tarp pirštų ir padų yra plaukų žymės 
ir užpakalinių kojų padai mažesni už jų pirštų atspaudus. Nors 
lapės kojų pėdsakai panašūs į šuns pėdsakus, bet jos eisena pa
našesnė į katės eiseną. Šuo kojas stato lyg drėbdamas ir mėgsta 
purvinas vietas, o lapė eina tiesiai ir vengia šlapių ir purvinų 
vietų. Paprastai ji, kaip ir katė, deda savo užpakalinių kojų pė
das į vietą, kur buvo dėtos priešakinių kojų pėdos, ir nemėgsta 
vietų, kur žmonių vaikščiota.

Gyvulių, kurie eina pirštais, turi priešakinių kojų padų 
užpakalinę dalį įgaubtą ir užpakalinių kojų padų tą pačią dalį 
turi išgabtą.

Visi čia minėti gyvuliai yra proporcingi, nors jie ir skiriasi 
savo kojų ypatumais.

Gyvulius, kurių užpakalinės kojos ilgesnės už priešakines, 
lengviausia pažinti pagal jų pėdsakų didumą ir tarpą tarp atski
rų pėdsakų.

Šiuo atveju ypač svarbu įsidėmėti, kurion pusėn gyvulys 
keliavo, nes kai kurie, ypač neprityrę skautai, negali suprasti, 
kad kai kurie gyvuliai eidami užpakalines kojas pastato pirm 
priešakinių.

Trečios trumpų kojų gyvulių tipai taip pat įvairūs. Skir
tumai pareina daugiausia nuo šuolio ilgumo, o ne nuo indivi
dualinių žymių ar pėdsakų didumo. Uodega liečia žemę tarp 
dviejų kraštutinių kojų pėdsakų. Žiurkės savo uodegą velka la
biau, kaip pelės. Sunku atskirti vandens žiurkės nuo paprasto
sios žiurkės pėdsakų, bet čia nusveria aplinkybės.

Tarp riebiųjų žvėrių, opšrus (barsukas) deda savo užpa
kalines kojas įstryžai per priešakines ir atspaudžia savo tris na
gus, spygliuotoji kiaulė kreipia savo priešakines kojas į vidų ir 
atspaudžia keturius ilgus nagus.

Šis Skyrius labai neišsamus ir teduoda kelis bendrus pa
aiškinimus ir nurodymus, bet plačiau kalbėti neleidžia nei vieta, 
nei laikas. Klišių dedam ne daug, nes tikimės, kad skautai pa
tys seks ir pieš gyvulių pėdsakus, ir keli piešiniai atitiks pėdsa
ko tikrą didumą. Galima vartoti dažus ir nuspausti naminių 
gyvulių kojas, bet reikia nepamiršti, kad pėdsakai žemėje ne taip

Pėda.
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Trumpas įvadas:
Skelbimas laikraštyje:

Vasaros sezonui (VI.1—IX.1) reika
linga prityrusi kambarinė.
Pasiūlymai raštu su liudijimais.

Pajūrio pensijonas, Palanga.

Panelei Anicetai Kaupiutei, Kaune.

Gerbiamoji,
Dėkoju už Tamstos laišką ir p. Vili

mienės liudijimą. Pasiteiravusi pas poną 
Juškų, kurį Tamsta savo laiške minėjai, 
pranešu Tamstai, kad galite VI.1 stoti tar
nybon. Geležinkelio išlaidas grąžinsiu. 
Prašau pranešti, kuriuo traukiniu Tamsta 
atvyksi, kad galėčiau pasiųsti sargą auto
buso stotin daiktų pargabenti.

Ponas Juškus taip nuoširdžiai užtarė 
Tamstą, kad pasiryžau skirti Tamstai 
atskirą kambarį, nors ir pastogėje, nes ki
tos tarnautojos turi bendrą kambarį. 
Tamstos kambarys bus šalutiniame name, 
kur turėsi tvarkyti ir aptarnauti 16 kam
barių. Turėsi dėti visas pastangas, kad 
mano svečiai būtų patenkinti. Grindis 
tvarkys Tamstos padėjėja.

Atleidimo iš tarnybos sąlygos įprastos, 
bet svečiams tris kartus pasiskundus, pa
liekame sau teisę atsakyti vietą.

Laukiu Tamstos pranešimo,
V. UOGINIENĖ.

Poniai Uoginienei, Palangoje.
Gerbiamoji Ponia,
Dėkoju už Tamstos malonų laišką, pra

nešu, kad dėsiu visas pastangas Tamstos 
svečiams įtikti.

Atvyksiu gegužės mėn. 31 d. 9 vai. 
Su aukšta pagarba,

ANICETA KAUPIŪTĖ.

Brangūs, brangūs Tėveliai,
Valio! turiu gerą tarnybą Palangoje! 

Ponas Juškus rekomendavo mane, ir vis
kas tvarkoje. Mano diplominis darbas bus 
atspaustas!

Man labai gaila, kad negalėsiu Tamstų 
dabar atlankyti. Sakau „dabar", nes ru
denį, gerai uždirbusi, tikrai parvažiuosiu.

Prašau manimi nesisieloti ir pamiršti, 
kad Tamstų laikais toks žygis buvo neįma
nomas. Šiais laikais reikia imti kas pasi
taiko. Ir ilgiausia vasara baigiasi!

Bučiuoju Tamstoms rankas,
Tamstų duktė ANICETA.

*
Kai traukinys sustojo Kretingoje, lijo 

kaip iš kibiro. Lagaminą laikydama vie
noje rankoje, skėtį ir piniginę antroje, 
Aniceta išėjo iš stoties, vietos autobuse 
išsikovoti. Žmonių buvo ne per daugiau
sia, bet du autobusu bematant prisėdo su
augusių ir vaikų, ir padavė trečią. Jame 
Aniceta ir rado visai patogią vietą. Net 
lagaminą įsinešė, kad autobuso stoge ne
sulytų.

Kelyje į Palangą Aniceta jautėsi kaip 
prieš egzaminą: ir savotiškai baisu ir įdo
mu, ar išlaikysi. Gyvenimo neišlepinta, 
ji buvo pasiryžusi ištęsėti ir į viską žiū
rėti kaip į nuotykį, o nuotykius ji iš ma
žens labai mėgo. Draugovėje dar niekas 
nežinojo apie šį naująjį žygį; tesužino tik 
po visa ko! Būtų ir tokių, kurios ne labai

Vasaros atostogų nuotykis.

pritartų, paskui bus jau per vėlu, ką nors 
sakyti.

Artėjančios Palangos vaizdai išsklaidė 
visas mintis. Autobusai sustojo naujojoje 
stotyje, ir keleiviai ėmė lipti lauk. Nieko
pažįstamo nesitikėdama rasti, Aniceta ne
skubėjo, bet akimis pro langą ieškojo se
no pensijono sargo.

— Ar panelė į Pajūrio pensijoną? — 
paklausė kažkas.

Aniceta nustebusi pakėlė akis ir pama
tė jauną žmogų, raudona kepure.

— Taip, į Pajūrio pensijoną, — atsa
kė „kambarinė“. — Aš laukiu sargo.

-— Aš esu sargas, panele, — atsakė jau
nasis žmogus, — man liepta nunešti Tams
tos daiktus.

— Čia mano lagaminas, jis sunkokas. 
Ar toli nešti? — paklausė mergaitė.

— Ne taip jau toli, jeigu ne tas lietus. 
Negerą dieną atvažiavote, panele.

Kelyje į pensijoną „kambarinė“ suži
nojo, kad ponas Uoginis esąs nieko sau, 
bet ponia tiesiog nepakenčiama: visur ki
ša nosį, kur reikia ir kur nereikia. Bet ir 
kitur esą ne kitaip; čia dar valgis geras, 
ir svečiai turtingi, nesigaili arbatpinigių.

— Ar panelė jau tarnavote kur nors? 
— paklausė sargas Anicetos, kuri tylėda
ma klausėsi savo palydovo kalbos. Nau
joji kambarinė, dailiai apsirengusi ir gra
žiu veidu, patiko jaunajam žmogui, ir jis 
nutarė nežiopsoti, kad kelneris nepakvies
tų jos pirmas į gegužinę.

Pastogė buvo tokia maža, kad joje vos 
tilpo lova, stalelis ir kėdė, bet vis dėlto 
Aniceta džiaugėsi turėsianti savo kampelį. 
Be to, pro langą ji pamatė gėlių kliombą 
pensijono sode ir pušyną už jo. Vaizdas 
buvo gražus, ir kaip tik tuo akimirksniu 
saulė prasiveržė pro debesis, ir apšvietė 
šlapias medžių šakas.

— Ponia panelės laukia, — pranešė sar
gas už pusvalandžio, per kurį Aniceta su
dėjo reikalingiausius daiktus ant stalo.

— Penktą valandą turėsite keltis, Ani
ceta, — pranešė ponia Uoginienė. — Iš
valysite koridorių ir kamarą, — Julė 
Tamstai padės. Dirbsite tyliai, kad ne
trukdytumėte svečiams. Kilimas kas antrą 
dieną išnešamas. Kambarius valysite 
svečiams atsikėlus. Rankšluosčius keisi
te kas antrą dieną, lovų baltinius kas sa
vaitę. Nešvarius skalbinius suskirstysite 
ir suskaičiuosite.

Skambučiai, vonios kambarys, dulkes 
valyti, malonus veidas, mandagiai kalbė
ti, balta prijuostė, gėlių vazos — Anicetai 
galva ėmė suktis. Grįžusi į savo kamba
rėlį, sėdosi ant lovos atsikvėpti, Tik da-

Aniceta savo pastogėje.

bar, atrodė, ji tikrai suprato, kad ją laiko
kambarine ir ji turės dirbti nuo ryto ligi 
vakaro ir visiems įtikti. Ir visa tai be jo-
kio prityrimo!

Tik nepradėti gailėtis savo žingsnio. 
Viskas praeis, praeis ir ši vasara, o už
darbis liks. Tas šiuo atveju svarbiausia. 
Smagiai pasitempusi Aniceta iškeltu vei
du išėjo neįprastų pareigų eiti.

Pajūrio pensijonas buvo neseniai pa
statytas ir atitiko išlepintų svečių reika
lavimus. Nuo penkių ryto iki vienuo
liktos valandos nakties Aniceta triūsdavo,. 
kol iš nuovargio nieko nebejausdavo. Ji 
judėdavo kaip automatas, šypsojosi kaip 
automatas ir, grįžusi į savo kambarėlį, be
veik nenusirengusi, virsdavo į lovą. Pir
mą laisvą popietį ji nuėjo pas ponus Juš
kus, kur besikalbėdama sofoje užmigo. Bet 
už savaitės, antros, ji įsitraukė į darbą, 
išmoko be reikalo nebėgioti ir nesijau
dinti.

Su svečiais Anicetai sekėsi gerai. Ji 
buvo linksma ir mandagi, ir tylėjo, jei 
kas nors būdavo be pagrindo nepatenkin
tas. Jos padėjėja Julė buvo paklusni ir 
darbšti, žodžiu, ponai Uoginiai buvo pa
tenkinti.

Tiktai viešnios 12-jame numeryje nuo
lat vargina Anicetą. Jos turėjo gražiau
sią kambarį pensijone, su balkonu ir net 
fortepijonu, ir net ponia Uoginienė, jiems 
visiems matant, pataikaudavo. Bet nors 
Aniceta stengėsi, kiek galėdama, ji niekad 
nepataikydavo patarnauti: tai išmėtytus

Aniceta patarnauja Beatai.

daiktus reikėjo sukabinti į spintą ir įdė
ti į stalčius, tai nieko nereikėjo liesti. Pa
ti ponia buvo dar pakenčiama ir nesigai
lėjo arbatpinigių už ekstra patarnavimus, 
bet panelė Beata, septyniolikos metų vien
turtė! Anicetai trūkdavo žodžių jos bū
dui aprašyti. Papratusi pati nieko neda
ryti, nieko neklausyti ir kitiems įsakinėti, 
panelė Beata nuolat nekantriai skambin
davo, ir Aniceta turėdavo viską mesti ir 
kuo greičiausiai bėgti į 12-jį numerį.

— Kur mano naujos, baltos pirštinės 
ir kur mano raudonas diržas? Tamsta 
kambarį tvarkei ir vėl viską užkišai, — 
arba, gulėdama balkone, — Atnešk mano 
knygą, aš ją pamiršau kambaryje.
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Tokie ir panašūs reikalavimai be galo 
erzino ir trukdė Anicetą. Ji nekantriai 
laukė dienos, kada panelė Beata ir jos 
motina išvyks. Bet iki tol dar buvo trys 
savaitės!

Vieną dieną skambutis vėl kelis kar
tus nekantriai suskambėjo, ir Aniceta, 
sunkiai atsidususi, nubėgo j 12 kambarį. 
Įėjusi pamatė savotišką vaizdą: spinta 
plačiai atidara, ant stalo ponios naujoji 
suknia su didelėmis, rudomis dėmėmis ir 
kambario viduryje panelė Beata, liejanti 
graudžias ašaras.

— Aš išpyliau jodą. Jis stovėjo ant 
stalo, ir aš norėjau pažiūrėti, kaip mamy
tės suknia man tinka, — kukčiojo visai 
nebeišdidi panelė. — Aš jau ploviau ir 
ploviau, bet dėmės dabar dar didesnės. 
Ar jūs negalėtumėte man padėti?

Permaina buvo tokia staigi, kad Anice
ta negalėjo susilaikyti nenusišypsojusi. 
Kur dingo visas puikumas, akiplėšišku
mas? Čia buvo tiktai išsigandusi, pagal
bos prašanti, mergaitė.

Beata prašosi Anicetą padėti išvalyti mo
tinos suknelę.

— Duokite man lakštą popieriaus, aš 
užrašysiu, ką reikės pirkti aptiekoje. Jei
gu Tamsta paskubėsi, aš dėmes išimsiu, ir 
ponia nieko nesužinos.

Beata atnešė popieriaus ir plunksną, ir 
Aniceta, dar kartą pažvelgusi į aplietą 
suknią, parašė:

2Na2S2O3 + 2 J=Na2S4O6 + 2Na J.
Beata nustebusi sekė kambarinės ran

ką.
— Ką Tamsta rašai? — paklausė ji. — 

Čia juk chemijos formulė.
— Bėkite greičiau, — atsakė Aniceta.

— Vaistininkas supras, ką tai reiškia. 
Jums nedaug tų vaistų reikia.

Be žado Beata atbėgo į vaistinę.
— Prašau, duokite man šių vaistų, bet 

greitai, jeigu galima, nes labai skubu, — 
prašė jį poną už bufeto.

— Ar norite išimti jodo dėmes? — pa
klausė ponas, nusišypsojęs. — Kas jums 
davė šį receptą?

— Mūsų kambarinė.
— Ar panelė Aniceta?
— Taip, Aniceta, kambarinė. Kažin kur 

ji tą receptą gavo, ar jis netinka?
— Jis visai geras, — atsakė vaistinin

kas, ramiai sverdamas baltus kristalus, — 
ne be reikalo panelė Aniceta studijuoja 
chemiją.

— Studijuoja chemiją? — sušuko Beata.
— Ar Aniceta studijuoja chemiją?
— Ar jūs to nežinojote? — nustebo 

vaistininkas. — Juk ji tarnauja pensijo-

'J.ėmškė.
Rausvai čia žydi rožių krūmai, 
Ir rytmečiai ugniniai.
Sode kasmet žiedų daug būna. 
Čia skamba sutartinės.

Kiekvienas daiktas numylėtas, 
Ir viskas čia brangu.
Svyruoja obelys pas klėtį, 
Po mėlynu dangum.

Čia ėjo žydinčios, šilkinės 
Jaunystės skaidrios dienos, 
Širdis maldom kasdieną tvino, 
Žvaigždėtom mėnesienom.

Rausvai čia žydi rožių krūmai, 
Ir rytmečiai ugniniai.
Sode kasmet žiedų daug būna, 
Čia skamba sutartinės.

Juozas Rauba.

ne, kad užsidirbtų pinigų. Ji puikus 
žmogus, puikus.

Paraudusi iki ausų, Beata grįžo į savo 
kambarį.

— Štai, vaistai, panelė, — pasakė ji, 
kreipdamasi į Anicetą, — aš būsiu labai 
dėkinga, jei išimsite dėmes.

Aniceta permetė Beatą akimis. Ar 
ponas Juškus išplepėjo jos paslaptį? Iki 
šiol Beata jos dar nevadino panele. Bet 
reikia skubėti.

Ištirpdžiusi kristalus vandenyje, Anice
ta išėmė dėmes, paskalavo suknią švaria
me vandenyje ir, išspaudusi ją rankšluos
tyje, išglaistė. Už valandos suknia jau 
kabėjo spintoje, lyg niekur nieko būtų ne
buvę.

Beata pagriebė Anicetos ranką ir pra
šė maldaujančiu balsu:

— Nepykite ant manęs, panele. Aš ne
žinojau, kas Tamsta esi. Vaistininkas man 
viską pasakė.

v
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Juškėnas, psktn. O. Saulaitienė, psktn. I. 
Fridmanaitė, stud. Landsbergyte, stud. 
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K. Bytautas, S. Luote, J. Stanišauskas, 
stud. A. Grušnys, J. Trakmanas, J. Umbra
sas, Ad. Dorinąs, J. Rauba, V. Raulinai- 
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Karmazinas, K. Blažys, vyr. skilt. J. Kal
pokas, A. Pumputis ir kt.

O Germantui. Lauksime visų iliustracijų.

• Psktn. I. Fridmanaitei. Redakcija dė

■Sapnai
Sapnys gaišuoja, dūlinėja, 
Kur tik parodo kryptys vėjo. 
Žiūrėki — skautas sau mokinas;
Anasis dzimbina vaikinas.
Tėvams atstoja skautas ranką, 
Sapnys kur patvoriais nuslenka. 
Dievuliui siunčia skautas maldą, 
Sapnys nasrų nebesuvaldo.
Daugiau nuveikti skautas skuba, 
Sapnys tuoj puola žioti sriubą. 
Tėveliams skautas — tai paguoda, 
Sapnys jiems teikia viltį juodą.
Aplanko skautą laikraštėlis, 
Sapnys kirmija susivėlęs. 
Šviesuoliu mūsų skautas auga, 
Sapnys sau sieloj raugia raugą.

M. Grigonis.

— Ar tas ką nors pakeičia? — negalėjo 
neprikišti studentė. — Bet būčiai! dėkin
ga, jei visiems mano istorijos nepasakotu
mėte. Nėra jokio reikalo.

Bet Beata negalėjo tylėti: sensacija 
buvo per didelė. Netrukus visas pensijo- 
nas žinojo, kad kambarinė buvo studen
tė, norinti uždirbti pragyvenimui. Visi 
užjautė ir jautė pagarbą darbščiai, drą
siai mergaitei ir stengėsi jai darbą pa
lengvinti. Ponui ir poniai Uoginiams 
buvo beveik nesmagu, bet jie sugebėjo 
įvertinti jos žygį ir vietos jai neatsakė. 
Prie pirmojo liudijimo, išduoto Anicetos 
buto šeimininku, jie pridėjo antrą, dar 
daug geresnį.

Tik vienas nesidžiaugė pensijono sen
sacija: tai buvo jaunasis sargas, kuris jau 
svajojo apie laimingą gyvenimą su gra
žiąja kambarine.

atope/io
kinga Tamstai už rūpestingai paruoštus 
raštus. Rašinį „Skilčių sudarymas“ dėsi
me prieš mokslo metų pradžią.
• Sesei Elenai Zapienytei. Rašinėlį „Su
temų giesmės“ paėmė skyriaus „Mūsų ma
žiesiems“ redakcija.

• Br. S. Luotei. Naujai atsiųstus eilėraš
čius peržiūrės skyriaus „Mūsų mažie
siems“ redaktorius, kuris šiuo metu vasa
roja, kažkur panemunėse.
• Br. B. Buinauskui. Kai kuriuos eilėraš“ 
čius dėsime.
• Vyr. sklt. A. Umbrasui. Žaidimai bus 
naudojami. Dėkui.

• „Padangių Paukšteliui“. Eilėraščius per
žiūrėsime, jei tiks, dėsime. Su bendradar
biais jokių sutarčių nedarome. Straips
nius dedame savo nuožiūra. Bendradarbiu 
gali būti kiekvienas.

• Visiems bendradarbiams. Sekantis Skau
tų Aido numeris išeis rugpiūčio mėn. vi
duryje. Rankraščius ir visą kitą medžia
gą prašome prisiųsti ligi VIII. 5.
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Įžymieji keliautojai
Aštrios šakelės duria, užmynus

(Iš kapitono Joshuos Slocumo pasakojimų)

Kol dar spėjo mane nugalėti nuovar
gis, apibarsčiau denį šakelėmis, po to nu
lipau į apačią, atmindamas seno draugo, 
Samblicho, gerą patarimą, kad pačiam ne
reikia ant jų užlipti. Pasistengiau, kad 
daugumas šakelių gulėtų dygliais į viršų, 
nes po paskutinės vagystės mano jachtą 
„Spray“ visą laiką sekė du kanu. Deja, 
negalėjau toliau nepripažinti, kad esu vi
siškai vienas.

Yra žinoma, kad negalima basa koja 
užminti dygliuotos šakelės ir nepareikšti 
garsu savo jausmų. Geras krikščionis tik 
sušvilpia, užlipęs ant dyglelio, o laukinis 
ima tiesiog staugti ir, kaip pasiutęs, dre
binti orą. Lygiai taip ir atsitiko 12 va
landą nakties, man kajutėje bemiegant, 
kai laukiniai jau manė turį mane, luotą ir 
kas jame yra. Tačiau jie pakeitė savo 
nuomonę užlipę ant denio, tada jie ėmė 
manyti, kad aš turiu juos ... Man nerei
kėjo šunies, nes jie ir patys kaukė, lyg 
kokie šunų proseneliai. Beveik nebuvo 
reikalo ir šautuvą pavartoti. Jie su di
džiausiu triukšmu nušokinėjo nuo laivo, 
vieni į kanu, kiti į vandenį — gal norė
dami atsivėsinti. Baisiai bliaudami, atsi
traukė. Užlipęs ant denio, iššoviau dar 
keletą šūvių, kad nenaudėliai pajustų, jog 
esu namie. Paskui vėl nusileidau į apa
čią; žinojau gerai, kad gauja, taip grei
tai išskydusi, daugiau nebetrukdys manęs.

Ugnies žemės gyventojai yra žiaurūs 
ir todėl bailūs iš prigimties; į šautuvą jie 
žiūri su prietaringa baime. Vienintelis 
tikras pavojus iš jų pusės galėjo būti tilj 
tada, jei kaip nors pavyktų jiems laivą 
apsupti per lanko šūvį arba aš mesčiau 
inkarą tokioje vietoje, kur jie galėtų pri
sėlinti per tiek pat.

Kova su užpuolikais.

Išgrūsti juos iš kajutės ir visai nuo 
laivo būčiau galėjęs ir be dygliuotų šake
lių. Visada man buvo pakankamai mu- 
nicijos visame laive, ir kajutėje, ir pa- 
ragėje, ir sandėlyje, tik imk ir šauk, taip, 
kad traukdamasis kiekvienoje vietoje, lyg 
tvirtovėje, galėčiau laikytis, kad ir, sa
kysime, gąsdindamas juos šaudymu per 
denį.

Kap. Jashua Slocumas.

Didžiausias pavojus, kurio man rei
kėjo bijoti, buvo ugnis, nes kiekviename 
kanu degė lauželis, kokiame nors inde. 
Tas nieko dar nereiškia, nes toks yra jų 
papratimas susikalbėti dūmų ženklais. 
Nuodėguliai, šiaip sau rusendami kanu 
dugne, sako, uždegę kelis laivus, kadangi 
nebuvo tinkamai pasisaugota. Punta Are
nas uosto kapitonas mane įspėjo ypatin
gai saugotis to pavojaus. Visai neseniai 
jie padegę Čilės kanonierinį laivą, įmes
dami degančius pagalius per kajutės lan
gą. Tačiau „Spray“ kajutėje nebuvo jo
kio lango nei į denį, nei į šonus; buvo tik 
du liukai, kuriuos uždarius, nebuvo gali
ma atverti, nepažadinus manęs, jei tuo lai
ku miegočiau.

9-tos dienos rytą, po gaivinančio miego 
ir karštų pusryčių, sušlaviau visas šake
les į krūvą. Po to sumečiau ant bordo 
visą burių medžiagos atsargą ir pradėjau 
gabalėlius dysnoti į vieną audros burę. 
Sprendžiant iš visų ženklų, diena turėjo 
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Jachtos Spray denio planas.

būti graži, su švelniu vėjeliu, tačiau Ug
nies žemėje ženklais pasitikėti negalima. 
Dar vis galvojant man, kodėl šlaite, toje 
vietoje, kur buvau sustojęs, neauga nei 
vienas medis ir, jau beveik pasiryžus mes
ti siuvimą ir su šautuvu išsikelti į kran
tą apžiūrėtų žėrinčio saulėje akmens prie 
upelio, staiga williwau*) taip smarkiai 
griebė mano „Spray“, kad jinai su abiem 
inkarais, kaip plunksna, persimetė per 
įlanką ir nugrimzdo jau giliame vandeny
je. Tada nė joks stebuklas, kad šioje kal
vos pusėje neauga medžiai! Didysis bo
rėjas! Medis turėtų būti vien iš šaknų, 
kad pajėgtų atsilaikyti prieš tokį vėją.

Nuo tos įlankos iki kitos, kur radau 
užuvėjį, buvo tolimas kelias, ir man buvo 
užtektinai laiko abu inkarus vėl sutvar
kyti. Tuo metu mano luotui nieko blogo 
neatsitiko. Tą ir sekančią dieną nepama
čiau nė vieno laukinio. Greičiausiai, jie 
kaip nors iš anksto žinodavo, kada bus 
williwau. Kaip kažinką, jie labai gudriai 
darė, ir dar vieną dieną neišplaukdami į 
jūrą, nes vos pradėjau, nuleidęs inkarą, vėl 
lopyti bures, kai vėjas, kaip prieš parą, 
vėl sučiupo luotą ir drauge su inkaru, 
kerštaudamas, nunešė į atvirą jūrą. Smar
ki audra, kokių Magelano sąsiauryje la
bai dažnai būva, siautė visą dieną ir ma
no luotą nešė daug mylių pagal uolingus, 
stačius pakriaušius, kyšančius virš suai
žėjusios pakrantės, visai ne mielos išvaiz
dos. Džiaugiausi, pabėgęs nuo to kranto, 
nors ir tolesnis kelias vedė ne į dievų gy
venamus pajūrius. Buriavau toliau, nes 
nebuvo kita ko veikti, ir maniau atplau
kęs vėl į Šv. Nikaiojaus įlanką, kurioje 
buvau įmetęs inkarą pirma, 19-tą vasario. 
O dabar — 10 kovo! Antru kart įplauk
damas į tą įlanką, buvau apiplaukęs ma
loniausią, Dievo užmirštos, Ugnies žemės 
dalį. Bet šiuo metu „Spray“ dar nebuvo 
Šv. Nikalojaus įlankoje, ir tik supuolimo 
— arba Apveizdos — dėka, jos griaučiai 
išvengė likimo atgulti į jūros smėlį vi
siems amžiams. Vieno williwau metu nu
trūko raginė burė; jachta įmerkė nosį į 
putojančias bangas. Aš nuspaudžiau į 
priekį ir tą pačią akimirką pamačiau prie
kyje tamsų rifą; bangų mūša už vairo 
taip neapsakomai putojo, kad jau tariau
si pražuvęs. Mintyse kalbėjau:

— Ar likimo ranka jau taip prieš ma
ne, kad pagaliau pražudys toje vietoje?

Tada vėl nukopiau į užpakalį, nei kiek 
nežiūrėdamas, kad burė, baisiausiai plėšo
ma vėjo, ir pasukau vairą. Krentant luo
tui nuo bangos viršūnės žemyn, jaučiau 
dvasioje, kaip jo šulai dužo į uolas. Ta-

*) Vėjo gūsis. Vert.
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ienos iratoių xemeie
Mūsų traukinys skrodė juodą naktį, 

naktį juodą, kaip anglį. Vagone aidėjo 
dainos, juokas ir šis jaunatviškas džiaugs
mas sklido į nakties apgaubtą žemę. Mūsų 
traukinys pasiekė pirmąją Latvijos stotį 
— Meitenę. Mes atsisveikinome su lie
tuviais valdininkais ir su savo tėvyne. Būk 
sveika latvių žeme!..

Aušo rytas, gražus ir pavasariškas, o 
mūsų juodas garo milžinas nešė mus, ne
šė mūsų jaunatvišką juoką Latvijos kal
nais ir kloniais. Mintaujos stotyje pripil
dė vagonus latvių kaimiečiai, kariai ir 
tautiškais drabužiais apsirengusios gražios, 
geltonkasės latvės.

Jų viena atsisėdo šalia manęs ant suo
lo, mūsų skyriuje, kuriame sklido lietu
viška, apie sode žydinčias vyšnias, daina. 
Aš su ja įsikalbėjau. Tai buvo drąsi, 
rriėlsvų akių, geltonkasė Latvijos dukra. 
Jos vardas, kai vėliau aš sužinojau, buvo 
Žentą. Man jinai papasakojo, kad turinti 
du broliu. Jų vienas priklauso didžiajai 
Vanagų organizacijai, o kitas esąs skautas. 
Paskui jinai man sakė, kad norinti pama
tyti Lietuvą, jos gražią gamtą ir pakelėj 
palinkusius kryžius. Aš jai papasakojau, 
kad jos kaimyninė Lietuvos šalis yra vie
na iš gražiausių pasauly!.. Jinai manim 
tikėjo, sakė kada nors aplankys mano tė
vynę ...

Aš žvilgterėjau pro langą. Pro mus 

čiau pasukus vairo ratą, jisai išspruko iš 
pavojaus ir už akimirkos atsirado užuo
vėjoje, užstojamoje žemės.

* *
Kapitonas Joshua Slocumas buvo pir

mas žmogus, apiplaukęs vienui vienas že
mę. Jo atmintinoji kelionė tęsėsi nuo 
1895 m. balandžio mėn. 24 d. iki 1898 m. 
liepos mėn. 3 d., taigi tris metus ir tris 
mėnesius. Kelio ilgis — 46.000 jūros my
lių. Visur, kur tik sustodavo, Slocumą 
pagerbdavo tų laikų žmonės. Fanny Ste- 
vensonienė**) „vienaminčiui“ padovanojo 
savo vyro knygas, kurias Slocumas pri
ėmė „ne be giliausio pagarbos jausmo“. 
„Specialistas“ Stanleyus (sk. Stenlis) iš
klausinėjo jį apie nuotykius, draugingieji 
rojiško Robinzono Juan (sk. Huan) Fer- 
nandezo salos, kur „pinigų ir jų vertės 
klausimas nieko nereiškia“, gyventojai 
beveik suviliojo jį tapti sėsliu, tada vokie
čių valdomoje Samoos saloje sutiko jį „ka
ralius“ Malietoa, nuvalkiotoje granadie- 
riaus uniformoje, o labiausiai visokių tau
tų jūrininkai tiesiog siuto iš džiaugsmo, 
matydami horizonte iškylant savo didįjį 
kolegą ir apkabino susijaudinę ran
komis. Tik Ohmas Krūgeris, Būrų vals
tybės prezidentas, po pirmykščio džiaugs
mo supykęs atsitraukė nuo jo, kai buvo 
paaiškinta, kad tas žmogus esąs apiplau
kęs aplink žemę, nes Krūgeris nuo gimi
mo dienos tikėjo tik plokščią žemę.

Apie savo kelionę Joshua Slocumas 
parašė knygą „Laiveliu aplink pasaulį — 
vienui vienas!“, iš kurios paduodama ši 
ištrauka. Alio.

“) Stevensonas (sk. Stivn) — laikraš
tininkas, keliautojas - tyrinėtojas. 

skrido miškai, sodybos; mes artėjom į 
latvių sostinę Rygą.

Dabar mes įžengiame į didinguosius 
Bralių kapus. Čia ilsisi latvių kariai, žu
vę gindami savo kraštą, nepriklausomybės 
saulėtekyje. Mes lenkiame galvas ... 
Garbė jiems!... Mes slenkame tylūs ir 
nekalbūs pro baltuosius antkapius, ku
riuose sužymėti vardai; mes einame pro 
žinomus ir nežinomus. O gale kapų di
dingas paminklas, vaizduojąs moterį — 
Latviją, laikančią rankoje vėliavą ir lau
rų vainiką po jos kojų sužeistiems vai
kams.

Šiuos didžiuosius kapus mes galėtume 
suskirstyti į Brolių, Rainio ir Miškų ka
pus. Rainio kapuose ilsisi didysis latvių 
poetas ir dramaturgas Janis Rainis. Ant 
jo kapo didžiulis paminklas, vaizduojąs 
besikeliantį jaunuolį. Tai jaunutė Latvi
ja, jo eilėraščiuose išpranašauta nepri
klausomam gyvenimui. Ilgai, užsisvajoję, 
žiūrime į paminklą ir pergyvename jo 
idėją ir mintis. Miškų kapuose ilsisi bu
vęs Latvijos ministeris Mejerovičius, pir
masis Latvijos prezidentas Janis Čakstė, 
jų žymus rašytojas Janis Poruks. Ant jo 
kapo pavaizduota nuliūdusi mergaitė, lyg 
norinti žengti per visą Latvijos žemę ir 
apverkti mirusį rašytoją. Šis paminklas, 
tai latvių skulptoriaus Baumanio, jis skai
tomas geriausiu skulptūros kūriniu.

Einame pro kryžius, pro marmuro pa
minklus, skubame, palikę mirusius pra
eityje, palikę apverktus ir užmirštus.

Miesto centre, svarbiausioj Rygos gat
vėje — Brivibos ieloj, stovi didingas Lais
vės paminklas. Paminklo žemutinėje da
lyje atvaizduotas reljefine skulptūra, lat
vių kovos didvyriai ir tautinė latvių 
„Laoplėšio“ legenda. Viršuje, ant aukšto 
obelisko, stovi mergaitė, laikanti savo ran
kose 3 žvaigždes. Tai trys Latvijos da
lys: Kuržemė, Vidžemė ir Letgala. Čia 
(Latvijos laiku), 13 valandą įvyksta iškil
mingas sargybos pakeitimas.

Einame Rygos skverais ir bulvarais, 
slenkame siauromis senosios Rygos gatvė
mis, aplankome senas bažnyčias.

Štai, viename bulvare stovi paminklas 
didžiajam Latvijos dramaturgui Rudolfui 
Blaumaniui. Kas jo nežino dramų, stato
mų ir mūsų Valstybės teatre, kaip: 
„Indranai“, „Siuvėjų dienos Silmačiuose“ 
ir kit.

Dabar mes prie latvių Nacionalinės 
operos. Jinai gražiame sodelyje, lyg bal
ta gulbė, klausosi didmiesčio aliarmo ir 
triukšmo. Čia skamba latvių melodingos 
simfonijos, čia baletas ir latvių tautinė 
opera.

Mes, prie lėtai liūliuojančio Dauguvos 
kranto, žengiame į Latvijos valstybinį me
no muziejų. Jisai patalpintas Rygos pily
je. Storos sienos, žirandėliai ir įvairūs 
paveikslai kažkaip nuteikia senoviškai, 
nuteikia viduramžių kultūros dvasia. Čia 
patalpinti garsaus latvių dailininko Ju
liaus Federso peizažai; ten, ant sienų, 
Viliaus Purvitso kūriniai. Čia daug kū
rinių, daug spalvų ir darbo. Salės kam-

Šicje Klaipėdos uosto vietoje 1933 m. lie
pos mėn. 15 d. audroje žuvo mūsų jūrų 
skautų laivas BUDYS ir 3 jūrų skautai. 
Žuvusieji jaunuoliai savo gyvybes paau
kojo mūsų tėvynės jūrai, kad mes ją dar 

labiau mylėtumėm ir brangintumėm.

vvvvvvvvvvyvvvvvvyv^
puošė įvairios vazos, maža Budos stovy- 
lėlė, po stiklu didžiulis, paauksuotas ir 
įvairiom figūrėlėm išmargintas iš dramb
lio kaulo, kardas. Čia dailininkų kūrinių 
originalai, čia kopijos ir tik maža dalis to 
meno, kurį Latvijos dailininkai sukūrė per 
20 nepriklausomo gyvenimo metų.

Mes vėl peržengiame slenkstį antro
sios meno šventovės — tai Rygos miesto 
muziejus. Ištisos salės nustatytos skulp
tūromis ir nukabinėtos įvairiais paveiks
lais. Štai žymusis latvių tapytojas Janis 
Rozcntals. Jis garus portretistas, meno 
kritikas bei pedagogas, Petrapilio Meno 
Akademijos akademikas. Štai čia kaba 
jo diplominis darbas „Grįžimas iš pamal
dų“. Dar iš žymesnių latvių dailininkų 
tenka paminėti Adomą Alksnį, Artūrą 
Baumanį, Teodorą Udersą. Pastarojo kū< 
ryba persunkta perdėm giliu liūdesiu ir 
pesimizmu. Jis vaizduoja sunkų latvio 
kaimiečio vargą ir buitį. Gana charakte
ringas latvių dailininkas, vaizdais ir for
ma panašus į mūsų Čiurlionį — tai Ru
dolfas Perle. Jo paveikslai fantastiški ir 
persunkti giliu misticizmu.

Dekoratyviniam mene žymūs du lat
vių atstovai, tai prof. Janis Kuga ir Lu- 
dolfs Liberts. Pastarojo dekoracijos daž
nai vartojamos mūsų Valstybės teatre. Iš 
žymesnių latvių skulptorių tenka pažymė
ti Burkardą Dzenį, Meldorsą, Zalitę ir Zal- 
kalnį.

Tai tokiais trumpais bruožais galima 
peržvelgti turtingą latvių meną, sutalpin
tą šiuose muziejuose.

Artėja laikas išvykti. Ir vėl mes pri
slėgti po savo sunkia kuprinės našta, atsi
duriam Rygos stotyje. Jau šniokščia gar
vežys, pasirengęs tuoj išvykti. Palengva 
kopiame į vagonus. Artėja išvykimo lai
kas. Man Žentą duoda pluoštelį baltų 
ramunių. Jinai sako, kad jai patinka tos 
gėlės, tokios baltos ir nekaltos ... Jos iš
sidraikiusios kasos iškaišytos ramunių žie
dais.

Ima šniokšti garvežys, — sudie, kaimy
nė Latvija! — ir mes jau visu tempu skrie
jame brangios tėvynės linkui.

Skltn. Julius Šimkevičius.
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

JAUN. SKAUTAI VASARĄ
— Vasara nematoma ateina, ne

pastebėta praeina, — kartą, pasa
kė vienas berniukas. Tokį pasa
kymą girdėjo skautukas. Jis ne
sutiko su to berniuko nuomone. 
Juodu ėmė ginčytis. Berniukas 
sakė, kad skautukas klysta, o skau
tukas — kad berniukas. Tačiau 
laimėjo skautukas. O jūs, ar mo
kėtumėte laimėti? Kaip jūs įro
dytumėte, kad ne visiems vasara 
nepastebėta ateina ir praeina?

* *
— Na, tai kaip tu pastebi atei

nant vasarą? — klausia berniukas.
— Juk pirm vasaros eina pava

saris, — atsakė skautukas.
— Bet aš nematau nė pavasario 

vaikščiojančio.

Alio, valio laivelis.

— Nesupyk, sveikas, bet pasa
kysiu tau vieną tiesą: visi tingi
niai, ne tik tu vienas, nepastebi 
nei pavasario, nei vasaros, — pa
sakė skautukas.

— Na, tai ką jau tu taip nu
veiki?

— Tu nori žinoti?
— Žinoma.
— Gerai. Pirmiausia aš pada

rau paukščiams inkilėlį, pasodinu 
medelių, padarau iškylą į mišką ir 
aš žinau, kad mūsų krašte: ir miš
ke, ir laukuose, ir sode, ir apie ma
no namą vaikšto pavasaris. Nors 
aš jo, taip kaip dabar tave, nema
tau, bet aš jį juntu, ir jis nepra
eina nepastebėtas: aš jame gyve
nu.

— O vasarą?
— Vasarą? Vasarą aš kelias 

dienas stovyklauju. Ir tai, ką aš 
patiriu stovykloje, neužmirštu vi
są metą. Kad vasara buvo, aš pa
silieku ir daiktinių įrodymų. Štai 
dar vasarą neįpusėjo, o aš jau tu
riu kuo tave įtikinti, kad ji yra.

Skautukas atnešė dėžutę, kurio
je po stiklu buvo surinkta ir sukli
juota visa, kas galėtų pavaizduoti 
visą pienės raidą. Ten galėjai ma
tyti jos šaknį, stiebą, žiedą ir sėk
las. Kitoje dėžutėje buvo kopūs- 
tinis drugelis, jo kiaušinėliai, vikš
rai ir lėliukė.

— O kur tu.juos dėsi? — pa
klausė berniukas.

— Tai mano mokslo priemonė. 
Žiemą, kai mokysiuos mokykloje, 
aš ne vien iš knygos mokysiuos, bet 
ir iš tų savo rankomis pagamintų 

mokslo priemonių. O kai bus skau
tukų paroda, tai ir aš savo eks
ponatus išstatysiu. Kai ateis ru
duo, aš dar daugiau įvairių daly
kų būsiu padaręs. Aš auginu bu
telyje agurką ir obuolį.

— Kada visa tai spėji padaryti?
— Vasarą, nes man vasara ne

praeina nepastebėta.
* *

Bet dabar jau vasara. Tačiau 
ji praeis nepastebėta tam, kurs 
tinginiaus. Jei žiemą ruošite savo 
draugovėse parodėles, eksponatus 
gaminti pradėkite jau vasarą. Juk 
visa, kas žiemą bus reikalinga, pa
ruošiama per vasarą, tad ir skau
tukai padirbėkite vasarą, kad ne
sakytumėte, nepastebėję, kaip va
sara praėjo.

Tegyvuoja senas kalnelis.
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ęPaJįsču ša(į

Pažįstu šalį žalių gojų, 
Žinau, gyventi ten smagu. 
Ją šalim vadin artojų, 
Ten laimė pinas su vargu.

Daržely svyra sesių tulpės,
Dirvone gelsvas linas,
Ir plaukia vingiuotos sidabro ten upės, 
Kur melsva žibutė saulutėj dabinas.

Ta šalelė, šalis miela,
Kur saulė užteka rausva,
Kur gyvenant džiaugias siela! 
Vadinas Lietuva.

Simas Luote.

JUReUCBO OBUOLYS
darei? — prašo Kaziukas, o Jurgutis jį 
erzina:

— Sakiau tau, kad saulėje pamirkysiu 
pirštą ir parašysiu. Bet žinai, Kaziuk, 
taip rašyti gali ir tu.

Bet Kaziukas negalėjo dasiprotėti, kaip 
tai daroma. Tuomet Jurgutis jam paaiš
kino:

— Aš savo sodelyje parinkau kelis di
delius ir gražius augančius obuolius, bet 
jų neskyniau. Paskui paėmiau popierio

AR ŽINOTE?
Ar jūs žinote, kaip anksti prade

da dygti baravykai ? Jei nežinote, 
tai pasiskaitę apie tai knygoje, 
lengvai sužinosite. Bet kaip anks
ti ėmė baravykai dygti šia vasa
rą, — knygoje nerasite. Šias ei
lutes rašančiam pačiam teko šie
met rasti baravyką jau birželio 
mėn. 11 d. Kulautuvos miške. Ba
ravykas svėrė beveik V4 kilogra
mo, tik dėl per didelės sausros, bu
vo kiek apkirmijęs. Tad matote, 
kaip anksti gali pradėti dygti ba
ravykai mūsų krašte.

Vieną vasaros šventadienį pas skau
tuką Jurgutį atėjo jo draugas, taip pat 
skautukas, Kaziukas. Jurgutis nusivedė 
Kaziuką į sodelį, atnešė pilną pintinėlę 
obuolių ir ragino jį valgyti.

—* Tik nesuvalgyk mano obuolį, — pa
sakė Jurgutis.

— O kaip aš galiu žinoti, kuris tavo 
obuolys? — paklausė Kaziukas.

— Jei mokėsi perskaityti, tai žinosi.
— Obuolys juk ne laiškas, kaip aš jį 

perskaitysiu. Tačiau jei tu obuolyje įra
šysi, aš perskaitysiu. Bet kuo tu įrašysi?

— Aš moku ir be pieštuko ir be ra
šalo įrašyti. Pamirkysiu pirštą saulėje ir 
parašysiu obuolyje. Pamatysi!

Taip pasakęs, Jurgutis iš pintinėlės 
dugno pasirinko didelį, gražų obuolį ir 
pirštu ėmė rašyti. Kaziukas juokėsi: jis 
žinojo, kad be rašalo ar pieštuko, vien tik 
pirštu vadžiodamas, neparašysi. Bet kaip 
jis nustebo, kai Jurgutis padavė jam 
obuolį ir pasakė:

— Štai, kur mano obuolys! Perskaityk Į
Kaziukas paėmė obuolį, varto jį ir ne

gali atsistebėti: tikrai, obuolio paviršiuje, 
tamsesnėmis žalios spalvos raidėmis, pa
rašyta „Mano obuolys“.

— Jurguti, pasakyk, kaip tu tai pa- 

Kai užaugsiu — plauksiu mūsų

juostelę, peiliuku išrėžiau raides ir tą 
juostelę užlipdžiau ant obuolio. Taip pa
dariau ir ant kito, trečio obuolio. Dariau 
labai atsargiai, kad nepažeisčiau paties 
obuolio ar jo kotelio, nes tuomet obuolys 
neaugtų.

Visi tie obuoliai augo ir toliau. Popie
rio juostele pridengtos vietos obuolyje pa
liko šviesesnės, o iškirptos raidės — tam
sesnės.

Kai obuoliai prinoks, aš juos visus nu
skinsiu, o raidės taip ir liks, kaip nuda
žytos. Galima išrėžti ir kitą ką, ne tik 
raides.

Vieną tokį obuolį dabar nuskyniau 
tyčia ir įdėjau tau pintinėlėn. O tave 
paerzinti, tyčiomis pirštu rašiau. Bet tos 
raidės jau iš anksto buvo užrašytos ir tai 
ne mano, o saulės. Taigi, Kaziuk, tokių 
obuolių ir tu gali paruošti. Dabar dar 
ne vėlu.

Kaziukas padėkojo Jurgučiui už pa
aiškinimą ir grįžęs namo tą pat padarė. 
Vasaros gale ir jis tokių rašytų obuolių 
turės. Š.

upėmis ir pasieksiu brangiąją jūrą...
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SKAUČIŲ ŽAIDIMAI
I. Būkle.

1. Tegu kiekviena skautė trumpai apra
šo, kaip ji supranta, pvz., žodį „miškas“.

2. Kokį nors įvykį, pvz., sporto salės ati
darymą, pavaizduoti vaidinimėliu. Paskirs
tyti vaidmenis (gimnastikos mokytojas, gy
dytojas. ..). Duok 15 minučių kiekvienai 
pasiruošti, po to tegu vaidina taip, 
išgalvojo. (Pabaigius, kritikuoti ir 
tinti).

3. Pateik pluoštą atviručių ir tegu
viena išsirenka gražiausią ir paaiškina, ko
dėl būtent išsirinko tą atvirutę, kuomi 
patiko jai.

4. Parodyk kaimiškų namų vaizdus ir 
liepk pasakyti arba bent įspėti, iš kurio 
Lietuvos krašto (Aukštaitijos, Žemaitijos, 
Suvalkų, ir t. t.) jie yra.

5. Paduok kuo daugiau spalvų 
gų gabaliukai, kaspinai, siūlai) ir 
rinkti spalvas atskirai.

6. Duok siūlų ir adatų ir liepk
keletą siuvimo kryžiukais būdų arba pa
rodyk įvairius pavyzdžius, o skautės, tegu 
įspėja, kaip jie padaromi.

II. Gamtoje.
1. Plėšikai ir policininkai: tas žaidimas 

gerai vyks tik tankiame miške, prižėlusia- 
me krūmų. Žaidėjos pasidalina į du bū
rius, plėšikus ir policininkus (kad skirtųsi, 
vienos apsiriša rankoves nosinaitėmis).' 
Kiekviena grupė išsirenka vadą. Polici
ninkai vienoje vietoje pastato pilį — tai 
bus kalėjimas, o plėšikai išbėgioja ir pa
sislepia (galima nustatyti ir tam tikras ri
bas, iš kurių plėšikai išeiti negali). Po 10 
minučių, davus ženklą, policijos vadas iš
siunčia savo žmones plėšikų gaudyti. Plė
šikas skaitomas sugautu, kai policininkas 
jam ranka suduoda tris kartus iš eilės. Im
tinys ateina arba atvedamas į pilį ir ne
gali iš jos išeiti. Sugavus visus plėšikus, 
žaidimas baigiamas. Tačiau jei plėšikų va
das sugebės nepaliestas įslinkti į pilį, tai 
sudavęs vieną kartą plėšikui, išvaduoja jį. 
Todėl pilį reikia gerai saugoti.

2. Vėliavos ieškojimas. Vadovė sutartoje 
apylinkėje paslepia „vėliavą“. Zaidikės 
pabalinamos į dvi dalis. Abi ir išeina — 
tačiau kiekviena atskirai sau vėliavos su
rasti. Grupė, pirmoji radusi vėliavą, kuo 
greičiausiai atneša ją vadovei, bet atsar
giai, kad kita grupė nepastebėtų, jog vė
liava jau rasta, nes tada gali pradėti per
sekioti ir bandyti atimti; spardytis, stum
dytis ir pan., negalima, bet pačiupus lai
kyti priešą ir, stengtis ištraukti iš rankų 
vėliavą galima. Surastą vėliavą nešti ga
lima tik rankose arba užsikišus už diržo. 
Grupės kokiais nors ženklais turi skirtis 
viena nuo kitos. Grupė, laimėjusi du iš 
trijų žaidimų, yra nugalėtoja.

Sesė Žibuoklė.

Gerb. p. p. V. ir J. ŽAKAVlClAMS 
už tėvišką globą bei rūpestį ir visokerio
pą paramą nuoširdžiai skautiškai dėko
jame.

Pakalniškiuose stovyklavę
Kauno Pilies tunto I-os kar. 
Juozapavičiaus dr-vės skautai.

Piemenų dainelė
Vytės Nemunėlio žodžiai, r V. Kuprio-Kuprevičiaus muzika.
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Per-ką
Per-bė
Per-ką
Per-kiš

per-tu per-sa per-kai? 
per-kim per-žaist vaikai, 
per-mes per-žai per-sim?
per-kius per-gau dysim.

3 k.

Einfesnxas fcampefis
** *

Sk. vytis: — Aš jau būdamas dešimties 
metų vaiku, stovėjau per du metru, vie
nas ir be jokio ginklo, prieš ištroškusį 
kraujo, purškiantį, Afrikos liūtą.

Jaun. skautas: — Baisu, kur taip atsi
tiko?

Sk. vytis: — Cirke „Karadin“!
*

* *
Skiltininkas: — Ką laikai tame bute

lyje?
Naujokas: — Naują savo gyvulėlį — 

kandį!
Skilt.: — Kodėl gi jau kandį?
Nauj.: — Kad ji labai kuklus gyvulys.
Skilt.: — Na ...
Nauj.: — Jai nereikia vandens ir ji 

valgo tik skyles!

* *
*

Draugininkas: — Tarkime, kad drož
damas pavojingai įsipiausi į ranką; krau
jas bėga, bet tvarsčio nėra po ranka. Ką 
pirmiausiai darysi?

Naujokas: — Imsiu šaukti, broli drau
gininke.

*
* *

Virėju rungtynėse:
— Vytai, mano kotletai dega!
— Užgesyk juos sriuba!

—!

Per-tu per-kiš per-kis per-būk, 
Per-tu per-bėk per-tu per-griūk, 
Per-aš per-kiš per-kį čiumpu, į _ 
Per-man per-kiš per-kis: „būbū“.**'

Per-oi, per-oi, persi, bijau, 
Per-ne, negaudysim daugiau.

Gydytojas: — Kaip ligonis jaučiasi, se
sute?

Gail. sesutė: — Jis kliedi, daktare.
Gydytojas: — Kliedi? Tai ne kas.
Gail. sesutė: — Taip. Vakar, Tamstai 

išeinant, jis sušuko: „Ar tas kvailys jau 
išėjo?“ Ir tai buvo jo paskutiniai sąmo
ningi žodžiai.

* * *
Nuomuotojas: — Taip, aš paimsiu šį 

butą.
Namų savininkas: — Bet atminkite — 

jokių vaikų, jokio radijo, gramofono, jokių 
gyvulių.

Nuomuotojas: Atmenu, bet, gal, Tams
ta nieko nesakysite, jei mano amžinoji 
plunksna rašant kiek braškės. įfįf} %)
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