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VSv. Kazimieras - lietuvių skautų patronas.Jau saulelė vėl šilčiau ima kaitinti ir daugiau žerti šviesos spindulių, žemen. Greit sužaliuos pievos ir laukai, miškai ir gojeliai. Vėl viskas skendės šviesos ir žiedų, jūroj! Daubose, ganyklose ir visuose gamtos kampeliuose vėl skambės paukščių, nuostabiai gražios giesmelės.Pačioj pavasario angoj mes švenčiame mūsų, patrono, Šv. Kazimiero, šventę.. Jis šviečia mums saulėtu pavyzdžiu ir yra siektinu jaunimo idealu. Savo kūdikystės ir jaunystės dieneles leido, labai prasmingai. Buvo darbštus, pamaldus ir be galo skaisčios sielos, atsparaus būdo jaunikaitis. Jis liepsnojo kilniomis dorybėmis ir pagal jas gyveno. Todėl tapo dvasios didžiūnu, net šventuoju. Mes, skautai, siekiame gražių idealų, surašytų mūsų įstatuose ir įsakymuose. Bet norėdami sekti savo patrono pėdomis, turime ne tik su jais susipažinti, juos mokėti, bet ir vykdyti pačiame gyvenime. Tik augdami viduje, degdami kasdien tais idealais ir gy vendindami juos gyvenime, tapsime tikrais skautais, gražiausių idealų nešėjais, dvasios riteriais. Tada mūsų darbai skleis į aplinkumų tik šviesius spindulius ir mes tapsime šviesiais ir jaunumo nešėjais.Šv. Kazimieras paveiksluose daugiausia vaizduojamas su balta kaip sniegas lelija. Tai nekaltybės ir skaistybės simbolis. Kiekviena lietuvaitė skautė turėtų nepamiršti žaliosios rūtelės prasmės ir kiekvienas brolis skautas grožėtis žalialapio dobilo su baltu žiedeliu kvapu. Tai didžiausias gyvybės ir gyvenimo prasmės šaltinis. To šaltinio vandeniu gaivindamies, mes liksime žmonėmis, garbingojo žmoniškumo nešėjais.Tokiais savo sūnumis didžiuosis tėvai, didžiuosis ir mūsų tauta. Sv. Kazimieras yra Lietuvos globėjas. Kas sekmadienį siunčiame mes karštas maldas į. Jį bažnyčiose, prašydami užtarimo, kad tikėjimas ir tarpusavė meilė būtų gyvi mūsų širdyse, gyvenant sunkias tremtinio dieneles. Tegu kiekvienų sesutę, kiekvienų broliukų aplanko Jo dorybių vainiko spindulys ir nušviečia mums kelių į žmoniškumų! Psktn. Vyrvaldas.Viršelyje: B.P ant "Calgaric laivo 1933 m. su lady B.P., Peter Heather u Betty —
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Sv. Kazimierui.
Šiandienį prieš Tavo altorių, suklupę 
maldaujam malonių, naujų.
Sustiprink mūs dvasių apsaugok nuo pikto 
ir vesk mus dorybių keliu.

Kai priešai pavergę, tėvynę tūrėjo — 
lietuviams padėjai kovoj.
Šiandienų mus slegia vargai kasdieniniai — 
užtark prieš Aukščiausį maldoj.

į Vilnių, prie karsto mes skrendam mintimis 
ir Šnabždam Tau karštas maldas ..
Išgirski, o Šventas Lietuvi, meldimų 
sustiprink maldoj mus sielas!

Ir. Fridmanaitė,

Baden-Powell Gyvenimas.
/Pagal "The Story of Baden-Powell"/

1941 m. sausio mėn. 8 d. Kenijoje/Afrikoj/, nuosavoje sodyboje mirė vienas iš didžiausių pasaulio vyrų, skautų 
judėjimo įkūrėjas ir iki mirties pasaulio skautų Šefas, Lordas Baden-Powell.

B.-P. gimė žinomo Oxfordo profesoriaus šeimoje. Jis buvo penktuoju iš septynių, vaikų. Trijų metų būdamas 
neteko tėvo. Gana anksti parodo gabumų piešti, net abiem rankom, ir pamėgdžioti paukščių ir gyvulių balsus. 
Pradėjęs lankyti priemiesčio mokyklų, ilgesniam laikui susiduria su gamta. Jis mėgsta sportų ir viešus paren
gimus, kur pasireiškia jo artistiniai gabumai. Kiekviena proga, ir ypač atostogų metu, stebi gamtų keliauja, 
plaukioja, buriuoja su savo broliais. B.-P., kaip jauniausiam, tekdavo juodžiausi darbai. Kartų išviręs netikusią 
sriubų buvo priverstas brolių jų suvalgyti. "Aš niekad nebepakartojau tos klaidos," — sakydavo jis vėliau.

19 metų, baigęs mokyklą, pasirenka kario profesijų, ir išvyksta Indijon kavalerijos karininku. Ten jis išbūna 
8 metus ir išmoksta praktinio skautavimo, kurį, vėliau pritaiko skautams. B.-P. buvo draugiškas, linksmas ir 
visų mėgiamas. Buvo stropus tarnyboje ir puikus raitelis. 1887—1897 m. atliko tarnybųZuluose, Maltoje, Asanti 
ir Matabelęlande/Afr./Iš to laiko pas skautus perėjo Dinuzulų vado kaklaryšis, kelių inžinieriaus matuoklė ir 
fetras, dėl kurio B.-P. čiabuvių buvo vadinamas "jis po didele skrybėlė".

1897—1899 m. vėl Indijoje, jau pulkininku ir pulko, vadu. Grįžus jam iš Indijos, Afrikoje prasideda būrų 
karas. B.-P. pašaukiamas karo ministęrijon pas lorduWotsley. — "Aš noriu, kad Jūs vyktumėt į Afriką Galite 
išvykti šeštadienį?" — "Ne,” — skambėjo netikėtas atsakymas. Bet B.-P. tuoj priduria: "Šeštadienį nėra jokio 
laivo. Yra tik penktadienį,. . ."

Būrų kare B.-P. išgarsėjo kaip Mafekingo gynėjas, kurio apgulimų jis atlaikė menkomis ir blogai ginkluo
tomis pajėgomis. Tik dėka savo budrumo ir sumanumo.

iš ten žinomi "Mafekingo kadetai." Tai lordo I Cecil tarnyboms ir ryšiams suorganizuoti berniukai,, kurie 
stebino ir B.-P. 1902 m. B.-P. pakeliamas, generolu. 1906 m. daug keliauja po- Afriką.

Po Mafekingo užsimezga pirmieji ryšiai su berniukais ir jų junginiais per laiškus, kuriuos jis gausiai gaudavo 
su įvairių patarimų prašymais.

"Jūs neturite pasitenkinti vien kova prieš savo blogus polinkius, bet turite stengtis daryti gera," — rašo 
jis vienam berniukų klubui. B.-P. pakviečiamai parašyti vadovėlį berniukams. Tam jis 1907 m. sušaukia Brownsea 
saloj 20 berniukų stovyklon, skautavimui praktikoje išbandyti. Po to pasirodo jo "Skautybė Berniukams 
sukėlusi nelauktų berniukų sąjūdį, -kuris teko pajungti į organizacijų. 1908 m. antroje stovykloje organizacija 
gauna "skautų!' vardą. 1909 m. stovykla laive duoda pradžių jūrų skautams. Tais pat metais įvyko Kristalo 
Rūmuose pirmas sąskrydis, į kurį apsilanko ir keletas uniformuotų mergaičių, pareiškusios esančios mergaitės 
skautės. Tai skaučių judėjimo pradžia. B.-P. tais metais pirmų kartų išvyksta pas užsienio skautus. 1910 m. jau 
100 000 skautų 1912 m. skautai išsiplečia visame pasauly ir B.-P. išvyksta didelėn kelionėn jų lankyti. Užsieny 
susipažįsta su Miss Olave St. Clair Soames ir jų veda. Iš, skautų gauna vestuvių dovanų— automobilį, nupirktą 
už skautų surinktų monetų/pinigų/ rinkinį Sukūrus šeimą, B.-P. atsidavimas skautybei nesumažėjo. Jis vis tiek 
daug dirbo ir mokėjo savo laikų ir darbų puikiai paskirstyti. Be to, mėgo piešimų lipdybą, pasivaikščiojimų su. 
mėgiamais šunimis ir meškeriojimų Geriausias būdas jį privilioti į kokį skautų sambūvį. — pažadėti gerų 
meškeriojimų.

'’TiG'fwT..... ii
KASOM A' HE j 
M. MAŽV į-rjo ;
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Baden Powell on the 
"CALGARIC”, 1933.

1914 m. pasirodo vilkiukai. D. Karo metu B.-P. Anglijoje. Po karo pasirodo sk. vyčiai. 1919 m., pagal B.-P. 
norį ir programą. įsteigiama nuolatinė skautų vadų mokykla Gilwell Parke. Jis aplanko kiekvienus G. kursus. 
1920 m. B.-P. pasiūlymu įvyksta I Tarptautinė Jamboree Olimpijoj. Ten jis pasakė savo kalboje: "Karas mus 
pamokė: jei viena tauta nori primesti savo norus Kitoms, kyla žiauri reakcija. Jamboree mums parodė, kad, jei 
mes pratinamės boti viens kito, drauge duodame ir imame, tada, gaunama tarpusavė simpatija ir darnumas."

1923 m. B.-P. Kanadoje ir Amerikoje. Iš 1924 m. II Jamboree Kopenhagoje plačiai žinomi B.-P. žodžiai prie 
laužo lyjant: "Savo gyvenime esu matęs daug skautų, bet niekad tiek daug šlapių., kaip jūs .-. ." 1925 m. B.-P. 
šeima išvyksta Afrikon. 1928 m., grįždamas iš Afrikos, aplanko Tarptaut. Skautų Konferencijų Vengrijoje. Nors 
keliauja tyliai, visur sutinkamas tai sužinojusių, skautų. Liepos mėn. B.-P. namuose įvyksta visų.tebegyvenančių _ 
Brownsea stovyklautojų, sueiga dvidešimtmečio proga. Dvidešimtmečio proga B.-P. gauna skaudį dovanų — 
puikų automobilį, pavadintų, "Jam — Roll." Tuo metu karaliaus pakeliamas kilminguoju ir gauna titulų B.-P. of 
Gilwell. 1929 m. įvyksta jubiliejinė' Jamboree Arrowe Parke /Strėlės parkas/. Jamboree ženklas buvo Auksinė 
Strėlė. Dalyvavo 50 000 skaudį iš viso pasaulio. Jiems B.-P. kalbėjo: "Iš visų žemės kampų atvykote į Šį 
Pasaulio Draugystės ir Brolybės susirinkimų. Šiandie aš siunčiu jus iš Arrowe į visų pasaulį, nešti mano taikos 
ir draugystės simbolį . . . Nuo šiol skautų taikos simbolis yra Auksinė Strėlė. Neškite jų greitai ir toli, kad 
visi išgirstų apie žmonių brolybę.

Tada B.-P. buvo 72 ., vienok jis nenurimsta, nors ir mato, kad jo pradėtas darbas vyksta sklandžiai. Šios 
Jamboree dar labiau skatinamas, B.-P. dažnai paklausdavo: "kas gali būti padaryta per tolimesnius 24-riuš 
metus?"

1930 m. su žmona lanko V. Indijos ir Amerikos skautus. Grįžęs iš ten dalyvauja Foxleaseo Pasaulio Mergaičių 
Skaučių Konferencijoje, kur Lady B.-P. išrenkama Pasaulio Skaučių Vade.

1931 m. pradžioje, vadai išplaukia kelionėn įAustralijų, N. Zelandijų ir V. Afrikų. Kur tik laivas sustodavo 
skautės ir skautai skubėdavo rinktis, tikėdamiesi juos pamatyti ir brangindavo kiekvienų vadų jiems pasakytų 
žodį. Vėliau B.P. aplanko Šveicarijų 1933 m. ketvirtoji Pasaulinė Jamboree Vengrijoje. Kitais metais atliekama 
kelionė aplink pasaulį. B.-P. tada jau 77 m. Po kelionės parašo knygų "Skautybė aplink pasaulį’ ir šiaip daug 
rašo skautiškoj spaudoj. 1935 m. B.P. dalyvauja vyčių sųskrydyje Švedijoje. Kita kelionė buvo vėl į P. Afrikų. 
Sį kartų jis Anglijoj palieka savo pavaduotojų-Lordų Somers. 1936 m. išteka duktė Betty. Truputį vėliau vadai 
išvyksta Indijon į. pirmųjų Indijos Jamboree, Delhi. Be to B.-P. ten paskutinį kartų ant žirgo priima savo buvusio 
B/18-to gusarų pulko, kurio garbės pulkininku jis buvo, paradų. 80-ties metų sukaktuvių proga jis karaliaus 
apdovanojamas Order of Merit, Prancūzijos prezidento — Grand Cordon de Legion de Honor. Iš Amerikos ateina 
Wateler Peace Prize. Tais pat metais penktoji pasaulinė Jamboree Olandijoje. Savaime suprantama, kad 
daugelis nebesitikėjo čia pamatyti gerai pažįstamų, vado statulų ir išgirsti jo stiprų balsų Užtat B.-P. žodžiai 
turėjo juo didesnio svorio.
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"Dabar atėjo laikas man tarti sudie. Aš noriu, kad jūs būtumėt laimingi. Jus žinote, kad daugelis iš mūsų 
niekada nebesusitiksime šiame pasaulyje. Aš esu aštuoniasdešimtpirmuose ir artinuosi prie savo gyvenimo galo. 
Daugumas jūsų yra pradžioje. Aš linkiu jums laimingo ir sėkmingo gyvenimo. Jūs tai atsieksite stengdamiesi 
vykdyti skautų įstatus per visas jūsų, dienas, kur jūs bebūtumėt ir apsistotumėt . . . Dabar — sudie. Dieve, 
laimink jus visus.”

B.-P. žiemą, praleidžia Kenijoje, kur sulaukia anūko, Roberto. 1938 m. B.-P. grįžus į Angliją, buvo matyti, 
kad jis jau pavargęs. Vasarą, ramiai ilsisi namuose įr jo protas ir rankos yra taip pat veiklūs, kaip ir anksčiau. 
Žiemai vėl ieškota švelnesnio klimato Kenijoje, kad B.-P. šiek tiek atsigautų,. Ten jis dar keletą mėnesiųbuvoja 
ir rašo tris knygas berniukams. Tai B.-P. įvairaus gyvenimo ir prisiminimų, ir žvėrių,stebėjimai.

Tačiau palengva B.-P. jėgos senka ir 1941 m. sausio mėn. 8d. jis miršta. Palaidojamas Kenijos kalno papėdėje, 
šalyje, kurių jis taip mylėjo. Br.

SKAUTEI.
Visiems Skaučių Vienetams.

Atsižvelgiant į esamas sąlygas, skaučių vienetai įsilieja į bendrą L.S.S. ir veikia artimai bendradar
biaudami su skautų vienetais, stengdamiesi įnešti širdies ir grožio.

L.S.S. Vadijos Skaučių Skyrius sveikina visus skaučių vienetus ir jųvadoves, linkėdamas ištvermės 
bei skaidrios nuotaikos skautiškame darbe ir kasdieniniame gyvenime.

Skaučių Skyrius nuoširdžiai džiaugiasi gražių sesių darbu, jaunatvišku pasiryžimu pačiom kilti 
ir kitus kelti skautybės kelyje. Mūsų veikime visos viena kitai padėdamos turėtumėm siekti šių 
uždavinių:

1. Rūpintis jaunesniųjų skaučių-tų skaučių ir vyr. skaučių vienetu steigimu.
2. Tvarkyti jau veikiančius vienetus ir padėti jų vadovėms pasitobulinti.
3. (Jžmegsti savo tarpe ryšius ir dalintis skautiškomis žiniomis bei patyrimu.
4. Rūpintis skautiškos uniformos įsigijimu.
5. Bendradarbiauti su L.S.S. Vadija ir jos skaučių skyrių.
6. Bendradarbiauti skautiškoje ir kitoje lietuviškoje spaudoje.
7. Organizuoti mergaitėms bei moterims pritaikintų specialybių mokymo kursus.
8. Sekti skaučių prie laužo pasirodymų numerius, kad jie būtų estetiški ir pedagogiški.

L.S.S.
Skaučių Skyrius.

Apie specialybes.
Sutelkusios savo patyrimą iš skautiškos veiklos 

Lietuvoje, perduokime jį jaunesnėms sesėms, ypatingą 
dėmesį kreipdamos į skautybės turinį: tarnavimą 
Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Šiam tarnavimui į pagelbą eina patyrimo laipsnių 
programos, mūsų papročiai ir specialybės. Pastarųjų 
įsigijimas praplečiant iki praktiškų amatų vyresnio
sioms skautėms, yra naudingas ne tik pačiai skautei, 
bet ir visai aplinkai. Jei skaučių skiltis yra įsigijusi 
mezgėjos arba siuvėjos specialybę, ji gali, reikalui 
esant, apsiūti ir apmegzti savo bendruomenės narius. 
Jei skautės išmoks gerai pagaminti kad ir paskirų 
praktiškų dalykų, kaip: kambarinius batelius, ranki
nukus ar kit., kiek džiaugsmo ir patogumo jos gauna 
progos suteikti vaikams bei senesniojo amžiaus žmo
nėms, juos tokiais dalykais aprūpindamos.

Specialybių įsigijimas yra rimtas reikalas Jų įsigi
jimą tegul organizuoja vadovės.

Nesant mokančių skaučių tarpe, tepasikviečia 
atatinkamų specialistų iš bendruomenės tarpo. Geriau 
ant dešiniosios rankovės nešioti vieną, dvi, na tris 
gerai žinomas specialybes, nei dešimtį apgraibom su 
jų reikalavimais susipažinus.

Specialybes įsigyti gali skiltis drauge vieną kokią 
pasirinkusi ir kiekviena skautė skyrium prisitaikant 
prie vietos sąlygų.

Štai teko nugirsti, kad vienur-kitur vyr. skaučių 
skiltis mokosi skrybėlių salione skrybėlių dirbimo. 
Kitur — siuvimo vaikiškų baltinių ir rūbų trečiur — 
šukuosenų meno. Viename lageryje dvi skaučių 
skiltys išmokusios šliurių gaminimo — apdovanojo 
Kalėdų šventės proga visus senelius ir priešmokykli
nio amžiaus vaikus kambariniais bateliais.

Gyvenant didesniuose miestuose, reikėtųsekti krau
tuvių ir įvairių dirbtuvių vitrinas, vis turint galvoje 
vieną klausimą: ko turėčiau išmokti, kad čia ir grįžusi
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tėvynėn galėčiau būti naudinga? Tad atsidaro stebuk
lingas galimybių pasaulis. Skiltininkė pastebėjo 
viename krautuvės lange iš margtįskudurėlių. padary
tus linksmus gyvulėlius: grakštų žirgelį, tinginįasilą, 
ilgaausį, kiškį Susidomėjusi užėjo pasiteirauti, ar 
galėtų, ji ateiti išmokti šio darbo. Po mėnesio, ne tik 
ši skiltininkė, bet ir visa jos skiltis —r dirbo žaislų 
dirbtuvėje popietinėmis valandomis. Atrodo, kad

Sešioli
Tu — vos besiskleidžiąs gėlės žiedelis, 
Dar nepakąstas rudenio šalnos 
Žiūrėk, tave kur veda tavo kelias, 
Atmink — jaunystė nepasikartos.

Jinai vienintelė, laisva, nerūpestinga, 
Nuolat paskendus laimės ilgesy.
Jai meilė duoda veidų, stebuklingą., 
Gyvenimo audra jai nebaisi.

Velykų, šventės atneš daug kam iš mažųjų. linksmąjį 
žirgelį ar kitą, malonų, gyvulėlį skaučių rankomis 
pagamintą

Margieji ženklai, kurie puošia mūsų dešiniąją, ran
kovę, prasmingai tebyloja apie tą. margą džiaugsmą, 
kurį suteikia skautė savo nuliūdusiam tremtinio 
dalioje artimui, pasinauduodama specialybių įsigijimu.

Sktn. L. Liepsnelė

metei.
<

Tačiau ateis diena, kada tu pamatysi,
Kiek daug pasauly skausmo ir skriaudų,
Bet jei nuo tiesaus kelio nenuklysi —
Žaviai žydėsi tarp kitų žiedų.

Patyrus pirmąjį, nusi Vilimą,
Užgniaužk skausmus jautrios širdies
Ir nuo savęs atstumk nusiminimą,
Nors ašarėlės veidu tau riedės.

Ir būk linksma, kaip vasaros drugelis, 
Tyra, kaip lašas rytmečio rasos. 
Žiūrėk, tave kur veda tavo kelias ... 
Atmink — jaunystė nepasikartos.

Sudėvėta kojinė*
Rūpestinga skautuke dažnai adė savo senas kojines. 

O jos, lyg tyčia, lyg skautukės kantrybę, mėgindamos, 
vis kiuro ir kiuro. Rytą apsiauna suadytomis, vakare, 
žiūrėk, ir vėl kiauros. Kai koja apauta, rodos, 
sveikiausios ir kojinės. Blauzdos neplyšo. Tik galvos. 
Ir kai tik vakare nuauna batuką tuoj jos kojos 
kulnys ir juokiasi:

— Cha-cha-cha! Stasyti Cha-cha-cha! Tu nori mane 
paslėpti? Ne nemanyk taip daryti: aš vistiek išlįsiu.

— Oi, oi, kaip bloga batelyje neapdengtam būti! — 
šaukė nykštis, išlindęs iš kojinės. Bet apsidairęs ir 
pamatąs susirūpinusiu veidu Stasytę, užjaučiamu 
balsu tarė.:

—- Žinau, Stasyt, tu šįvakar užadysi kojinę ir man 
bus gera: batas nebespaus.

— Stasyt, pupulyt, man batelis nugarėląpragraužė. 
Pirma aprišk mane, o paskui kojinę užadysi — 
aimanavo pats mažasis kojos pirštelis.

— Tai nenuoramos! — bardamas pirštus, juokėsi 
kojos kulnys. — Argi jūs ne skautės pirštai esate, 
kad tokie neramūs. Žinokite, kad Stasytė skautė. Ji 
kantri. Būkite tad kantrūs ir jūs. Imkite pavyzdį iŠ 
manąs. Nors batelis trina ir graužia mane, o aš 
juokiuosi ir tiek!

— O tu, plačiaburni, neduodi nė vienos dienos man 
sveikai pabūti' ir dar juokiesi, — pyko ant kulnies 
kojinės. — Kad tau batas pusią sutrintą tai Žinosi 
šaipytis!

O skautuke, Stasytė, girdėjo kulnies, pirštą ir 

kojinių kalbą, bet nieko nesakė. Kiekvieną vakarą 
vis ąavo kojines adė ir adė.

Pagaliau kojinės taip susidėvėjo, kad ir adyti nebe
buvo kur.

Mama nupirko Stasytei naujas kojines. Stasytė 
džiaugėsi. Dabar nei pirštą nei kulnies batelis nebe- 
grauš.

— Mamyte! Šį vakarą aš savo senųjų kojinių jau 
nebeadysiu. Kai nusiausiu, tai, kad mesiu pasuolėn, 
o rytoj išnešiu į sašlavyną—pasakė Stasytė, gavusi 
naujas kojines.

— Gerai, Stasyte. Galėsi mesti Tik kai numesi, 
pasiklausk, gal išgirsi, ką kojinės kalbės, — atsakė 
Stasytės mama.

— Juokas mane ima, mamyte! Kųgi jau gali sūdė 
vėtos kojinės kalbėti? Bet kad tu taip sakai, — 
paklausysiu.

Vakare Stasytė nusiavė savo senas sudėvėtas 
kojines ir metė pasuolėn. Bet iš pasuolės tuoj pasi
girdo’

— Chi-chi-chi! Cha-cha-cha!
Stasytė pribėgo arčiau suolo ir ėmė klausytis.
— Tai neišmanėle. Ir dar skautuke!
Juk mes nėvisos netikusios. Tik galvos prastos, 

susidėvėjusios, o blauzdos sveikos, — kalbėjo tarp 
savąs kojinės.

— O ką aš vien su blauzdomis darysiu? — neišken
tus, paklausė Stasytė.

— Žiūrėk, ji čia pat bestovinti, — pasakė viena 
kojinė kitai.
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— Nors ir nematė, bet susidomėjo. Tai gerai. 
Pasakyk jai, — kalbėjo antroji kojinė pirmajai.

Ir pirmoji kojinė ėmė Stasytei pasakoti:
— Paimk Žirkles ir atkirpk mano blauzdos tokio 

ilgumo gabalą, kad jis kokį, centimetrą, būtų, ilgesnis 
už mano plotį Paskui stipriais siūlais vieną galą 
užtrauk taip, kad visas kraštas aplinkui susitrauktą į, 
vieną tašką Kai taip padarysi, prikimšk vatos, arba 
pakulą arba skudurėlių bet kokią kad pasidarytą 
kietas rutulys ir užtrauk siūlais antrąjį tos nukirptos 

blauzdos galą Dabar paimk spalvotą vilnonią siūlą 
ir jais gražiais raštais papuošk, paslėpdama ir 
užsiūtuosius galus. Jei tai atliksi rūpestingai, turėsi 
grąžą daug gražesnį už pirktinį sviedinėlį.

Kai Stasytė taip padarė,, labai apsidžiaugė.
Dabar sudėvėtą kojinių ji nebemeta pasuolėn.

VI. S-s.

* Žvaigždutėmis pažymėti straipsniai paimti iš 
Lietuvoj leisto "Skautą Aido".

— Žinai, — kreipėsi draugininke į musą zvimbinČią 
kambaryje, — kai kurios jaunesniosios skautės per 
sueigą tokios geros, tokios malonios, o kitos tiesiog 
sunkiai suvaldomos. Kažin, kaip jos elgiasi namie?

— Bzz. .. — atsake muselė. — Aš daug daugiau 
matau kaip Tamsta. Ar nenorėtumėte pusvalandžiui 
virsti muse ir padaryti vieną du vizitus?

:— Puiki mintis, — nudžiugo draugininke, ir už 
sekundės ji ir musė pasikeitė vietomis.

— Jonė geriausia mergaitė draugovėje, — galvojo 
draugininke, skrisdama gatve. — Ji beveik per daug 
pavyzdinga. Kartais bijau, kad ji per daug įsiveiz- 
duoja. Nuskrisiu įjos namus.

Muselė įskrido į Jonės namus ir nutūpė darbo 
kambaryje. Mergaitė gulėjo ant kušetės ir skaitė 
knygą tuo tarpu jos motina dengė stalą vaikščiojo 
šen ir ten į virtuvą ir protarpiais siuvo mašina.

— Šiandien dešros ne per daug turime, — pasakė 
pagaliau ponia Ruikienė savo dukteriai. — Pakaks 
tėveliui ir Petrui, bet tu ir aŠ turėsime šiek tiek 
mažiau imti. Girdėjai, Jonute?

Mergaitė vos pakėlė akis nuo knygos ir murmte
lėjo: — Tegul Petras nevalgo dešros. Kodėl aš turiu 
būti nuskriausta?

Ir, kažką sugalvojusi, Jonė staiga atsikėlė nuo 
sofos, atsisėdo prie stalo ir ėmė tepti skaniausią 
sumuštinį

— Ką tu čia darai? — supyko p. Ruikienė, grįždama 
iš virtuvės arbatos nešina. — Kas tau leido sėstis, 
kol kitų dar nėra? Ar skautėse nieko geresnio 
neišmoksti? Jei taip, be reikalo ten eini.

— T.arp kitko, — atsake Jonė, kramtydama 
sumuštinį su dešra, — gal, mamytė, nepamirši išplauti 
mano uniformą ir prisiūti sagą kuri man per pereitą 
sueigą ištrūko. Tiesa, kažkur nukišau kaklaraištį bet, 
Tamsta jį, gal, rasi tvarkydama

— Tokia didelė mergaitė, kaip tu, galėtą ir pati 
tvarkyti savo uniformą — barė ją motina, — pereitą 
savaitę turėjau prisiūti kažkokius kaspinukus, bet, 
matyti, jie nieko nereiškia, nes tu. tinginė ir dar 
nemandagi!
' Musė balsiai suzvimbė, nes iš visos širdies pritarė 
motinos žodžiams. Bet kadangi laiko buvo nebe daug, 
ji išlėkė pro langą ir nuskrido į kitos jaunesniosios 
skautės namus. Marytė buvo, gal būt, triukšmingiausia 
ir netvarkingiausia mergaitė draugovėje, bet kažkodėl 
visos ją mėgo.

Kada muselė įlėkė į Bartkų gyvenamąjį kambarį, 
buvo pats darbymetis. Ponia gulėjo sirgdama ant 
sofos, duodama įvairią nurodymą o Marytė plušo 
dirbo.

— ... tu galėtumei pamaišyti košę, — ką tik baigė 
motina. Marytė paklusniai pamaišė košg, pakurstė 
ugnį, nuvedė mažiausiąją broliuką išsitepusįanglimis, 
praustis ir grįžo.

Kambarys neatrodė per daug tvarkingas, bet trys 
vaikai, jaunesni už Marytę, žaidė jame. Be to, viename 
kampe kabėjo šlapi skalbiniai, ir vienintelis stalas 
buvo padengtas arbatai.

— Kas man daryti, mamyte,—Marytės balsas buvo 
kiek nusiminąs, — ryt mūsų sueiga, ir aš nebespėsiu 
išskalbti savo uniformos. Be to, Kaziukas įmetė mano 
ženklelį į ugnį ir Jonelį sučiupau valant batukus 
mano kaklaraiščiu.

— Tu negali daugiau daryti, kaip tavo jėgos išneša,— 
ramino ją motina. — Palauk, kol mano koja pasveiks- 
bus visai kitaip. Tu galėsi savo draugininkei išaiškinti, 
kodėl esi netvarkinga. Ji tave supras.

— O, gal, man ryt neiti? — paklausė Marytė 
abejodama.

— Žinoma, eisi. Tu jau ir taip visą savaitą sėdi 
namie. Julytė man padės, gerai, Julyte?
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Julytė, mažesne sesutė, linktelėjo galva.
— Gal Julytė eitų mano vietoje? — pasiūlė Marytė.

— Ji vistiek greit turės stoti į skautes.
— Dar yra laiko, — atsakė ponia Bartkuvienė. — 

Pamaišyk košę, ir užpilk arbatą. Ten Kaziukas mirko 
savo duoną piene, kuris padėtas katei. Ir mano kojai 
(aip pat reikėtų padaryti naują, kompresą.

Muselė tyliai išlėkė iš kambario ir grįžo namo. Už 

minutėlės draugininke vėl susimasčiusi sėdėjo prie 
rašomojo stalo, o musė zirzėjo sienoje.

■— Dėkui tau, musele, — sakė draugininke. — Dabar 
suprantu, kodėl Marytė neturi laiko skautiškiems 
darbams, o Jonė visada tokia tvarkinga.

— Ne visuomet taip, — atsakė musė. — Yra skau
čių, kurios visur ir visuomet tvarkingos.

Ir musė išskrido. Bet draugininke nepajudėjo.
Ji galvojo... .

Motinos padėjėja.#
Pareigos tėvų, brolių, ir seserų atžvilgiu. Namai 

nėra viešbutis, kuriame tiktai nakvojame, valgome ir 
išėję, nesirūpiname savo kambario ir kitų kambarių 
gyventojų likimu. Bet dažmai jaunos mergaitės taip 
elgiasi, tartum būtų namuose viešnios arba įnamės. 
Jos ima viską, pa viršutiniškai, į nieką nesigilina, 
dargi kratosi to, kas joms nepatogu. Jų, nuomone, 
tėvų pareiga rūpintis drabužiais, valgiu, Šiltu butu ir 
net per daug nepykti ir nesibarti ir viską kantriai 
pernešti. Apie šias pareigas mūsų atžvilgiu labai daug 
nusimanome ir daug reikalaujame. Bet apie savo 
pareigas tėvų atžvilgiu nelabai esame linkusios 
galvoti. Pabučiavome mamytę, — tesidžiaugia, kad ją 
mylime — juk mes ją pabučiavome ir tai didelis 
dalykas. Bet dirbti yra kas kita. Pas draugę, eiti 
mieliau,-, arba knygą skaityti arba Šiaip daryti taip, 
kas mums į galvą atėjo.

Truputį, susimąsčiusios, savo klaidą labai greitai 
galime atitaisyti. Kiekvieni namai turi savo vargus, 
savo sunkumus, ir čia galime pasi reikšti: vargus 
sumažinti, sunkumus palengvinti. Ypač šiais laikais, 
kada reikalas taupiai gyventi arba net pastangos 
pragyventi, prasimušti padvigubėjo, turime stovėti 
šalia savo tėvų,- juos palaikyti ir jiems padėti.

Tas pats liečia drabužius. Naujus įgyti nepaprastai 
brangu. Seni persiuvami, išverčiami, iŠ visų pusių 
apžiūrime, ar netiktu dar kas nors. Nuo prašmatnumu 
atsisakoma, perkama, kas praktiška ir stipru. Tą 
turime gerai suprasti, ir savo ''norus" žymiai suma
žinti.

Kol esame mažos, žiūrime į, savo tėvus siauromis 
akimis. Laikui bėgant pradedame suprasti, kad jie ne 
tiktai mūsų tėvai,, bet ir piliečiai, visuomenės 
nariai, pagaliau moteris ir vyras, turi kovoti už savo 
šeimą savo gyvenimą Tada pradedame vertinti jų 
kitas ypatybes, be tų kurios surištos su mumis.

Musų tėvai myli mus kaip savo vaikus, bet kaip 
džiugu, jei jie gali mumis didžiuotis, mus branginti, 
kaip naudingas šeimos ir visuomenės nares.

— Mano duktė yra mano parama. Galiu ramiai 
išvažiuoti: ji viską padarys. Savo dukterimi galiu 
pasitikėti. Mano duktė tvarkinga ir darbšti — štai, 
žodžiai, kuriuos kiekviena motina, kiekvienas tėvas 
mielai sakytų apie savo vaikus.

Santykiuose su broliais ir seserimis turėtuine taip 
pat vadovautis skautiškuoju principu, kad įstatai 
pirmiausiai vykdomi namie. Be tėvų ir mes atsakingi 
už jaunesniųjų savo šeimos narių išsilavinimąir svei
katą Reikia daug kantrybės — kur jos nereikia? — 
ir geros valios, bet jaunesnieji dėkingi už skiriamą 
jiems laiką ir dėmesį

Nesuvaldomas berniukas dievino savo brolį, stu
dentą ir aklai jo klausė, kol pamatė, kad brolis 
nerimtai elgiasi ir net geria. Nuo tos dienos jau
nesnysis pagarbos nebejautė ir brolio taip pat 
neklausė, kaip ir kitų Pavyzdys labai veikia. Jei 
sesuo ar brolis geri mokiniai, kitiems nepatogu 
nesimokyti, gerą vardą gadinti. Vienas traukia kitą 
paskui save aukštyn arba žemyn.

Draugiškumas Šeimos narių tarpe didelis turtas
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■ateičiai ir parama tiems, kurie dėl įvairių, aplinkybių, 
jos reikalingi. Todėl matyti gerus draugus brolį ir 
seserį daug gražiau, kaip draugus vienklasius arba 
vienmečius. Svetimiems taikome platesnįmastų esame 
nuolaidesnės, labiau sugyvenamos — saviems norime 
pritaikyti savo kurpalių, esame smulkios, nenuolaid- 
džios. Mažmožiai nusveria.

Jei kyla ginčų seserų ir brolių tarpe, geriau išspręsti 

juos namie, nenešti kitur: paukštelis ir tas savo lizdo 
neteršia, ‘uo labiau žmogus turėtų susivaldyti ir. 
neišduoti nei savoartimųjų nei jų reikalų svetimiems 
žmonėms.

Baigdama noriu dar kartų pabrėžti, kad namai 
žmonių turtas, kurį saugoti ir didinti turi visi šeimos 
nariai. Kukliausi namai vis dėlto yra namai. Kiek 
pareina nuo mūsų tebūna jie laimingiausi!

O.S.

Jurų, skautas ir laivas.
SKTN. ALIŠAUS

Laivas — tai didelė įmonė, kurioje randame įrengimų 
iš įvairių technikos sričių. Jei norime būti tinkamais 
tos įmones darbininkais, tikrais jūrininkais, turime 
gerai susipažinti su laivų statybos būdais, įrengimais, 
navigacija, ženklais ir t. t.

Šiose sąlygose mums sunku tai visa atsiekti, nes 
nei vienas jūrų, skautų vienetas neturi nei 
paprasčiausio inventoriaus šio darbo pradžiai. O kų 
bekalbėti apie didesnio tonažo laivų kuris mums 
buvo sunkiai prieinamas ir nepriklausomiems, tėvy
nėje esant.

Tačiau tai nereiškia, kad jūrų skautai privalo 
šiandien rankas sūdėjų sėdėti ir laukti. Juk liko 
mums be praktikos darbo dar teorija. Jos yra tiek 
daug ir tokios įvairios. O be jos yra visai neįmanoma 
praktinis darbas.

Kadangi teorija yra gana- plati, tai aš savo straips
nyje nagrinėsiu tik dalį jos, kuri yra daugiau surišta 
su laivų statyba ir jos įrengimais.

Šiam nagrinėjimui susidarysim šiokį planų
A. Laivas kaip plaukiantis kūnas.

1. Galimumas laikytis vandens paviršiuje.
Archimedo dėsnis plaukiantiems kūnams.

2. Plaukiančio kūno galimas apkrovimas. Z Čia 
suprantama laivo krovinys Z.

3. Stabiliškumas, dėka' kūno plaukiąs kūnas 
stengiasi grįžti į savo plaukimo padėtį Ši 
vienaip ar kitaip pakreipus.

B. Laivas, kaip transporto priemonė.
4. Laivo greitis ir nuo ko jis pareina.
5. Reižo ilgis.
6. Laivo kurso palaikymas ir galimumas daryti 

posūkius.
Keleiviams patogumas kelionėje. Jų sani- 
tariniai ir maitinimo reikalai.

8. Laivo patvarumas audroje ir galimumas 
plaukti blogam ore.

Laivas, kaip pastatas galįs'- pakelti tam tikrų 
spaudimų
9. Privalumas atlaikyti krovinį nėpakeičiant 

formos iŠlinkstant ar lūžtant.
D. Atskirai .karo laivams;

10. Atsparumas pataikymams kovoje.
11. Pajėgumas kovoje ir sugebėjimas kliudyti 

priešų
12. Povandeniniams laivams galimumas greit 

panerti ar išnerti ir įvairiose padėtyse kautis.
Galimumas laikytis vandens paviršiuje. Archimedo 

dėsnis plaukiančiam kūnui.
Vanduo neturi savo formos, kaip ir kiti skysčiai, 

bet priima indo formų kuriame jis randasi. Be didelio 
vargo perskirti vandens daleles galima paneriant 
jame bent kokį kūnų Tačiau, šį vėl išėmus, vandens 
paviršius sudarys lygių plokštumų nes jo dalelės 
stengiasi užimti žemiau esančių tuščia vietų

Panertas kūnas į vandenį yra spaudžiamas iš visų 
pusių vienodai tam tikro didumo spaudimu. Šių 
spaudimo didumas pareina nuo -to, kaip giliai yra 
panertas kūnas. Spaudimo didumas yra tiesiog pro
porcingas panėrimo gilumui arba vandens stulpui virš 
panerto kūno.

Čia duodu keletu davinių iš kurių yra aišku, kaip 
keičiasi spaudimas į panertų daiktų pagal panėrimo 
dydį

2 m. gylyje 2 Vm2 .= 0,2 atū
10 „ „ 10 „ = 1
50 ,, „ 50 ,, — 5 „

100 „ 100 ■ „ =10
150 „ „ 150 „ = 15 „
250 „ „ 250 „ = 25 „
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Čia t/m2 — spaudimas tonomis į kvadratinį metrą 
atū — spaudi — mas atmosferomis virš normalaus 
1 atmosferos spaudimo.

Vandens tankumas yra vienodas visuose gyliuose, 
nes praktiškai skaitoma, kad vanduo, spaudžiamas, 
tūrio nepakeičia. Taigi specifinis vandens svoris nuo 
spaudimo nepareina. Tačiau keičiasi nuo temperatū
ros, o ypač nuo druskos kiekio, kuris yra vandenyje.

Prie pirmo skaufiško stalo Hunigiškėse.
y
Čia pat lentelėje matome, kaip keičiasi lygiriamasis 

vandens svoris nuo druskos kiekio įvairiose jūrose. 
1 .kb.m. chemiškai gryno vandens sveria 1,00 t, S =1,00
I ,, ,, Baltijos jūros ,, l,015t, S = 1,015
1 ,, „ Šiaurės ,, „ „ 1,0251, S = 1,025
1 „ „ Raudonosios „ ,, 1,0441,S = 1,044
1 ,, ,. Kaspijos jūros „ „ 1,06 t,S= l,06
1 ., ,, Mirties „ „ „ 1,2781, S 1,278

Jeigu paimsim keturkampįstačiom briaunom plaustą. 
10 m. ilgio, 5 m pločio ir panersim 2 m gylio įvandenį 
tai šis išstums 10X5X2 = 100 m3 vandens.

100 m3 gėlo vandens sveria 100 t., o 100 m3 Rau
donosios jūros vandens sveria 104 t.

Taigi, kad šis plaustas galėtą išsilaikyti 2 m gilyje 
Raudonojoj jūroje, jis privalo sverti 104 t. Gėlo 
vandens baseine privalo sverti 100 t.

Iš to matome, kad vandens lyginamojo svorio 
didumas pakeičia plaukiančio kūno keliamąją galią 
Tegalima išreikšti formule.

P = A = VuS
Čia P—laivo svoris; A—jėga kelianti laivą į viršuj 

Vu — tūris laivo panertos dalies; S — vandens ly
ginamasis svoris.

Iš šio matome, kad laivo gremzlė sumažės 4 %, 
jeigu šį perplukdysime iš upės vandens / gėlo 
vandens / į jūros vandens baseiną;

Archimedo dėsnis sako, kad srityje plaukiančio 
kūno svoris yra lygus svoriui skysčio, kurį išstumia 
įplaukiąs kūnas.

Svorio jėga verčia ramybės padėtyje laikytis 
vandens paviršių, plokščioj formoj. Plaukiantis laivas, 
pagal savo formą, ir dydį išstumia tam tikrą, vandens 

kiekį iŠ šios, lygaus paviršiaus, padėties. Išstumtas 
vanduo stengiasi grįžti į savo pirmykštę, padėtįir tuo 
spaudžia laivą Tuomet gaunasi kėlimo jėga "A" 
statmena vandens paviršiui. Šiai jėgai priešinasi 
laivo svoris, jėga, kuri spaudžia panertąją laivo dalį 
į vandenį Laivas palieka ramybės padėtyje, tai yra, 
nei giliau grimsta, nei kyla iš vandens aukštyn, jei 
šios jėgos yra, lygios /P=A/.

Pagal Archimedo dėsnį laivo ■ svoris P yra lygus 
vandens keliamai jėgai A arba svoriui vandens, kurio 
tūris yra lygus laivo panertos dalies tūriui /Vu/. 
Jeigu šis vanduo turi lyginamąjį svorį S, tai išstumto 
vandens svoris lygus Vu S.

Archimedo dėsnis tuomet: P= A = Vu S.
Apie kūną galimumą laikytis vandens paviršiuje, 

štai ką galime pasakyti. Jei kūnas yra lengvesnis’, 
negu vandens tūris>lygus kūno tūriui, tai kūnas plauks. 
Jis bus panėręs tiek gylio, kad išstumtas jo panertos 
dalies vanduo, bus lygus šio kūno svoriui. Jeigu 
kūnas bus sunkesnis už vandens kiekį, kurį išstums 
šis kūnas, tai jis grims.

Galimumas laikytis kūnui vidurinėje padėtyje, 
tartum pakilus, nėra galimas, nes vandens tempera
tūros, kad ir mažas pasikeitimas, keis vandens 
lyginamąjį svorį ir kūnas ar kils į viršą/plauks/ ar 
skęs gilyn /grims/.

Plaukiančio kūno apkrovimas.
Pagal Archimedo dėsnį išstumto vandens svoris 

arba deplacementas yra lygus:
P = Vu S.

Jis turi dvigubą reikšmę-.
1. Laivo svoris tonomis tuo momentu,
2. Tuo momentu laivo dalies esančios vandenyje 

tūrio m3. Jeigu prie to nėra daugiau nieko pažymėta, 
tai deplacementas suprantama, kaip laivo svoris P 
tonomis.

Jeigu laivas sveria 1000 toną tai gėlame vandenyje 
panerto laivo dalis bus 1000 m3 tūrio. Juros vandenyje, 
kurio lyginamasis svoris S = 1,02, bus panerta šio 
laivo 980 m3

Laivas, kuris yra navigacijoje — darbe, neturi 
pastovaus svorio, nes vyksta kuro sunaudojimas bei 
papildymas, nuolatinis pakrovimas ar iškrovimas ir 
tas keičia laivo svorį. Keičiant laivo svorį tuo pačiu 
keičiasi laivo panertos dalies tūris ir atatinkamai 
laivo gremzlė.

Tuo atveju tenka susidurti su įvairią svorią 
sąvokomis, kurias čia panagrinėsime.

(Bus daugiau)
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Stovyklos maršas.
Stovyklaut, iškylant marš sesės broliai,
Ten apsvies ir palies saulės spinduliai 2 kart.

Oi kaip gera ir malonu, —
Mus stovykloj nėra ponų., 
Mūsą darbas bėga šuoliais —
Marš marš marš marš į. stovyklą, marš.

Kaip gražu ir smagu mūsų, stovykloj
Po dangaus mėlyne žaliojoj girioj 2 kart.

Tenai skautai skudučiuoja,
Lyg gegutės kad kukuoja, 
Skautės daineles dainuoja —
Marš marš marš marš į stovyklą, marš.

Prie laužo.
Nusileido saulužėlė 
Susimąsčiusi rimta — 
Mūsų, jaunos širdužėlės 
Džiaugiasi visa gamta.

Rai rai rai rita 
Rai. rai rai rita 
Rai rai op pa pa 
Tralia lylia lia.

Dega laužas, aiškiai šviečia. 
Kyla kibirkštys aukštai — 
Džiūgauti visus mus kviečia, 
Mes dainuojame linksmai.

Rai rai rai rita ...
Štai lakštutė prisidėjo
Aidas skleidžiasi plačiai — 
Sutartinės klausos gėlės — 
Klausos pievos ir miškai.

Rai rai rai rita . . .

Skauliį šefai Palangoje 1933 m
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Daina apie puodą.
1. Kaip gera ir linksma 

Visiems stovyklauti, 
Tik pikta ir liūdna, 
Kaip puodus reik plaut.

Džir džir džir džir džir džir 
Dzin dzin dzin dzin dzin dzin 
Tik pikta ir liūdna, 
Kai puodus reik plaut.

Tas puodas tas puodas, 
Kaip žiūri vis juodas
Ir vis nesiduoda oi oi / 2 k. /

MANO
Tau, tėvyne, tau, šalele, tau, brangioji, 
Meilė mano Širdyje karštai liepsnoja.

Vien tik tu esi brangiausias mano turtas, 
Milžinų, žiloj senovėje sukurtas.

Laužo
Ateina naktis.
Saulė jau nuslinko
Nuo kalnų, nuo miškų, 
Ramių sapnių — 
Užmikit !
Dievs yr čia . ..

2. Vos pabaigėm pietus, 
Kai vads išsitiesus 
Įsakymų duoda :
Eik š v e i s t šitų puodų.

Dzir dzir dzir ...

3. Tas puodas tas puodas 
Kaip žiūri vis juodas 
Ar trinsi ar Šveisi, 
Visvien neįveiksi.

Dzir dzir dzir..........

turtas
O tų turtų žiaurūs priešai man pagrobė... 
Kur aš rasiu kitų tokį brangų lobį?!

Kur bebusiu, kur nuklysiu — vis regėsiu 
Tave kylančių iš vargo, iš griuvėsių.

SkJ.Mikšl-as 
giesmė.

nuo laukų.

MAN NEREIKIA KETURIŲ.
Vytės Nemunėlio žodžiai. Viktoro Kuprio-Kuprevičiaus muzika.

2. Dvi ausytes aš turiu — 
Man nereikia keturių: 
Su abiem ką išgirdau, 
Pasakyt galiu ir tau.

-3. Dvi rankytes aš turiu — 
Man nereikia keturių: 
Dirbu, piešiu ir rašau, 
Kad padėtų neprašau.

4. Dvi kojytes aš turiu — 
Man nereikia keturių: 
Šokinėju ir lakstau 
Šokinėt linkiu ir tau.
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Pusryčiavimas "aukštojoj" bendruomenėj.
/ Rašo- lordas R. Baden-Powellis iš Kenijos I 

Gal jūs girdėjote apie mažą mergaitę, kuri bėgo į 
savo motinos kambarį šaukdama:

•— Mama, mama, ten karvė mėto aukštyn tėvelį!
— Kas tau, brangioji, — atsako motina, — ten ne 

karvė, bet bulius.
Ta maža mergaitė buvo su manimi vakar gegužinėje, 

ir man bevalgant savo pietus krūmuose, ji sušuko:
— Ką, daro šitie laivą kranai čia krūmuose?
Sį kartą as turėjau jai atsakyti:
— Mieloji, tai ne kranai, bet žirafos. Bet aš turiu 

prisipažinti, kad jos tikrai buvo panašios į kranus, 
kuriuos jūs matote laivą prieplaukose.

Taip, brangieji, ją ten buvo penkios, ir kai mes 
sėdėjome tyliai valgydami, jos nekreipė įmus dėmesio 
ir lėtai vaikščiojo aplinkui. Aišku, tai buvo šeimos 
susirinkimas. Senas, puikus, išdidžiai atrodąs vadas 
buvo kokią 510 cm aukščio. Jis atrodė tartum pulki
ninkas. Paskui jį ėjo jo žmona, ponia Žirafa, graži, 
rami, tingi asmenybė. Toliau sekė maloni, maža, 
ilgomis kojomis ir kaklu, žirafa, kuri vadinasi Žeral
dina.

Vyresnė jos sesuo Ermitrūda buvo beveik tokia 
aukšta, kaip motina, bet labai gyva ir nerami. Su ja 
buvo jos vaikystės draugas, gražus, jaunas Erazmas, 
kuris labai įsivaizdavo, nes turėjo Šviesą su didelėm 
rudom dėmėm švarką

Pulkininkas ėjo šeimos pryšakyje. Buvo pietąmetas 
ir jis atėjo prie medžio, mažesnio už jį Todėl jo 
galva pasirodė virš jo. Valandėlę jo kūnas ir kojos 
slėpėsi medžio šešėlyje, nes jis godžiai savo liežuviu 
rinko viršutinius lapus ir gromuliavo juos su didžiau

siu apetitu. Po kiekvieno kąsnio mes girdėjome jį 
sakant:

— Eikš čia, Matilda. Tai puikus restoranas! . . 
Žeraldina, kur tu esi? Eikš ir tu čia, brangioji. Čia 
yra tau labai gerą žernesnią šaką

Bet Matilda, pasilikusi užpakalyje, dejavo:
— Aš negaliu toliau eiti. Man kaskart labiau 

skauda gerklę!
Aišku, turint 240 cm skaudančią gerklę, tenka daug 

kentėti.
Žeraldina atsakė.
— Vargšė mama! Man gaila tavęs, bet aš tikrai 

negaliu ateiti ir vėl trinti tavo kaklą. Aš dar esu 
sustingusi nuo paskutinio karto ir tėvelis šiuo aki
mirksniu pietauja. Kodėl neateini ir nevalgai nors 
gabalėlį pietą?

— Gerai,, bet kur yra Ermitrūda? Ar ji negali atęiti 
ir man padėti?

Bet Ermitrūda buvo užimta. Ji ir Erazmas — mes 
tai aiškiai matėme — stovėjo Šalia vienas kito sug
laudę savo snukius. Jie švelniai žiūrėjo vienas į kitą 
savo didelėmis, maloniomis akimis. Netikėtas motinos 
balsas nutraukė ją sapnus:

— Ermitrūda! Ermitrūda! Kaip tu gali taip elgtis, 
'ir dar viešai!

Ir mes matėme, kad Ermitrūda įdomiai apvijo savo 
galva apie Erazmo kaklą. Bet jai sutrukdė ponia 
Žirafa, kuri atsikėlė ir nusivedė šeimą pas pietaujantį 
pulkininką Ji net pamiršo savo skaudančią gerklę, 
pamačiusi toki puiką maistą.'

Vertė Malvina Rudaitytė.
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Paukštis, kuris išgelbėjo savo draugus.*^
Senai, labai senai, taip man pasakojo, gražus ir 

žaliuojantis kraštas pavirto į dykumų ir plikų kalvų 
vietą..

Po kiek laiko sunku pasidarė gyventi tame krašte. 
Kai jau nebuvo maisto nei žmonėms nei gyvuliams, 
visi paukščiai, kurie ten gyveno, nustojo žaidę, ir 
dirbę, ir susirinko į šeimą, Galima įsivaizduoti,, koks 
kilo triukšmas ir čirškėjimas.

— Mes negalime Čia ilgiau pasilikti, — sušuko 
vienas paukščiukas.

— Tikrai, mes negalime Čia ilgiau gyventi, upės 
beveik išdžiuvo, — pasakė kitas.

— Jūs teisingi. — prisidėjo trečias. — Bet tai nėra 
vienintelis mūsų, vargas. Visi augalai vysta ir darosi 
vis sunkiau ir sunkiau rasti uogų, ir sėklų, Kaip atrodo 
kirminų, ir vabzdžių, skaičius vis mažėja. Mes turime 
ieškoti išeities iš šios nelaimės.

— Taip, taip, — patvirtino kiti. •— Turime būtinai 
pakeisti savo medžiojimo plotus. Kuris nors iš mūsų 
turi skristi ir surasti tokiųvietų kur galėtume patogiai 
gyventi.

Tarp jų buvo vienas paukštis, kuris pasižymėjo 
ištvermingumu ir greitu skraidymu. Jis buvo malonus 
ir taikingas sutvėrimas, apsisiautęs viliojančiu, Švelniai 
žaliu, papuoštu purpuru apsiaustu. Buvo u pasirišęs 
baltų plunksnų raikštį po kaklu ir ant nugaros.

Jis buvo stiprus ir greitas lakūnas ir, stebėtinu būdu, 
skrido pilsantro kilometro per minutę. Tokiu greičiu 
jis nuskrisdavo trijų šimtų penkiasdešimt kilometrų 
distancijų be sustojimo. Kad buvo atsargus ir vienas 
iš aktyviausių ir sumaniausių skautų jų tarpe, visi 
vienbalsiai išrinko jį žvalgu.

Taip jis iškeliavo ir negrįžo, kol neaplankė daugelio 
kraštų, kurie buvo pilni maisto.

Po trumpo poilsio tėvynėje, jis iškeliavo į tuos 
kraštus atgal ir jį sekė dauguma paukščių. į savo

kraštą, jis sugrįžo tik tuomet, kai kituose suvalgė visą, 
maistų kurį, ten rado. Savo kraštų jie rado žaliuojantį 
ir gražų, o maisto buvo vėl užtektinai.

Nuo to laiko paukščiai, kurie gyvena tame krašte, 
turi apleisti kiekvienais metais savo tėvynę ir 
iškeliauti kuriam laikui kitur.

Bet jie nėra vieninteliai, kurie taip daro, nes yra 
dar daug, taip vadinamų, Klajoklių paukščių, kurie 
keliauja iš vieno krašto į kitų

Kasmet mes matome paukščius, susirenkančius 
dideliais būriais, ir girdim, kaip jie triukšmingai savo 
"seime" aptaria apsigyvenimo vietųprieš išskrendant.

Tada kai kas nori keliauti vienas. Kitas — su 
dviem arba trim { kompani jonais. Bet dauguma 
skrenda dideliais būriais, Šimtai ir kartais net 
tūkstančiai kartu. Vieni keliauja dieną, kiti —naktį 
Dažniausiai paukščiai keliauja tamsoj, nes tuomet jie 
yra apsaugoti nuo plėšriųjų paukščių ir žmonių kurie 
gali juos nuskriausti.

Kasmet, dažniausiai rudenį mes matom ramiai 
atrodantį paukštį žaliu, purpuru papuoštu, satino 
apsiaustu, lekiantį greičiau už kulkų Tai yra miškinis 
balandis. Jis ir yra tas paukštis, kuris senų senovėje 
išgelbėjo savo draugus nuo bado

Vertė — A. Brašiškytė.
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Kaip Pelandė išlindo iš duobės.
/ Malajų, pasaka /

Kartą. Pelandė 7 nusibastė toli į mišką ir įkliuvo į. gaudyklę —i gilių duobę, iš kurios išlipti neįma
noma. Ilgai ji tenai vargo, kol pagaliau pamatė netoli einantį Dramblį.

— Broli. — sušuko ji, — kur eini?
Dramblys sustojo, pasižiūrėjo į duobę ir klausiau
— O ką tu ten veiki?
— Noriu išsigelbėti: ar tu dar nežinai, kad netrukus dangus ims griūti?
— Nieko nežinau, — susirūpinęs atsakė Dramblys.
— Na, tai pasižiūrėk, storžievi, į dangų. Matai, kaip bėga, skuba debesys. Tuoj dangus nugrius...
Dramblys pasižiūrėjo į dangą: tikrai greitai bėga debesys, lyg pabėgti nori. Pastovėjo, pagalvojo 

• r — dribo į duobę. . . Pelandė bematant jam ant nugaros, nuo nugaros lauk. Tiek ją Dramblys ir 
tematė!

Mat, koks žioplas buvo.

■ Pelandė — tjražus ir gudrus mažas žvėriukas, gyvenąs Malają salose / Tyliajame vandenyne./.

Detmoldas.
I

Skaučių sueiga. Skaučių. "Onos Vytatutienes" dr-vės skautės Vasario 16-tosios rytą per iškilmingas pamaldas 
už Tėvynę, priėmusios šv. Komuniją, po pamaldų, susikaupė skiltimis gamtos gražiame Teutobu'rgo ošiančiame šile 
trumpai sueigėlei, pradėdamos dainele: "Oi tėvyne motinėle, ko tu taip gaililai verki... .

Sustojusios ratan visos choru kalbėjo Lietuvos Himną, giliai įsidėdamos širdin kiekvieną žodį.
Skiltininkės pabrėžė pareigą labiau susidomėti Lietuvos praeitimi, jos tautodaile, ir didžiais žmonėmis. Ta 

proga tarp skilčių skelbiamas konkursas įsigyti naujai specialybei, vardu "vaidilutė"
"Vaidilutės" specialybei įsigyti reikia žinoti šiuos dalykus: Lietuvos istoriją, lietuvių, literatūrą, Lietuvos 

geografiją ir gamtą, mokėti juostas austi, kanklėmis skambinti ir mokėti dainuoti 50 liaudies dainelių.
"Vaidilutės" specialybės ženklas yra aukuras su ugnele.
Konkurso paskelbimas uždegė visas skautes.
Sale pareigos pažinti savo Tėvynę ir jos turtus, sesės skiltininkės iškėlė šios šventės reikšmę, kuri mus ragina 

tapti laisvomis ir nepriklausomoms pačios savyje. Mūsų neturi slėgti tos ydos, kuriomis minta ir gyvena vargstanti
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benduomenė: pavydas, apkalbėjimas, intrygos. Visa tai tenesupančioja mūsų sielos, kurioje yra daug vietos 
Meilei klestėti. Ieškokime meilės savyje ir neškime ją į aplinką.'

Kokie būsim mes kiekvienas atskirai, . tokia bus mūsų, tauta!
Po pašnekesio paskiltininkės davė traukti iš balto voko raštelius, kuriuose buvo įrašytos gražios mūsų, didžiųjų, 

rašytojų mintys. Raštelis buvo papuoštas trispalve vėliavėle.
Kiekviena iš eilės perskaitė savo raštelio žodžius, tuo pasidalindamos su sesėmis savo ištrauktąja laime. 

Minutė tylos — kuria pagerbiami žuvę partizanai ir skautai kovoję dėl Tėvynės.
Daina: "Lietuva mano, brangi tėvynė ...’’ užbaigia sueigą. Skautės išsiskirsto nusinešdamos širdyje tėyynės 

meilės ugnelę ir pasiryžimą išsaugoti vidaus laisvę.
Vadovių trečiadieniai. Š. m. vasario mėn. 13 d. Hiddesene įvyko vadovių sueiga, kurioje dalyvavo 14 vadovių, 
įėjusios į sueigai skirtą patalpą skautės rado ant stalo ženklą: „paslėptas laiškas"/ sudėtą iš plonų baltų 

siūlelių. Jį radusios tuoj ir perskaitė, Laiške duotas uždavinys: sukonfiskuoti D-vės Globėjos .kiauras kojines 
ir atgabenti jas į sueigą. Tuo tarpu likusios skautės, atnešusios slyvas, seno pyrago šmotelius, ruošė užkepą — 
slyvas ir pyragą,|J>i.enmilčių ir kiaušinmilčių mišiniu užpilusios. Kol užkepas buvo paruoštas ir įstatytas kepti 
orkaitėn — atsirado ir kojinės. Jas pasidalinus ir dainuojant, gitarai palydint, dainele: "Oi Lietuva, motinėle ...’’ 
— vyko skubus adymas.

Nutilus dainai skautininke aiškino Mąstymo Dienos / vasario 22-ios reikšmę, ir nustatytą tautos prisikėlimo 
/ vasario 16-sios I ir Mąstymo Dienos švenčių programą.

Buvo nagrinėjami einamieji reikalai, vadovavimo darbo klausimai ir ieškota į juos atsakymų.
Garuojantis užkepas pavaišino spėjusias išalkti skautes. Pasistiprinus, buvo baigtas adymo darbas, perskaityta 

ištrauka iš B. Sruogos "Giesmė apie Gediminą/’ ir tradicinė "Ateina naktis" išskirstė sueigą. Vis budinčios 
vadovės dainuodamos grįžo į savo kasdieninį gyvenimą kuriame jos gyvena, kaip gyvas geros skautės pavyzdys.

Tautinė šventė. S. m. vasario mėn. 17 d. Detmoldo LietuviųGimnazijos patalpose buvo sušaukta 39 "Herkaus 
Montes’’ draugovės iškilminga sueiga vasario 16 d. paminėti. Apie tos šventės reikšmę kalbėjo pasktn. Dainutis. 
Be to, sueigos metu įvyko draugininkų pasikeitimas. Išvykstantis pasktn. Dainutis, tos draugovės įkūrėjas, 
perdavė draugovę paskiltn. Naginioniui.

Broliui pasktn. Dainučiui, tiek darbo bei triūso padėjusiam organizuojant Šią draugovę, tos draugovės skautai 
linki sėkmės studijuojant.

THE BOY SCOUTS ASSOCIATION
MUMOU: rue to»o aadeneoweu. o' chweu. on. cc.no, cavo. CCLILO 

chief scour i the io»o aowauan. m.c, tx>.

vKrro«iAK»5t»L.»-> IMPERIAL HEADQUARTERS
Tnunm $COUTC»*»». LONDON 
M. •tNTLErs CONFIETE FHAASS CįūW) BUCKINGHAM PALACE ROAD.

LONDON. S.W.1. 
tn r«>h !«'«• 
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5th February, 1946. 
Dr.T.K. Capaa, 
par Major t>,H.Morris, 
8th Tpt.Col.Kil.GQT., 
B.A.O.B.

Dear Brother Scout,

Th# Bon.Director of th# Boy Scouts International Bureau - J.S.Wilson,Esq..O.B.B. 
~ has sent ue a copy of your letter of 12th Borember.

Ut ar# proud of the unconquerable devotion to Scouting which you and your 
3couta are diaplaylng tinier each extremely circumstances and through your good 
friend,Major Morris, we are sending for your acceptance, as a token of the 
ethal ration of British Scouts, a parcel of Scout Manuals (in duplicate; which we 
hope will assist you all in your gallant fortitude and enthusiasm for the teachings 
of our great Pounder.

With our.deep sympathy and warmest good wlahea,
lours sincerely,

(Glad Binahcm)
TGB/EMC. imRHATIOIUL CO!IMI8SI0B38

PADĖKA.
'Skautų Aido" administracija gavo iŠ Gross Hesepe 

"Geležinio Vilko’ Draugovės III Žirgų skilties 27,00 

įeichsmarkių auką.
Mūsų jauniesiems broliukams reiškiame skautišką 

ačiū! •
"Skautų Aido Administracija.

Lithuanian Boy- and Girl-Scouts periodical. 
@ DETMOLD, Bahnhofstr. 6
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