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Ns 1. 1928. g. 1. gads.

LATVJU SKOLNIEKS

Gaitu sakot.

Izdodot šo žurnālu mēs gribam aizpildīt to robu, kāds ir latvju jau-

natnes žurnālistikā. Mums ir vairāki jaunatnes žurnāli kuros tomēr jaunatnei

pašai ierādīta maza vieta, un kuri, materiālā zinā, jaunatnei ir grūti sa-

sniedzami.

Mēs izdodami „LATVJU SKOLNIEKU" mēģināsim šo trūkumu no-

vērst un tādēļ lūdzam latvju jaunatni nākt mums talkā, pabalstot mūsu žurnālu

iesūtīdami savus sacerējumus un izplatot to.

Redakcija.

Censoņa gars.

Tālāk — augstāk plašumā sniegties,
Mūžam pēc jauna un daiļa tik tiekties

. . .

Nerimt, kaut vētra krāc,

Vilni un putas kad šļāc . .
.

Idejas zvaigzne kur spid, —

Cēlākie gari kur mīt,

Drosmē turp ce(u sev lauzt.
Skatīties gaismā, kas aust

. . .

Nepagurt cīnā, kad grūta tā šķiet,
Darbā sev spēku smelt — tālāk vēl iet

. . ,

Klintis kad ceļu ciet slēdz,
Migla kad pakalnus sedz;
Mūžam tik tā(āku traukt,

Meklēt un pilnīgam augt . . .

Kārlis Briežkalns.



Lidmašīnas modeļa būve.

Fra

Daudii no jum?, jaunie būs

redzējuši lidmašinu un nopriecājušies

par virjas skaisto lidojumu. Daudziem,

varbūt, klusībā ir radusies vēlēšanās,

iegūt sev tādu tērauda putnu, un pa-

celties ar to pāri baltajiem mākoņu
kalniem. Saprotams, ka šāda vēlē-

šanās nevar piepildīties, jo īsta lid-

mašīna maksā tūkstošiem un pat mil-

joniem latu, bet uzbūvēt mazu lid-

mašīnas modeli, to var katrs, kam

vien būs kaut cik labas gribas un

pacietības. Vajadzīgie materiāli ir:

japāņu niedrīte (mizota) 5 mm caur-

mērā 2' 3 metru, sausa egļu vai

priežu šķila, labs pergamenta papīrs

spārnu un pārvilkšanai, gald-
nieku līme, stiprs diegs, as nazis un

par visām littām pacietība; ja tās

nebūs, nekas prātīgs neiznāks! Kad
viSas šis lietas sagādātas — variet

stāties pie lidmašīnas modeļa būves.

. Aplūkojot zemākpievestos zīmē-

jumus; zīm. 1. redzams lidmašinas

modelis no augša?, kreisā pusē ga-

baliņš no lidplāksnes jeb ~spārna"
1 o jstrukcijas, labā — pakaļējais kā-

sītis ar virziena stūri, stabilizatoru

un lidmašinas „astes" konstrukcija.
Zim. 4. attēlots lidm. modelis no sā-

niem līdz ar spārnu profilu (c) un

propellera gultni; turpat piedoti arī

svarīgākie samēri. Savu modeli

gatavojot, pieturaties piešiem zīmē-

jumiem, lai tā konstrukcijā neielaistu

kļūdas.
Lidmašinas ķermeni (a — zīm.

1. v. 4.) izdrāž no sausa egļu koka

pēc zīmējumā uzdotā garuma, apm.

3 10 mm caurmērā. Vienā galā

iegriestā renitē iestiprina kāsīti

(k — zim. 6.), pirms piesienot ar-

diegu, pēc tam noziežot sējuma vietu

ar galdnieku līmi. Kāsīti X izliec no

japāņu niedrītes, pēdējo iepriekš karstā

ūdeni izmērcējot. Otrā ķērmerja galā
lidz.gā kārtā piestiprina ieskriešanās

rite us (zim. 5. R.). Riterju priek-
šējam posmam (a) jābūt no lid-

mašinas ķermeņa gala apm.
4 cm, augstumam — apmēram
10 cm; vietā, kur abi posmi
(a un b) krustojas.piestiprina asīti

(c) riteņiem (d), kujus izzāģē no

finiera apm. 6 cm diametrā.
Pašā priekšgalā pielāgo no 1 mm

dzelzs sloksnītes ieliktu U

veidigu gultni (zim. 4. g) pro-

pellerim (pr), lidmašinas ķer-

meņa platumā, pie kam gultnes
izliekuma vidū, lai tā nepadotos
atpakaļ, ir ielikts koka klucītis

(kl), kas līdz ar gultni piesiets
pie lidmašīnas ķermeņa. Lidm.

modeļa atsev. sastāvdaļu sastipri-
nāšanu izdara, pirms sasienot ar

stipru bet smalku diegu, lai
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glītas, bet tomēr būtu izturīgas pret

grūdieniem un triecieniem, un pēc
tam noziežot ar šķidru galdnieku līmi.

Šādā kārtā izvesti savienojumi ir iz-

turīgi un gliti, un neapgrūtina lid-

mašinu ar lieku svaru.

Nākošā svarīgākā lidaparāta sastāv-

daļa ir lidplāksnes un stūres.

Priekšējās lidplāksnes jeb spārni
attēlotas l. zīmējumā zem burtiem PL,

turpat piedoti ari samēri. Tās jā-

gatavo sevišķi rūpīgi, jo no tām at-

karājas jūsu modeļa, vai vispār, visu

lidmašinu lidotspējas, kādēļ tām jābūt
vieglām izturīgam un pareizi liektām.

Plākšņu priekšējā mala ir pēc lid-

mašinu spārnu formas izliekta japāņu
niedrīte, kurā iestiprināti jau aprādītā
kārtā visi spārnu plāksni veidojošie

režģi (skat. zim. 3.). Pēdējos izdrāž

no sausa egļu koka apm. 1,5 mm

biezumā uu 5 mm platumā, pie kam

škērskocinus (c) izliec, kā tas zim. 5
redzams Sāds lidplākšrju liekums ir

visām lidmasinām, un pateicoties tam,

zem lidplāksnes slīdošais gaiss, ie-

darbodamies uz pēdējo slīpo daju,

spieš tās, un līdz ar to visu lidmašīnu

uz augšu. Lai tas varētu notikt,
modeļa lidplāksnes jāaplīmē no apakšas

ar pergamenta papīri, pēdējo mazliet

ar ūdeni apslakot, lai, limei nokalstot,

tas sastieptos stingri. Kad tas iz-

darīts, papīri apgriež, priekšpusē līdz

ar niedrīti, pretējā pusē līdz ar šfcērs-
kocinu galiem.

Lidzigā kārtā izgatavo ari t. s.

„asti" (as), virziena stūri (st) un ver-

tikālo stabilizatoru (sb). abus pēdējos

aplīmējot ar pergamenta papīri no

āb ā m pusēm. legriezums astē as

vajadzīgs, lai varētu kustināt virziena

stūri st, kas no svara pie pagriezu-
miem. Stabilzators sb šeit mazāk no

svara, tādēļ var iztikt ari bez tā, bet
tad mainīsies arī lidmašinas līdzsvara

punkts un spārni būs jāpiestiprina
mazliet vairāk uz priekšgalu. Vispār
spārni jeb lidplāksnes jāpiestiprina
pie lidmašinas ķermeņa ar tādu ap-
rēķinu lai planējot tā nekristu ne uz

propellera, ne uz ~astes", bet lēni

nolaistos uz riteņiem. To panāk, ja

pilnīgā kārtībā esošu lidmašinas mod.

sver uz pirksta, un uzmeklē viņa
gareniskā līdzsvara punktu, kuram tad

jāsakrīt ar lidplāksnes vidu, resp.
šķērsi sg; šis tad būs pareizākais lid-

plākšņu stāvoklis.

Otra svarīgāka lidaparāta sastāv-

daļa ir propellers.
Zīm. 7. tas attēlots dabīgā liēlumā;
to izgriež no sausa egles vai bērza

koka dēlīša apm. I 1 i cm biezumā.

Vispirms uzzīmē propellera kontūras

raugoties, lai pēdējā taisnās malas

ietu līdztekus koka šķiedrai; pēc šim

kontūrām to izgriež un beidzot iz-

drāž slīpās plāksnes, kā to dara vēj-
sudmaliņu . spārnus taisot. Tikai še

plākšņu savst. slipums būs daudz

lielāks jo propellera biezums ir apm.
11 cm.; tāpat pašas plāksnes jeb
propellera spārni jāizdrāž plānāki,

apm. 1 »-2
mm, lai tas būtu viegls

un labi vilktu. Prop. aste as ir no

11 mm. resnas tērauda stiepules

(piem. velosipēda spieķa, kura gal-
viņa līdz ar vītnēm ielasta propelleri);
starp pēdējo un gultni g uz ass uz-

vērta apm. 1 cm gara caurulīte, kas

novērš propellera trišanos gar gultnes
galu. Pārējais redzams no zīmējuma 4.

Bencinmotora vietā, ko lieto kā

dzinējspēku pie liolajām lidmašīnām,
mūsu mazajam modelim būs „g v m i j -

m o to r s".
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Zim. 7,

Vina konstrukcija loti vienkārša:

četras, apm. 30 —25 cm garas un 5 mm

platas sarkangumijas strēmeles, sasien

galos kopā un uzver uz prop. asites

likuma un āķīša ak, ko izliec no 1 mm

resnas naglas. Pēc tam griež pro-

pelleri tik ilgi, līdz visa gumija sa-

griežas mezglos. Ja nu tagad lid-

mašīnu noliek uz līdzenas zemes, pa-
laiž propelleri un tai pašā mirkli

viegli pagrūž pašu lidmašinu, tad, ja
vien viss būs kārtībā, tā pacelsies no

zemes, un, 10—12 metrus nolidojusi,
noplanēs atkal lejā. Izrādās, ka šī
vienkāršā „gumijmotora" griests, pro-
pellers tomēr spēj vilkt lidmašinu ar

tādu ātrumu, kāds vajadzīgs, lai tā

pārvarētu zemes pievilkšanas spēku,
un vieglo spārnu nesta uzlidotu gaisā.
Ja to metlejā no augsta jumta vai koka,
tā tomēr ātri vien izlīdzinās un kamēr

„gumijmotors,t strādā, ātri un viegli
lido uz augšu; kad visa gumija at-

šketinājusies, aparāts mazliet pārsveras
un sāk lēzni slīdēt uz leju, un ja vien

vējš vai kāds šķērslis nestājas ceļā,
noplanē tā lielus attālumus. Kam būs

patika, tas drīz vien atradis īsto ceļu,
kā pēc še dotiem, samērā trūcīgiem
aizrādījumiem, izgatavot labu lid-

mašinas modeli un kā to piemērot
saviem apstākļiem. Beidzu savu rakstu

cerībā, ka esmu ierosinājis darbīgo
skolas jaunātni uz vērtigu un intere-
santu pasākumu, kas tai sagādās savā

zirjā ir prieku, ir noskaidros daudzus,
līdz šim nesaprastus lidošanas jau-
tājumus.

Es esmu vesels, tā tad es neesmu

slims.

Ģ c te.

*

Vārdi ir dzejnieka ieroči.

Ģ c te.

* *
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Kapteiņa stāsts.

Arv. Bērziņa.

Toreiz, kad dzirdēju nostāstus par

jūras parādibām, no veca jūrnieka

mutes, biju jau nobraucis uz kuģiem

ilgāku laiku, bez kā būtu dzirdējis,
kādu jūras vilku, runājam par tādām

lietām. Uz tvaikoņiem, kur līdz tam

biju braucis, lai ari bija veci un pie-

dzīvojuši jūrnieki, kuri mīlēja runāt

par saviem piedzīvojumiem, drau-

smīgām vētrām, kuģu avārijām v. c.

tamlīdzīgām lietām, bet par spokiem

runāt neviens nerunāja, zinādami kā

tādām lietām neviens neticēs. Bet

kolīdz pārgāju braukt uz būreniekiem,

par spokiem un dažādām jūras pa-

rādibām dabūju dzirdēt, stāstam, vai

ik dienas. Lielie stāstītāji stūrmans

ai kapteini, vai apzvērēt varēja, kā

spoki vēl šo baltu dienu esot un pa-

stāvēšot līdz pasaules galam. Spokus,
kā jau tas mēdz pastāvīgi būt, ved

sakarā ar kādiem mirušiem cilvēkiem,

kuru dvēseles neatrod pat kapā mieru,

tā piemēram: ~Skrejošais Holandietis"

un mazāk pazīstami gari kā rāju virs.

Spoks kurš rādās visās jūrās: bet ir

ari spoki kuri rādās tikai zināmās

vietās un spoki, kuri redzami atse-

višķās jūrās un okeānos, tie savas

jūras robežas nepārkāpj, taču parā-
dīties tie spēj savā jūrā ik katrā

vietā. Protams spoks arvienu ir tāds,

kurš dzīvs būdams izdarījis kaut ko

neparastu, Neuzkavēšos pie jūru

spoku sugu dažādiem aprakstiem, bet

pastāstīšu vienu otru dzirdētu gadljienu
par kādu no daudzajiem spokiem.

Uz būrniekiem, par lielākai daļai,

kapteiņi labprāt mēdz parunāties, pa

vajās brīžiem, ar saviem ļaudīm, se-

višķi tālajos braucienos, viņi nav tik

iedomīgi, kā viens otrs tvaikoņa kap-

teinis. Tā ari tas kapteinis, uz kura

kuģa es braucu, bij vienmēr laipns

un runīgs ar saviem kuģa ļaudīm.
Kādu vakaru, kad atradāmies uz at-

klātas jūrās, un uz lūkas kants ap-

sēdusies svilpojām, lai būtu vēji.*)
Pienāca kapteinis,apskatijies apvārksni
viņš apsēdās mums blakus uz lūkas

kants. „Sis vakars man atgādina,"
viņš iesāka, „kādu vakaru, vairākus

gadus atpakaļ, Klusajā okeānā. To

reiz mēs braucām ar zīda krāvu no

Šanghaja? uz San Diego Ziemeļ Ame-

rikā pie Kalifornijas robežas. Bijām

jau septīto dienu ce|ā, visu laiku

braucām zem neizdevīga vēja. Pret

vakaru vējš palika stiprāks un sa-

griezās tieši mums preii ievilkām

buras un atstājam neievilktas tikai,

mazo Marsa, buttenkliveri un stag-

zēģeli. Tā lēni virzījāmies uz priekšu.

Ap pl. 11 man bija jāstājas pie stūres,

tanī laikā es biju tikai bocmanis,
(vecākais matrozis). Knapi biju pie
stūres piegājis, kad vējš kā uz burvja

mājienu pavisam nostāja pūst. Vakts

virs to iegāja pateikt kapteinim, pēc

tam pienācis pie manis, lūdza lai es

uzsvilpjot, ja kas gadoties, viņš

iešot matrožu kubrikā**) pasnaust.

Kapteinis guļot un ja vējš ceļoties,
tad lai pamodinot viņu. Apsolījos
viņam svilpt jā kas gadisies, jo no

stūres pēc jūras likumiem nav brīv

bez kapteiņa atļaujas aiziet, kaut ari

viņš to neredzētu, tāpat vakts vīram

pēc pareizības būtu bijis jāpaliek uz

deka, taču tas nebij tik liels noziegums,
kā atstājot stūri." Kapteinis savā

*) Veca jūrnieku ticība, kS svilpojot ie-

spējams vēju atsaukt, kad viņi nemaz nava, un

vētri pirvērst kad vigs pūs. Es tam nu ganpats
neticu, jo dažu reižu esmu svilpojis līdz nokusis,
bet pārmainu vēja stiprumi neesmu ievērojis.
Katram savas domas.

•*) Kubriks - matroža kajite.
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Zim. 7.

Vīna konstrukcija loti vienkārša:

četras, apm. 30—25 cm garasun 5 mm

platas sarkangumijas strēmeles, sasien

galos kopā un uzver uz prop, asites

līkuma un āķīša ak, ko izliec no 1 mm

resnas naglas. Pēc tam griež pro-

pelleri tik ilgi, līdz visa gumija sa-

griežas mezglos. Ja nu tagad lid-

mašinu noliek uz līdzenas zemes, pa-
laiž propelleri un tai pašā mirkli

viegli pagrūž pašu lidmašinu, tad, ja
vien viss būs kārtībā, tā pacelsies no

zemes, un, 10—12 metrus nolidojusi,

noplanēs atkal lejā. Izrādās, ka šī

vienkāršā „gumijmotora" griests, pro-

pellers tomēr spēj vilkt lidmašinu ar

tādu ātrumu, kāds vajadzīgs, lai tā

pārvarētu zemes pievilkšanas spēku,
un vieglo spārnu nesta uzlidotu gaisā.
Ja to met lejā no augsta jumta vai koka,
tā tomēr ātri vien izlīdzinās un kamēr

„gumijmotors*' strādā, ātri un viegli
lido uz augšu; kad visa gumija at-

šketinājusies, aparāts mazliet pārsveras
un sāk lēzni slīdēt uz leju, un ja vien

vējš vai kāds šķērslis nestājas ceļā,

noplanē tā lielus attālumus. Kam būs

patika, tas drīz vien atradīs īsto ceļu,
kā pēc še dotiem, samērā trūcīgiem
aizrādījumiem, izgatavot labu lid-

mašinas modeli un kā to piemērot
saviem apstākļiem. Beidzu savu rakstu

cerībā, ka esmu ierosinājis darbīgo
skolas jaunātni uz vērtigu un intere-

santu pasākumu, kas tai sagādās savā

ziņā ir prieku, ir noskaidros daudzus,
līdz šim nesaprastus lidošanas jau-
tājumus.

Es esmu vesels, tā tad es neesmu

slims.

Ģete.
• *

*

Vārdi ir dzejnieka ieroči.

Ģete.
* *
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Kapteiņa stāsts.

Arv. Bērziņa.

Toreiz, kad dzirdēju nostāstus par

parādībām, no veca jūrnieka
mutes, biju jau nobraucis uz kuģiem
ilgāku laiku, bez kā būtu dzirdējis,
kādu jūras vilku, runājam par tādām

lietām. Uz tvaikoņiem, kur līdz tam

biju braucis, lai ari bija veci un pie-

dzīvojuši jūrnieki, kuri mīlēja runāt

par saviem piedzīvojumiem, drau-

smīgām vētrām, kuģu avārijām v. c.

tamlidzigām lietām, bet par spokiem

runāt neviens nerunāja, zinādami kā

tādām lietām neviens neticēs. Bet

kolīdz pārgāju braukt uz būreniekiem,

par spokiem un dažādām jūras pa-

rādībām dabūju dzirdēt, stāstam, vai

ik dienas. Lielie stāstītāji stūrmans

ai kapteini, vai apzvērēt varēja, kā

spoki vēl šo baltu dienu esot un pa-

stāvēšot līdz pasaules galam. Spokus,
kā jau tas mēdz pastāvīgi būt, ved

sakarā ar kādiem mirušiem cilvēkiem,

kuru dvēseles neatrod pat kapā mieru,

tā piemēram: ~Skrejošais Holandietis"

un mazāk pazistami gari kā rāju virs.

Spoks kurš rādās visās jūrās: bet ir

ari spoki kuri rādās tikai zināmās

vietās un spoki, kuri redzami atse-

višķās juras un okeano?, tie savas

jūras robežas nepārkāpj, taču parā-
dīties tie spēj savā jūrā ik katrā

vietā. Protams spoks arvienu ir tāds,

kurš dzīvs būdams izdarījis kaut ko

neparastu, Neuzkavēšos pie jūru

spoku sugu dažādiem aprakstiem, bet

pastāstīšu vienu otru dzirdētu gadijienu

par kādu no daudzajiem spokiem.
Uz būrniekiem, par lielākai daļai,

kapteini labprāt mēdz parunāties, pa

vaļas brīžiem, ar saviem ļaudīm, se-

višķi tāļajos braucienos, vini nav tik

iedomīgi, kā viens otrs tvaikoņa kap-

teinis. Tā ari tas kapteinis, uz kura

kuģa es braucu, bij vienmēr laipns

un runīgs ar saviem kuģa ļaudīm.
Kādu vakaru, kad atradāmies uz at-

klātas jūrās, un uz lūkas kants ap-

sēdušies svilpojām, lai būtu vējš.*)
Pienāca kapteinis,apskatijies apvārksni
viņš apsēdās mums blakus uz lūkas

kants. „Sis vakars man atgādina,"
viņš iesāka, „kādu vakaru, vairākus

gadus atpakaļ, Klusajā okeānā. To

reiz mēs braucām ar zida krāvu no

Sanghaja? uz San Diego Ziemel Ame-

rikā pie Kalifornijas robežas. Bijām
jau septīto dienu ceļā, visu laiku

braucām zem neizdevīga vēja. Pret

vakaru vējš palika stiprāks un sa-

griezās tieši mums pretī ievilkām

buras un atstājam neievilktas tikai,

mazo Marsa, buttenkliveri un stag-

zēģeli. Tā lēni virzījāmies uz priekšu.

Ap pl. 11 man bija jāstājas pie stūres,

tanī laikā es biju tikai bocmanis,

(vecākais matrozis). Knapi biju pie

stūres piegājis, kad vējš kā uz burvja

mājienu pavisam nostāja pūst. Vakts

virs to iegāja pateikt kapteinim, pēc

tam pienācis pie manis, lūdza lai es

uzsvilpjot, ja kas gadoties, viņš

iešot matrožu kubrikā**) pasnaust.

Kapteinis guļot un ja vējš ceļoties,
tad lai pamodinot viņu. Apsolījos
viņam svilpt jā kas gadisies, jo no

stūres pēc jūras likumiem nav brīv

bez kapteiņa atļaujas aiziet, kaut ari

viņš to neredzētu, tāpat vakts vīram

pēc pareizības būtu bijis jāpaliek uz

deka, taču tas nebij tik liels noziegums,
kā atstājot stūri." Kapteinis savā

*) Veca jūrnieku ticība, kS svilpojot ie-

spējams vēju atsaukt, kad viņi nemaz nava, un

vētri plrvērst kad virjs pūs. Es tam nn ganpats
neticu, jo dažu reižu esmu svilpojis līdz nokusis,

bet plrmainu vēja stiprumā neesmu ievērojis.
Katram savas domas.

••) Kubriks — matroža kajite.
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Kas ir skauts.
Visiem skolēniem un viņu vecākiem!

Nedomājat, kā skauts ir tikai zēns,
kas apvilcis zaļu kreklu, isas biksītes,
uzlicis galvā cepuri ar platām malām,
un paņēmis rokā nūju skaisti solo
parādēs vai skraida pa ielām.

Nē — skauts ir zēns, kas uzņēmies
daudz un dažādus pienākumu?, kas

saistās ar skautismu.

Skautisms, resp. — skauts, cēlies

no angļu vārda scout, kas tieši

nozīmē izlūks. Bet viņš ir jāsaprot
daudz plašākā nozīmē un proti
arvienu censties, doties tālāk uz

priekšu, pētīt, novērot, attīstīt augstākā
mērā pašdarbību un audzināt pašam
sevi. Skautisms tādēļ sniedz zēnam

daudz un dažādas nopietnas zinā-

šanas, kas viņam varētu noderēt visās
d/ives gaitās, vai šis zēns paliktu par
kara vīru. tirgotāju, amatnieku, māksli-

nieku, zinātnieku, vai c. Viņš māca

mīlēt, cienīt apkārtni un cilvēkus un

pūlēties viņu labā.

Skautisma darba lauks ir daba.
Tur skauts ir jauns pētnieks, kas mācās
no visa, ko redz un dzird un vēro
visu tāļāk caur to, ko t*3 mācijiec.

Brālīgās vienībās — kopos, pul-
ciņos, organizācijās, skauti mācās

dzīvot dabas dzīvi, izpalldzēties viens

otram, norūdīt un izdaiļot savu rak-

sturu, norūdīt savu miesu un līdz ar

savu veselību, uzupurēties citu labā,
palīdzēt tiem un visās lietās censties

rast tām attaisnojumu, izlobīt zināmu

saturu, zināmu kodolu.

Līdz ar dažādām zināšanām, ko
tas piesavinājās, skauts iepotē sev īstā

skauta garu, kas morāliskā zinā ir ļoti
augsti stādams. Viņš ir apzinīgs, jo ir

pirmais starp daudziem, kā darbā,
sportā, labos darbos, tā arī jautrībā
un rotaļu priekos. Skauts var būt

pašapzinīgs, jo ar savu mūžīgi labo un

jautro gara stāvokli, savu pieklājību
un laipnību, savu sirsnīgo un jūsmīgo
raksturu, viņš visur iegūst visu atzi-

nību un ..vispasaules mazā drauga"
slavu.

Tāds ir skauts — un kas nesdams
skauta vārdu nav tāds, tas ari nav si

vārda cienīgs.

Skauti pie ugunskura.
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Technikas brinums.

Kāds anglis pēdējā laikā izgudrojis mechanisku cilvēku kuru nosaucis par "Robotu."

Robots tāpat kā dzīvs cilvēks spēj runāt un kustināt savus locekļus. Uzņēmumā Robots

atklāj Londonā izstādi.

Pagājušās vasaras plūdu aina
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Augšā pa kreisi: Ārzemēs pēdējā
laikā pie kuģu avārijām kā glāb-

šanas līdzekli pielieto šādu kostimu

kas neļauj cilvēkam nosilikt.

Apakšā: Kāds indietis stāvēdams

šādā stāvokli nožēlo grēkus.

Pa labi: Šaī uzņēmumā redzams

kāds zēns kurš jau no dzimšanas

bijis kurlmēms un braucot lidmašinā

visiem par izbrīnu sācis runāt.
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Jelgavnieki A. Vajeiks pagājušovasaru

apceļojis Baltijas valstis. Savus ceļojuma

piedzīvojumus tasīsumāapsolijis turpmak
uzrakstīt arī mūsu žurnalam.

Visiem pazīstamais ugunsvēmeja kalns

Vazuvs, kurš pēdējā laikā pēc ilgāka
pārtraukuma atkal sācis darboties. Ve-

zuva izvērdumi tomēr nav bīstami.

Humors.

Jelgavas stacijā ķads prasaierēdnim:

,
Kad atiet vilciens az Rīgu".

~12.29".

Unšogadvairsneietneviens vilciens?

Skolotājs: Kādē| zivis ir

mēmas?

Skolnieks: Vai tad jūs, skolo-

tāja kungs varat zem ūdens runāt.

Māte: Tu nedrīksti ar saviem

netīriem pirkstiem uz klavierēm spēlēt.
Zēns: Es :.pēlēju tikai uz mel-

najiem kauliņiem.

A. Ko ēd tavs tēvs vislabāk

pusdienā?
B. Visu to, kas pašlaik nav mājās.

Igauņu „Kodu."
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Gudri darīts.

Skolotājs: (uz nokavējušos
skolnieku).

Stepi t, kādēļ tu šodien tik ilgi
nokavējies?

Stepits: Slikts laiks. Ceļš sa-

lijis un glums. Kā viens solis uz

priekšu — divi atpakaļ!
Skolotājs: Nu, un ka tu tiki skolā?

Adamsona piedzīvojumi.

Cepurei ir vieta ērta

Sēdekli«-4ik tīkams man

Sāda atpūta ir vērta

Ka to bauda — tiešam gan.

Tu dārzniek strādā joku sliktu

Man cepuri gribi samaitāt!

Adamsons sauc balsi piktu

Un velti pūlās tikt tai klāt.

Stepits: Protams, ka cits nekas

neatlika, kā griest skolai muguru!
—ris.

Māte: Saki man, Incit, kā tas

nākās, ka no 2 āboliem ķēķi palicis
tikai viens?

Incits: Tādēļ kā bija tums un

to otru es nemaz neieraudziju.
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Jaunais mākslinieks.

Māte : (no otras istabas) Kāpēc,
Kārlit, tu dabūn tik daudz pēriena?

Kārlits: Tāpēc kā vins ir stip-
rāks par mani.

Aptiekārs rāda savam māceklim dozi

pulvera ar uzrakstu: „Pulv. infant.

ofic." un saka viņam: Tagad, jaunekli,
es gribu redzēt kā iet ar jūsu latiņu.
Ko tas nozīmē latviski ?

Māceklis atbild: „Pulveri-
zēts infanterijas oficieris".

Draugu būšana.

A. Zini, Mikel! Žanis mani publiskā
vietā nosauca par ~ķertu"!

B. Nu, tā jau viņa sliktā puse
teikt taisnību acis. —ris.

Skolotājs izskaidro skolēniem kā

zeme griežas ap sauli.

Mazais Erichs apdomājas un jautā
Bet ap ko griežas zeme nakti, kad

saules nav.

Pamatskolā atnāk pamatskolu in-

spektors.
Skolotāja prasa meitenei cik ir

no 4 atskaitīt 3. Skolniece nezin

atbildēt.

Inspektors grib mazajai palīdzēt
un izcel 1 pirkstu.

Meitene ātri apķeras un saka:

Skolotāja kundze! Sis kungs grib
iziet laukā.
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Daudzi no Jums būs redzējuši

zīmējumos cigarveidigu gaisa

kuģi — Cepelinu. Šo Cepelinu

izgudrojis Grafs Cepelins. Agrāk

Cepelins bijis loti liels zirgu

sporta cienītājs. Bet tagad tam

nemirstīga slava kā gaiskuģa

izgudrotājam. Saī zīmējumā pa-

sniedzam Grafa Cepelinaģīmetni.

Vasarā.

Cik skaisti vasarā, kad briestršas vēl druva?,

Un liepziedā pēc medus bite sau! . .

Un lakstīgalu dziesmas dvēselei kas tuvas,

Šurp saldi - sērā meldija kad skan
.

. .

Man mīļš ir saules riets — tas manai dvēselei rada,

Un debess zvaigžņu zaigmas košais jums.

Man tuvs ir klusums, rakts ko sevi rada,

Un svēts ir ziedu saprja lolojums . . .

Kārlis Briežkalns.
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Vēstulnieks.

Žurnālā ~LatVju Skolnieks" varēs

piedalīties katrs skolnieks ar saviem

rakstiem, uzdevumiem B. t. t. Rak-

stiem jābūt isiem kodolīgiem un ar

labu saturu. Noteikts honorārs par
rakstiem netiks maksāts, bet katram

,
raksti būs ievietoti žurnālā, iz-

sūtīsim brīveksemplāru. Centigākiem
līdzstrādniekiem piešķirsim godalgas.

Abonēšanas maksa ar piesūtīšanu

par 10 numuriem Ls 2.—'

par 5 numuriem Ls 1. —

Skolnieki, kuri vēlStos izplatīt žur-

Visi ir apmierināti.

Pa ielu iet nabadzīga sieviņa. Pie

rokas tā ved savu četrgadīgo dēlēnu,

kurš žēli raud. Tiem pretim nāk

Jambambinš. Viqš paliek stāvot.

„Kas šim bērnam kaiš?"

„Ach, viņš ieraudzīja maiznīcas

logā cukura klinģeli un nu to grib

iegūt. Bet man nav vajadzigie 20 san-

timi lai to nopirktu. Tādēļ ari zēns

raud."

Tad jambambinš izņēma no kabatas

1 latu un teica:

nalu ari savu biedru starpā, saņems

par to atalgojumu 30" <> apmērā un

centīgākie vēl sevišķas balvas.

Tad iūd;am pašus skolniekus ari

izteikties kādu tie savu žurnālu vēlē-

tos redzēt un kas tam vēl trūktu.

Vēstules adresējamas redakcijā

Jelgavā, Lielā ielā 61, dz. ļy--

Naudas sūtijumi iemaksājami pasta
tekošā rēķinā JMs 3251 Otomāram

Hermanim, Jelgavā.

Ņemat šo naudas gabalu, un no-

pērkat savam dēlam klingeli, bet pā-

rējo naudu atnesat atpakaļ."

Pēc pāris minūtēm iriiāk zēns ar

cukura klinģeli rokās un siko naudu

atdod atpakaļ Jambambinam

Jambair.biriš nedomā: ~Tagad esam

visi apmierināti. Zēns, kurš dabūja

klinģeli, vairs neraud. Es, izdodams

viltoto latu, apmierināts, un ari maiz-

nieks pārdoc'ams sakaltušo kliģeli ir

loti priecigs."

Pēc ..Kodu" O. H.
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Uzdevumi.

VIZĪTKARTES mikla JMs i

Uzdevis 2 Austrums.

JANIS UMANIEKS.

Kas ir šis kungs?

UZDEVUMS N» 2.

Kādi ir so darbu autori?

1) Kalpa zēna vasara.

2) Pelēkā akmena stāsti.

3) Aizvien li 11a.

4) Maija un Paija.
5) Aiz sniega un tumsas.

6) Pie pagasta tiesas.

„Latvju Skolnieks" JMs 2 iznāks ar

lielāku nokavēšanos, bet tālākie

numuri iznāks pastāvīgi divas reizas

mēnesī.

Kupons Nr. 1.

7) Mans dzīves rīts.

8) Zemnieka dēls.

9) Kā es braucuziemelmeitaslūkoties.

10) Mazā Andula bērnības atminas.

11) Mušu ķēniņš.

12) Bāru bērns.

13) Ar makšķeri.

14) Eņģelīšu skola.

15) No atzīšanas koka.

Starp šo uzdevumu pareiziem

atminētājiem izdalīsim 3 vērtīgas balvas.

Atrisinājumi iesūtāmi līdz ar kuponu
Nh 1. ~Latvju Skolnieks" redakcijā

Jelgavā, Lielā ielā Ns 61.

Sacensiba

Še pasniedzam Jārja Jambambina
gimetni, kurš ieradies no sava

ceļojuma pa džungļiem un lūdz

savus dēkainos piedzīvojumus

~Latvju Skolnieka" lasītājiem
attēlot piecās bildēs.

Zīmējumiem jābūt vienkāršās

līnijās un tajos jāizteic kāda Jāna

Jambambirja komiska darbība,

pēc paša lasītāja fantāzijas.

Labākos zīmējumus nodru-

kāsim žurnālā un kā balvu iz-

sniegsim rakstāmgalda piede-
rumus.

Izdevējs: Jēkabs Hermanis.

Atbildigais redaktors:

Alfons Hermanis.

Drukāts pie J. /aura Jelgavfi, Katoļu ielā 7.
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Skolnieki! Uzmanibu!

mk£ Piedāvāju lielā izvēlē

;:
'"'

-' -vingrošanas kreklus, biksas, fut-

bola kreklus v. t. t.

y-i > 5 jl —— Lēti skolnieku apģērbi. » *

BcHčŽ Svf% v3*M«i v Lūdzu pārliecināties.

S. Abramovičs,

Jelgavā, Pils ielā 3, pie tirgus.

'žļ^^^^^ļii
*

Skolnieki!

Fotogrāfiskie aparāti un piederumi
Ja jl,ms vajag dažādas rakstāmlietas

Diplomēt, optiķi»
kā: burtnīcas, zīmuļus, spalvaskātus,

DdUIS DF3 b6
?:nt'' z 'me^anas piederumus, rasetes

■ v. t. t. v. t. t. tad griežaties pie
JELGAVA, PILS lELA JV2 24.

fi ■ f

Apavu veikals
I®VIIia

f

Jelgavā, Pils ielā 5, blakus Zingeram. Jelgavā, Pils ielā Ns 7

Piedāvā un skolniec3m visādus tur jūs visu to atradīsiet,

apavus, vingrošanas kurpes un kalošas oar lētām is -• - - j

cenām. Ludzu neatstājat man. ■ «m« bez
Krājuma ari dažādas parf.mer.jas

ievērības par lētam cenām.

J. Abramovičs. Lūdzu pārliecināties.

| Kā kļūt pie turības? |
m % '-"1. rnīļ

Nupat iznākusi interesanta grāmata

J „Kā kļūt pie turības"

Katrs kas interesējas par šo tematu var grāmatu saņemt

iemaksājot Pasta tekošā rēķinā 3251. O Hermanim Ls 0.50.

Ul m

...
!ļ! LLLi.ii,



1

J. BELOVA
1

motoriņu, velosipēds. im\ mokas rīku un sporta pieder, veikals
Jelgavā. Katoļu ielā Ne 18, tāļr. 361

piedāvā no sava plašā krājuma pasaulslavenos un nepārvaramos:

£i ~Cindapp", ~Viktoria", „F.N." un ~Stock"
vdl w\ motorriter,us 1 un 2 cilindru no 2 Ifdz 27 l'S ar un

*J f'j be/. blakus vā£a. Speiial sporta maiinas ar 140klm

>J JIL J \&L stundas ātrumu. Cena sžkot no I.* 700.

ii ~lmants", ~Viktoria", ~Sterling**, ~ldeai'
4

C ' f- »n i-itus anj?lu un rviedru velosipēdus sākot noLslso.

ļlvL t \' ~S .Oriģina! Viktoria". ~Nauman"

'VPļļ^^PļßMßßßiļ!^.V l\~- :;.ijmasi::;is sakut no l.s Ls-110 -

Rakstammašinas, Adammašinas

un sporta pied. par vispieņemtākajam cenām.

Sava special būvētava prieks sporta piederum. kā: līdztekām Amerikas parauga turnstanßam d.c

Savā velosipēdu būvētavā izgatavojam velosip. pēc katta pasūtītāja vēlēšanās.

——mmm— Speciāla izlabošanas darbnica visām nozarēm ————

Savā niķelētava, misiņotava slipētava un emaljetava.
Mani ražojumi visās izstādēs godalgoti tika) ar augstākām godalgām *

Nikolajs Bergs APAVUIīh GALOŠU izlatei). rfafiā
= Jelgava, Pils iela 20 = gumijas galošas un Ue|Uf mēteļus

piedāvā skolniekiem izvēlē Speciālists gumijas arodā.

šokolādes, konfektes, karameles, Jelgavā, V Unnuin Jelgavā,

.. , ..

l iela ielfi 26. 11. JUIbIIU Svētes ielā 19.

marmelādi, bukvitus, vafeli, '—

I I I I I I I I I I I I I I I I j Sporta piederumu veikals

E. Melier, Rīgā
.75 |0 zem cenas pardod a m a s.

L. Smilšu iela 1! 3

J&V iUrnBla kan'orl
P'« >>"*«••

I I I I I I I I I I I | | | | | |
Tairums 22081.
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