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2 Skautų Aidas Nr. 6

Iš draugiškos korespondencijos. 
Apie laisvę.

„ . . . Ne, jau toliau negaliu to be pa
kęsti! Namie manęs niekas nesupranta, 
net motina. Tėvas amžinai neturi laiko. 
Bet, kad ir turėtų daugiau to nelemto 
laiko — neišeitų man tai į sveikatų, nes 
dar daugiau varžytų mane kiekviename 
žingsny.

Tiesiog galėtumei pasiusti, jeigu Tave 
taip visur stramžūytų, muštravotų, kaip 
mane, — lig koki vaikų, nors aš juk jau 
šešioliktus metus einu . . . eaisvės, duo
kit man laisvės! . .“

„Brangus Drauguži! Sakai šešiolik
tus metus einųs ir manai jau suaugęs žmo
gus esųs. Aš gi dvidešimt antrus užkliu
džiau, tačiau nemanau jau galutinai su
brendęs, išsivystęs savo asmenybėje. 
Jeigu gi atsigręžu atgal ir atsimenu, kok
sai esu buvęs prieš penketų metų, tiesiog 
juokas ima iš mano anų dienų reikalavimų, 
statomų mano vyresniesiems, tėvams, mo
kytojams . . . Suprantu Tave šiandien 
puikiai, mano gerasis Drauguži, suprantu 
tavo veržimosi laisvėn, nes ir patsai netik 
esu pergyvenęs panašius sielos momentus, 
bet ir šiandien esu užžavėtas tuo mus 
viliojančiu žodžiu.

Kadangi, kaip žinai, mėgstu sulig tavo 
išsireiškimo „filosofuoti“, — tai ir tavo 
paliesta tema paskatintas, negaliu susilai
kyti nepafilosofavęs apie laisvę. Laisvė 
yra būtina sųlyga žmogaus asmeny norint 
išsivystyti. Tas laisvės siekimas yra na
tūrali gyvo, besivystančio žmogaus iš
raiška. Kaip kiekviena auganti žolelė sie
kia prie laisvo, šviesaus oro, jos daigai, 
— želmens nugali sunkias, dažnai akme
nuotas, žemės kliūtis, taip žmogaus Įgim- 
tis veržiasi erdvėn, laisvėn.

Bet, kad geriausias daiktas, blogai 
pavartotas, nevirstų blogiausiu, čia kaip 
tik pravartu pastatyti sau klausimas, kas 
tai yra laisvė, — kad laisvės šešėlų, 
miražų neimtumėm tikra laisve.

Pasakiau, kad ir mažiausioji gyva žo
lytė stengiasi pergalėti žemės Slėgimų, kad 
tinkamai augtų.

Mums, skautams, mylintiems gamtų, 
galima ir tame laisvės klausime pasimo
kinti iš gamtos.

Žmogus, jeigu nori būti tikrai gyvas, 
pilnoj to žodžio prasmėj, privalo pergalėti 
irgi tų žemės slėgimų.

Žemei atatinka mūsų kūnas, kaipo 
„iš žemės paimtas“, ir visa tai, kas su tuo 
kūnu rišasi. Mūsų siela, dvasia yra tai 
mūsų gyvybės ir augimo principas [pra
das].

Aišku, kad tinkamai suprasta laisvė 
ir bus sielos—dvasios jėgų augume, ug
dyme, o ne kūno žemiškų palinkimų 
išbujojime. Aiškiau pasakius, laisvė glūdi 
tame, kad akyvaizdoj žemesniųjų gei
dulių kūniškai — gyvuliško pobūdžio, 
dvasia išsilaiko savystove. Vadinasi, lais
vame žmoguje visados vadovauja aukštes
nioji, dvasinė jo įgimties dalis.

Jeigu būtų kitoniškai, atvirkščiai, 
žmogus būtų ne laisvas, bet savo aistrių 
žemiškų norų vergas.

Pas mus jaunuolis, trūkstant tikrosios 
laisvės sųvokos, dažnai yra laisvės mi
ražas ’) arba jo karikatūra.

Štai mokinys, išdidžiai, šiurkščiai pasi
priešinęs tėvui, mokytojui, mano esųs lais
vas, savystovumų parodus ... O gal 
tas tėvas, tas mokytojas Tau prietelis ir 
kaip tik stengėsi skinti Tau kelių i tikrųjų 
laisvę — vidujinę, dvasios laisvę . . . 
Jis gali iš šalies puikiai pastebėti, kad 
Tave nori pavergti kūno nepaslankumas, 
neapykanta, gašlumas, — ir šoko Tavęs 
ištraukti iš tos vergovės, o Tau pasirodė, 
kad jis Tavo laisvę varžąs. Ne! jis ne 
varžo Tavo laisvės, bet padeda Tau jų 
įgyti. Tu davei laisvų kelia savo nuolat 
besikeičiančioms užgaidoms, o jis šaukė 
tave nepataikauti toms, dažnai kvailoms, 
užgaidoms, bet jas valdyti, kaip valdo 
miklus riceris ir neramiausių žirgų.

Dar yra viena vergijos rūšis, kurion 
nejučiomis papuola jaunuolis(ė). Čia 
turiu omenyj asmenybės pavergimų, gresi
anti iš pusės masės draugų vyraujančios 
nuomonės.

') Graži vaiduoklė, netikras apgaulingas vaiz
das, viliojantis akį, bet teikiąs tik apsivylimą. 
Vaidinas Sacharoje ir kt. dykumose keliau- 
antiems.
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Nr. 6 Skautų Aidas 3

Anglų priežodis sako, kad gyva žuvis 
plaukia prieš srovę, o dvėsusi su srove.

Čia įdomu yra paklausti, ar ta srovė 
yra aukštesnė, traukianti aukštyn, arlyg 
paprastos upės vanduo, plaukia žemyn.

Vėl gamta mus čia mokina. Jei,esi 
gyva žuvis — eisi prieš srovę, traukiančių 
žemyn, jei dvėsusi, pusgyvė, — srovė 
trauks Tave.

Gal pas Tave kaip tik bandos, kai
menės instinktai suka sau lizdų? Priešinies 
tėvui, motinai, mokytojui, o pasiduodi, lyg 
avelė, minios vadovavimui. O gal toj 
tavo tariamųjų prietelių minioj pimuoju 
smuiku griežia žiauriausias despotas, 
drųsaus, nachališko draugo pavidale, kur
sai visų draugų minių kiršina, paliuosuo- 
damas žemesniojoa istrų nuo dvasios va
dovavimo?

Gal jis patsai yra užsikrėtęs kokiu 
neigiamu įpročiu, nepadorumu! Ar turėjai 
tada laisvės, drųsos pakelti balsų prieš 
jį nežiūrint, kad tau minia nepritars? Gal 
bijojai, kad Tavęs draugai nepašieptų? . .

Galėčiau ir daugiau tikrosios laisvės 
priešų nurodyti, bet būtų laiškas per Sil- 
gas . . .

Pasimatysime dar prie laužo. Matau, 
kad „laisvė“ gali būti tenai ilgesnio pa
šnekesio tema. ~ Mž.

Lietuvos Skautų Asociacijos
Vyriausio Štabo Įsakymai.

Nuorašai.
1 Nr.

Kaunas, 1923 m. Sausio mėn. 2 dienų.
1 §

Šiandien iš komandiruotės užsienyn 
grįžau ir pradėjau eiti savo pareigas. 
Skautin. Valušį Alojizų paliuosuoju nuo 
ėjimo mano pareigų.

2 §
Skautin. Valušį Alojizų skiriu eiti nuo 

šios dienos Bendros Dalies Vedėjo pa
reigas.

(pas.) Vyriausias Skautininkas
Vyriausio Stabo Viršininkas:

Šenbergas.
Originalui atatinka 

Sekretoris adjutantas
K. Grigaitis.

2 Nr.
Kaunas, 1923 m. Vasario mėn. 5 dienų.

1 §
Remiantis Kauno Tunto Štabo e. Vy

riausio Štabo p. posėdžio nutarymu iš 
1922 m rugpjūčio mėn. 13 d. šiuo skelbiu 
pakeltais laipsnin sekančius:

Į skautininkus:
1. Vyr. St. Bendro Skyriaus Vedėjų — 

Valušį Alojizų.
2. Kauno Tuntininkų — Mačiuikų An

tanų. 3. VII-os Dr-vės Panevėžy Draugi
ninkų — Kuprionį Jonų.

Į paskautininkus:
1. XlII-os Dr-vės Šiauliuose Draugi

ninkų — Baniulį.
2. Kauno Tunto Vyr. skill. — Mošinskį 

Algirdų.
(pas.) Vyriausias Skautininkas
Vyriausio Štabo Viršininkas:

Šenbergas.
Originalui atatinka 

Sekretoris adjutantas
K. Grigaitis.

3 Nr.
Kaunas, 1923 m. Kovo men. 3 dienų.

1 §
Šiuo skelbiu pakeltais laipsniu nuo š. 

m. Kovo mėn. 3 į paskautininkus:
1. IX Dr-vės Kaune, Žydų, skiltininkų

— Gotlibų Jokūbų.
2. IX Dr-vės Kaune, Žydų, skiltinikų

— Šliomaitę Rivų.
pas. Vyriausias Skautininkas
Vyriausio Štabo Viršininkas:

Šenbergas.
Originalui atatinka 

Sekretoris adjutantas
K. Grigaitis.

4 Nr.
Kaunas, 1925 m. balandžio mėn. 22 d.

1 §
L. S. A. XIX-os Šiauliuose (Žydų) 

Draugovės draugininkų Jefraimų Gildę pa
kelių į instruktoriaus laipsnį.

(pas.) Vyriausias Skautininkas
Vyriausio Štabo Viršininkas:

Šenbergas.
Originalui atatinka 

Sekretoris adjutantas
K. Grigaitis.
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4 Skautų Aidas Nr. 6

5 Nr.
Kaunas, 1923 m. balandžio mėn 23 d.

1 §
Vyriausio Štabo Bendros Dalies Se- 

kretorį Vyr. Skiltiniką Grigaitį Keistutį 
už ypatingų atsidavimą ir darbštumą pil
dant pareigas — pakelių į paskautininko 
laipsnį.

(pas.) Vyriausias Skautininkas
Vyriausio Stabo Viršininkas:

Šenbergas.
Originalui atatinka 

Sekretoris adjutantas
K. Grigaitis.

6 Nr.
Kaunas, 1923 m. Gegužės mėn. 20 d.

1 §
Remiantis L. S. A. VII-os, VIII-os ir 

XXV-os Draugovių Panevėžy protokolu iš 
š. m. Kovo mėn. 22 d. tvirtinu įsisteigusį 
Panevėžy Tuntą š. m. Kovo mėn. 22 d. 
ir tuntininką skautininką Kuprionį Joną.

(pas.) Vyriausias Skautininkas
Vyriausio Stabo Viršininkas:

Šenbergas.
Originalui atatinka 

Sekretoris adjutantas
K. Grigaitis.

7 Nr.
Kaunas, 1923 m. Gegužės mėn. 25 d.

1 §
L. S. A. Vyriausio Stabo Ūkio Ve

dėją p. C. Mošinskienę, jai pašant paliuo- 
suoju nuo pareigų ir imu vedimą aš pats 
nuo š. m. gegužės mėn. 24 dienos.

2 §
Skautininką Kraunaitį Izidorių skiriu 

L. S. A. Vyriausiam Stabe Skautininku 
inspektorium nuo š.' m. gegužės mėn. 13. d.

(pas.) Vyrįausias Skautininkas
Vyriausio Stabo Viršininkas:

Šenbergas.
Originalui atatinka 

Sekretoris adjutantas
K. Grigaitis.

8 Nr.
Kaunas, 1923 m. Birželio mėn. 1 d.

1 §
Remiantis Mariampolės Tuntininko 

raštu 4 Nr. iš š. m. gegužės mėn 24 d. 

registruoju sulig eilės numerių sekančias 
Mariampolėj susitvėrusias draugoves:

a) L. S. A. XXVI dr-vę — drauginin
kas Giniūnas Valentinas.

b) L. S. A. XXVII dr-vę — drauginin
ke Liudžiutė Marytė ir.

c) L. S. A. XXVIII dr-vę — draugi
ninkas Senkiutė Nastę.

(pas.) Vyriausias Skautininkas
Vyriausio Štabo Viršininkas:

Šenbergas.
Originalui atatinka 

Sekretoris adjutantas
K. Grigaitis.

11 Nr.
Kaunas, 1923 m. Birželio mėn. 26 d.

1 §
Remiantis raportu buvusio laikinai pa

šalinto iš Asociacijos skaut. Kosto Jur
gelevičiaus, skaityti jį iš Orga nizacijos 
išstojusiu nuo 1922 m. Gruodžio mėn. 11d.

(pas.) Vyriausias Skautininkas
Vyriausio Štabo Viršininkas:

Šenbergas.
Originalui atatinka 

Sekretoris adjutantas
K. Grigaitis.

12 Nr.
Kaunas, 1923 m. Birželio mėn. 27 d.

1 §
Š. m. birželio 26 d. skaityti pradėta 

Vyresniųjų skautų Stovyklą, kurios Virši
ninko pareigas imu patsai.

(pas.) Vyriausias Skautininkas
Vyriausio Stabo Viršininkas:

Šenbergas.
Originalui atatinka 

Sekretoris adjutantas
K. Grigaitis.

13 Nr.
Kaunas, 1923 m. Liepos mėn. 20 dien.

1 § x
Š. m. liepos mėn. 19 d. 8 vai. ryto 

skaityti Vyresniųjų Skautų Stovyklą baigta.
Žemiau išvardytus skautus skaityti 

prabuvusius stovykloj ir išlaikiusius kvo
timus į sekančius laipsnius:
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Nr. 6 Skautų Aidas 5

Nr. Pavardė, vardas Skaičius 
dienų

Išlaikė 
kvotimus 
į laips.

1 Tamošauskas Ignas 25 1 laips.
2 Gabrėnas Alfonsas 20 I „
5 Staugaitis Vytautas 25 I „
4 Barkauskas Petras. 25 I „
5 Liūdžius Antanas. . 25 1 „
6 Dobrovolskis Jurgis 25 1 „
7 Girtautas Viktoras . 20 H „
8 Giniūnas Valentinas 20 II „
9 Blynas Zenonas . . 25 II „

10 Lukauskas Vacys . 25 II „
11 Sakalauskas Gabr. 25 II „
12 Stanevičius........... 22 II „
15 Šukys Juozas .... 25 H „
14 Einoris Vytautas . . 20 H „
15 Kazakevičius Juozas 25 UI „
16 Puida Algirdas . . . 25 UI „
17 Sideravičius Kazys 25 UI „

[pas.] Vyriausias Skautininkas
Vyriausio Štabo Viršininkas:

Šenbergas.
Originalui atatinka

.. Sekretoris adjutantas
K. Grigaitis.

15 Nr.
Kaunas, 1925 m. Liepos mėn. 25 d.

1 §
Atvykstant skautininkams, bei draugi

ninkams iš provincijos Kaunan, ar tai skau
tiškais, ar neskautiškais reikalais, statau 
už pareigą jiems prisistatyti. Taip pat nu

SKAUTAI UŽSIENY.
Čeko-Slovakija. Nežiūrint to, kad 

Čeko-Slovakijai ir neprieinami yra jūros 
krantai, tačiau šalyj gerai gyvuoja 
vandens skautai.

Pragoj randasi 4 draugovės su 150 
skautų, kurie su pasisekimu dalyvavo 

vykus vyresniam už draugininką jo drau
govės rajonan privalo jį sutikti.

[pas.] Vyriausias Skautininkas
Vyriausio Štabo Viršininkas:

Šenbergas.
Originalui atatinka 

Sekretoris adjutantas
K. Grigaitis.

16 Nr.
Kaunas, 1925 m. Liepos mėn. 50 d.

1 §
Buvusio L. S. A. skaut. Kosto Jur

gelevičiaus raportą apie priėmimą, jo atgal 
Asociacijon ir išdavimą leidimo reorgani
zavimui XVIII-os Vandens skautų Dr-vės 
atžvelgiant i tai minėtas Kostas Jurgelevi
čius pernai parodė savo pilną neatatin- 
kamumą skautų darbuotėj ir nesugebėjo 
garbingai sau skautininko vardo palaikyti, 
neradau, galimu jo prašymą patenkinti.

Bet kadangi neatžvelgiant i mano nei
giamą atsakyma Kostas Jurgelevičius drįso 
visgi skautų darbuotę tęsti ir dėvėti skautų 
uniformą, tai skelbiu visų žiniai, kad su
organizuota „I-ji Vandens skautų Dr-vė“, 
į L. S. A. neprimta ir kad minėtasis Kostas 
Jurgelevičius skautininku nebepripažino- 
mas, del to prašau visų Asociacijos narių 
su juo jokių skautiškų ryšių nebeturėti.

[pas.] Vyriausias Škautininkas 
Vyriausio Štabo Viršininkas:

Šenbergas.
Originalui atatinka 

Sekretoris adjutantas
K. Grigaiti s

Džambory *) praeitais metais.
Austrija. Dalis austrų skautų prisi

jungė prie Vokietijos skautų Sąjungos ir 
darbuojasi po jų vadovybe.

♦) Džambori — t. y. kartu; skautų paroda ir 
šventė.
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6 Skautų Aidas Nr. 6

Olandija. Žurnalas „De Padvinder“ 
praneša, kad vasarų 1922 m. 120 anglų 
skautų buvo stovyklose netoli Gilvereumo. 
Olandijos skautų šefas Gepman — De — 
Groot organizavo 8 komisijas geresniam 
sutvarkymui ir pagerinimui stovyklos, 
kurios savo užduotį puikiai išpildė.

Italija. Italijos skautų Sąjunga—reor
ganizuota ir jai priimtas kariuomenės cha
rakteris. Karo ministeris liko sąjungos pre
zidentu, bet organizacijos vadovybė per
ėjo į rankas Pjetro Lanco. Katalikų Aso
ciacija darbuojasi gerai, ir Žurnalas „De 
Skauto kaljane“ iliustruoja jos darbuotę.

Belgija. 1922 m. birželio mėn. buvo 
surengta didelė Džambori, kurioje daly
vavo 2500 skautų.

Anglija. Anglų skautai organizavo 
rinkliavą šiltų rūbų graikų ir turkų skau
tams — pabėgėliams. 1922 m. S. O. S. — 
Fondas išleido kitų šalių skautams pagel
bėti 2200 svarų.

Vakarų Australija. Ant skautų laivo 
„Delfin“ yra organizuojama nuolatinė 
stovykla įgavimui ir studijavimui spe
cialybių skautams.

Kas mėnuo išleidžiama yra 800 skautų.
Per Atlantikų valtyj.

— Į Londoną atvyko keli austrų skautai, 
kurie keliauja aplink pasaulį pačių pasi
dirbtame vėjalaivy. Jie keliavo upėmis ir 
kanalais per Vokietiją, Olandiją, Belgiją 
ir perplaukė Lamanšą.

Aplink pasaulį.
— Du Čekų skautu pernai vasarą 

pėsčiu iškeliavo kelionėn aplink pasaulį. 
Šiuo metu juodu yra Kanados pajūry ir 
plauks į Aziją.

Iš skautų gyvenimo.
— Belgijoj ne senai buvo skautų suvažia

vimas ir stovykla. Šiuo metu Belgijos 
skautų stovyklose vieši daugelis užsienių 
skautų.

— Švedijoj, Goteborge, Olimpijadės 
metu buvo drauge ir švedų skautų organi
zacija. Dalyvavo daug užsienių svečių.

— Rusijoj skautijos darbas yra labai 
varžomas. Bandymus skautybės sistemą 
sunaudoti komunistiniam jaunuomenės 
auklėjimui nepavyko, ir jų organizacija 
baigia nykti. Kaip sunkiai tenka gyventi 
rusų skautams, rodo daugelis skautų su
ėmimų ir sušaudymų. Butai ir turtas yra 
konfiskuojami. Mariupoly keliolika darb
ščių skautų badu mirė. Bet idėja nemirė 
ir patraukia vis daugiau jaunimo. Tenka 
stebėtis nenuilstama tų suvargusių rusų 
skautų energija. Užsieniuose rusų skautai 
turi centrų Bulgarijoj, Pietų Slavijoj, Estijoj, 
Suomijoj, Vokietijoj ir Paryžiuj. Vadu yra 
gen. O. Pantiuchov, gyv. Amerikoje, 
ir pavaduotoju skautin. Kozlovsky, gyv. 
Paryžiuje. („Laisvė“.)

Skautai Lietuvoj.
Šiauliai. Susivažiavus mokiniams 

po vasaros atostogų Šiaulių skautai vėl 
pradės tęsti pradėtąjį darbą.

16 rugsėjo š. m, buvo skautų sueiga, 
kurioje buvo perduota draugininkauti 
dr-vėje pask. Baniuliui (pirma buvo 
dr-ku Tamošauskas.) Adjutantu liko tas 
pats II. Stanevičius. Tamošauskas eina 
tiktai redaktoriaus pareigas.

— XIII dr-vėj manoma įsteigti skilti- 
ninkų kursai. Tik nežinia, kaip pasiseks. 
Praeitais metais pradėtieji skiltininkų kur
sai turėjo susitrukdyti, del sudarytų tam 
tikrų kliūčių.

Jei šį sykį tos kliūtys pasiseks praša
linti, manoma, jog skiltininkų kursai baigsis 
pasekmingai.

— XIV skaučių draugovė kol kas dar 
nieko neveikia. Matomai, dar neatsilsėjo 
iš po vasaros atostogų.
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Nr. 6 7Skautų Aidas

„Ūžiančio krioklio“ drąsuolis.
(tąsa Nr. 5)

Paisai Lefti nieko kita nemąstė, kaip 
tik apie gavima sau darbo. Dabar buvo 
kaip tik galas kovo mėnesio, ir jeigu jam 
pasisektų pastoti tarnybon pas fermerį, 
tai jis nekuriam laikui turėtų uždarbio, o 
paskui, vasarų, galėtų pastoti prie tele
grafo ....

Taip galvodamas Lefti dideliais ir 
greitais žingsniais ėjo dumbluotu keliu, 
nežiūrėdamas į susispietusius ant dangaus 
į krūvą juodus debesis ir vėją, kuris 
tiesiog audra virto.

— Gal būt, aš kaip nors pastosiu fermon 
ir tuomet galėsiu užsidirbt sau duonos — 
kalbėjo jis pats' sau. Kelias, kuriuo jis 
ėjo, buvo labai vingiuotas, apsuptas di
džiulėmis dantuotomis uolomis ir ak
menimis. Daugelyje vietų pakalnėje žemė 
buvo minkšta nuo nepaliaujamai jau trečią 
dieną lyjančio lietaus.

Beveik pusvalandį Lefti žingsniavo 
įsigilinęs į savo mintis, kol nesustojo, 
priėjęs prie gilios daubos, kurioje tekėjo 
biauri, putojanti upė, vadinama Ūžiantis 
Krioklys. Per daubą buvo permestas ka
bantis plieninis tiltas, sudarantis einančio 
kelio tąsą. Kadangi iki kelio tikslo pasi
liko dar pusė mylios ir vėl prapliupo di
delis lietus, Lefti sušvilpęs pasišaukė šunį, 
ir abu pasislėpė mažoj, netoli tilto stovin
čioj daržinėlėj. Anapus upės galima buvo 
matyti dideli plieniniai Elektros Ga
myklos Bendrovės bokštai, nuo kurių dar 
trys kabeliai tęsėsi su virš šimtą mylių 
ir turėjo šešiasdešimt tūkstančių voltų 
srovę, išdirbamą elektros gamyklos, kuri 
buvo Tolane, t. y. dešimt mylių į pietus. 
Ant stulpų prie daržinės buvo pakabintos 
dar keturios telegrafo ir telefono kom
panijos neizoliuotos vielos. Dvi jų ėjo 
tiesiog nuo elektros gamyklos iki gelž- 
kelio, o kiti dvi tęsėsi kartu su kabeliais 

visą jų kelią, ir, beso, svarbesnėse vietose 
jie dvi buvo pravesti per speciales skry
nutes, kurios buvo pritaisytos prie stulpų. 
Kiekvienoj skrynutėj buvo taip įtaisytas 
telefonas, kad reikalui atsitikus darbininkai 
visumet galėtų susinešti su centrale sto
timi. Viena tokių skrynučių su telefonu 
buvo viršūnėj, kuri stovėjo kokį 30 pėdų 
atstume nuo dengiamos vietos, kurioj buvo 
pasislėpusiu Lefti ir jo šuo.

Berniukas su malonumu atsimindavo 
tą laiką, kuomet dar vedė pro šią vietą 
kabelio liniją. Tai buvo pusė metų atgal.

Daugelį valandų su atyda pravesdavo 
jis čionai sekdamas darbininkų darbus ir 
užduodamas jiems įvairius klausimus, lie
čiančius linijos tęsimą. Dabar jau šitomis 
vielomis ėjo elektros srovė. Užiartčio 
krioklio vanduo privesdavo stebuklingas 
mašinas į judesį ir tolimuose miesteliuose, 
kaimuose, miestuose ta pati čia gaminafrta 
elektra apšviesdavo namus, įstaigas, vary
davo tramvajus ir fabrikų prietaisus.

Tie malonūs atsiminimai, gal, ir negreit 
būtų buvę pertraukti, jeigu staigus ir žiau
rus vėjas nebūtų nuvaręs berniuko giliau 
į daržinę. Auksaspalvis drebėjo iš išgąsčio. 
Bet ir pačiam Lefti pasidarė kaž ko ne
jauku. Jis manė būti šešiomis valandomis 
fermoje, o dabar jau pradeda temti, ir lietus 
dar, matyt, nemanė perstot. Be to, lietus 
tokia jėga pradėjd pilti, jog silpnas 
daržinėlės įtaisymas tebuvo menka prie
danga. Ir kuomet galų gale daržinėlė 
pradėjo linguotis ir braškėti nuo vėjo ir 
lietaus, tai Auksaspalvis, įlindęs į daržinės 
gilumą, pradėjo gailestingai kaukti. Tuo 
laiku anapus daubos pasigirdo didžiausias 
trenksmas, ir skaisti žėrinti šviesa apšvietė 
visą apylinkę.

Lefti iššoko iš daržinės laukan.
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Tarpe plieninių tilto stulpų degė kaž— 
koksai keistas, didelis šviesiai mėlynos 
ugnies rutulys. Ūžė, švilpė, tarškėjo tarsi 
koks fejerverkas. Minutę pastovėjęs, Lefti 
tuoj suprato kame dalykas. Paskutinių 
dienų lietus, matyt, išplovė žemę iš po 
cementinių pamatų, ant kurių stovėjo piie- 
niniai bokštai. Ir dabar abu bokštu ant 
kurių tęsėsi kabeliai su šešiomis dešim
timis tūkstančių voltų srovės, truputį nus
linko žemiau į pakalnę. Nuo to, vienas 
iš kabelių nusileido taip žemai, kad buvo 
tiktai vos kokių keturių colių atstume nuo 
geležinių tilto svajų, kurie, žinoma, buvo 
geriausiais laidininkais su žeme.

Kiekvienas dvi, tris sekundes, vėjas 
užnešdavo kabelį ant svajų ir pasekmės 
to buvo didžiausias blykstelėjimas žė- 
riančios šviesos. Vienų minutę Lefti stovėjo 
kaip užburtas grožėdamasis tuo puikiu 
fantastiškai gražiu reginiu, bet sekančių 
minutę jam atėjo galvon, kad kabeliai 
gali nusileisti dar žemiau ir padaryti tiltų 
į tikrų mirties pinklę keliaujantiems žmo
nėms. Jis žinojo, kad toksai artumas prie 
vielų laidininkų drėgname ore yra labai 
pavojinga. Ir atsiminęs telefono skrinutę, 
Lefti nubėgo prie stulpo.

Stulpas buvo dvidešimties pėdų aukščio.
Jis stovėjo ant pat staigaus upės kranto 

ir iš abejų jo pusių buvo pritaisyti lipimui 
geležiniai laipteliai. Po keturių sunkių 
mėginimų, Lefti visgi pasisekė ušsilipti 
ant pirmo laiptuko ir tenai apsikabinęs 
stulpų kojomis, galėjo nusitverti sekanti 
čia laiptų . . .

Tai buvo nelengvas dalykas lipti stulpu 
kuomet dar šaltas lietus rėžia veidan. Bet 
Lefti iš visų jėgų lipo į viršų, kol galų 
gale atsirado prie mažos lentelės, ant 
kurios buvo pritaisyta telefono skrynutė.

Jo galva buvo ušimta tuo svarbiu 
momentu ir jis nepastebėjo, kad kūno 
svarumas palenkė stulpų į dešinę pusę 
išplauto lietumi kranto. Apačioj jo nešėsi 
pasiutę vandens Ūžiančio Krioklio, šokinė
dami per didelius akmens, šviesdami į 
šalis to paties krioklio vandens putas.

Lefti tampė užrūdijusių durių skan- 
drėlę. Staiga jį vėl apžėrė nepaprastai 
skaisti šviesa ir jis nenoromis sudrebėjo 
paleidęs grandinėlę, bet vėl sučiupo jų ir 
iš visų jėgų patempė. Šį. sykį durelės 
atsidarė. Pagavęs telefono *Trubelę nuo 

dvišakio, Lefti prispaudė jų prie ausies, 
klausdamas pats savęs, ar audra neper
traukė kartais susinešimų su stotimi.

Minutė tylėjimo ir —
[Dar bus.]

Padėka.
Tariu nuoširdų padėkos žodį mūsų 

lektorams p. Kar. Dineikai, p-lei Savu- 
kaitytei ir p-ui Janušauskui už padėtųjį 
triūsų, dvisavaitiniams mūsų kursams ir 
sporto šventės įrengimui.

Pirm: II. Stanevičius.
Neivykusios futbolo rungtynės.

Iš Gim. ir Sporto Sųjungos „Makabi“ 
Šiaulių skyriaus, pautas raštas, kuriuo 
kviečiama „Vytauto“ skyriaus Futbolo 
komandų į rungtynes — revanšų. Rug
pjūčio m. 15d.

Prieš paskutinę dienų minimo termino 
„makabiečiai“ pamatė besitreniruojančių 
„Vytauto“ komandų, atšaukė kvietimų. 
Delei to „vytautiečiai“ nutarė, kad iki šių 
metų pabaigos su „Makabi“ į rungtynes 
neiti ir skaityti juos nugalėtais. (1 :3) 

Kapitonas: II. Stanevičius.
Futbolo rungtynės.

23 rugsėjo 1923 m. 4 vai. Šiauliuose 
įvyko draugiškos futbolo rungtynės, tarp 
„Sakalaičiu“ (Ateitininkų) I Komandos ir 
„Vytautiečių“ (Skautų) I Komandos. Re
zultatai 0 :6 (Škautų naudai).

S. P. T.

Redakcijos atsakai.
Sapnui. Tamstos straipsnio * * * 

neperžiūrėjome. Tamsta neišpildei vieno 
redakcijos reikalaivimo: pasirašant slapy- 
vardę reikia pažymėt ir savo tikrų pavardę.

Viksvai. Ziūr. į atsakų „Sapnui“.
Petrui B. Tamstos felietonėlio neišs- 

pausdinom. Prie Tamstos rašinio būtinai 
reikia pažymėti — „Mariampolė“. Jei tas 
faktas ištiko Mariampolej, tai negalima 
juo užmesti kitu gimnazijų peidagogams. 
Laukiame sutikimo. Kitus straipsnius 
spauzdinsim. „Atsiminimai iš stovyklos“ 
— neperžiūrėta. Laukiam daugiau.

Leidžia — Vyriausias Skautų Stabas, 
Redaktorius: Ig. Tamošauskas.

Spaustuvė „Titnagas“ Šiauliai.
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