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KĄ DUODA
— Tur būt taip dažnai girdėjai grau

denant, kad „reikia atsidėjus mokintis“, 
bet pasisakyk atvirai, ar nors kartą pa
galvojai apie tą: kam reikia mokintis7 
Ar verta stengtis gauti tą, ką gali duoti 
mokslas? Ar be mokslo negalėtumei ge
rai gyventi? *

Kad galėtumei tiksliai atsakyti i šituos 
klausimus, privalai aiškiai suprasti, kas 
tai yra mokslas.

Mokslo reikšmės — dvi. Didesnė 
reikšmė tai yra ta nesutraukoma grąn- 
dinė žinių, kurias semi iš gyvenimo. Nuo 
gimimo lig mirties mokiniesi, t. y., imi iš 
kitų žmonių, iš gamtos, kuri tave apsu
pa, visa tą, kas padeda tau savo dvasią 
ir kūną ugdyti.

Kiekvienas matomas veiksmas, kiek
vienas girdėtas žodis, kiekvienas paste
bėtas reiškinys lobina tavo protą ir ple
čia tavo jausmus ir patyrimus.

Bet šalia to mokslo, kurį betarpiš
kai semiame iš gyvenimo, yra kitas 
mokslas, griežtąja to žodžio reikšme, tai 
viša eilė žinių, gautų iš tyrinėjimo ir 
žmogaus proto įtempimo, sujungtų į vie
ną visumą ir sudarančių žmonijos kul
tūrą.

Taigi, kada mokiniesi tikrąja to žo
džio reikšme, tai reiškia, kad savinies tą, 
ką kiti ištyrinėjo, apibrėžė ir pagilino, tat 
reiškia, kad naudojiesi įtemptu darbu vi
sų, kurie prieš tave jau mokinosi, gavo 
žinių ir savo darbu didino jų ribas; tat 
reiškia, kad naudojiesi minėtų žmonijos 
kartų darbo padariniais tam, kad išveng
tum klaidų, kurias jie darydavo, ir gy
venime savo naudai suvartotum žinias, 
kurias jie įsigijo.

Kada mokiniesi, tai reiškia, kad ap- 
imi vis platesnius gyvenimo horizontus, 
kad įeini į vis stipresnius ryšius su pa
sauliu, su žmonėmis, kad vis geriau pa
žįsti savo visuomenę, o tuo pačiu geriau 
jai tarnauji.

Kad mokiniesi, tai, pagaliau, reiškia, 
kad per protavimus lavini ir per žinių 
įgijimą tobulini savo protą, kad tuo ge
riau pildytum savo darbą ir vis geriau 
rodytum sau pareigas Dievui, tėvynei ir 
artimui, kad save gerintum ir padėtum 
pasiektinį savo gyvenimo tikslą pasiekti.

Taigi, mokslas turtina tavo protą, di
dina energiją, praplatina tavo sąmonės 
ribas, yra būtina tavo tobulėjimo prie
monė. Mokslas prirengia tave prie sava
rankiško gyvenimo; mokslo dėka orien
tuojiesi tave apsupančiame apsireiškimų 
pasaulyje ir supranti jį. Juo daugiau su
komplikuotos yra gyvenimo sąlygos, ku
riose privalai augti ir gyventi, tuo dides
nis auklėjimo kiekis tau yra reikalingas, 
kad gerai jas suprastum.

MOKSLAS?
Kada savo jaunystės metu gausi tam 

tikrą kiekį gerai suprastų ir sutvarkytų 
žinių, galėsi savintis naujų, kiek jų tau 
reikės. Negali iš anksto numatyti, kokios 
žinios pasirodys tau reikalingos tolesnia
me gyvenime ir negali, būdamas dar jau
nas, jas prisavinti — mokyklos mokslas 
per pastiprinimą ir išlavinimą tavo proto 
gabumų, duoda tau raktą gauti reikalin
gų žinių ateityje; jis yra priemonė prisi
taikyti prie persimainančių ir nenumaty- 
tinų gyvenimo reikalavimų.

Su laiku turėsi pripažinti, kad nebuvo 
nei vieno fakto istorijoje, nei vienos ma
tematiškos formulės, nei vienos grama
tikos taisyklės, nei vienos kilnios ar 
skambios strofos poezijoje, nei vienos 
mokslo tiesos, tarp tų, kurių mokinais, o 
kurios vėlesniuose metuose mažiausiai 
laukiamu būdu neatsirastų tavo atminty
je, kaip tik tada, kada pasirodytų daug 
reikalingesni, negu kada nors galėtumei 
prileisti. Tų žinių dėka, geriau suprasi 
vėliau skaitomas knygas, bėgį nuotykių, 
kurių būsi liudininkas; jie praplatins tavo 
pažiūras į gyvenimą ir padarys jį įdo
mesniu.

Alytaus rajono tunto 10-ties 
dienų stovykla,

E’nant Alytaus tunto tradicijomis1 
kiekvienais metais stovyklauti, šiemet, 
taip pat, su jomis neapsilenkėme. Nors 
toji tradicija buvo sunku įgyvendinti, dėl 
sunkios ekonominės būklės, tačiau, de
dant pastangas, pasisekė. Ir iš tikrųjų 
nuo pirmųjų tunto egzistavimo dienų, 
kiekvienais metais stovyklavome, nors 
pirmųjų kelerių metų stovyklos nepri
lygtų šių metų stovyklai, tačiau paruošė 
skautus tolimesnėms'' stovykloms, kuo 
dabar galime pasidžiaugti.

Šiemet Alytaus tuntas, berods, pirmas 
atostogų metu pradėjo stovyklauti. Sto
vykla prasidėjo birž, m. 13 d. Laikantis 
senų tradicijų: skaučių ir skautų stovyk
la įvyko tuo pačiu laiku, tik vadovybė ir 
tvarkymasis buvo atskirai. Tačiau, sto
vyklautojai, esant nedidelei distancijai 
(150 mtr.), jautėsi per bendrus laužus, vi
zitus ir retkarčiais arbatėlę, visai fami- 
liariškai — skautiškai. Tik kartais neleis
davo per daug bendradarbiauti stovyklų 
viršininkai: skaučių — sktn. Z. Stepo
naitienė ir skautų — p. Tuntininkas. Jie 
duodavo leidimą ėjimui į kitą rajoną tik 
esant svarbiam reikalui. Toks, varžymas, 
prisiminus kitas stovyklas, stovyklauto
jams iškart nepatiko, tačiau po kelių 
dienų jautėsi patenkinti ir per bendrus 
laužus parodydavo dar didesni vieni ki
tiems nuoširdumą, ypatingai skautės — 
skautams, už pagalbą fiziniuose darbuose

Mažeikių Živilės draugovės dr. ugi- 
ninkei sklt.

Onai Kensminait ei, 
dėl jos mylimos motutės mirtų s, reiš
kiame gil ausią užuoj.-.utą

Vingeles Draugovė 
Mažei k j u o s e

Stovykla buvo turininga darbais, įdo
mi ir smagi. Drįstu tvirtinti, kad šių me
tų stovykla davė stovyklautojams 70° 
ideališkai geros stovyklos naudos. Kon
statuoju naudingumą šiais faktais: ryt
metinės ir vakarinės mankštos, kurios bu
vo pravedamos ir sistematingai reguliuo
jamos puikaus specialisto — p. Tuntinin 
ko; kiekvieną rytą maudymasis, nežiū
rint į orą; s-ištematingi žaidimai; bendri 
ir atskiri stovykloms pašnekesiai, pro
ga — pareikšti viešai savo mintis ir iš
kalbą, kas skautui labai svarbu; įvairūs 
žvalgybos ir kiti uždaviniai, laviną, klau
są, akylumą, orientavimąsi ir kitus juti
mo organus; topografijos uždaviniai prąk; 
tikoj; bendri laužai ir t. t.

Stovykloje drausmė buvo'statoma pir
moje vietoje, todėl buvo lengva pažinti 
kiekvieną stovyklautoją - ir atitinkama' 
įvertinti. Ir nenuostabu, kad laikanti 
patvirtintų p. Tuntininko „Stovyklavimo 
taisyklių“, buvo ne visiems leidžiama 
stovyklauti ir už nusižengimus atleidžia
ma iš stovyklos.

-/ Stovyklautojų skaičius buvo ne dide
lis: skautų 22 ir skaučių 14. Tačiau esant 
visiems drausmingiems ir atsidavusiems 
darbui bei vyresniųjų tėviškai globai, sto
vykla atsiekė tą, ką turi duoti kiekvie
na pavyzdinga stovykla savo stovyklau
tojams.

Gal tektų primesti stovyklai mažas 
minusas, kad per arti miesto (2 klm.)v ta- 
čiau’ši stovyklos yda mūsų buvo iš. anks
to numatyta, bet neišvengiama, kadangi 
mūsų tuntas netvirtas ekonomiškai ir no
ri turėti visumet mažų stovyklautojų, ku 
rie neleidžiami tolimai stovyklai.

Stovykloje svečių netrūkdavo. Savo 
atsilankymu kasdien mus pagerbdavo, 
ypatingai rėmėjai, kurie -ir dovanų ne 
kartą atnešdavo. Be minėtų svečių atsi
lankė ir iš Vyriausio Štabo — Vyriausias 
Skautininkas, kuris atvyko įteikti p. Tun 
tininkui ir tunto adjutantui ordenus, be 
to, pasižiūrėti alytiškių stovyklos, bei 
praleisti skautiškoj nuotaikoj keletą va
landų su jaunaisiais skautais.

Bendri laužai buvo smagūs ir įdomūs 
kadangi buvo taip sutvarkyti, kad įei
davo ir rimtos ir linksmos dalys, pav.r 
pašnekesiai, monologai, vaidinimai, dai
nos ir kartais šokiai, ir todėl nenuostabu, 
kad kiekvienas stovyklautojas iš stovyk
los išėjo su didesniu pasiryžimu ir, tar
tum, naujomis jėgomis skautiškam darbui, 

T. a d j. A. Š.

Redakcinė komisija — sktn. Ant. Saulaitis, sktn. Vyt. 
Jurgutis, sktn. M. Martinaitis, pasktn. B. Mantvila, vyr. 
skltn. H. Rudzinskas.

Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir už skel
bimų turinį neatsako.
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Mokslo
Ne visuose amžiuose Lietuva 

buvo laiminga. Dar Lietuva yra 
ne taip senai nepriklausoma: tik 
prieš 13 metų ji gavo laisvę. Iki 
tol kelis šimtus metų buvo kitų 
pavergta ir visaip spaudžiama.

Skaitom knygose ir laikraščiuo
se, taip pat ir savo akimis mato
me gyvenime, kaip smarkiai pa
saulis žengia pirmyn, kokių dide
lių laimėjimų jis pasiekia. Kiek 
daug gero visai žmonijai padaro 
pasiryžę žmonės. Visur tobulina- 
masi, kultūrėjama. Ypatingos svar
bos priduodama mokslui. Šių laikų 
žmogui mokslas yra būtinybė. 
Tautos ir valstybės deda dideles 
lėšas, šeimynos duoda turtus, o 
mokslo žmonės aukoja sveikatą ir 
džiovina smegenis — visa tai 
mokslui!

Mūsų tautai kelis šimtus metų 
mokslas buvo tik labai sunkiai 
prieinamas. Todėl iš tų sunkių lai
kų mūsų kraštas tebėra kultūri
niai kiek atsilikęs nuo kitų kraš
tų, kurie turėdami geresnes sąly
gas žymiai pažengė pirmyn. Bet 
yra būtinas reikalas ir mums eiti 
tuo tarpu nors paskui kultūringų 
šaHų, jas vytis ir siekti didesnių 
kultūrinių žygių ir laimėjimų.

Į mūsų mokyklas veržiasi ener
gijos kupinas Lietuvos jaunimas, 
ištroškęs mokslo, pasiryžęs paro
dyti savo sugebėjimus, iniciatyvą 
ir darbą. Lietuvos jaunuolis moks
leivis nori pats turėti geresnį gy
venimą, nori atnešti laimės savo 
artimiesiems ir nori padaryti gera 
savo kraštui, savo tėvynei. Mūsų 
jaunuolis niekad nepasitenkina 
vien norais, — jis visada savo tiks
lų siekia, jis savo norus realizuoja.

Nė blogos sąlygas, nė pasilpusi 
sveikata, nė kokios kitos kliūtys 
neatitraukia lietuvio jaunuolio nuo 
mokslo dirvos. Už tat jau ir da
bar mes matom tūkstančius Lie
tuvos kultūrintojų, išėjusių iš sa
vo mokyklos ir sėkmingai bedir
bančių visų labui.

metų pradžia.
Žinom kiek daug šie žmonės 

turi darbo. Gi matom kiek dar dau
giau yra darbų, kuriuos turės pa
daryti būsimieji darbininkai. Di
delių dalykų padarė senieji, bet 
nemažesnių darbų galės padaryti 
ir jaunieji darbininkai. Progų daug, 
darbo dirva labai plati. Kiekvie
nas gali rasti savo gabumams tin
kamo užsiėmimo.

Šiandien moksleiviai sėdi mo
kyklose ir mokosi — jie tuo būdu 
ruošiasi tapti tais kultūros darbi
ninkais, kurie mūsų kraštui taip 
reikalingi. Kad tapus tikrai kultū 
ringu, nepakanka vien mokslo, ži
nojimo, dar reikia savo sieloje to
bulėti, reikia, kad dvasia būtų di
dinga, reikia įdiegti ir aukštųjų 
idealų. Pamilę idėjas aukoja joms 
visa ką turi geriausio. Tad jauni
mas turi vispusiškai ruoštis būsi
miems žygiams.

Mokykla dar negali ir mokyti ir 
auklėti ir įdiegti tų didžiųjų troš
kimų. Čia ateina pagalbon skautų 
organizacija, kuri šiuo atveju yra 
mokyklos talkininkė Skautų dar
bas iš dalies yra lyg ir papildo
masis mokyklos darbas. Kituose 
kraštuose, kuriuos skautų judėji
mas yra jau seniau tinkamai išsi
plėtojęs, skautystė užima net la
bai atsakingą padėtį greta mokyk
los. Kad ir pamažu, bet mūsų ša
lyje tas pats vyksta.

Bet, kaip paprastai gyvenime, 
pavyzdys ir darbas yra pirmosios 
kregždės būsimiems pasisekimams. 
Mūsų skautiškos organizacijos mo
kykla nesikrato, tačiau ji ir norė
dama negali tuo tarpu tikrai įver
tinti mūsų principų ir veikimo, nes 
iš viso mūsų darbas dar nėra tin
kamai išplėtotas ir skautų auklė
jimo sistema mūsų krašte nėra 
dar pasiekusi pačios aukštumos. 
Bet atsidavusių vadovų pastan
gos, širdingų skautų prietelių pa
rama ir greit bėgąs laikas veda į 
tikrąją skautijos padėtį ir mūsų 
mokyklose.

Šios srities darbe svarbios reikš
mės turi kiekvienas mūsų organi
zacijos narys — vadas ir jaunas 
skautas. Kiekvienas su savim turi 
skautijos pasisekimo raktą.

Jau daug kartų šio laikraščio 
skiltyse buvo kalbama apie skau
to pareigas, apie gerą pavyzdį ir p. 
Šiuo tarpu tektų prisiminti, kad 
pats didžiausias skautijos pasise
kimo mokykloje laidas yra tikras 
kiekvieno mūsų organizacijos na
rio skautiškumas.

Yra gerbiamos aukštos idėjos, 
vertinami tvirti principai. Bet, jei 
ir tos idėjos ir tie principai yra 
gyvi, vadinas, jei juos kas gyven
dina, jie turi galios ir daro nepa
prastų dalykų. O gi skautystės idė
jų ir principų gyvendintojais yra 
kiekvienas skautas-ė. Taigi, daug 
kas nuo mūsų pačių pareina.

Mokykloje skautas-ė turi dau
giau progų rodyti skautišką dva
sią, kilmingus mūsų papročius ir 
nuotaiką.

Jei mokyklos vadovybė skun
džiasi vieno ar kito skauto nepa- 
vyzdingu elgesiu mokykloje, jei 
mokytojas gali prikišti, kad toks 
ir toks skautas prastai mokos, jei 
koks skautas klasės draugams tu
ri blogos įtakos, — tai yra jau su- 
p.antama, kaip gali skautystės 
šaknys įsigalėti mokykloje ir kokį 
pritarimą ten rasti. Pirmiausia, 
skautų vadovai turi griežtai rei
kalauti iš visų skautų, jei jų yra 
blogo elgesio, elgtis pavyzdingai. 
Su neklaužadomis pasielgti kaip 
nurodo statutas ir papročiai. Gi 
priimdami naujus kandidatus į 
skautus, vadovai nepamiršta kan
didatus tinkamai ištirti, padėti 
jiems skautintis ir tik jau pasiekę 
reikiamą skautiško tobulumo aukš
tį, kandidatai galėtų įeiti į garbin
gą skautų šeimą.

Mokslo metų pradžia, rodos, 
pati patogiausia proga ir šiam mū-f ',,, 1
sų organizacijos pasitobulinimui 
gyvendinti. AntSaulaitis. - - —
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Plaukia sau laivelis stovyklėlės link...

Nixon Weterman,

Laisvųjų valandėlių vertė.
Kad turėčiau laiko!
Taip, ištikrųjų, laikas yra svarbi veikimo sąlyga. 

Laikas, tai pinigai. Pinigai yra kapitalas. Kapitalas, 
tai galia. Kas turi didžiausią galią ir vartoja ją ge- 
riausiems tikslams, turi daugiausiai galimybių pasi
sekimui.

Prie kitų lygių sąlygų, vaikinas, kuris kasryt, ar 
kas vakarą pašvenčia virš nustatyto laiko dar kokį 
pusvalandį rytojui pamokoms pakartoti, padarys pa
žangos daugiau, kaip jo draugai, kurie nedaro tokių 
proto mankštinimų.

Tas pats ir didžioje gyvenimo mokykloje. Žmo
gus, kuris nuolat pašvenčia truputį laiko apsvarstyti 
savo pareigoms ir reikalams, kuriuos jam stato gy
venimas, daug geriau juos atliks, kaip žmogus, kuris 
imasi jų neapgalvojęs ir nepasiryžęs!

Kad turėčiau laiko!
Tai šauksmas, kuris kasdien išeina iš lūpų tūks

tančių žmonių įvairių amžių ir padėčių. Liūdniausias 
gi dalykas tai tas, kad jie turi laiko, bet to nežino, 
kai kada ir žino, bet stengiasi įsikalbėti ir kitus su
klaidinti, kartoja seną visiems žinomą pasiteisinimą, 
sakomą visada, kada žmonės nori pasiteisinti, kodėl 
nepadarė tiek, kiek iš jų buvo laukta.

Taigi, pagalvok, vaikeli, apie jo reikšmę. Argi 
neturi laiko? Ar netrūksta tau, tikriau pasakius, no
ro geriausiai sunaudoti kiekvieną galimybę? Kiek 
laiko sugaišai vakar? Kiek laiko gaišai šiandien?

Nekreipkim akių nuo tos liūdnos tiesos, kad, gai
šindami valandą, turime dvigubos žalos ir esame dvi
gubai kalti. Ne tik tai viena valanda yra prarasta, bet 
sumažinom energiją, kuri reikalinga mūsų gyvenimo 
uždaviniams išrišti, iš čia kils vis didesnis palinkimas 
gaišinti ne vieną brangią valandą ateityje.

Kurias valandas reikia laikyti sugaišintomis? 
Verta tą pasvarstyti. Valandos, praleistos linksmame, 
sveikame žaidime nėra sugaišintos. ,.Nuolatinis moks
las, niekad žaidimai, o mokiniai bus ištižėliai“ — sa
ko anglų patarlė. Reikia visgi atsiminti, kad vien 
žaidimais nedaug tenuveiksi.

Reikia įnešti tą pačią energiją į mokslą, kaip 
kad į žaidimą. Nei darbuotis, nei žaisti negalima be 
pertraukos. Sveikas, gyvas žaidimas yra geriausias 
pasiruošimas darbui. Geras, energingas darbas ge
riausiai lenkia gėrėtis žaislu. Tie, kurie gaišina laiką 
nedarbe, nepažins nei žaislo, nei darbo malonumo.

Klysta tie, kurie sako, kad žaislas negali tar
nauti geriems, naudingiems tikslams. Duokit peilį ir 
lazdą vienam vaikinui, o padarys tik daug šiukšlių. 
Duokit tą patį kitam, o išpiaus jums naudingą įrankį, 
ar gerą, skoningą pagražinimą.

Duokit vienam žmogui atliekamo laiko, o nepa
darys iš to jokios naudos, ar sunaudos jį blogai. Duo
kit jį kitam, o pramoks kokio nors naudingo amato, 
ar specialybės, išstudijuos kokį dalyką ir gaus daug 
naudos ir sau ir kitiems.

— Ne laiko trūkumas, bet trūkumas geros va
lios sunaudoti tą, ką turim, yra kliūtis mūsų sieki
mams pasiekti. Manom, kad kada nors nuveiksim 
didelius darbus, bet palikdami juos vėlesniam laikui, 
pamiršom, kad tą, ką norim užbaigti, privalom kar
tą pradėti. Ir linkim priklausyti prie tų, kurie gai
šino laiką.

„Pamesta vakar tarp aušros ir saulės nusileidi
mo — auksinės valandos, kiekviena su 60 deimantų 
minutėmis. Radusiam atlyginimo neskiriama, nes pa
mestos amžinai. Kasdien tūkstančiai asmenų savo 
patyrimais tikrino šią Horacijaus Manno žodžių tei
sybę.

Channing daro sekantį pastebėjimą: „Reikia ste
bėtis, kaip vaisingas yra trumpas laiko tarpas, jei 
gerai jį sunaudosi. Per trumpą kelionę ne tik perskai
tyti, bet kartais ir parašyti būna ištisi tomai. Žinojau 
didelių gabumų žmogų, kuris jaunystėje negalėjo gau
ti sistematingo mokslo, ir jis, turėdamas galvoje tūks
tantį įvairių (smag) smulkmenų, liečiančiųjų jo di
deles pramonės įstaigas, sukūrė labai originaliai su
galvotą knygą, jodinėdamas, ar važinėdamas garlai
viais prie savo tolimųjų klijentų“.

„Ach! Kokiems puikiems darbams padaryti už
tenka valandos kasdien“! — sako Marden — Valan
da kasdien nutraukta lengvabūdėms pramogėlėms ir 
gerai pavartota duoda vidutiniškų gabumų žmogui 
apimti visą mokslo šaką. Valanda kasdien per 10 
metų gali permainyti prastuolį į šviesuolį; per valan
dą kasdien gali uždirbti tiek, kad apmokėti du dien
raščiu, du savaitraščiu, du mėnesiniu žurnalu ir po
rą tuzinų gerų knygų. Per valandą kasdien vaikinas 
ar mergaitė gali atidžiai perskaityti 20 puslapių, tai 
yra 7000 į metus, ar 18 storų tomų. Viena valanda 
kasdien gali sudaryti visą skirtumą tarp tuščio ne
reikalingo gyvenimo ir naudingo ir laimingo. Valan
da kasdien gali duoti ar nekartą duodavo žmogui 
garbę. Tad suskaitykit kiek galimybių dviejose, tri
jose, keturiose, pagaliau šešiose, kasdien gaišinamų 
daugelių vaikinų ir mergaičių valandų nuolatiniame 
tuščių pramogėlių ir linksmybių ieškojime.

Mt. Ilgesys.

„ Stovyklą apleidus.
Klajoju, ilgiuosi į tėviškę grįžęs 
Su jūrų bangomis dienų palydėtų 
Juk vėl teks laukti tos mylimos viešnios, 
Kad ji mano sielon gėlelių prisėtų.
Akyse dar šviečia užgesusios ugnys, 
O lūpos kartoja nebaigtus dainuoti, 
Nebaigtus kalbėti, bet gimusius žodžius, 
Jie gimė mūs' sielas džiaugsmu sužieduoti.
Klajoju po klonius, po lygumų plotus, 
Kur brendo troškimai — laimužę pavyti I y
Kur baltą vaikystę viešėti lydėjau, 
Kur vyto nuo saulės žiedai nuraškyti.
Ant kryžkelės tako dvi gėlės svyruoja 
Aš vieną jų skinsiu am laužo uždėti 
Kita lai sau šypsos po tėviškės klonius, 
Nes jos abi skirtos vien džiaugsmui žydėti!
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Su meile išėjus.
IV.

Vitolį prikėlė saulės spindulių pluoš
tas, ištiškęs ant veido. Laikrodis nubėrė 
devynias.

Apsirengęs nusiprausė ir nuėjo tėvo 
kambarin. Kažin kokią knygą skaito. Kai 
Įėjo, tėvas, nepakėlęs akių, šaltai atsa
kė: labas rytas.

— Sudie, tėve, — jis ištiesė ranką, 
veidai paraudo. — Savo keliu eisiu. Nu
tariau, reikia vykdyti.

— Kur tu eisi?
— Ar siauras pasaulis, marias žmo

nės perplaukia, o aš neišeisiu per lau
kus.

— Ir negrįšk, kol aš duris varstysiu, 
— piktai tarė tėvas. — Pšeudeckių gi
minė, matyt, taip ir išnyks.

— Nežinau, Aš gyvensiu eigulio Vai
tiekaus pastogėje. Jei kada eisi pas ma
ne, rasi tą lūšnelę po beržų šakomis. Ne
toli ežeras, gal leisi išsimaudyti. Ten Nelė 
gyvena ir jos kuklus tėvas ten tinklus 
pastogėn padžiovė. Užeik, tėvai, juk joki 
titulai, nei suplyšusi mūsų dienų garbė 
neišgriaus tilto, tarp tėvo ir sūnaus. Su
die.

Tėvas nusisukę į langą. Ištiestos Vi- 
tolio rankos nepaėmė,

— Tai ką, ubagų šeimą sukursi. Tavo 
Nelė skautė, bet ir ji negali duoti to, ko 
ji pati neturi. Badu alkti nori.

— Sudie, apie badą ir kitką aš neno
riu dabar kalbėti.

Jis pastovėjęs valandėlę išėjo. Tėvas, 
lyg sustingęs, stovėjo prie lango.

Šuo užbėgo Vitoliui už akių, inkšda
mas šoko ant krūtinės, lyg sulaikyti no
rėdamas. Pro geležinius vartus einant, 
sugirgždėjo vartai, šaltas aidas Vitolio 
krūtine nutekėjo. Dažnai jis eidavo pro 
šituos vartus, negirdėjo jų girgždėjimo. 
Tik dabar jie taip gailiai sudejavo.

Saulės kaitra mirgėjo medžiuose, pa
ežerėje supėsi, šlekas tvaskėjo.

V.

Dulkėjo vasara. Rugiai gubom susi
glaudė, vežimais subraškėjo klojimuos, 
vasarojaus laukas nugeltonavo, pradal
giais virto.

Pšeudeckis gyveno vienas ir tyliai ne
ramus. Mūrai, lyg negyvai juokiasi iš jo.

Kai buvo Vitolis, jis jautė kažin ko
kią šilumą. Vitolis mokėjo nuobodulį 
blaškyti, nors jis su grafo garbe nesi
skaitė, tėvų tradicijas aplenkė.

Pšeudeckis įeina į jo kambarius, kur 
pianinas baltus dantis rodo, gaidos ne
užverstos. „Traviatos“ arija „Užmiršai tė
vų kapus“ atskleista laukia. Rodos, tuo
jau jis grįš. Prieina Pšeudeckis prie pia
nino, paspaudžia porą klavišų. Balsas su
ardo tylą, per mūrus nuaidi. Gūdu.

Ant sienos jo paveikslas, motinos, ka
žin kokie kalnai, staliukas, ant kurio guli 
pieštuku perskirtais lapais jauno lietu
vių rašytojo novelių rinkinys, lova dar 
neužtiesta. Jis liepė tarnaitei netaisyti 
lovos, įuk jis po savaitės kitos grįš: tegu 
atranda, kaip paliko.

Nesulaukė Pšeudeckis. Jis norėjo 
kviestis, bet kažin kokia vidaus garbė, 

■ jos balsas kuždėjo nenusilenkti svetimam 
užsispyrimui. „

Jis dažnai medžiojo. Diena iš dienos 
vaikščiojo po savo lanką ir miškus. An

Vyt. £) o n a i 1 a.

tis ir kiškius medžiojo, lyg pyktį, pagie
žą išlieti norėdamas.

Vieną vakarą saulė užkliudė šilo me
džius, rausva žara nudažė vakarus. Pa
ežerės beržai, kaip šlapias rankoves nu
leidę, snaudė prie ežero. Tylus, ramus 
paviršius kvepėjo poilsiu ir ramumu.

Pšeudeckio luotas piaustė ežero pa
viršių, šliaužiojo po nendrynus. Retkar
čiais skardus šautuvo šūvis suardydavo 
vakaro šilkinę tylą. Luote gulėjo trys 
antys.

Ežero įlankoje, ant lentos kojas pri
spaudusi, Nelė velėjo rūbus. Jos baltos 
kojos, lyg apušės lenta, lankstus liemuo, 
gelsvi plaukai, atspindėjo vandenyje.

Vieną kartą prasiyrė Pšeudeckis. Kul
tuvės pliaukšterėjimai atsimušė jo ausy
se. Iš lėto pravažiuodamas jis keletą kar
tų pažvelgė į ją. Jos mėlynos akys, pa
raudę veidai, baltas veidas. Jos ir saulė 
nenudega, galvoja. Žinia, po krūmus lan
džioja, saulė ir vėjas nepasiekia. Akys, 
kaip ežeras, kai saulė iš pietų, o dangus 
gilia mėlyne kvėpuoja.

Dar kartą jis praplaukė pro ją. Aštriau 
ją akimis pervėrė. Graži, jis sau galvo
jo. Vitolis turi skonį, jis gal ir sielą moka 
atrasti.

Jam geriau, jo sūnus neužmerkė akių, 
jo meilė gal nėakla. Jis buvo visuose 
kraštuose, visą pasaulį apkeliavo, did
miesčiuose matė tūkstančius moterų. Jis 
buvo vergiškas gerbėjas herbų ir gražių 
moterų. Jis visa siela garbino moters 
grožį. Italijos, Prancūzijos muziejai su 
nuostabiais paveikslais, skulptūromis jam 
įkvėpė grožio gerbimą. Vitolis suteršė 
grafų giminę, apspjovė garbę, bet jis ne
užmušė skonio. Iš tolo Pšeudeckis įbedė 
į ją akis, Tuo metu iš nendryno pakilo 
pora ančių.

Vienas, antras šūvis, o antys lekia. 
Jis, lyg sausumoj, deda koją ant laivelio 
krašto. Šūvis... Pasviro laivelis, jis su 
šautuvu krinta vandenin. Laivelis apsi
verčia.

Šoviniai ant juosmens, drabužiai trau
kia į dugną. Penkių metrų gilumoj išsi
verčia į viršų:

— Gelbėkit!
Nelės veidas nubalo. Ji šoka į ežerą, 

plaukia prie laivelio... Ji geriausia plau
kėją. Žvejo duktė ir ant ežero kranto už
augusi, viena ranka nutvėrė Pšeudeckį, 
antroji irkluoja. Pasiekė apsivertusį luo
tą, įsikibo į laivelį ir Pšeudeckį prispau
dė prie jo. Nuo dvaro pusės atplaukė 
valtis, abu įkėlė.

Ilgai gaivino, supė Pšeudeckį, kol jis 
prakalbėjo. Atgijo. Visą naktį Nelė bu
dėjo prie jo lovos. Rytą Pšeudeckis ty
liai paklausė:

— Ko tu norėsi už mano gyvybės iš
gelbėjimą?

— Mano pareiga. Tėveli, aš perdaug 
laiminga tave sveiką matydama. Tai ge
riausias užmokestis.

— Kaip tai, sakai, ką, ar tai mažas 
tavo pasiaukojimas, — jis kalba, lyg ne
žinodamas ką.

— Kiekvienas tą būtų padaręs. Kas 
bijotų tokioj nelaimėj padėti, toks neži
no kas yra meilė ir pasiaukojimas.

Pšeudeckiui baisu pažvelgti į akis. Jis 
atsimena, kaip maldavo tos akys tada, 
kai jis nuėjo su policija ir išmetė ją su 
tėvu į lauką. Ir aštrų žodį jai tėškė.

Vasarą.
Saphyrais dangus nusagstytas. Argi ne

gražu? 
Tie skrajūnai debesėliai slenka pamažu. 
Plačios lankos, rugių laukas vien jau

nyste žydi.
Įsidėk į širdį visa, ką akim pralydi.
Gamtos skraistėj minčių pilna;
Saujomis tik semki...
Vasaros skaisčioj šil‘ma, 
Niekados netemki!

Paklausyk, ko miškas ošia, ką byloja jo 
rimtis, 

Gal išgirsi, gal suprasi, kokia laukia atei
tis. 

Pink vainiką, pink gražiausį iš svajų 
lakių 

Ir lakioki po gėlynus ant bėrų žirgų.
Vien tik džiaugtis ir svajoti — 
Vasaros laiku.
Kilniai dvasioj išbujoti, 
Eit idėjų tik taku.

J. Arėjas.

Nelė, lyg supratusi jo neramumą, nu
ėjo prie lango. Kai ji ėjo namo, Pšeudec
kis su ilgesio-akimis palydėjęs, norėjo su
stabdyti, atsiprašyti, paskiau kuo nors 
atlyginti. Jo garbė, grafas, sulaikė nuo to
kio žygio.

VI.

Atėjo gelsvas ruduo. Lapus vėjai ir 
šalnos krėtė ant stogų, ant tvorų, kups- 
tos lapų po kojomis čiužėjo.

Vitolis tebekasė griovį, smagus ir pa
tenkintas. Jis jau spėjo ir pinigo sutau
pyti. Jis galvojo, sulaukęs sniego kelio, 
nuvažiuoti į Čedasus ir su Nele vestuvių 
ryšiais susirišti. Gera. Vakarais jis sėdi 
po beržais, klausosi medžių šlamėjimo, 
krintąs lapas per šakas nušlama. Galvoja 
apie atplaukiančias dienas. Su Nele ren
ka ateities gyvenimui viską. Kai ateis 
šeimos gyvenimo reikalavimai, prasivers 
ir siūlo galas.

Keletą kartų buvo sutikęs tėvą. Vie
ną, antrą žodį pasakę išsiskyrė. Tėvas, 
lyg bijodamas jo akių, dairosi po dan
gaus platybę, su koja smiltis skirsto.

Vakaras vėju kvėpavo. Plikos medžių 
šakos dzyravo. Vitolis vaikščiojo miške. 
Atsikvėpti po dienos darbų. Ir tėvas 
.vaikšto šleko takeliu.

— Kaipgi besiverti?
— Neblogai, tėve. Dienos tokios 

trumpos, nenuobodžiauju.
— Man kiek blogiau, visose dvaro 

kertėse, sakyčiau, nuobodulio prisnigo. 
Vitoli, su tavim norėčiau pasikalbėti.

— Su tėvu aš visada kalbėsiu. Kam 
ir sakyti.

Pšeudeckis kažin ką galvoja.
— Aš dabar turiu pasakyti kartu su 

tavimi, žmonės būna lygūs tik trijose va
landose: gimdami, mirdami ir mylėdami. 
Tu myli savo Nelę? — Jis aštriai pažiū
rėjo.

— Puiku. Eik į gimtinę ir padainuok 
savo mylimą ariją. Ji tebestovi ant pra
viro pianino. Nuvalyk dulkes nuo klavi- 
šių ir, jei reikės miegoti, pasitaisyk lovą. 
Tavo kambariai negali tušti tūnoti. — Jis 
paglostė petį: — skonį turi tikro grafo.

Norėjo Vitolis dėkoti, bet žodžiai ka
žin kur užkliuvo. Tėvas neatsisveikinęs 
nuėjo per mišką.

Teka dienos mėnesių upėmis į metų 
jūras, Sakalonių dvare skautų šeima ne
prasilenkia su laime.
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Jėgos ir grožio keliais.

Skautės-sesės! Šitas eilutes ra-

reiškia: kiek nesukliudo sugyven
ti su blogais įpročiais.

Mes, tiesa, norime, kad ir kūno

dien darysiu rytmečio mankštą!
Dėkui už pasižadėjimą! 0 da

bar į darbą. — Petronėle! — Ką?
sau Jums... Nors lig šiol mūsų laik
rašty (nr. 9, 10, 11, 12 — 13) visi 
kūno kultūros straipsniai ir buvo 
taikomi visiems, bet visdėlto bu-
vo galima pasigesti specialiai mer

kultūra didintų mūsų gyvenimo 
džiaugsmą; ji tatai ir daro krista
lizuodama mūsų būdą žaidimuo
se, bet mum malonumas yra ly-

— Ar turi kiekvienai dienai darbų 
tvarką? — Ne! O kam ji reikalin
ga?

Kad darbas ir mokslas gerai sek

gaitėms skirtų dalykų. Taigi ir no
riu Jums parašyti kelius tiesos 
žodelius.

Skautiški šokiai yra džiugsmo ir pasiryžimo
šypsena. Lavinkimės, kad musų kūnas butų 
meniškas poilsy, judesiuose ir šokiuose. Tada

Paukštytės, čia jūsų sesytės gražiai leidžia poilsio valandėlę.

dintis gerų įpročių spindu
lėlis; todėl, sakysime, mes 
darome ir tai, kas pradžio
je atrodo nemalonu (pa
vyzdžiui maudomės ar lie- 
jamės vandeniu ir šaltą bei 
vėjuotą dieną). Skautės tu-

tųsi, reikia tinkamai savo darbo 
dieną suskirstyti. Kas gyvena be 
tvarkos, tai paprastai daro dvi di 
deles klaidas: 1. Nesisteiringai 
dirbdamas daug laiko leidžia be 
naudos; valia po truputį silpnėja, 
ir neretas atsitikimas, kad toks

neturėsime jokio patraukimo prie moderniškų
šokių, kurie turi, tiesa, aiškų ritmą, bet

dar aiškesnę neestetišką formą.
užtat

žmogus ima tingėti. Ak, ar maža 
turim gabių, kurie nedaro pažan
gos tik dėl tingumo! 2. Dirbdami

Šalin sutingimas ir ap

Pirmiausia, neįsižeiskit, pagir- 
siu. Skautės labiau negu neskautės 
rūpinasi būti arčiau gamtos. Jos 
gerai daro, kad laisvas valandas 
leidžia tyrame ore, saulės spindu
liuose. Bet užtat juo labiau reikė
tų rūpintis, kad ir kambary visada, 
ir ypač naktį, būtų geras oras.

Skautės paprastai yra sveikes
nės, nes labiau juda, žaidžia, ir 
mažiau gal šoka tvankiam salione. 
Bet todėl juo labiau Jūs turite rū
pintis tuo, kad Jūsų sveikata būtų 
tikra, visokiose aplinkybėse pa 
tverianti.

Sesės, atsižadėkit netikusio, pil
ko gyvenimo žmonių principo — 
aš rūpinsiuos sveikata tiek, kiek 
tas yra man malonu. Iššifravus tai

retų viską daryti sveikatos 
sumetimais; tada, kai nu
galėsime kūno sutingimą, 
lepumą, atsiras neišgyventi 
malonumo ir džiaugsmo 
plotai.

Iš viso to pasidarykime išvadą. 
— Sveikata, jaunumu ir gražumu 
reikia nuolat rūpintis ir viską at
likti paskirtu laiku.

Pirmas rimtas žingsnis į sveika
tą ir grožį yra tas, kada mes pasi
ryžtame ir ištęstame
visada ir visur higieniškai gyventi 

ir
kasdien, be jokių atidėliojimų, 
daryti rytmečio gimnastiką.
Aš pasitikiu skaučių gerais no

rais ir todėl be ilgų kalbų ir siūlau 
sudaryti su manim tokią sutartį: 
Nuo šios dienos aš pasižadu pra
dėti sveiką gyvenimą, kad nuolat 
daryčiaus stipresnė ir būčiau la
biau tikusi visokiam geram dar
bui. Kad nebūčiau ištižusi — kas-

sileidimas! Kas rytas už- 
sidėkim sporto kostiumą 
ir lavinkimės, kad bū
tumėm sveikos, grakš
čios ir linksmos! 
Šitoks, kaip pa
veikslėly, ėjimas 
gi taiso nuga
rą ir laikyse
ną, pagerina 
viso kūno 
kraujotaką. 
Darykim jį 
ir per per
traukas!
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su dideliu pamėgimu ir atsidavimu 
taip užsimirštame, kad apie poilsį 
atsimename tik tada, kai daktarai 
ima gąsdinti grabu. Ir tingumas, ir 
perdidelis uolumas veda į fizišką 
nusilpnėjimą! Štai kodėl reikia su
sidaryti sau dienotvarkę! Tikiuos, 
kad ir mūsų skautės bus geros ir 
atliks rūpestingai šitą uždavinį. 
Kad būtų lengviau tą darbą nu
dirbti, čia išrašysiu švedų profe
soriaus Key lentelę, kur nurodyta, 
kiek laiko kuriam reikalui reikia 
skirti, kad žmogus gerai ir vispu
siškai plėtotųsi.

Pagal šitą lentelę kiekviena 
skautė turėtų susidaryti savaitinę 
darbų tvarką.

Kasdien reikia pradėti nuo ryt
mečio gimnastikos ir tualeto. Pa
skum eina pusryčiai, ėjimas į kla
sę su kvėpavimo gimnastika, bu
vimas klasėje, pertraukų sunau
dojimas poilsiui, grįžimas namo su 
kvėpavimo gimnastika, pietūs, po- 

Taip suskirstyti laiką.

Amžius
Darbas 

mokykloje
Namų 
darbas

Miegas Tualetas Valgymas
Poilsis, žaidimai, 

mankštymai ir laisvo 
pasirinkimo darbai

10 m. 4 — 5 v. 1 v. 10 m. 10—11 v. 1 v. 3 v. 3 — 4 vai.

11 m. 4 — 5 v. 1 v. 10 m. 10-11 v. 1 v. 3 v. 3—4 vai.

12 m. 5 — 6 v. 1 v. 40 m. 10 v. 1 v. 3 v. 3 vai.

13 m. 5 — 6 v. 1 v. 40 m. 10 v. 1 v. 3 v. 3 vai.

14 m. 5 — 6 v. 2 v. 10 m. 9l/2 v. 1 v. 3 v. 2 v. 30 m.

15 m. 5 — 6 v. 2 v. 40 m. 9 v. 1 v. 3 v. 2 v. 30 m.

16 m. 5 — 6 v. 2 v. 40 m. 9 v. 1 v. 3 v. 2 v. 30 m.

17 m. 5 —6 v. 3 v. 10 m. 8l/2 v. 1 v. 3 v. 2 v. 30 m.

18 m.

ilsis, pa 
pamokų 
rienė,

5 — 6 v.

mokų reng 
rengimas, 

skaitymai,

3 v. 10 m.

imas, žaidi 
poilsis, v. 
lengvas f

8’/2 v.
mai,
aka- Č1

rą>asi-

1 v.

a reikės 
sėdint su

3 v.

Pav. 
aalansuoti, 

bent kiel

2 v. 30 m.

4.
laikyti pusiausvy-

l pakeltom nuo že-

vaikščiojimas, miegas.
Sustatytą tvarką reikia vertinti 

pagal tai, kaip mes jaučiamės, koks 
miegas ir p.

Sekmadienio ir švenčių tvarka 
yra kitokia. Apie ją kada skyrium 
pakalbėsim. O dabar iš dr. Bliacho 
paveikslėlių ir mano trumpų apra 
šymų rūpestingai išmokime rytme
čio gimnastikos, kad kuogreičiau- 
siai galėtume ją įvesti į savo gyve
nimą.

Pav. 1.
Išvėdinus kambarį ir sportiškai apsivil
kus, atsistok tiesiai, nuleistas rankas lai
kyk taip, kaip čia matai. Dabar įkvėp
dama kelk rankas šonais į viršų ir iš
kvėpdama leisk žemyn. Daryk pradžio
je 5 kartus ir po truputį didink skaičių 

lig 10 k.

Pav. 2.
Pritūpdama (tik tiesiai, nesvyruok!) iš
kvėpk, atsistodama (pasistiebusi) įkvėpk. 
Pradėk 5 kartais ir nuosaikiai didink lig 
10. Tik nepamiršk tiksliai atlikti ir gerai 
giliai kvėpuoti. Svarbiausiai gerai iš
kvėpti. Įkvėpimas turi būti be prievartos. 
Visose mankštose negalima sulaikyti kvė

pavimo.

Pav. 3.
Pasiklojusi kilimėlį atsigulk kniūpščia, iš
tiesk kojas, rankas laikyk paliai kūną. 
Dabar įkvėpdama padaryk tokį lavini
mą, kaip matai paveikslėly, o iškvėpda
ma vėl atsileisk ir atsigulk kniūpščia po
ilsiui. Taip daryk 4 kartus. Nuosaikiai gali 
didinti ligi 8. Šitas mankštymas labai ge
rai miklina krūtinės stuburą ir nugaros 
raumenis. Kas kasdien šį lavinimą darys, 

kuprelės neturės. 

mės kojom. Pratimą lengva suprasti iš 
paveikslėlio. Kvėpuoti reikia lygiai, ra
miai. Daryti 30 sek. Šitas lavinimas taip 
pat miklina šlaunų ir dangos raumenis.

Pav. 5.
Bėgte marš! Bėgti vietoje pasistiebus 
(ant pirštų!). Rankų darbas matyt pa
veiksle, Kvėpuoti taip: per 6 žingsnius 
įkvėpti, per kitus 6 iškvėpti. Pradėti bėg
ti Vž minutės ir po truputį ilginti ligi 1 
minutės. Čia svarbu, kaip ir visuose 
mankštymuose, kvėpuoti tik pro nosį. 
Bėgimas puikiai veikia kvėpavimą ir 
kraujotaką. Todėl skautės turi pratintis 

bėgti.
Pav. 6.

Atsistok tiesiai, rankomis klubus. Įkvėp
dama atsilošk per krūtinę, o iškvėpdama 
į priekį (nugara turi būti tiesi — žiūrėk 
juodą figūrą!). Daryk 6 kartus. Po tru

putį didink ligi 10 k.
Pav. 7.

Malkų kirtėja. Kojas į šalis. Pasiimk kir
vį (įsivaizduokite!). Įkvėpdama užsimok 
(juoda figūra), o iškvėpdama lenkis į prie
kį — žemyn taip, kaip čia matai (balta 
taškučių figūra). Daryk lėtai 5 kartas. Po 

truputį didink ligi 10 k.

6 7
Pav. 8.

Kojas į šalis, rankas taip pat į šalis. 
Įkvėpti. Dabar iškvepiant reikia lieme
nį sukti į kairę ir lenktis žemyn tiek, kad
su dešine ranka pasiektum kairę kdją. 
Atsistodama vėl įkvėpk, o iškvėpdama 
sukis į dešinę ir lenkis žemyn tiek, kad 
su kaire ranka pasiektum dešinę koją. 

Daryk nuo 5—10 kartų.
Pav. 9.

Atsiremk į kėdę ir stovėdama ant vie
nos kojos, iškvėpdama supkis į priekį 
(juoda figūra), o įkvėpdama supkis atgal 
(balta taškučių figūra). Taip pat daryk 
stovėdama ant kitos kojos. KieKvieną 

kartą po 3—6 kartus.
Pav. 10.

Atsigulk ant kilimėlio aukštielninka. 
Rankas padėk po galva. Dabar bent kiek 
pakelk kojas nuo žemės ir suk ratus į 
priešingas puses. Taip daryk nuo 10—20 
kartų. Kvėpuoti reikia taip: kol padarai 
du ratu — įkvėpk, o per kitus du — iš
kvėpk. Po šito lavinimo reikia kiek pa

gulėti ramiai ir giliai kvėpuoti.
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11 12
Pav. 11.

Atsistok taip, kaip čia matai. Dabar pa
šokdama į viršų sukeisk kojas, vėl šok
dama į viršų sukeisk ir 1.1. 15—25 kartus. 
Pradžioje lėtai, paskui vis greičiau. Kvė
puok lygiai: per kelis kartus įkvėpk, per 
kitus kelis kartus iškvėpk. Po šitų šoki
nėjimų vaikščiodama gerai ir giliai kvė

puok, ypač rūpinkis gerai iškvėpti.
Pav. 12.

Atsistok taip, kaip rodo balta (taškučių) 
figūra ir įkvėpk. Iškvėpdama susiriesk 
taip, kaip rodo juoda figūra. Taip daryk 

6—10 kartų.

Tiktai 12 lavinimų! Skirkime 
jiems kiek laiko. Kai (prasime, tai 
ir skatinti nebereikės. Naudos tu
rėsime daug!

Po mankštymų gera yra suskai
tyti pulsas per 1 minutę. Jeigu yra 
arti normos (pulsas prieš mankštą), 
tai linksmai galit apsitrinti šaltu 
vandeniu (vasarą juk maudėtės!), 
sausai nusišluostyti, smarkiai išsi-

x Mikės Švilpos vasara.
Karikatūros ir žodžiai J. Martinaičio.

1. Šiltom dienom mūsų Mikė 
Darė iškilas ne sykį.

2. Dar dažniau jis vakare 
Gaudė žuvį ežere.

3. Lakstė jis, kaip meteoras, 
Nes rūpėjo jam folkloras.

Draugininkai ir skiltininkai, išnaudo
kite paskutinias gražias saulėtas rudens 
dienas. Lauke darykit savo sueigas. Da
rykit iškilas. Žaiskit per sueigas, žaiskit 
atvirame ore, žaiskit kol aikštės yra 
sausos, kol žiema jus dar neužrakino ke
turiose sienose.

Apsirenkit! (lenktynės).

Žaidžia viena skiltis ar dvi. Galima 
daryti skilčių konkursus. Labai patogu 
žaisti pajūry, ant pliažo.

Skautai maudymos kostiumuose su
stoja eilėje prie lenktynių pradžios lini
jos. Skautų uniformos daiktai: kelnės, 
diržas, bliuze, kaklaraištis, valtukė guli 
maždaug 100 metrų vienas nuo kito 
tiesioje linijoje prieš kiekvieną skautą. 
Davus ženklą, skautai bėga ir bėgdami

trinti odą rankšluosčiu ir prie pus
ryčių!

Visa diena atrodys saulėta ir 
žmonės artimesni.

Švariame kūne galės puikiai 
jaustis ir niūsų žemiško rūmo ka
ralaitė — siela.

Tad skautės, valio prie rytme
čio gimnastikos! Riskimės iš lovų 
kiek anksčiau, kad gautume šim
teriopo atpildo!

Spaudžiu Jūsų kairę ir pats kas 
rytas 6 valandą darau rytmečio 
gimnastiką.

— Na, o sesė, ar patingėsi?!
Esu tikras, kad ne!

Jūsų Karolis Dineika.

4. Kai nuo karščio skūra lupės, 
Neužmiršdavo jis upės.

5. Pasakyk, brangusis Švilpa, 
Kur tau žemuogės tos tilpo?

6. Jis turėjo daug gyvų 
Su Onyte rendez-vous! 

apsirengia. Atbėgti prie tikslo reikia 
tvarkingai apsirengus.

Sąjungininkai.
Žaidžia, ,4 skilčių draugovė arba 2 

draugovė's ’ po 2 skiltis. Skautų skaičius 
skiltyse privalo būti lygus.

Skiltis nr. 1 eina į jai nurodytą vietą, 
maždaug už 1500 metrų. Skiltis nr. 2 
yra siunčiama tokiam pat nuotoliui tiks
liai priešingon pusėn. Likusios skiltys 
nr. 3 ir nr. 4 lieka čia pat vietoje. Žai
dimas prasideda:

Skiltys nr. 1 ir nr. 2, tai sąjungininkai, 
kurie kariauja su priešu, kuris yra tarp 
jų (skiltys nr. 3 ir nr. 4).

Sąjungininkų tikslas susijungti tarp 
savęs, nesusitinkant su priešu, kuris 
yra 2 syk skaitlingesnis kaip kiekviena 
sąjungininkų dalis atskirai.

Sąjungininkai išsiųs žvalgus ir kur
jerius, kurie ištirtų pozicijas ir įeitų į 
kontaktą su sąjungininkais. Jei abi są
jungininkų dalys susijungia išvengdamos 
priešo — sąjungininkai laimi.

Priešingai — likusios skiltys (3 ir 4) 
daro viską, ką tik gali, kad neleistų są
jungininkams susijungti. Jos stengiasi 
kliudyti susisiekti sąjungininkų dalims, 
gaudo jų žvalgus, daro pastangų apsupti 
vieną ar kitą priešų armiją, arba gaudo 
ją į spąstus — paima į nelaisvę.

Jei skiltims 3 ir 4 pasiseka prieš nu
statytą laiką sukliudyti dviejų sąjungi 
ninku dalių susijungimą — jos paskelbia 
mos nugalėtojais.

Dėmesio!
Žaidėjų skaičius: nesvarbu, tik turi 

būti porinis.
Reikalingi įrankiai: kiekvienam žai

dėjui po lėkštę (pageidaujama metalinė) 
ir daug eglių ir pušų skujų.

Kiekvienas žaidėjas pasiima po lėkš
tę ir po gerą skujų atsargą. Žaidėjai da
linami į dvi lygias partijas. Jie yra ri
kiuojami dviem eilėm viena prieš kitą 
maždaug 20 — 30 metrų nuotolyje.

Žaidėjai atsigula ant pilvų ir įsmei
gia prieš save vertikaliai į žemę lėkštes, 
kurios yra kaip ir skydai.

Davus ženklą, kiekvienas žaidėjas 
taiko savo skują į priešininko lėkštę, 
norėdamas ją nuversti. Nuverstos lėkš
tės šeimininkas išeina iš žaidimo.

Partija, kuri per duotą laiką išmuša 
daugiau priešininkų lėkščių — laimi.

ESTAFETĖ.
Žaidžiama tarp dviejų skilčių. Kiek

viena skiltis turi, kiek galima greičiau, 
estafetės būdu, persiųsti laišką į gan to
limą vietą (pavyzdžiui, 3 klm,). Jei esta
fetė daroma dviračiais, tai distancija bus 
atitinkamai didesnė.

Kiekviena skilčių gauna įsakymą nu
nešti iš eilės 3 laiškus į tam tikrą vietą 
(draugininkas nurodo). Skiltininkas iš
vyksta su savo skautais ir juos sustato 
maždaug lygiais tarpais vietose, kur jam 
rodos patogiau. Kiekvienas skautų turės 
bėgti, nešdamas laišką nuo savo vietos 
iki artimiausio draugo, kitas daro taip 
ir 1.1. Laiškus išsiunčia draugininkas. 
Abiejų skilčių atneštus laiškus kitame 
gale priima draugovės adjutantas, pažy
mėdamas laiką kada įteiktas laiškas. 
Adjutantas siunčia tokiu pat būdu atsa
kymus. Juos gavęs, draugininkas siunčia 
dar po vieną laišką. Iš viso kiekvienas 
skautas bėga 3 kartus.

Artimų miestų draugovės ar tuntai 
gali susitarti ir organizuoti labai įdomias 
estafetes didelėms distancijoms iš vieno 
miesto į kitą. Dar geriau, jei tą darytų 
skautai dviratininkai.

Iš Baden P o w e 1 l‘i o 
Skautų Žaidimų Rinkinio.
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Plohyfojų stovykloms - 
kursams praėjus.

Šią vasarą įvyko mūsų pradžios 
mokyklų mokytojų pirmosios ban
domosios stovyklos “ kursai vil- 
kitikių - paukštyčių organizato
riams ir vadovams paruošti. Nors 
pati stovyklos — kursų organiza- 
6iją prasidėjo if Vėlokai, nors dau
gelis norinčių į šiuos kursus pa
kliūti mokytojų ir nebegalėjo at
vykti, nes buvo pasiruošę kitur, 
tačiau kuršininkų susirinko beveik 
nelauktai didelis skaičius: vyrų — 
69, moterų — 85. Vyrų mokytojų 
grupė įsikūrė greta skaitlingos 
skautų stovyklos Palangos pušy
ne, o moterų grupė — netoli Birš
tono, prie Nemuno, greta skaučių 
Vadovių stovyklos.

Į Stovyklas —- kufšiiS atvyko 
įvairaus amžiaus, įvairaus patyri
mo bei išsilavinimo 151 pedago
gas. Ndi-s didžioji dalis kuršininkų 
buvo pradžios mokyklų mokytojai, 
tačiau buvo keletas atstovų ir iš 
vidurinių mokyklų ir gimnazijų. 
Skautizmo pažinimo ir jo pritaiky
mo mūsų mokykloje tikslas čia at
vedė jaunus, vos tik bepradedan 
cius įžengti į pedagoginio darbo 
dirvonus, ir senus, prityrusius, po 
8, 11, 17 ir net 25 metus pedagogi
nį darbą dirbusius, mokytojus.

Šitie kursai Savo konstrukcija ir 
gyvenimu labai skyrėsi nuo kitų 
mokytojams ruošiamų kursų. Kur
sų programos dominuojanti dalis, 
taip sakyti, viso darbo branduo
lys — praktinis stovyklos gyveni
mas, tvarkantis skautų organizaci
jos tvarkos pagrindais — skilčių ir 
draugovių sistema. Už tat visi mo- 
kytojai-os buvo paskirstyti į skil
tis, o skiltys sugrupuotos į drau
goves. Stovyklos darbus bei už
davinius atlikdavo arba draugovė
mis arba skiltimis, žiūrint, kokio 
didumo darbas, kokio mąsto užda
vinys.

Gyvendami beveik drauge su 
skautais, laikydamiesi iš anksto 
nustatyto bendro stovyklos regu- 
liamino, vakarais dalyvaudami vie
nuose su skautais laužuose, turėjo 
progos ne tik prisižiūrėti skautųVilkiukų - paukštyčių vadovų kursus lankiusių mokytojų lentelė

Kursų dalyviai
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gyvenimu, bet visa tiesiog patys 
pergyventi, pajusti tos skautiškos 
nuotaikos, kurios taip labai norėjo 
įdiegti stovyklų vadovybė, tam 
tikslui naudodama visas galimas 
priemones ir jėgas. Kuršininkai 
parodė daug aktingumo ir didelio 
noro tąja skautiška nuotaika per
siimti. Jie suprato vadovus, vado
vai suprato juos.

Kuriuo gi tikslu mokytojai į 
šiuos kursus atvyko?

Atsakymas aiškus: vyko įgyti 
žinių apie skautizmą, kad tas ži
nias galėtų pritaikyti organizuo
dami vilkiukus ir paukštytes bei 
padėti skautams mūsų mokyklose. 
Tą jų norą puikiausiai patvirtina 
ir šitas reiškinys, kad stovyklų pa
baigoje naujai įstojo sąjungon ir 
davė skauto įžodį 80 asmenų. Tai 
graži ir didelė intelektuale jėga 
mūsų organizacijoje. Betenka tik 
laukti konkrečių darbų.

Kitas klausimas. Ar visi moky
tojai, kurie interesuojasi skautiz- 
mu ir jo pritaikymu mokykloje, į 
šiuos kursus — stovyklas atvyko? 
Aiškus daiktas, kad ne. Viena, tai 
daugelis išvažinėjo į kitus kursus, 
O antra, kad jie ir būtų galėję, pati 
stovyklų vadovybė jų visų priimti 
nebūtų galėjusi. Dėlto iš tos padė
ties iškyla dar vienas klausimas, 
būtent: ką turi daryti tie mokyto
jai, kurie vilkiukų - paukštyčių va
dovų stovyklų lankyti negalėjo, 
bet šiais mokslo metais savo mo
kyklose vilkiukus ir paukštytes or
ganizuoti nori?

Pirmiausia, turi gerai susipažin
ti su „Skautų Aide“ jau tilpusiais 
vilkiukų - paukštyčių klausimu 
straipsniais ir Lietuvos skautų sta
tutu. Šitą medžiagą išstudijavęs 
mokytojas jau gali imtis ir paties 
organizavimo darbo. Organizuo

jant būtinai laikytis „Laikinųjų tai
syklių Lietuvos skautų sąjungos 
vienetams steigti ir registruoti“, 
paskelbtų š. m. birž. mėn. 1 d. 
„Skautų Aido“ 10 nr.

O kas daryti tiems mokytojams, 
kurie ne tik organizuos vilkiukų- 
paukštyčių būrelius, bet ir patys 
norės būti aktyviais skautų orga
nizacijos nariais, t. y., norės išlai
kyti į III patyrimo laipsnį egzami
nus ir duoti įžodį?

Dirbdami kontakte su tuntu, ši
to pilniausiai pasiekti galės. Tik 
pirmiausia turi parašyti tuntinin- 
kui pareiškimą ir per bandomąjį 
laiką ruoštis egzaminams. Išlaikęs 
egzaminus, kokią iškilmingą dieną 
gali duoti įžodį.

Baigiant tik galima palinkėti 
gerbiamiems mokytojams gero pa
sisekimo imantis to kilnaus skau
tizmo darbo. Mok. K. Palč.

PALANGOS STOVYKLOS MOKYTOJŲ 
SKYRIAUS DALYVIAI;

1. Ubeika Kazimieras, 2. Palčiauskas 
Kazimieras, 3. Kulvietis Eugenijus, 4. 
Daukas Paulius, 5. Kantonas Jonas, 6. 
Šležas Albertas, 7. Buinevičius Vytautas, 
8. Marcinkevičius Paulius, 9. Dzikas Pra
nas, 10. Mankevičius Paulius, 11. Karla- 
vičius Juozas, 12. Pažėra Kazys, 13. Bag- 
danavičius Juozas, 14. Petrauskas Kazys, 
15. Ūdras Ipolitas, 16. Kalinka Jonas, 17. 
Kubilius Bonifacas, 18. Gerulis Jonas, 19. 
Žinka Pranas, 20. Pupa Pranas, 21. Gri
gas Antanas, 22. Osipauskas Liudas, 23. 
Urbonas Petras, 24. Petniūnas Jurgis, 
25. Laurynaitis Jonas, 26. Dalmotas Pra
nas, 27. Pocius Steponas, 28. Kaulius Ado
mas, 29. Glemža Petras, 30. Kriauzas Au
gustas, 31. Damauskas Domas, 32. Linkis 
Antanas, 33. Orentas Stasys, 34. Laimin
gas Žemgalių Jaunutis, 35. Šimulynas Ka
zys, 36, Putelis Alfonsas, 37. Mačys Pau
lius, 38. Saladžius Bronius, 39. Saladžius 
Balys, 40. Krygeris Jurgis, 41. Vainber- 
gas Simonas, 42. Paulius Juozas, 43. La- 
bašauskas Antanas, 44. Stoškus Vladas, 
45. Grudzinskas Jonas, 46. Milavickas Jo
nas, 47. Staniškis Kazys, 48. Demindavi- 
čius Antanas, 49. Sedelskis Feliksas, 50. 
Juodeikis Justinas, 51. Tiškus Bronius, 
52. Gražulis Juozas, 53. Grumbinas Fe
liksas, 54. Baltrušaitis Jonas, 55. Povilai
tis Andrius, 56. Radvilas Leonas, 57. Me- 
jeris Viktoras, 58. Gulbinskas Antanas, 
59. Kaminskas Antanas, 60. Rakšnys Juo
zas, 61. Grybas Albinas, 62. Raila Vla
das, 63. Dekeris Jonas, 64. Galbuogis 
Juozas, 65. Survila Aleksandras, 66. Sa
kas Antanas, 67. Tulabas Kostantas, 68. 
Palaitis Adolfas, 69. Bubnys Baltra
miejus.
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\ Į f a Į t Thompson Seton

u maži laukinukai
Po pusryčių Raftenas tarė:
— Yanai, aš noriu, kad tu nuvyktum su manim į 

mokyklą.
— Pagaliau, — pamanė Yanas, nes mokykla bu

vo pakeliui į geležinkelio stotį. Bet kodėl gi Rafte
nas nepasakė „į stotį“? Jis nebuvo žmogus varžytis. 
Taip pat jis nieko nepasakė apie lagaminą, o juk bri
kelėje buvo vietos.

Raftenas važiavo tylėdamas. Tame nebuvo nie
ko nepaprasto. Pagaliau jis paklausė:

— Yanai, ką iš tavęs tėvas žada padaryti?
— Menininką, — atsakė Yanas, pats stebėdama

sis, ką tai turi bendro su jo pavarymu.
— Ar menininkas turi būti labai mokytas?
— Mokslas jiems nieko nekenkia.
— Žinoma, žinoma, tą aš kaip tik ir sakau Ša

mui. Mokslas daug reiškia. O menininkai, ar jie daug 
pinigų uždirba?

— Taip, kai kurie. Kuriems pasiseka, uždirba 
milijonus.

— Milijonus? Negali būti. Ar tik truputį ne- 
perdedi?

— Ne, neperdedu. Turneris uždirbo milijoną. Ti- 
cijanas gyveno rūmuose, Rafaelis taip pat.

— Hm! Nepažįstu jų, bet gali būti — gali būti. 
Nuostabu, ką mokslas padaro — tą aš nuolat sakau 
Šamui.

Dabar jie prisiartino prie mokyklos. Buvo atos
togų metas, bet durys buvo atdaros ir ant laiptų sto
vėjo du žilabarzdžiai vyrai. Jie linktelėjo Raftenui. 
Tai buvo mokyklos globėjai. Vienas iš jų buvo Char- 
less Boyle; antras buvo senis Moore, be galo netur
tingas, bet linksmas žmogelis, kuris buvo išrinktas į 
globėjų valdybą, kad neprileistų prie trynimosi tarp 
Boyle’o ir Rafteno. Boyle buvo kur kas labiau mėgia
mas. Bet Raftenas buvo visados išrenkamas į valdy
bą, kadangi žmonės žinojo, kad jis labai sąžiningai 
rūpinsis mokyklos lėšomis, pačia mokykla ir mo
kiniais.

Tai buvo nepaprastas globėjų posėdis dėl naujos 
mokyklos patalpos. Raftenas išėmė pundą popierių, 
tarp jų ir laiškų iš švietimo ministerijos. Mokyklų 
apygarda turėjo parūpinti statybai pusę reikalingų 
pinigų; ministerija žadėjo duoti antrą pusę, jei visos 
jos sąlygos, statant mokyklą, bus išpildytos. Svar
biausia iš sąlygų buvo ta, kad mokyklos patalpoje 
būtų tam tikras nustatytas skaičius kubinių pėdų 
oro kiekvienam mokiniui. Tai buvo labai svarbu, bet 
kaip gi jie galėjo iš anksto žinoti, ar jie turi reikalau
jamą minimumą ir nėra jo prašokę? Apie tai ministe
rijos juk neklausi. Su mokytoju jie taip pat negalėjo 
pasitarti, nes jis dabar buvo atostogose, be to, jis ga
lėjo juos ir apgauti ir pareikalauti daugiau oro, kaip 
buvo reikalinga. Šį baisų matematišką kebelį Raf
tenas itin sumaniai išsprendė — atrado smarkų iš
vaduotoją iš bėdos liesame, šviesiaakiame Yane.

— Yanai, — paklausė jis, paduodamas jam dvie
jų pėdų liniuotę, — ar gali man pasakyti, kiek pėdų 
oro tenka šitame kambaryje kiekvienam mokiniui, 
kada visi suolai užimti?

— Tur būt, kubinių pėdų?
— Pažiūrėkime, — ir Raftenas ir Moore, išbaks- 

noje planus didžiuliais pirštais ir nerangiai išsigriozdę 

po nučiupinėtus dokumentus, tarė kartu: — Taip, 
kubinių pėdų. — Yanas greitai išmatavo kambario 
ilgį ir aukštį. Trys žilabarzdžiai žiūrėjo su pagarba ir 
pasigėrėjimu, matydami, koks jis tikras savęs atrodo. 
Paskui jis suskaitė suolus ir paklausė: „Ar jūs iškai
tote ir mokytoją?“ Vyrai apsvarstė šį dalyką, paskui 
nusprendė: „Gal ir reikėtų; juk jis iškvėpuoja daugiau 
oro, kaip bet kuris iš mokinių. Ha, ha!

Yanas parašė kelis skaitmenis popieriuje, paskui 
tarė: — Dvidešimt pėdų“.

— Tik pasižiūrėkite, — tarė Raftenas pasidi
džiuodamas, — kaip tik tiek apskaičiavo ir inspekto
rius. Aš ir sakiau jums, kad jis mokės. Dabar išbandy 
kime naują trobesį.

Čia dar daugiau popierių buvo iščiupinėta.
— Yanai, kaip dabar būtų — dveja tiek vaikų, 

vienas mokytojas ir toks ir toks trobesys?
Yanas paskaičiavo valandėlę, paskui tarė: — 

Dvidešimt penkios pėdos kiekvienam.
— O ką, ar aš nesakiau? — sugriaudė Raftenas, 

— ar aš nesakiau, kad tas sukčius architektas apgau
dinėja mus — manė, kad mes nieko neišmanome — 
kad tai tikra afera. Pažiūrėkite! Tai tik vagilių 
gauja.

Yanas pažiurėjo į planą, kuriuo Raftenas mosi
kavo ore.

— Palauk tamsta, — tarė jis su orumu, su ku
riuo jis tikrai niekad pirma nebuvo kalbėjęs su Raf- 
tenu, — dar yra priemenė ir rūbinė, reikia jas atskai
tyti. — Jis atėmė jų tūrį ir rado planą tvarkoje — 
kaip tik išėjo valdiškas oro minimumas.

Boyle‘o akyse dabar blikstelėjo pikto triumfo 
žvilgis. Raftenas atrodė tikrai nusiminęs, kad nesu
sekė jokios apgaulės.

— Na, vis tiek tai geri diegai, ir reikia juos 
kontroliuoti, — pridūrė jis, lyg pasiteisindamas.

— Dabar, Yanai, pernai mūsų apylinkė sumo
kėjo 265.000 dolerių mokesčių ir mes surinkome 
265 dolerius mokesčių mokyklai, imdami po vieną 
milę nuo dolerio. Šiemet mes turime surinkti 291.400 
dolerių mokesčių. Tai kiek išeitų mokyklai?

— Du šimtai devyniasdešimt vienas doleris ir 
keturiasdešimt centų, — atšovė Yanas nesvyruoda
mas, o tie trys vyrai net klastelėjo ir išsižiojo iš nu
stebimo.

Tai buvo didžiausias Yano gyvenimo triumfas. 
Net senis Boyle nušvito iš pasigėrėjimo, o Raftenas 
švitėte švitėjo, jausdamas, kad nemaža prie to trium
fo ir jis pats prisidėjo.

Šis trijų gudrių vyrų prastumas ir pažeminta 
pagarba šio žalio vaiko nuostabiam mokytumui bu 
vo tiesiog graudi, ir nemažiau graudus buvo jų visiš
kas pasitikėjimas jo, kaipo matematiko, neklaidin
gumu.

Raftenas kažkaip ypatingai, beveik silpnai su
urzgė. Yanas niekad pirma nebuvo matęs tos išraiš
kos jo veide, išskyrus vieną kartą, kada jis paspaudė 
ranką žymiam boksininkui, kai tas laimėjo dideles 
rungtynes. Yanas nežinojo, ar ta išraiška jam patinka 
ar ne.

Važiuojant namo, Raftenas nepaprastai atvirai 
kalbėjo apie savo planus savo sūnui. (Yanas pradėjo 
suprasti, kad audra perūžė). Jis kalbėjo savo mėgia-
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miausia tema, apie mokslą. Jei Yanas būtų tiktai 
žinojęs, tai buvo vienintelis paguodos žodis, kurį 
Raftenas surado, kada pamatė savo didžkį vaiką 
patiestą: — Mokslas tai padarė. Ak, ir puikiai jis iš
mokytas. — Yanas tik po daugelio metų, kada jau 
buvo suaugęs žmogus ir su Raftenu kalbėjos apie 
senus laikus, sužinojo, kad jis jau kurį laiką vis dau
giau įgijo pagarbos pas seną ūkininką, bet galutinai iš
kilo į aukštybes, kada parito Šamą.
*••••*** 1 • •••••

Su Raftenu viskas buvo tvarkoje, bet kaip su 
Samu? Jie dar nesikalbėjo. Yanas norėjo susitaikin
ti, bet tai darės vis sunkiau. Samas irgi jau buvo išsi- 
pykęs ir ieškojo progos, bet niekaip jos nerado.

Jis buvo tik ką pastatęs savo du viedrus, pašėręs 
kiaules, kai ištipeno Minnie.

— Šamai! Šamai! Paimk Minnie paslėpti, — 
pračiauškėjo ji, paskui, pamačiusi Yaną, pridūrė: — 
Yanai, padaryk man „kėdę“, paimk Šamą už rankos.

Mergaitės reikėjo paklausyti. Samas ir Yanas 
susigėdę pasiėmę už rankų „kėdei“ mergaitei padary
ti. Ji apkabino juodu abudu ir suglaudė galvas. 
Abudu jie mylėjo tą rausvai baltą kūdikį ir abudu ga
lėjo su ja kalbėtis, tik ne tarpusavyje. Bet prisilytėji- 
me kažkas gimdo supratimą. Padėtis darės juokinga, 
kai staiga Samas prapliupo juoktis, paskui tarė:

— Klausyk, Yanai, būkime draugai.
— Aš. . . aš. . . ir noriu būti, — pramiksėjo Ya

nas, ir jam akys pasruvo ašaromis. — Aš labai gai
liuos. Aš niekad daugiau to nedarysiu. ,

— Et! man vis tiek, — tarė Samas. — Visą tą 
košę užvirė tas biaurybukas. Bet nesvarbu, dabar 
viskas tvarkoje. Tik vienas dalykas man neduoda 
ramybės — kaip tu mane paritai? Aš esu didesnis, ir 
stipresnis, ir vyresnis, aš galiu daugiau ir sunkiau 
dirbti, o tu mane pardrėbei kaip pelų maišą. Aš tik 
norėčiau žinoti, kaip tu tai padarei.

III DALIS.
Girioje.

I.
Tikrai girioje.

— Jūs baisiai daug laiko sugaišinate vaikščioda
mi į savo stovyklą; kodėl ten visai nepasiliekate? — 
tarė Raftenas vieną dieną, tuo bespalviu balsu, ku
ris visados surūpindavo kiekvieną, nes niekas neži
nojo, ar jis tikrai kalba ar šaipos.

— Tai man tiktų. Juk ne savo noru namo grįžta
me, — atsiliepė jo sūnus.

— Mums niekas labiau nepatiktų kaip ten ir 
nakvoti, — pridūrė Yanas.

— Na, tai kodėl nenakvojate? Aš kaip tik tai 
ir padaryčiau, jei žaisčiau indijonus; aš nueičiau ir 
tikrai juos žaisčiau.

— Gerai, — pratęsė Samas (jis visados tęsdavo, 
kada norėdavo ką pabrėžti), — tai man tinka; mes 
taip ir padarysime,

— Gerai, vaikai, — tarė Raftenas, — bet žiūrė
kite man, kad kasdien pašertumėte gyvulius.

— Nejaugi vadini tai leidimu gyventi stovykloje
— kada vis tiek reikia namo pareiti dirbti?

— Ne, ne, Williamai, — įsikišo ponia Raften;
— tai neteisinga. Čia bus jokios atostogos vaikams. 
Arba duok jiems tikras atostogas arba nieko. Juk 
kuris nors iš samdinių kokį mėnesį galėtų jų darbą 
atlikti.

— Mėnesį — aš nieko nesakiau apie jokį mė
nesį.

— Na, tai kodėl dabar nepasakai?
— Nai juk už mėnesio piūtis, — atsakė Willia- 

mas. Jis atrodė kaip žmogus, kurį prirėmė prie sie
nos ir kuris randa visus prieš save nusistačiusius.

— Aš atliksiu Yano darbą porą savaičių, jei jis 
man padovanos aną paveikslą, kurį nupiešė ūkio, 
— dabar nuo tolimesnio stalo galo pasigirdo Mykolo 
balsas, — išskyrus sekmadienius, — pridūrė jis, pri
simindamas nuolatinį pasižadėjimą, kuris žadėjo su
teikti jam kažką be galo svarbaus.

— Na, aš galėsiu už juos padirbėti sekmadie
niais, — tarė Si Lee.

— Visi jūs prieš mane, — praurzgė Williamas 
su juokingu susirūpinimu. — Bet vaikai turi būti vai
kai. Galite keliauti.

— Valio! — sušuko Samas.
— Valio! — pridūrė Yanas dar smarkiau.
— Bet palaukite, aš dar nepabaigiau...
— Klausyk, tėtuk, mums reikalingas tavo šau

tuvas. Mes negalime eiti stovyklauti be šautuvo.
— Palaukite gi. Duokite man progos pabaigti. 

Galėsite gyventi stovykloje dvi savaites, bet turėsi
te jas ten praleisti; žiūrėkite, kad nesučiupčiau jūsų 
parsėlinant namo naktimis. Degtukų ir šautuvo ne
gausite. Aš negaliu duoti vaikams žaisti su šautuvu, 
kurio nemoka vartoti, kad visus paukščius, voveres 
ir save pačius iššaudytų. Galite pasiimti savo lankus 
su strėlėmis, su kuriais niekam nepadarysite žalos. 
Galėsite gauti mėsos, duonos ir kitko, kiek tik jums 
reikės, bet valgyti patys turėsite išsivirti, ir jei aš 
pamatysiu nors vieną gaisro žymę miške, aš ateisiu 
su stirnakoju ir jums jaknas išdyšiu.

Likusioji rytmečio dalis buvo paskirta prisiren
gimui. Jiems vadovavo ponia Raften.

— Na, katras iš judviejų bus virėjas? — pa
klausė ji.

— Samas — Yanas, — tarė vaikai tuo pačiu 
balsu.

— Hm! Jūs, rodos, ne vienos nuomonės dėl to. 
Gal virsite pakaitomis — pirmą dieną virs Samas, 
paskui Yanas ir taip toliau.

Paskui ponia Raftenienė pamokė juos virti kavą 
iš ryto, šutinti bulves, kepti lašinius. Duonos ir svies
to jie turėjo pasiimti pakankamai su savimi, taip pat 
kiaušinių.

— Geriau kasdien pareikite namo pieno, arba 
bent kas antrą dieną, — ji pastebėjo.

— Mums būtų geriau jį pavogti iš karvių ganyk
loje, — pasakė Samas, — tai labiau pritinka indijo- 
nų kraujui.

— Jei aš nutversiu jus sukinėjantis aplink kar
ves ar jas gadinant, tai klius ;ums, — praurzgė Raf
tenas. Išvertė Vikt. Kamantauskas.

Tauragės skautai ir skautės iškiloje ramina alkį. •'
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Ką į ura dainavo*).
Naktis. Pajūrio pušys tyliai 

kugždasi palenkdamos viena prie 
kitos savo plačiašakes viršūnes. 
Seka jos seną pasaką apie Jūratę 
ir Kastytį, lyg kartoja senai nuti
lusias vaidilučių dainas, lyg gaili
si garsios ir didingos mūsų krašto 
praeities. Tik jūra nerimsta, 
Šniokščia, putoja, kilnojas, ban
guoja jos šalta krūtinė, neramios 
ir šaltos bangos plauna baltąjį 
pakrančio smėlį.

Vidunaktis. Tolumoje bokšto 
Varpas muša dvyliktą valandą, ir 
iš jūros gelmių išsineria jūros dei
vės ranka, praskleidžia baltą pu
tų šydą, apsidairo po savo karali
ją ir iš lėto, savo palydovių grakš
čių undinių lydima plaukė į kran
tą. Čia undinės patiesė jai minkštą 
jūros žolių kilimą, ir jūros valdovė 
išdidžiai žengia prie kopų, kur jos 
jau laukia išpuoštas sostas. Ji čia 
kas naktį ateina iš savos viešpati
jos gelmių ir klausos undinių dai
nų, pasakojimų apie tuos, kurie 
savo baltais laivais drįsta raižyti 
jos krūtinę, kurie stengiasi pasiek
ti jūros gelmes ir patirti jų paslap
tis. Jau daugel šimtmečių Balti
jos karalaitė seka savo pakrančių 
žmonių vargus, rūpesčius. Matė ji 
garsius vyčių žygius, girdėjo vai
dilų giesmes, raudojo drauge su 
lietuviais netekusiais laisvės. Daž
nai ji būna rūsti, tačiau tuos žmo
nes ji myli savo keista, galinga ir 
po draug niekam nesuprantama 
meile.

Tyli undinės, nuleidusios savo 
mažas galveles. Nurimo ir bangos 
pastačiusios baltas keteras lauk
damos ką pasakys jų valdovė. Nu
rimo ir vėjas, tas greitasparnis die
vų pasiuntinys. Valdovė pakėlė 
galvą, ant baltų marmurinių pečių 
nusviro tamsios kasos papuoštos 
gintarine diedema.

— Na, ko jūs tylit, ko nedainuo
jat, kodėl jūs nelinksminat manęs? 
Aš laukiu.

Undinės tyli. Rūstus valdovės 
veidas sukaustė jų lūpas.

— Na tu, Banguole, tu nuolat 
dieną ir naktį lankaisi pakrantėje, 
daug matai ir girdi, paseki mums 
pasaką naują ir gražią.

— Valdove, šiandieną neseksiu 
aš pasakos, aš tau pasakysiu, ką 
šį rytą pakrantėj plaudama savo 
kasas aš išvydau.

— Na, gerai, aš klausysiu, gal 
būt tavo kalba išblaškys mano

.Paimta iš Palangos stovyklos laik
raštuko „Stovykla".

niauriąsias dūmas, •— tyliai tarė 
Baltijos valdovė.

— Jau saulė savo auksinį ryt
mečio sveikinimą buvo pasiuntusi 
visiems kraštams, pažadindama iš 
'miego visą aplinkumą, ir aš, vyk
dydama tavo, valdove, įsakymą, 
ploviau gelsvąjį pakrančio smėlį, 
tyliai niūniuodama mūsų amžiną 
giesmę. Pušyne Uz kopų pabudo 
sparnuoti kanklininkai, ir jų dai
nos garšuš vėjaš pynė su mano 
giesmės posmais.

Staiga aš išgirdau naujus, iki 
šioliai man negirdėtos dainos gar
sus, kurie verždamiesi iš šilo nu
stelbė mano tyliąją dainą. Aš lio
viausi žaidžiusi ir nukreipiau žvilg-

Saulėlydis mūsų Baltijos pajūryje.

snį ton pusėn, iš kur plaukia toji 
daina. Pro kopų viršūnes ir tankų 
pušų šakų sampynį negalėjau pa
matyti, kas tą dainą dainavo, bet 
jaučiau, kad ji veržiasi iš galingų 
jaunų krūtinių, kupinų jaunatvės 
ir gyvenimo džiaugsmo.

Toje dainoje reiškėsi ir džiūga
vimas įgytąja laisve, ir galinga jė
ga, ir kartu ilgesys priešo paverg
tojo krašto, kurios raudas ir aša 
ras mums atneša senasis Nemu
nas.

Aš klausiausi, ir toji daina mane 
taip užvaldė, kad aš, nors ir nema 
čiau, kas ją dainavo, drauge su 
jais džiaugiaus, liūdėjau, juokiaus 
ir ilgėjaus. Nutilo daina, tik vė
jas dar nešė jos paskutinius gar
sus per mūsų karalijos berybį 
plotį.
- Aš užsidūmojau. Prisiminė man 
visi praeities vaizdai, visa tai, kas 

darėsi šiose pakrantėse. Tos dai
nos pagauta, aš vėl lyg mačiau ei
les skaiščiiį vaidilučių, žengiančių 
kas rytą Sveikinti saulės. Daug 
kartų mano sesutės buvo atbėgu
sios į krantą, papuošdamos jį gin
tariniais perlais, daug kartų vėjas 
ragino mane grįžti prie tavęs, val
dove, bet aš vis laukiau, aš norė
jau išvysti tuos, kurie gimdo tokią 
galingą dainą;

SaulėTpakilo aukštyH ii- iš, dan
gaus vidurio žėrė savo spindulius 
tiesiog į mūsų rūmus. Savo dūmas 
bedūmodama, aš nemačiau, kaip 
vėjas ižmigo kopų viršūnėse, kaip 
pušų šakos apsvaigo nuo saulės 
spindulių glamonėjimo, kaip mūsų 
viešpatijos paviršius užsiklojo 
melsvu šydu. Mane pažadino iš 
mano svajų balsai tų, kuriuos aš 
norėjau išvysti. Jie ėjo į krantą 
O valdove, kad tu būtumei mačiu
si juos! Visi jauni, tvirti, vikrūs lyg 
sakalai. Tai buvo jaunieji tavo pa- 
krarčių valdovai, jauni Lietuvos 
sūnūs.

Jie čia susirinko pasemti iš ta
vęs jėgų naujam darbui laisvajam 
krašte, atėjo išgirsti iš tavo lupi; 
pasakojimų apie jų prabočius, apie 
jų žygius, atėjo prašyti, kad tu 
jiems įkvėptum tos dvasios, kurios 
sėmės iš tavęs vaidilos. Jų akys 
žibėjo galinga jėga ir ugnim, kuri 
pasiryžus visa sukurti, nuveikti ir 
nugalėti. Jie manęs nematė, nors 
aš buvau čia pat po jų kojom, nors 
ir blaškė mano baltąjį putų ap 
siaustą.

Valdove, nors jie ėjo į tave 
laukdami tavo palaiminimo, norė
dami išgirsti iš tavęs pasakojimų 
apie garsiąją praeitį, bet aš nega 
Įėjau jiems nepadainuoti savo dai 
noš, gražiausios mūsų undinių gies
mės. Aš norėjau, kad jie neapsivil
tų, atėję prie jūros, ir kol išgirs 
tavo žodį, kad galėtų gėrėtis tavo 
dukrų daina. Aš jiems niūniavau 
apie visa, ką veikė jų prabočiai, 
kaip kovės su priešu, kaip juos 
nugalėjo.

Ir klausė jaunieji lietuviai mano 
dainos, ir sakė, kad jūra šiandien 
taip paslaptingai šniokščia. Jie ne
žinojo, kad tai kalba jūros undinė, 
kalba būtybė, kurios mirtingasis 
negali matyti. Neilgai man teko 
linksminti daina, dar nesusitvar
kę jie grįžo pušynan, o aš vėl li
kau viena pakrantėj.

Štai, valdove, ką aš šį rytą iš
vydau.

Nutilo Banguolė. Visos undinės 
sužiuro į savo valdovę, laukdamos 
ką ši pasakys. Baltijos karalaitės 
veidą dengė džiugi šypsena. Įdė-
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Lordas R. Baden — Powell’is Kanderstege 
(Šveicarijoje) skautų vyčių stovykloje atvy
kęs j Lietuvos delegatų skyrių — stovyklų.

Juros torpeda
Jau nuo 1801 metų visa eilė iš

radėjų mėgino padaryti įrankį, pa 
našų šiandieniniai torpedai, bet 
galutinai sukonstruktuoti pavyko 
tik 1868 m. anglui R. Whiteheadui 
ir austrui jūrų karininkui Lupisui.

Whiteheado torpeda yra ne kas 
kita, kaip mažas nardomasis lai
velis be įgulos, kuris varomas vien 
tik suslėgtu oru, savarankiškai 

miai ji klausės Banguolės kalbos 
ir jai pabaigus, ilgai sėdėjo rimta, 
susimąsčiusi.

— Brangiosios dukros, tai, ką 
Banguolė mums sakė dabar, senai 
buvo mano svajota ir laukta. Aš 
troškau, kad toji tauta būtų vėliai 
galinga, stipri, kad jos sūnūs gar
sėtų, kaip kitados kad jų bočiai 
garsėjo. Dabar jau matau, kad tas 
laikas jau atėjo. Tauta pabudo, ir 
josios sūnūs jau ugdo savyje galin
gąją dvasią. Jie laukia iš manęs 
palaimos, ir aš jų neapvilsiu. Sku
bėkime brangios į mūsų rūmą, nes 
ten parinksime visa, ko laukia tie 
sakalai, ir rytui nušvitus, mūs su
tartinė daina turės jiems įkvėpti 
jėgų naujam darbui, galingiesiems 
žygiams.

Kelias valdovė nuo sosto ir 
grįžta savon viešpatijon. Paskui ją 
nuseka ir palydovės. Štai jau jū
ros gelmėje ir paskutinė dingsta 
undinė.

Mok. L. Žemgalių
Jaunutis. 

plaukia stačiai taikinin ir, pasie
kęs jį, susprogdina pirmagaly įdė
ta sprogstamąja medžiaga.

Dabartinė torpeda yra daugelio 
patobulinimų vaisius: daugel pa
stangų ir triūso padėta, kol pasi
sekė paversti ją dabartiniu pavo
jingiausiu jūrų ginklu. Vokiečių pa
stangomis šis sviedinys yra pasie
kęs negirdėtos svarbos šių laikų 
jūrų kautynėse. Pavartojus torpe
dą užtaisyti heksanitrodifenyla- 
minu, tai torpedos įgavo iki toliai 
negirdėtos ardomosios jėgos.

Heksanitrodifenylaminas, vie
na smarkiausių brizantinių medžia
gų, pirmą sykį buvo pagaminta vo
kiečių dirbtuvėse 1895 m. Kadan
gi nebuvo gerai ištirtas ir pasiro
dė labai pavojingas, tat buvo nu
stota jį gaminti. 1915 m. nuodug
niai ištirtas buvo pripažintas tin
kamiausia medžiaga užtaisyti tor
pedoms. Jis yra geltonų krištoli
nių miltelių pavidalo, įkaitytas ligi 
249° skaidosi ir tirpsta.

Dabarties torpeda atrodo kaip 
plieno sigaras 7 — 9 metrų ilgio ir 
60 — 72 cm. pločio. Torpeda sve
ria iki 700 kilogramų. Ji susideda 
iš trijų dalių: galvos, liemens ir 
uodegos.

Galvoje yra sukrauta iki 150 kg. 
sprogstamos medžiagos. Pačiame 

Palangos stovykla.
Virtuvėje...

Fot. Tamoliūnas.

pirmagaly yra įtaisytas kapsulis, 
kuris nuo sutrenkimo sprogsta ir 
iššaukia visos torpedos sprogimą. 
Šalia to dar yra iš lauko pusės 
įtaisyti peiliai, kurie perpiauna 

tinklus, kuriais laivas dažnai apsi
supa apsisaugoti nuo minų.

Antrame skyriuje, vadinamame 
liemeny, yra katilas, kuriame yra 
suspausto oro iki 150 — 170 at
mosferų mašinai varyti. Suspaus
tas oras judina trijų cilinderių ma
šiną. Tarp mašinos ir katilo yra 
kitas aparatas, jį čia sunku atvaiz
duoti, kuris valdo torpedos plau
kimo kryptį dviem vairais.

Uodegoje yra sraigtas, kuris ją 
ir judina. Be to, dar yra visa eilė 
kombinuotų aparatų, kurie tiks
liai reguliuoja torpedos taiklumą.

Torpedoms leisti yra tam tikros 
oro patrankos. Jas stato: torpe
dos laivuose — čiuožamai ant 
dangčio, — kreiseriuose — laivo 
viduje, po vandens paviršiaus, tam 
tikruose kazematuose. Patrankos 
vamzdis yra sudėtas iš dviejų da
lių. Iššaunama suspausto oro pa
galba.

Torpeda gali plaukti iki 10 ki
lometrų, jos greitis — arti 75 klm.

Torpeda kaštuoja apie 200.000 
litų.

To baisaus įrankio pagalba yra 
susprogdinami didžiausi laivai ir 
per akimirksnį nugramzdinami 
tūkstančiai priešininkų ir milijo
nai turtų.

Todėl valstybės, norinčios turė

ti galingiausius jūrų laivynus ir 
viešpatauti jūrose, būtinai stengia
si apsirūpinti torpedomis ir povan
deniniais laivais.

Vyr. valt. Gedgaudas.
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^Viktoras Kropas.

GYVATYNE.
Nuotykiai keliaujant po Amazones girias.

Ketvirta diena mes keliaujame prekių automo
biliais. Senai pasibaigė geležinkeliai ir šiek tiek 
žmoniškesni keliai. Mes atsitolinome nuo kultūringų 
ir net nuo apgyventų vietų ir tik per dešimtis kilo
metrų randame nedidelę fazendą (plantaciją). Fazen
dose daugiausia auginama medvilnė, tabakas, „canos“ 
(cukrašvendrės).

Būdami netoli Bolivijos sienos, Matto Grosso 
miškuose, ten dažnai susitikdavom su Brazilijos Mat
to Grosso estados (valstybės) indėnais. Jų buvo ne
didelės išsisklaidžiusios giminės, ir šiek tiek sukultū- 
rėjusios.

Pirkliai mainais iš indėnų gaudavo žvėrių kailių, 
įvairių gydomų žolių ir šaknų, o taip pat neapdirbtų 
brilijantų ir net aukso smėlio. Jie šiuos dalykus ati
duodavo už niekniekius. Indėnai, kaip ir visi kiti 
laukiniai, labai mėgsta puoštis, o todėl už menkučius 
blizgučius — pagražinimus nesigaili net brangenybių.

Čia indėnų stovyklos buvo labai neturtingos. 
Jų palapinės buvo netvarkingai išmėtytos, ir sukrau
tos be jokio skonio ir architektūros. Jie buvo visai 
nuogi. Baltuosius sekdavo pasalomis. Jie turi lankus 
ir dviejų rūšių strėles, vienos užnuodytos, ir kitos 
paprastos, medžioklei. Be to, jie turi ilgas ietis, kau
linius ir akmeninius durklus, kirvukus ir storas ša
kotas lazdas. Kai kurie jau turi išsimainę plieninių 
fakų (durklų), bet šaunamojo ginklo neteko paste
bėti.

Keliai buvo labai blogi. Kai tik sustodavo veikę 
motorai, tuoj iš visų pusių pasirodydavo pasislėpusių 
tankumyne indėnų galvos; jie kaip gyvatės ant pilvų 
tyliai šliaužė į mus. Bet užtekdavo vėl paleisti mo
torus, kaip tuojau jie pranykdavo ir gulėdavo prisi
glaudę prie žemės lyg negyvi. Ir jei motoras vėl su
stodavo veikęs, tai indėnai pasikeldavo ir skubiai 
sprukdavo toliau į tankumynę.

Iš syk ištuštėjusioj stovykloj prisiartindavo įsi
drąsinę nuogi indėnų vaikai, vėliau moterys ir ant 
galo vyrai, kurie visuomet stovėdavo nuošaliai ir tik 
dalyjimas dovanų priversdavo juos prisiartinti.

Indėno žvejybos laimikis.

Telšių skautai-ės Alsėdžiuose. Pirmas eina Telšių tuntininkas 
p. Tallat - Kelpša.

Susikalbėti buvo sunku, retas kuris jųjų supras
davo portugališkai. Jei kuris ir kalbėdavo, tai labai 
bloga darkyta portugalų kalba, ir joje buvo įmaišyti 
ir ispaniški žodžiai.

Visi indėnai buvo liesi ir išdžiūvę, o vaikai su 
dideliais išvirtusiais pilvais, nes beveik visi vaikai 
serga rachitu. Pagaliau išsidrąsinę vaikai, tampydami 
mus už skvernų, rėkdavo fuma, fuma (cigaretes) ir 
pinga (degtinės), bet pinigų nieks neprašė, nes pini
gai čia neturi jokios vertės.

Indėnai labai mėgsta pingą, kurią vadina „ug
nies vandeniu“ ir už ją kiekvienas atiduoda balta
jam pirkliui ne tik visą savo turtą, bet žmoną ir 
vaikus. Pasigėrę indėnai esti labai drąsūs ir sakosi, 
kad jie tuomet viską mato, žino ir net gali kalbėti 
su „Didžiąja Dvasia“ (Dievu). Girtas laukinis visai 
sužvėrėja ir pakelia skerdynes, kuriose žūva nemaža 
žmonių. O todėl valdžia griežtai draudžia jiems par
davinėti pingą. Nemėgsta jos ir jųjų šventikai — bur
tininkai ir drauge gydytojai, nes išgėręs pingos rau
donodis nieko nebijo, nepripažįsta jų galės ir patys 
gali „kalbėtis“ su „Didžiąja Dvasia“. Todėl jie pingą 
vadina „baltųjų nuodais“, kurie indėnams atneša 
daug įvairių nelaimių ir ligų.

Daug sykių miške ant kelio mes užtikdavom 
laukinių indėnų, kurie pastebėję mūsų automobilius 
žaibo greitumu dingdavo tankumyne ir tik iš ten 
sekdavo mūsų stebuklingą ir jiems nematytą būtybę 
— automobilį.

Jau mes senai palikom automobilius ir šoferius 
mulatus (pusnegrius), nes čia keliai buvo labai blogi, 
už tat juos ir atleidom. Per šiuos atogrąžų miškus 
buvo labai menkučiai keliai, bet vėliau pasibaigė net 
ir šuntakiai.

Praėję kampą Matto Grosso estados, beveik 
prie pat Bolivijos sienos, mes pakliuvome į Amazo- 
nos estadą, kur iš syk traukėsi tik stepės, tankiai 
apaugusios spigliuotais krūmokšniais ir įvairiais vi
jokliais.

Čia mes pasisamdėm sau keletą būrų (mulų — 
pusasilių), ant kurių sukrovėme savo smulkesnius 
daiktus, o sunkesniems daiktams nešti pasisamdėm 
du jungu buivolų (laukinių jaučių). Kiekviename jun
ge buvo po 3 poras buivolų, jie buvo įkinkyti poromis 
po šešius prie kiekvieno vežimo. Šie vežimai nors 
ir trumpi, bet gan aukšti ir labai sunkūs, buvo ant 
dviejų aukštų ir labai didelių medinių ratų, kurie la
bai girgždėjo.

Buivolų varovais buvo du apyseniai negrai, ap
siginklavę dideliais fakais ir garušomis. Jie buivolus 
valdė ilgomis bambuko kartimis, prie kurių galų 
buvo pritaisyti rateliai su daugeliu aštrių dantelių. 
Nei botagų, nei vadelių šiems varovams nereikia — 
jie jaučius valdo tik šiomis kartimis. Norint pasukti 
į tą ar kitą pusę, reikėjo tik priešakiniam buivolui

12

14



su kartim parodyt krypti ir išdresiruoti gyvuliai su
ko i nurodytą pusę.

Vargšus gyvulius smarkiai kankino atogrąžų sau
lė ir iš visų pusių juos spietė debesys skaudžiai gelian
čių uodų, moskitų ir kitų parazitų, kurie skaudžiai 
gėlė jų kiaurus, žaizdotus šonus.

Kai pavargę gyvuliai sustodavo negalėdami iš
traukti iš krūmokšnių tankumynės ratų, tai užtekda
vo varovams tik pravažiuoti savo rateliu — pentinu 
buivolu, tarpyragy ar per nugarą, kaip jie šokdavo 
ir išvilkdavo ratus net išraudami krūmokšnius su 
šaknimis. Jie buvo stiprūs, ir kaip ir būrai labai iš
tvermingi gyvuliai, kurie ilgai pakęsdavo alkį ir troš
kulį, o taip pat lengvai panešdavo atogrąžų karštį 
ir oro permainas. Maistui jiems užtekdavo net pa
prasčiausios saulės išdegusios stepių žolės, lapų ir 
net spigliuotų krūmokšnių.

Galų gale pasibaigė stepės ir jau prasidėjo Ama
zones atogrąžų selves (girios). Čia jau baigėsi kultū
ra, ir retai, kur nebuvo miško tankumynės, pasitaiky
davo viena kita canų (cukraus švendrių) ar bananų

Gražus stovyklos vaizdelis.

fazenda (plantacija). Prasidėjo klampynės, vietomis 
buvo net perdaug šlapia ir klampu. O todėl labai 
dažnai mūsų būrai ir buivolai įklimpdavo į pelkes ir 
mums buvo daug vargo kol juos ištraukdavom. 

Apskritai, mūsų kelionė buvo labai varginanti ir mes 
turėjome daug daug įvairių nuotykių, apie kuriuos 
čia dabar neminėsiu.

Pagaliau per porą savaičių šios vargingos kelio
nės mes pasiekėm vieną didelę bananų fazendą, 
„Gyvatynu“ vadinamą. Čia buvo labai šlapia ir drėg
na, o todėl puikiai augo bananai. Be to, aplink šią 
fazendą traukėsi didžiulės pelkės, kur buvo begali
niai daug įvairių nuodingų gyvačių ir kitų biaurių 
ir pavojingų šliužų, o todėl šią vietą indėnai vadino 
„gyvatynu“. Baltieji gi užvedę čia bananų fazendą 
davė jai vardą „Gyvatynas“.

Nors ne tik šiose atogrąžų selvėse, bet ir visoj 
Brazilijoj yra begalo daug šių biaurybių, bet vis 

dėlto mums niekur jų tiek daug neteko pastebėti, 
kaip šios fazendos apylinkėje. Mes kiekviename 
žingsny sutikdavom didžiules net ko nesieksnines nuo
dingiausias kobras, barškales ir kitas panašios veis
lės gyvates.

Visi avėjome ne tik storus odinius pusbačius ir 
tokius pat aukštus auliukus, bet dar ant rankų kiek
vienas turėjom užmovę ilgas odines ar persmaluotas 
brezentines pirštines. Turėjom būti labai atsargūs 
ir atidžiai sekti kiekvieną žingsnį, nes nuo įkandimo 
kokios nors iš šių biaurybių užtektų, kad ilgiausiai 
per pusvalandį numirtum didžiausiose kančiose, ir 
joks vaistas, bei priemonės čia jau negelbėtų.

Fazendą pasiekėm laimingai, nes kol kas dar 
nė vienas mūsų nebuvo gyvatės įkąstas, bet jųjų mes 
išžudėm šimtus. Fazendoje buvome maloniai sulikti 
ir vaišinami. Čia mums parodė nedidelį gyvatyną, 
kur buvo laikomos ir veisiamos tam tikros rūšies 
nenuodingos gyvatės, vadinamos „Mussurama“. Šios 
gyvatės buvo labai biaurios išvaizdos, jos buvo ne- 
iamios, piktos ir visą laiką piktai šnypštė. Nors 
nuodingosios gyvatės esti gražios, ramios ir atrodo 
labai „malonios“, bet... Gyvates laikė gražioj pieve
lėj, kur joms buvo iš cemento padaryti nameliai. Jų 
„kolonija“ buvo aptverta neaukšta cementine tvora 
ir aukščiau aptraukta vielų tinklu. Be to, aplink dar 
buvo gilus vandens griovys. Čia jos buvo „ant pilno 
pansijono“, galėjo sau ramiai šliaužioti po pievą, 
maudytis ir šildyti savo šaltą kūną atogrąžų karš
tos saulutės spinduliuose.

Mat šios gyvatės naikina nuodingąsias, o todėl 
jas čia laiko ir taip gerai prižiūri. Dauguma jų yra 
laisvos ir ramiai šliaužioja po fazendą ir jos užkam
pius, kitas gi fazendos gyventojai pasiima drauge su 
savimi eidami į darbą, o grįždami namo vėl parsineša 
jas.

Kai kurios būna taip prijaukintos ir išdresiruo
tos, kad „pamedžiojusios“ vėl grįžta į fazendą ar prie 
jas paleidusių darbininkų. Mat, šios rūšies gyvatės 
ir naikina labai daug savo nuodingųjų seserų, o todėl 
atneša didelę naudą ir apsaugo gyventojus nuo tų 
baisiųjų biaurybių.

Šioje fazendoje išbuvome keletą dienų, gavome 
maisto ir šovinių, atsisveikinom ir iškeliavome toliau 
Amazonos atogrąžų šelvių gilumom Čia išsiskyrėme 
ir su savo palydovais būrais ir buivolų varovais. Ap
dovanoti varovai grįžo atgal, o todėl mes visus savo 
daiktus turėjome jau nešti patys. Čia jau nebegalė
jo būti naudingas net ir būras, nes per taip tankias 
selves tik su dideliu vargu tegalėjo eiti žmogus ir 
visą laiką aštriu kirviu skindamasis taką. Čia nebuvo 
jokio kelio, net šūntakėlių. 0 todėl mums prisiėjo 
eiti viens paskui kitą išsitempus į vieną ilgą virtinę.

Mūsų daiktai taip pat buvo labai sumažėję, nes 
pakely išeikvojome daug maisto ir šovinių. Be to, 
daug smulkių daiktų ir įvairių pagražinimų išdalijo
me indėnams.

Taigi išsiskirstę daiktus palikome įdomų „Gy
vatyną“, išėjome į dar nežinomas ir taip pavojingas 
selves laimės ir nuotykių ieškoti.

„Mažojo“ vargai stovykloje.

O vargas vargas ir bėda, 
Mane vargšu dar vorai ėda.
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Kokiu budu lėktuvas skraido?
Labai dažnai matome galingus dirb

tinius, metalo ar kitos medžiagos paukš
čius, skraidančius aukštai ore. Tai įdo
mu kaip jie skraido?

Kiekvienas žinom, kad skystimo ar 
dujų srovė į daiktus daro tam tikrą spau
dimą. Pavyzdžiui, kai pučia vėjas, — 
jaučiame jo spaudimą. Greit judantiems 
daiktams skystime ar dujose aplinka su
daro tam tikro pasipriešinimo.

Įsivaizduokime, kad į plokštelę A 
statmenai spaudžia oro srovė S. Šio spau
dimo jėga yra P.

Padalinkime plokštelę A į daugelį 
mažų kvadratėlių a; tuos kvadratėlius 
pavadinsime elementariniu paviršium. 
Oro srovę S padalinkime mintyje į siau
ras elementarines sroveles d, taip kad 

A

kiekvienos plokštelės elementariniam 
kvadratėliui a atitiktų elementarinė sro
velė d. Srovelė d veikia į plokštelės da
lelę a. Šio veikimo jėga tebūna p. Iš me
chanikos žinome, kad daugelį į kūną vei
kiančių jėgų galime pakeisti viena — 
atstojamąja — jėga P. Ši jėga veiks į 
vieną kūno tašką, į kur šios atstojamo
sios jėgos veikimas bus tolygus visų su
dėtinių jėgų veikimui. Pavadinsime šį 
tašką C.

Jeigu oro srovė į mūsų plokštelę 
krenta ne statmenai, o įžulniai, tada 
spaudimo jėga nėra proporcinga plokš
telės didumui, tik jos projekcijai į plokš
tumą statmeną srovei. Išeina — kuo įžul
niau oro srovė spaudžia į daiktą, tuo 
mažesnė yra srovės spaudimo jėga.

Dabar išnagrinėkime kokios permai
nos įvyksta pačioje oro srovėje. Paimsi

me atsitikimą, kada ne oras juda, bet 
jame esantis daiktas, pavyzdžiui, rutu
lys. Mūsų rutulys judąs ore turi pasida
ryti kelią tarp oro dalelių. Jis atstumia 
orą. Taigi prieš rutulį oro dalelės bus 
tirštesnės, o tuoj po rutulio oras bus re
tesnis. Aišku, kad oro dalelės iš tos vie
tos, kur joms tiršta, stengsis trumpiau

siu keliu nuvykti į praretinto oro vietas. 
Brėžinyje 2 parodytas oro spaudimas į 
rutulio vidų. Oro dalelės iš tos vietos 
slysta dideliu greičiu pagal rutulio šonus 
ir krenta į tarpą su praretintu oru tuoj 
už rutulio. Čia pasidaro oro sūkurys. 
Sūkurys yra tam tikro darbo kiekis.

Darbas gi, mechanikoje, yra kelio ir jė
gos sandauga. Iš čia išvada: išvengdami 
sūkurių, mes žymiai mažiname oro pa
sipriešinimo jėgos didį. Taigi pradėta 
ieškoti kūno formų, kurios kuo mažiau
siai sūkurių paliktų ore.

Tokia forma yra krentančio ore lie
taus lašo forma. Forma kaip parodyta 
brėžinyje 3. Storesnis galas atkreiptas į 
priekį, į tą pusę, į kurią eina judėjimas. 
(Paprastai žmonės klaidingai mano, kad 
kreipiant aštresnį galą į priekį gaunama 
oro pasipriešinimo sumažinimas. Tikru
moje yra kaip tik priešingai). Panašaus 
profilio daiktai (brėž. 3) sutinka kuo ma
žiausia pasipriešinimo judant ar tai ore, 
ar tai kitose dujose. Visur lėktuvo 
konstrukcijoje ieškoma šios formos. Pa
tys lėktuvai ir dauguma jų dalių siekia 
šio „lašo" profilio.

Išnagrinėkime dar vieną atsitikimą:

plokštelė A, kurios svoris Q, pastatyta 
ore tam tikru kampu (ne horizontaliai). 
Plokštelei leista, laisvai kristi žemyn. 
Savo svorio verčiama plokštelė krenta 
su augančiu greičiu (I periodas). Aukš
čiau kalbėjome, kad oras padarys į plokš
telę tam tikro spaudimo P, kuris yra 
statmenas plokštelei A, ir pavartotas 
taške C. Iš mechanikos žinome, kad jė
gą P galime išskirstyti į dvi jėgas: hori
zontalę H ir vertikalę V. Po kiek lai
ko greitis o, nuolat augęs, gali pasiekti 
tokio dydžio, kad auganti su juo jėga V 
bus lygi jėgai Q (svoriui). Prasidės II pe
riodas. Jėgos V ir Q pasinaikina, plokš

telė krenta toliau vienodu greičiu, tokiu 
greičiu, kuris buvo momente kada V su
silygino su Q. Pasilikusi jėga H plokš
telės judesį kreipia horizontaliai.

Matome, kad plokštelė, pastatyta ore 
kokiu nors kampu santykyje su žemės 
paviršiu, nekrenta vertikaliai žemyn, tik 
slysta tam tikra kreiva linija. Jeigu 
plokštelei duoti iš pradžios tam tikro 
greičio horizontalėje kryptyje, tai tuo 
padidiname jos sugebėjimą slysti — 
plokštelė kris labai paplokščia linija. 
Vaikų iš popieriaus daryti paukščiai ir 
strėlės yra pamoka pavyzdžiais.

Matėt, tur būt, vaikus, kurie leidžia 
ore aitvarus. Aitvaro plokštuma statoma 
pavėjui, ■ paleidžiama uodega ir aitvaras 
ant virvutės lengvai pasikelia aukštai į

5

orą. Kartais, kada aitvaras, nesant pa
kankamo stiprumo vėjo, pasikelti neno
ri, vaikas, neįsivaizduodamas kokią jis 
turi genialią mintį, pradeda bėgti trauk
damas už virvutės aitvarą. Aitvaras pa
sikelia.

Išnagrinėkime šį reiškinį. Didelis vė
jas, mušdamas į aitvarą, iššaukia spau
dimą P, pavartotą taške C (svorio cent
ras). Išskirstykime jėgą P į dvi jėgas: 
vertikalę V ir lygiagrečią su siūlu, ku
ris laiko aitvarą S. Jėga S iššaukia siū
lo įtempimą — jėgą — S, kuri naikina 
jėgą S, nes yra jai lygi ir priešingos kryp
ties. Kita jėga V priešinga aitvaro svo
riui Q. Jeigu V yra didesnė už Q — 
aitvaras pasikelia. Jeigu vėjas prie že
mės yra per silpnas, tai yra kada jo grei
tis yra taip mažas, kad V yra mažesnė už 
Q, tada aitvaras pasikelti negali.

Kai vaikas, traukdamas aitvarą, pra
deda bėgti, prie vėjo greičio jis jungia 
savo bėgimo greitį; didėja P ir V, ait
varas pasikelia keliais metrais aukščiau 
žemės, sutinka stipresnio vėjo ir V pasi
daro pakankamai didelė.

Pakeiskime aitvaro paviršių lėktuvo 
sparnais, į kuriuos muša oro srovė, ait

varo uodegos vietoje įsivaizduokime lėk
tuvo vairą, o berniuką, kuris bėgdamas 
kartu su vėju traukia aitvarą, pakeiski
me motoru — štai dabartinio lėktuvo 
schema.

Įsižiūrėkit į brėžinį 6. Jis vaizduoja 
lėktuvą, kuris savo įvairių dalių (motoro, 
propelerio, sparnų, vairavimo organų) 
padėjimu gali būti laikomas tipišku. Yra, 
tiesa, lėktuvų, kurie žymiai skiriasi nuo
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duotojo pavyzdžio; veikimo gi principas 
yra tas pats. .

Taigi motoras judina propelerį, kuris 
smarkiai sukdamas duoda jėgą R, kuri 
yra statmena propelerio sukimosi plokš
tumai. Jėga R yra traukiamoji jėga. 
Lėktuvas yra ant tekinių (arba žiemą 
ant rogučių), tai jam duoda galimybės 
judėti aerodromo aikštėje. Lėktuvą ju
dina jėga R. Ji suteikia lėktuvui greitė
jančio judesio. Jos veikiamas lėktuvas 
gauna vis didėjančio greičio. Sparnų, ku
rie yra palenkti tam tikru kampu nuo 
judėjimo krypties, judėjimo dėka gauna
mas iš oro spaudimas P, kuris auga, au
gant greičiui, kuriuo lėktuvas važiuoja 
aerodromu. Šį spaudimą galime išskirs
tyti į dvi jėgas: vertikaliai V ir horizon
taliai H. Jėga V naikina lėktuvo svorį Q 
ir' stengiasi pakelti mašiną. Augant P 
(kuri savo keliu didėja su lėktuvo grei
čiu), kada traukiamoji jėga tampa pa
kankamai didelė, lėktuvas gali įgauti 
greičio, prie kurio V bus lygi Q (svoriui). 
Vieną žingsnį toliau ir V tampa didesnė 
už Q — lėktuvas pasikelia į orą!

Jėga H kartu su jėga S, kuri vaiz
duoja kenksmingą pasipriešinimą įvai
rių lėktuvo dalių, išstatytų tiesioginiam 
oro veikimui, priešinasi jėgai R. Taigi 
jėga R privalo pergalėti jėgas H ir S. 
Kadangi tam tikram norimam lėktuvo 
greičiui pasipriešinimo S dydis lieka tas 
pats — reikia stengtis, kad jėga H būtų 
kuo mažiausia. Lengva suprasti kokios 
naudos iš to gausime. Ne tik padidinsi
me V (jėgų lygiagreitai S), bet mažinant 
sumą H + S, mažiname pasipriešinimą jė
gai R. Tai vėl didina lėktuvo greitį ore 
ir tuo didinama P ir dar kartą auga V.

Praktika rodo, kad didelė V ir maža 
H daugiausia pareina nuo sparnų pro
filio.

Sekantis „Skautų Aidou 
num. išeis js, m. rugsėjo 
mėn. 15 d. Siam numeriui 
rankraščius redakcija 
priima iki rugs. m. 10 d.

. Kartojimai,
* ♦ «• . .

(Vieno veiksmo operetė). Karikatūros ir žodžiai J. Martinaičio.

Vadovėlių choras:
0, Mikele, sveiks sugrįžęs, 
Daug mokintis pasiryžęs, 
Prisirinkęs daug jėgų — 
Mums malonu ir smagu!

Mikelė:
Sveiki, brangūs vadovėliai, 
Visą žiemą smarkiai gėlę, 
Vėl kartu, kiek jėgos leis, 
Eisim mokslo mes keliais!

Vadovėlių choras:
Dirbsim mes tik mokslui, šviesai 
Bendri mūsų interesai, 
0 dabar reikės viešai 
Pakartot, ką užmiršai!

Mikelė (sau vienas):
Hm? Blogesnis čia dalykas — 
Neperdaug galvoje likos — 
Pitagoras ir Zeves 
Išgaravo į erdves...

Geografija:
Pasakyk mums, koks yr‘ tolis 
Nuo Telšių lig šiaurės poliaus, 
Ar iš Biržų aiškiai matos 
Šventas kalnas Araratas?

Matematika:
Kokią reikia valgyt sriubą, 
Kad pavirstumėm į kubą, 
Pasakyk tiksliai, kiek pūdų? 
Sveria Labanoro dūda?

Gamta:
Tuoj įrodyk, kodėl ožiai 
Nesvajoja apie grožį, 
Ir kodėl iškepti zuikiai 
Tiktai svieste jaučias puikiai?

Literatūra:
Pasakyk, kodėl Pivoša 
Miršta juokais iš kaliošo, 
Ir kodėl Vaižgantas-Tumas 
Baisiai myli jaunus kūmus?

Kalbos:
Istorija:

Mums paaiškink tu iš karto, 
Kas išgriovė garsią Spartą? 
Koks karalius Aleksandras 
Vaikštinėjo tartum gandras?

Mums išaiškink, kokį dyvą 
Rodo mums akuzatyvai, 
Išlinksniuok tuoj šitą stalą — 
Tik pradėk nuo antro galo!

(Mikelė neišklausęs iki galo kitų vado
vėlių klausimų apalpsta. Uždanga).

Vis greičiau greičiau!--.
Pažanga.

Nežinau, ar jūs žino
te apie kasmet daro
mas tarptautines hydro- 
planų lenktynes, Š n ei
der i o taurei laimėti.

torus po 1.500 arklių 
jėgų.

Paskutinis lėktuvo 
greičio rekordas yra 
448,117 klm. į valandą.

Lenktynės yra daromos nuo 1913 m. Tada 
jas laimėjo prancūzas M. Prėvost, pa
siekęs greitį 200 klm. į valandą, viduti
nis greitis buvo 72 klm. į valandą. Jis 
turėjo 160 arklių jėgų hydroplaną

Praeitais metais per lenktynes buvo 
pasiektas 575 klm. į valandą greitis. Šiais 
metais manoma gerokai peržengti — 600 
klm. į vai. Tai yra 10 klm. į minutę! Da
bartinių lenktynių hydroplanai turi mo- 

Tačiau hydroplanai yra greitesni už lėk
tuvus. Tai greičiausios pasaulyje mašinos.

Šios greitos lenktynių mašinos yra ne
paprastai brangios. Jos kaštuoja milijo
nus ir todėl tik didelės ir turtingos vals
tybės dalyvauja lenktynėse Šneiderio 
taurei laimėti. Šiais metais lenktynėse 
dalyvaus tik trys valstybės: Anglija, Ita
lija ir Prancūzija. Įdomu, kuri valstybė 
laimės ir kokį rekordą ji pasieks.

Kas naujo jūsų draugovėje?
— Mūsų draugovėje matyti nepa

prasta pažanga ,,Sk. Aido" platinime pa
lyginus su praeitais metais. 2 skautai 
susidėję užprenumeravo V2 metų 1 „Sk. 
Aido" egzempliorių!

Stovyklos virtuvėje.
Skautas: — Tur būt tuoj bus pietūs?
Virėjas: — Dar ne!
Sk.: — Kaip tai ne, juk jau vidurdie

nis?
Vir.: — Ne, tai tau tik rodos, ištikrųjų 

dabar tik 11 vai.
Sk.: — Taip? tai reiškia mano pil

vas skuba.

Atostogose pas tetą.
Teta: — Kodėl tu esi toks nemanda

gus, Vinceli?
Vincelis: — Todėl, kad mama man 

sakė, kad jei būsiu mandagus, tu mane 
laikysi pas save vietoje vienos savaitės 
dvi.

Paukštytė savo broliukui: — Vladai, 
jei atspėsi, kiek riešutų aš turiu rankoje, 
tai aš tau visus 5 atiduosiu.
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Shflutai ės visame pasaulyje.
Latvijos skautų viršininko jubiliatas.

Šią vasarą porą dieną viešėjęs Kaune Latvijos skautą organi
zacijos viršininkas vyr. skautininkas J. Dombrovskis š. m. rugs. m. 
1 d. šventė savo darbuotės skautystėje 15 metą sukaktuves.

Vyr. sktn. Dombrovskis įstojo skautą organizacijon rusą skautą 
draugovėn dar 1916 m. Taline. Už didelius nuopelnus skautams, 
mūsą sąjungos šefas apdovanojo š. m. birželio mėn. 19 d. vyr. sknt. . 
Dombrovskį Lelijos ordinu.

Kas 7 berniukas buvo skautu.
Amerikos Jungt. Valstybėse yra dabartiniu laiku 1.247.493 

skautai (skaičius lygus ’/ž Lietuvos gyventojų). Nuo skautų įsi
kūrimo Amerikoje skautų eilėse buvo užregistruoti 4.277.833 
berniukai. Per šį 21 metų periodą Amerikoje buvo maždaug 
26.250.000 berniukų tarp 12 ir 17 metų amžiaus. Skaičius 
4.277.833 yra 16,3 nuošimtis visų berniukų skaičiaus. Tai išeina, 
kad maždaug kiekvienas septintas berniukas buvo kai kurį 
laiką skautų eilėse.

Skautų vyčių stovykla.
Š. m. rugs. m. 11—16 d. Belgijos B. P. skautai organizuoja 

stovyklą — mokyklą skautams vyčiams ir jų vadams. Reika
laujama, kad visi tuntai butų joje atstovaujami, taip pat norima, 
kad visų esamų būrelių vadai atvyktų į šią stovyklą. Darbas 
bus suskirstytas dviem dalim: praktiškas ir teoretiškas. Stovyk
los tikslas, duoti skautams vyčiams ir jų vadams naujų žinių ir 
naujų minčių, išjudinti skautus vyčius, duoti jiems medžiagos 
ateinančios žiemos veikimui.

Statistinės žinios.
Čekoslovakijoje yra 906 skautiški vienetai su 30—700 skau

tais skautėmis. (Čekoslovakijoje, kaip ir kai kuriose kitose ša
lyse, skautai ir skautės sudaro vieną organizaciją).

Čekų bei slovakų skautų yra 15—729, skaučių 1911, vil
kiukų 540, paukštyčių 86, vandens skautų 207, „Old skautų" 
969, skautų vyčių 291, rėmėjų 3200, įvairių vadų — valdininkų 
2853, specialistų instruktorių 700, draugininkų 925, skiltinin- 
kų 1406.

Čekoslovakijoje yra ir tautinių mažumtj skautų: žydų 1200, 
vengrų 980, vokiečių 159, ukrainiečių emigrantų (iš Lenkijos) 
175. Yra dar ir katalikų skautų organizacija su 552 skautais.

Visi Čekoslovakijos skautai ir skautės yra sujungti į vieną 
organizaciją „Svaz junaku skautu RČS".

1930 m. Čekoslovakijos skautai-tės buvo padarę 400 
stovyklų.

Skautai gamtos saugotojai.
Kanados skautams yra pavesta rūpintis Wawerley Parko 

(netoli Halifaks’o) rezervacija, kur žmonių neliečiami auga įvai
rūs žvėrys. Skautų globoje stirnos, lapės, zuikiai, vebrai ir kit. 
įvairūs žvėriukai puikiai gyvuoja.

Karinis pasiruošimas.
Prie vyriausio skautų štabo Lenkijoje yra specialus kari

nio pasiruošimo skyrius. Jis daugiausia kreipia dėmesio į šau
dymą, į priešdujinį ir priešlėktuvinį apsisaugojimą.

Skyrius organizuoja šaudymo apmokymą ir šaudymo kon
kursus, ragina skautus dalyvauti bendruose šaudvmo konkur
suose.

1931 m. buvo suruošęs specialius kursus paruošti instruk
torius, kurie galėtų varyti priešdujinio apsisaugojimo ir karo 
aviacijos propagandą tuntuose ir draugovėse. Kursus lankė 50 
skautininkų ir 15 skautininkių. Jie gavo tam tikrus pažymėji
mus. Skyrius išsiuntinėjo tuntams knygynėlius iš 25 knygučių 
apie dujų ir oro karą ir 6 sieninius paveikslus.

Nė viena valstybė nėra taip militari, kaip Lenkija, nė vie
noje skautų organizacijoje nėra taip daug dėmesio kreipiama į 
karinį pasiruošimą, kaip lenkų skautų organizacijoje.

Lenkų skautai mūsų Vilniaus krašte.
Mums įdomu žinoti apie lenkų skautus mūsų Vilniaus 

krašte. Skautai ten yra sugrupuoti į Chorągievv Wilenska. Jos 
sritis, Vilniaus ir Naugarduko vaivadijos. Čia yra 7 skautininkai, 
11 paskautininkų ir 1261 skautai, organizuoti 41 draugovėje. 
1930 m. buvo surengti kursai paskautininkams ir 16 stovyklų, 
kuriose buvo 357 skautai. Be to, per 1930 m. Vilniaus krašto 
dr-vės padarė 492 sueigas buste, 661 lauke, 404 iškilas, 49 nak
tines iškilas. Viso draugovių susirinkimų buvo 943.

Vilniuje skautus palaiko ne tik civile lenkiška visuomenė, 
bet ir kariuomenė. Vilniuje esąs 6 pėst. (legionų) pulkas yra 
oficialus 11 Vilniaus skautų T. Kosciuškos vardo draugovės 
globėjas.

Tarptautinės skautininką konferencijos š. m. liep- m. 24—29 d. d.
Vienoje dalyviai. Pirmoje eilėje viduryje (su lazdele) stovi K.

Baden-Powell’is.

1100 gerų darbelių kas dieną.
Nigerijoje prie Kryžiaus upės yra silpnųjų sanatorija. Joje 

vra veikli skautų draugovė, turinti 20 skautų. Skautai čia links
mi, turi savo klubą, jame jie susirenka linksmas skautiškas dai
neles dainuoti. Šie berniukai padaro bendrai per dieną po 1100 
gerų darbelių. Kiekvienas sergąs sanatorijos pilietis gauna kas 
dieną inzekciją po oda ir jam 2 syk matuojama temperatūra. 
Visiems ligoniams temperatūrą matuoti apsiėmė skautai. Tai 
ir yra jų kasdieninis geras darbelis. Reikia pažymėti, kad savo 
artimiems temperatūrą bematuodami skautai ir patys būna su 
pakilusia temperatūra, arba turi skausmą po padarytos in
fekcijos.

Bendradarbiauja.
Švedijoje yra dvi skaučių organizacijos: ,.Flickors scout- 

forbund“ ir „Sveriges K. F. U. K.". Šios dvi organizacijos pasku
tiniu laiku padarė žygių bendradarbiauti. Jos išrinko tam tikrą 
tarybą, kuri jas jungtų, jų darbą vienytų. Į tarybą įeina-4 nariai, 
po 2 nuo kiekvienos organizacijos. Jos renkamos 2 metams. 
Pirmininkė, iš eilės tai iš vienos, tai iš kitos organizacijos tarpo, 
renkama 2 metams. Klausimai sprendžiami 3/« balsų dauguma.

Ši taryba sprendžia įžodžio, įstatų, egzaminų, programos, 
mergaičių amžiaus ir tarptautinių santykių klausimus.

Praeitame tarybos posėdyje tarp kitko buvo priimtas 8-jo 
skaučių įstatų punkto pakeitimas — šio įstato redakcija pri
imta tokia, kaip kad ji yra pas švedų skautus — „Skautė yra 
skaisti savo mintyse, žodžiuose ir veiksmuose".

Teniso turnyras.
Ženevos skautų tarpe labai yra paplitęs tenisas. Šią vasarą 

jie organizuoja savo tarpe didelį teniso turnyrą tarp įvairių 
draugovių. Turnyre dalyvauja ir skautės.

Luzanos skautų nameliai.
Luzanos skautai patys sau pasistatė namelius. Juose yra 

virtuvė, didžioji salė ir dortuarai, kur gali miegoti 50 skautų. 
Š. m. liepos m. 5 d. buvo iškilmingas namelių atidarymas, ku
riame dalyvavo skautų vadovybė ir vietos civilės valdžios 
atstovai.

Reikia pažymėti, kad tai nėra vienintelis ar labai retas 
atsitikimas. Nedidelių savo pačių rankomis ir priemonėmis pa
statytų mažų namelių, trobelių, turi daug skautų draugovių ne 
tik Šveicarijoje, bet ir kitose šalyse: Anglijoje, Belgijoje, Pran
cūzijoje, Čekijoje.

Bendras pasirodymas.
3 Prancūzijos skautų organizacijos susidėjusios kartu Pa

ryžiaus kolonialės parodos proga organizavo didelį viešą skautu, 
pasirodymą Pershing'o stadione. Dalyvavo 7000 skautų. Buvo 
daugybė publikos; tarp jos maršalas Lyatey, kolonijų ministe- 
ris, ir daug kitų įžymių asmenų. Skautai parodė įvairių savo vei
kimo dalykėlių. Pasirodymas buvo puikus. Labai reikšminga 
yra tas, kad šis bendras 3 organizacijų pasirodymas liudija apie 
jų gerą sugyvenimą, bendradarbiavimą ir vienybę.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga. Redaktorius Ant. Saulaitis.
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Elementarinės žinios apie šach
matus.

Teko pastebėti, kad šachmatai 
skautų tarpe nėra populiarūs. O 
juk tai yra labai įdomus savo kom
binacijomis žaidimas. Čia yra sa
votiška galvojimo gimnastika. Ga
lima šachmatais užpildyti ir malo
niai praleisti laisvą nuo darbo lai
ką, kaip namuose, taip ir stovyk
lose: palapinėje arba medžių pa
vėsyje. Išmokus gerai šachmatų 
žaidimo, galima surengti draugo
vėje — skilčių tarpe turnyrą, to 6 
turnyro nugalėtojai rungsis su ki
tos draugovės nugalėtojais; vėliau 
padaryti turnyrą tarp tuntų ir jo 
nugalėtojai galėtų rungtis Kaune, 
skautų sąjungos šachmatų čempio
no vardui įgyti. $

Neabejotina, kad iš mūsų tarpo 
atsirastų labai gabių galvų šach- 
matams, kurios po poros metų ga- 
lėtų dalyvauti Lietuvos pirmeny- 5 
bėse, o vėliau ginti Lietuvos var
dą tarptautiniuose turnyruose. 
Taigi, broliai, vien tik noro ir pa
siryžimo, o mes daug ko nuveik- 1 
sim šioje srityje.

Trumpa šachmatų istorijos ap- 
. žvalga.

Kaip kiti žaidimai, taip ir šach
matai turi savo istoriją, kuria pra
dėjo daugelis žmonių domėtis, bet 
iki šiam laikui dar nėra apie juos 
visai tikrų žinių. Yra keletas pa
davimų, kurie nusako šachmatų 
kilmę iš Azijos, o laiką nukelia į 
tolimą praeitį.

Egipto skulptūroj buvo rasta 
atvaizduotų žaidimų, kurie yra 
panašūs į šachmatus. Buvo rasti 
taip pat ir dokumentai, rašyti 
anksčiau, kaip prieš tūkstantį me
tų, kurie liečia šachmatus. Bet tos 
epochos šachmatų žaidimas nebu
vo lygus šiandieniniam. Istorijos 
įvykiuose, jis, be abejo, daug kuo 
pasikeitė, ir net gali būti, kad 
šachmatų prabočiais yra šaškės.

Šachmatų istorija Europoje pra
sidėjo prieš tūkstantį metų ir jie 
didžiausį pasisekimą turėjo Ispa
nijoje — buvo mokslinčių mėgia
mi. Šachmatais žaidė, taip pat, di
dikų dvaruose, ricierių pilyse ir 
juos apdainuodavo poemose. Vė
liau jie perėjo į Italiją ir Prancū
ziją ir pagaliau jie visur išsipla
tino.

Šachmatai visuomet stengėsi at
vaizduoti karą tarp dviejų nedrau
gingų šalių, kuris yra vedamas tam 
tikromis taisyklėmis, bet nežino 
pasigailėjimo. Tas bus visai aišku, 
kai susipažinsim su žaidimo tai
syklėmis.

Šachmatų lenta.
Seniausias dalykas šachmatuose 

— lenta, šachmatų kovos laukas. 
Ji susideda iš 64 laukų — mažų 
kvadratų, sudarančių bendrai di
delį kvadratą. Šitie 64 kvadratai 
yra išdėstomi astuoniomis hori
zontalinėmis ir aštuoniomis verti
kalinėmis linijomis. Akių patogu
mui tuos kvadratus dažo paeiliui 
juoda ir balta spalva. Šachmatų 
lenta yra iš senų laikų tokia, kaip 
žemiau rodo brėžinys.

Labai svarbu, kad kiekvienas 
skautas, norintis išmokti šachma
tų žaidimo, gerai pažintų šachma
tų lentą: kiekvieną kvadratą jo in
dividualinėje padėtyje, taip pat ir 
kvadratų grupių padėtį. Šachma
tų lenta dalinama į tris dalis: vi
durį ir du kraštus. Pirma ir antra 
vertikalė kvadratų linija sudaro 
kairįjį kraštą; septinta ir aštunta 
— dešinįjį kraštą; trečia, ketvirta, 
penkta ir šešta — vidurį. Centrą 
sudaro keturi kvadratai, kurie ran
dasi ketvirtoj ir penktoj linijoj ir 
eilėj.

Pažymėti, kas dedasi lentoje, 
yra vartojamas matematiškas pa
žymėjimas, primenantis Dekarto 
kordinačių sistemą. Linijos, einan
čios iš apačios į viršų, žymimos rai
dėmis: a, b, c, d, e, f, g, h; eilės, ei
nančios iš kairės pusės į dešinę — 
skaitlinėmis: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
Dabar galima kalbėti apie a lini
ją, apie b liniją iki h linijos, arba 
apie 1 eilę, 2 eilę iki 8 eilės. Mes 
matome, kad kiekvienas kvadra
tas priklauso tiktai vienai linijai ir 
vienai eilei ir todėl mes galime aiš
kiai atvaizduoti jo geometrinę pa
dėtį. Pavyzdžiui, kvadratas b 5, tai 
susikirtimas linijos b su penkta ei
le. Yra priimta žymėti pirmiau ra
šant raidę, o vėliau skaitmenį, pa
vyzdžiui: b 5, bet ne 5 b.

Matematikos sistemos pažymė
jimais, lentos padalinimą į dalis,

Skruzdžių daina.
Paryžiaus priemiestyje Kurbe- 

vua gyvena viloje su dideliu sodu 
mokslininkas, kurio vardo laik
raštis kol kas nesako. Jis tyrinėja 
skruzdyną sode ir užsiėmęs da
bartiniu laiku bandymu, apie kurį 
mintis matomai neatėjo į galvą 
Meterlinkui, kai jis rašė savo gar
sią knygą apie skruzdės.

Kaip žinoma, radio technika 
padarė pastaruoju laiku didžiulę 
pažangą. Rastas būdas pagauti ir 
perduoti nepaprastai trumpąs ban
gas, kelių milimetrų ilgumo.

Bet mokslininkas Kurbevua tuo 
atradimu nepasitenkino. Jis išra
do prietaisą, pagaunantį bangas 
vienos dešimtosios milimetro il
gumo. Pamanius, kad skruzdės 
kalba ir net dainuoja, liko tik iš
bandyti prietaisą.

Iš pradžios žurnalistei buvo pa
rodyta sode didžiulė skruzdžių 
kupeta. Tūkstančiai smulkučių 
darbininkų erzėjo ir bėgiojo į vi
sas puses, tempdami šiaudelius, 
žoleles, visokius smulkius niekus...

Mokslininkas padėjo ant kupe
tos nedidelę pailgą dėžutę ir nu
vedė žurnalistę į namus, kame 
laboratorijoje buvo pastatytas 
jautrus radio priėmėjas.

Pasuko suktuką ir prietaisas 
ėmė veikti, užrašydamas skruz
džių, krutėjusių ant kupetos sode, 
kalbą...

— Iš pradžios tai buvo neaiš
kus, duslus triukšmas, — pasako
ja žurnalistė, buvusi stebėtiname 
bandyme. — Labiausiai tai buvo 
panašu į didžiulės žmonių minios 
tolimą triukšmą. Buvo galima at
skirti atskirus trumpus šūktelėji
mus, šaukimus, liepimus...

Pagaliau, ,,minios triukšmas“ 
buvo perviršytas skambaus dai
navimo su keistais perėjimais nuo 
eiklaus pianisimo iki džiugesingai 
šūkaujančių garsų. Gal būt, tie per
ėjimai atitiko darbo silpnėjimą ir 
įtempimą. Kas žino?

(Arėjas Vitkauskas).

kaip yra aukščiau paminėta, gali
ma atvaizduoti taip: kairįjį kraštą 
sudaro linijos a ir b, dešinįjį — g ir 
h, vidurį — c, d, e ir f; centrą — 
keturi kvadratai: d 4, d 5, e 4, e 5. 
Šachmatuose yra kalbama ir apie 
lentos kraštus, kuriuos sudaro a ir 
h linijos, 1 ir 8 eilės, a 1, a 8, h 1, 
h 8 vadinasi kampiniai kvadratai.

Šachmatistas visų pirma turi 
gerai išmokti greit ir teisingai žy
mėti ir surasti kvadratų geometri
nę padėtį lentoje.

Kviečiu visus, norinčius išmokti 
šachmatų žaidimo, pasidaryti šach- 
matiĮ lentą ir gerai ją išmokti.
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Atskiro uis kaina 30 et

Skyrių veda vyt. skilt. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI. 
Užd. nr. 87. 

Atsiuntė V. Miliūnas iš Vilkaviškio.
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Šachmatų karaliaus ėjimu perskaityti 
žinomą posakį. 

Užd. vert. 2 tšk.

Užd. nr. 88.
Atsiuntė Ste — Pilis iš Kaišiadorių.

Šarada.
Esu gyvybės aš šaltinis, 
Kurį vartojat jūs.
Pridėkit mažą ženkliuką
— Nesantaika bus.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 89.
Atsiuntė J. Sakalauskas iš Daršūniškio.

D 1, 2, 1, 3, 4;
2) 5, 6, 5, 6, 4;
3) 6, 7, 6, 8, 6;
4) 3, 9, 3, 10, 8;

- 5) 8, 6, 8, 6, 10;
6) 6, 11, 6, 12, 6;
7) 1, 3, 1, 2, 5.

Vietoj skaičių įstatykit raides ir gau
kit: 1) giminė, 2) gėrimas, 3) įrankis, 4) 
perblokšti, nustumti, užvaryti, 5) įvardis, 
6) nelaimės išraiška ir 7) surask.

Skaitant iš viršaus į apačią pirmoj ir 
trečioj eilutėj išeina tas pats žodis.

Užd. vert. 3 tašk.

Šias juosteles galima perkelti ir stum
dyti aukštyn ir žemyn, taip, kad, skai
tant iš kairės į dešinę, išeitų 4-rių eilu
čių strofa: „Lietuviais esame mes gimę"... 
ir 1.1. Pasistenkit, nurodę tvarką stum- 
dymo ir perkėlimo, perskaityti visą 
strofą.

Užd. vert. 3 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 82.

Stačiai: 1) bananas, 2) šapalas, 
3) šakalas.

Gulsčiai: 1) Zarasai, 2) rašalas, 
3) fazanas.

Taip reikia supiaustyti į penkias dalis 
ir sudėti kvadratą.

Užd. nr. 84.
Vakaras, karas, aras.

, Užd. nr. 85.
Gulsčiai: 1) sąjunga, 2) krata, 3) 

ašara, 4) ąžuolas, 5) sūris ir 6) žilis.
Stačiai: 6) žarna, 7) arija, 8) aša

ra, 9) audra, 10) alkis ir 11) žilis.

Užd. nr. 86.

„SKAUTŲ AIDO" ADMINISTRACIJOJE 
GALIMA GAUTI:

1) Daugspalvį dailininko p. Žmuidzi
navičiaus paveikslą „Skautų stovykla". 
Kaina 75 cnt., su prisiuntimu 1 lit.

2) Gražų paveikslą „Šv, Jurgio diena". 
Kaina 75 cnt., su prisiuntimu 1 lit.

3) Lietuvos žemėlapį (spalvotą). Kai
na 20 cnt., su prisiuntimu 25 cnt.

4) Liet, skautų brolijos statutą. Kaina 
1 litas, su prisiuntimu 1 lit. 10 cnt.

5) Skautų žaidimus. Kaina 50 cnt., su 
prisiuntimu 55 cnt.

6) vilkiukų ženkliukų po 50 cnt., su 
prisiuntimu 55 cnt.

7) Sutartinius žemėlapių ženklus (būti
na skautams, kurie ruošiasi į I-mą patyr. 
laipsnį). Kaštuoja tik 25 cnt. lapas., su 
prisiuntimu 30 cnt.

„Skautų Aido“ administracija siunčia 
į provinciją ir apdėtu mokesčiu, priskai- 
tydama persiuntimo išlaidas. Pageidauja
ma, tačiau, pinigus gauti ;š kalno.

Kas čia toks stovi ?

Mneiis“
zn ouįSAįjsibou rep suną ‘stųrmąs —

. Užd. nr. 90.
Atsiuntė J. Vilčinskas iš Vilkaviškio.

Kūdra, ūdra.

Praeitam užd. sprend. konkurse (už 
užd. nr. nr. 52 — 81) laimėjo skirtas do
vanas šie asmenys:

1) A. Labutis — kuprinę, 2) J. Vil
činskas — diržą, 3) A. Gustaitis — kup
rinę, 4) V. Miliūnas — peiliuką, 5) J. Kli
mavičius — peiliuką, 6) J. Daniliauskas 
— kirvuką, 7) E. Augustaitis — kirvuką,
8) J. Sakalauskas, 9) Ste — Pilis ir 10) K. 
Kiaunis po „Skautų Aido" prenumeratas 
visiems 1931 mt. nuo pirmo numerio. 
Laimėtojai su užd. sprend. atsiųskit savo 
antrašus.

ATSAKYMAI.

Visiems. Už šio „Sk. A." nr. teisin
gai išspręstus uždavinius burtų keliu du 
sprendėjai laimės po skautišką peiliuką.

Uždavinių autoriai už kiekvieną įdėtą 
uždavinį įeina į šį burtą.

Sprendimus siųsti iki š. m. rugsėjo 
mėn. 13 d.

1) Vyro vardas, 2) Europos upė, 3) Už užd. nr. nr. 82 — 86 burtų keliu 
gardus daiktas ir 4) nelaimė. laimėjo knygas šie asmens: V. Federavi-

Užd. vert. 2 tašk. čius. A. Vornikaitis ir E. Treigys.

„VILNIAUS' spaustuvė Kaune. Nepr^i>somybės a.;.štė 2 Telet. 776.-
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