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Iš musų gyvenimo.
Centre.

— IX.27. grižo vyt sktn. pulk. Ša- 
rauskas. '

— Suvažiavo beveik visi vyr. sk. štabo 
nariai. Darbas eina pilnu tempu. Daromi 
posėdžiai, pasitarimai ir p. Paruošta vei- 
'kimo programa ir baigiama ruošti sąma
ta sekantiems darbo metams.

— Iš provincijos universitetan atvyko 
daug skautų-čių ir jų vadų. Jų vieni Įsi
registruoja Kauno., raj. tuntan, kiti Įėjo 
į kontaktą su vyr. sk. štabo Įstaigomis 
ir čia dirba. Vėl kiti buriasi į studentų 
skautų ir skaučių vienetus. Provincijos 
broliai gailisi išleidę savo bendradarbius, 
tačiau laik. sostinės skautams-ėms atvyku
sieji yra taip pat pageidaujami.

— Jūrų skautinink. Labanauskas Povi
las ir jūrų paskautininkas Kuizinas Vy
tautas, š. m. rugpiūčio m. 8 d. kaipo baigę 
Italijos karališkojo laivyno mokyklą Li
vorne., yra pakelti į jaunesniojo leitenan
to laipsni. Stažui atlikti jie komandi
ruojami į švedų karo laivyną, kur šio
mis dienomis išvyksta. Sktn. P. Laba
nauskas vasarą apie du mėnesius sun
kiai sirgo.

Turim savo krautuvę.
Šiomis dienomis prie vyriausio skauto 

štabo Įsteigiamas skautiškų reikmenų 
tiekimo skyrius, turįs tikslą už atitinka
mą atlyginimą aprūpinti Lietuvos skau- 
tus-tes skautiškajam darbui reikalingo
mis reikmenėmis.

Skautiškų reikmenų tiekimo skyriaus 
įsisteigimo lėšas sudaro: a) skautiškų 
reikmenų tiekimo skyriaus įsisteigimo 
rėmėjų pašalpos ir paskolos, b) vyriau
sio skautų štabo pašalpos ir c) Įvairios 
kitos pajamos.

Skautiškų reikmenų tiekimo skyrių 
veda ir už jo tvarkymą atsako Vyriau
sio Skautininko paskirtas asmuo. Šis 
skyrius yra vyr. sk. štabo ūkio dalies 
vedėjo prižiūrimas.

Skautiškų reikmenų tiekimo skyrių 
ateityje numatoma išplėsti Į skautišką 
koperatyvą ar krautuvę.

Pradžiai lėšų paskolino centro skau
tininkai ir vyr. sk. štabo bendradarbiai. 
Jau darbas pradėtas. Sudarytas turimų 
prekių kainoraštis, kuris išsiuntinėjamas 
vienetų vadams.

Tiekimo skyriaus adresas: Kaunas, Ne
priklausomybės aikštė nr. 2, bt. 1. 7 ei. 
4071,

Susirgo tuntininkas.
Klaipėda. Mūsų raj./tunt. tuntininkas 

sktn. M. Kukutis susirgo ir išvyko gydy
tis Į karo ligoninę Kaune. Laikinai jį pa
vaduoja p. Tamaševičius. Pk.

Panevėžys.
— Reforma. Visose Panevėžio mie

sto skaučių draugovėse yra numatomos 
draugininkės nebe mokinės, bet vyres
nės. Taip pavyzdžiui, 1-osios Birutės 
dr-vės vairą perėmė vyr. skautė mokyti 
p-lė Muigmaitė, Živilės dr-vės — mokyt, 
p-lė Danilavičiūtė. Iš naujų draugininkių 
daug tikimasi. ' '

— Mirgos dr-vė. Grįžusios iš atostogų 
' . mirgie ės ėmė visu smarkumų dirbti. Jau 

padarytos dvi draugovės sueigos, vienas 
konkursinis žaidimas mieste ir vienas 

Skaistakalny (parke). Vadovaujant jaunai, 
bet veikliai ir energingai draugminkei 
vyr. skilto- D. Januškaitei, draugovė per
eitų mokslo metų gale iš suiuoštp va
karo pelno įsigijo ‘puikią vėliavą. Šįmet 
manoma smarkiai minėti savo 6-rių gy
vavimo metų sukaktuves. Bravo, mirgie- 
tės!

1 Skltn. B.

Ir mes kratam.
Ilgai snaudę Marijampolės rajono tun

to skautai, gavę naują energingą tunti- 
ninką leitn, Milių, atgijo ir pradėjo 
smarkiai dirbti. Ypač gerai veikia skau
tai berniukai, vadovaujami Įeito. Ake
lio. Dabar Marijampolės tunte yra dvi 
skautų draugovės ir skautų vyčių Sim. 
Daukanto būrelis. Skautams vyčiams 
vadovauja vyr. skilt. Petkevičius, skau
tų 1-ajai Kar. Juozapavičiaus (buvusiai 
Bijūno) draugovei — paskiltin. J. Toto
raitis, o Il-ajai D. L. K. Kęstučio drau
govei — skiltn. J. Mačiulis. Skautai vy
čiai į Marijampolę atvyko tik šiemet, 
bet žada daug dirbti. Seniausia yra 1-oj 
Kar. Juozapavičiaus dr-vė, pirmiau tu
rėjusi Bijūno vardą. Ši draugovė atei
nančių metų balandžio m. švęs savo 
5-rių metų veikimo sukaktuves.

.• Vyt. Muntėnas.

Tautos šventė.
Radviliškio skautai Tautos šventę ap

vaikščiojo kartu su visomis organizacijos.
Ant karių kapo uždėjo mūsų sesutės 

skautišką vainiką, kuris buvo labai gra
žus. Skautai prižiūrėjo tvarkos, kad mi
nia nesigrūstų, ir be to, visur buvo pasi
ruošę patarnauti kiekvienam artimui.

Vilkas.

Gegužinė.
Kvetkai. (Rokiškio r. t.). Atsk. „Saka

lų“ skiltis nesnaudžia. Rugp. m. 16 d. 
įvyko antra šių metų gegužinė, kuri pa
sisekė gan gerai, kartu suteikdama „sa
kalų“ kasai piniginę paramą. Be to, per 
gegužinę įvyko futbolo rungtynės tarp 
Kvetkų ir Suvainiškio komandų. Tenka 
pabrėžti, kad gegužinė gera tvarka ir ža
vingumu sudomino visuomenę.-

Senas sakalas.

Iš Skuodo.
Š. m. rugs. m. 6 d. atsisveikinome su 

geru skautų prieteliu vidurinės mokyk
los direktorium p. Eidėnu, kuris iškelia
mas Vilkaviškin gimnazijos direktoriumi. 
Padėkoję už padėjimą skautiškame darbe, 
įteikėme gėlių pluoštą ir sušukome garsų 
valio.

Rugs. m. 7 d. skautai-tės surengė 
mokiniams literatūrinį vakarėlį. Pažymė
tina, kad visa programa buvo skautiška. 
Šiais metais Skuodo skautų-čių jėgos 
žymiai padidėjo, nes Skuode atidaryta 
penktoji klasė.

Vyriausio št. nutarimu Skuodo skau
tų-čių vienetai dabar priklausys Klaipė
dos r. tuntui. Žiedas.

Skautų rėmėjai.
Š. m. rugs. m. 20 d. Užpalių viduri

nėje mokykloje įvyko skautams remti 
dr-jos skyriaus smeigiamasis susirinkimas. 
Į valdybą išrinkti garbingi ir darbštūs už- 
paliečia■: vidurinės mokyklos direktorius 

p. Misevičius, tos pat mokyklos moky
tojas p. Tomkauskas ir energinga, darbšti, 
tikrai skautiškos nuotaikos, ponia Prans- 
kevičienė.

Įsikūrus skautams remti draugijai, ti
kimės, kad Užpalių skautų gyvenimas 
palengvės. Iki šiol iš niekur neturėdami 
paramos, jie sunkiai laikėsi. Dabar skau
tams remti draugųa teiks jiems ir mate
rialinę ir moralinę pagalbą.

Senas skautas.

Liepsnojo laužas!
Š. m. 1X.20. — sekmadienio vakare 

Utenos skautai-ės surengėme Utenos 
visuomenei didelį ir turiningą laužą.

Sekmadienį visą dieną lijo, bet vos 
tik debesys nuklydo už horizonto ir 
auksiniai besileidžiančios saulės spindu
liai dar puošė pušų viršūnes, o jau skau
tai pleškinome didelį laužą. Apie laužą 
susispietė daugybė besišypsančių veidų.

Čia skautai, o toliau svečiai, primity
viškai susėdę aplink laužą, padainavome 
apie 30 dainų, klausėmės sktn. V. Eino- 
rio pašnekesio, „mildietės“ pašoko si
dabrinėje laužo nušviestoje aikštėje bale
tą „Miškų dukros“, o Bas. dr. skautai 
suvaidinome keletą linksmų komedijų.

21 vai. laužą baigėm, sušukome sve
čiams valio, užtraukėme „Eisim broleliai 
namo“... ir susitvarkę dainuodami parvy- 
kome į Uteną. Nors toks laužas ute
niškiams pirmutinis, bet pasisekė puikiai! 
Pasasario sulaukę surengsime daugiau 
tokių laužų. Skltn. St. Bulota.

Klausykime radio sueigų!
Šiais laikais radio patapo galingu 

įrankiu mokslo, lavinimosi ir propagan
dos srity. Atsižvelgiant į tai, Radiofono 
vadovybei sutikus, ir buvo kiekvieną 
sekmadienį įvesta radio skautų sueigos. 
Mes jas turime ir dabar. Ar jos įdomios 
ir naudingos, ar reikalinga reformų, ge
riausia gali spręsti tų sueigų klausytojai. 
Ir buvo tikėtasi, kad klausytojai bendra
darbiaus, duos paklausimų, reikš savo 
pageidavimus skautų sueigų vedėjui. Kai 
kas šį bei tą atsiunčia, dažniausia kroni
kos žinutes, ar pan. Sunku spręsti kas 
čia kaltas? Ar gi gali skautai-ės, kurie 
nuolatos nusiskundžia, kad mažai gau
na žinių, informacijų, per retai girdi 
skautišką žodį iš centro, imti ir pamiršti 
tas kiekvieną sekmadienį įvykstančias 
skautų sueigas per radio?

Dabar norima išdirbti radio sueigų 
programą ilgesniam laikui. Norima, kad 
tos sueigos būtų tarytum skautiška mo
derniška mokykla. Išdirbtą programą 
paskelbti visiems, kad jąja galėtų kuo 
didesnis skaičius pasinaudoti. Programą 
išdirbant labai svarbu sueigų klausytojų 
balsai. Taigi, skubiai siųskite visus savo 
pageidavimus vyriausian skautų štaban 
sueigų vedėjui. (Kaunas, Nepriklauso
mybės aikštė 2).

Tik tada sueigos galės būti naudingos 
ir galės atlikti savo paskirtį, kai tose 
sueigose dalyvaus visi skautai-ės, ir da
lyvaus aktyviai, t. y. ne vien klausys, bet 
paklausę pareikš savo pasitenkinimus ar 
nepasitenkinimus sueigų programa, jų 
išpildymu ir t. t.

Geras skautas-ė, tuo labiau skautas 
vadas, turi įtraukti savo sekmadienio 
darbų programon — iškausyti 20 min. 
radio skautų sueigą.

Sktn. VI. Kviklys.

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

Nęsunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir už skel- 
bųjių turinį neatsako.

Red. ir adm.: Kaunas, Nepriklausomybės a. 2, tel.40-71.
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18 (75) nr. Kaunas, 1931 m. spalių mėn. 1 d. IX metai

mokinio ienocci.ščio
(Spalių m. 9 diena.

„Jis atvažiavo iš Vilniaus. Jau vien 
brangios sostinės vardas privertė smar
kiau plakti mano širdį... Ėjau pas jį ir 
bijojau. Ko? Pats tikrai negaliu pasakyti. 
Aš per mažas, kad suprasčiau visą politi
nės kovos painiavą, kad suprasčiau, ko
dėl taip, o ne kitaip valdosi pasaulis, ko
dėl nežiūrint į tai, kad mes kiekviena 
proga šaukiame visų valstybių valdo
vams, jog:

„Mes be Vilniaus nenurimsim!“... Vis 
dėlto mūsų šauksmo niekas neišklauso... 
Vadinas, reikia ko kito, bet ko, mano 
menkas gyvenimo patyrimas nesako. Ir 
todėl pradedu suprast, kodėl aš jaudi
nuos. Aš paklausiu jo — mokytojo iš 
Vilniaus...

Priėjau namą. Pasikėliau į antrą aukš
tą. Ties durimis apsižiūrėjau, ar tvarkin
ga mano uniforma ir nedrąsiai paskam
binau.

— Ar negalėčiau matyti pono K.?
— Tamsta iš X... tunto?
— Taip.
— Tamstos laukia.
Manęs laukia! Džiaugsmas iššiepė 

mano lūpas. Tuoj įgavau daugiau pasi
tikėjimo. Manęs laukia, kaip didelio. Na, 
pagaliau, ar aš mažas?.. Atsidaro durys. 
Jis. Neaukštas, šviesiomis aštraus žvilgs
nio akimis; maloni šypsena lūpose... Iš
tiesia ranką, sodina, kalba.

— Tyčia pakviečiau... Noriu pasikal
bėti... Aš matau, kad ir tu tą pat jauti, 
kaip ir aš: mes tik 100 kilometrų atskirti, 
o kodėl taip tolimi viens nuo kito?

Aš noriu jam kažką pasakyti, bet ne
drąsiai nuleidžiu akis. Jis vėl kalba:

— Žinau. Jūs, skautai, ypač atjaučiat 
tą žaizdą, kuri padaryta mūsų tėvynei. 
Jūs — būsimieji jos gynėjai ir tautos va
lios vykdytojai. Pasakyk. Šiandien spalių 
9-oji. Ar tu pagalvojai, šią skaudžią die
ną, kad jau 11 metų tavo broliai atskirti 
nuo motinos ir sunkų jungą velka? Pasa
kyk, ar tavo sąmonėj yra mintis, kuo tu 
galėtum prisidėti prie Vilniaus atvada
vimo?

— Mokytojau, — tariau jam virpančiu 
balsu, — tikiu, kad mano širdis plaka 
vienodai su mano draugų širdimis, o vi
sos jos paskirtos tėvynei. Mes per jauni, 
kad galėtume patys imtis kokių nors žy
gių, bet mes augame... Augame persiėmę 
viena mintimi: „Nėra Lietuvai gyvenimo 
be Vilniaus ir Vilniui be Lietuvos!“ Mes 
dar maži, bet kai išaugsime, būsime ga
linga armija. Mes dar maži, bet mūsų 

širdyse didi tėvynės meilė, didelis pasi
ryžimas...

— Taip. Tavo žodžiai verčia tikėti 
darbais. Bet aš girdėjau, kad kai kas iš 
jūsų ir kitaip galvoja.

— Negali būt, mokytojau. Mes žinom, 
ką lenkai daro su lietuviais Vilniaus 
krašte, kaip jie persekioja žmones, kan
kina moksleivius, draudžia net kalbėtis

Į Vilnių!
Nors ūkanos draikos, taip tamsu, klaiku, 
Keliaujame mes tiesiuoju taku.
Mintyse kiekvieno: Vilnius — sostinė — 
Širdyse gi obalsis: Dievui, Tėvynei.

Mes turim įžengti į sostinę mielą, 
Prikelti iš miego mūs' Lietuvos sielą 
Nuplėšti ten arą ir Vytį iškelti
Ir lenkus skriaudikus Varšuvon ištremti!

Į toląjį kelią, į žygį garbingą,
O Viešpats palaimins jį ranka laiminga, 
Ei, skautai, turėsim mes greitai keliauti 
Ir mylimą sostinę — Vilnių atgauti.

Į Vilnių! Į Vilnių! Tad broliai pirmyn!
Jau skamba trimitai ir girdis balsai, 
Prisiekim iškėlę tris pirštus aukštyn: 
Atgauti mūs' Vilnių ir mirti narsiai!

Svajonių Karalaitė.

lietuviškai; mes žinome, kad lenkai drau
džia mokytis lietuviams lietuviškose mo
kyklose ir verčia vaikus eiti į lenkiš
kas...

— Na, ir tu manai, kad vaikai išsi
gąsta?

— Aš nežinau...
— Ne tik neišsigąsta, bet su dar di

desniu pasiryžimu kartais slapta moko
si... Tėvams uždeda pabaudas, kartais pa
skutinę karvę iš jų atima ir jie vis. dėlto 
nežiūri jokių sunkumų ir drąsiai siekia 
savo tikslo: mokslo! Tik mokslas ir 
apsišvietimas mūsų tautos laimės pa
grindas. Ir todėl man malonu matyti, kad 
laisvoj Lietuvoj dešimtis tūkstančių moks

leivių. Tiesą sakai, — tai armija, kuriai 
jokie priešai ir vargai nebus baisūs. Nu
rimk, mano jaunas bičiuli, dideli istoriš
ki įvykiai ne kasdien būna. Išauš ir Vil
niaus kraštui laimės ir laisvės diena, tik 
mes turime būti jai pasirengę.

— Ką mes turime daryti, mokytojau?
— Šviestis, mokytis, nuolatos atminti 

pavergtus brolius, nors mintimi bendrauti 
su jais ir branginti lietuvio vardą. Jūs čia 
pripratote prie laisvės, nebejaučiate, kas 
tai yra kentėti vien dėl lietuvio vardo. 
Tik pagalvokite: Vilniuj mus persekioja 
vien dėl to, kad lietuviais esame. Vilniuj, 
kuris iš amžių buvo Lietuvos valstybės 
centras, mes, jo šeimininkai, esame blo
gesnėj padėtyj, negu menkiausias įna
mys. Jūs patys galite suprasti, kad mes, 
kaip paukštelis narve, žiūrime į šiaurę — 
laisvąją Lietuvą ir ilgimės, ilgimės... Bet 
mes nenuleidžiam beviltiškai rankų. Mes 
žinome, kad nieko nėra be didelių pa
stangų, ir todėl mes dirbame. Dirbame 
dieną ir naktį, Ir jūs dirbkite. Spalių 9-oji 
teprimena jums, kad dar daug pasauly 
klastos ir neteisybės. Mokslo ir meilės 
šviesa jas išsklaidys. Nereikia tą dieną 
liūdėti ir gedėti. Liūdesys stumia mūsų 
sielą žemyn, o nekelia jos kilniems žy
giams. Mes turime kaupti energiją ir pa
siryžti. Tik pasiryžus padaromi dideli 
darbai. Mes turime įsąmoninti kiekvieną 
lietuvį, kad menkiausia jėgos dalelė nu
kreipta ne į vieną tikslą — Vilniaus va
davimą — tolina tą laukiamą dieną. Jūs, 
— skautai ir tuo jau viskas pasakyta. 
Jūs esate geriausi Lietuvos sūnūs. Aukš
tai iškelkite tėvynės galybės vėliavą, kai 
eisite į kovą dėl teisybės jai. O kol jūs 
esate jauni — didžiausias jūsų ginklas — 
mokslas. Jūs čia laisvoj Lietuvoj turite 
viską, mes ten — pavergtam Vilniuje — 
nieko neturime; jūs čia esate turtingi, 
laimingi ir laisvi, mes apiplėšti, skriau
džiami ir pavergti..., bet mes nesiskun- 
džiame, mes žinome, kad taip bus neil
gai, kad reikia tik vieno balto vyties 
šuolio ir šimtas kilometrų, skiriančių 
Kauną ir Vilnių, išnyks, kaip nebuvę... 
Laukiame jūsų išaugant, skautai.

Aš nieko nepaklausiau daugiau. Aš 
buvau sužavėtas ir sujaudintas. Girdė
jau tai, kas visumet buvo mano sieloj, 
bet tai kalbėjo jis, mokytojas iš Vilniaus.

Laukiu balto Vyčio šuolio!
P. Ž i e d .

<
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Geras darbas Vilniui.
Prieš vienuoliką metų mūsų 

kraštą ištiko sunkus smūgis. Ne
geras pietų kaimynas klastingu 
žygiu okupavo mūsų senąją sosti
nę, Didįjį Vilnių.

Jau 11 metų Lietuva sužalota. 
Tiek pat metų kaip kiekvieno tik
ro lietuvio širdyje gyvena sopulys 
ir neramus ilgesys.

Kraštas ilgisi atplėštosios kūno 
dalies...

Skaute! Tu jaunutis jaunuoli! 
Tu neatsimeni arba gal labai mig
lotai prisimeni tą rūsčią dieną, ka
da Vilnijos kūną ėmė kapoti len
kiškas padas... Bet tu trokšti ir 
esi pasiryžęs sulaukti dienos, kad 
pats galėtumei laisvai, niekeno ne
varžomas, susitikti su vilniečiu 
broliu Vilniuje ar Laisvoje Lietu
voje. Tu tiki tą dieną netrukus 
ateisiant.

Kuo tu pateisini savo troškimą 
ir viltį?

. . . Aukščiausias Viešpatie, išklausyk mūsų 
maldų ir prašymo . . .

Darbu.
Kiekvienas troškimas — tuščia 

svajonė, jeigu jis nėra grindžiamas 
darbu.

O šiuo atveju kokiu gi darbu 
turi pagrįsti savo troškimus skau
tai?

Planingu ir tik Vilniui skirtu 
darbu.

Kiekvieną dieną skautas pa
daro gerą darbelį. Darbelis — jo 
kasdieninis įpratimas, jo sielos 
maistas; tas keleivis, kurio pėd
sakai veda tobulėjiman. Taigi, pa
daryk nors vieną gerą darbelį me
tuose skirtą Vilniui.

10.000 protų! 20.000 rankų! Su- 
kruskit, padirbėkit! Kiekvienas 
Vilniui skirtas darbelis suartins 
jus labiau su Vilniaus vadavimo 
idėja ir priartins mūsų sostinės 
Laisvąją Dieną.

O tiems darbeliams plati dirva 
daug temų. Kad būtų kiek aiškiau, 
duosim keletą konkrečių nurody
mų.

Pirmiausia, imdamas ką nors 
dirbti, turi suprasti kuriam tikslui 
tą ar kitą darbą dirbi. Taigi ir čia. 
Jei imies gero darbelio Vilniui, 
būtinai turi su Vilniaus klausimu 
susipažinti arčiau. Vadas aiškina 
skautams, o skautai įvairiais bū
dais savo žinojimą pateisina. Per
skaityk esamą Vilniaus klausimu 
literatūrą. Susipažink su Vilniui 
Vaduoti Sąjungos uždaviniais ir 
juos paaiškink nors vienam to ne
žinančiam žmogui. Per metus įsi
gyk paties uždirbtais pinigais nors 
vieną Vilniaus klausimu parašytą 
knygą, gražiai įrišęs pasidėk pa
garbioj vietoj ant savo stalelio ir 
dažnai skaityk. Jei esi gabus, pa
rašyk Vilnių liečiančių apysakai
čių, eilėraščių, dainelių ir juos 
skaityk draugovės arba skilties su
eigose. Sugalvokite ir išmokę savo 
sueigose demonstruokit Vilnių pri
menančių gimnastikos pratimų, pi- 
ramydžių, gyvųjų paveikslų.

Piešiniais, lipdyba ar iš medžio 
skobtuotais dalykėliais iliustruo
kite scenas bei įvykius iš Vilnijos 
gyvenimo praeityje, dabar ir atei
tyje. Čia gali reikštis ir simbolinė 
kūryba. Pagaminkite dovanėlių, 
kurias galėtumėte įvairiomis pro
gomis įteikti atskirtojo krašto 
broliams. Tai sudarys jiems dide
lio džiaugsmo. O dovanėlėms te
mų — platybė! Įvairiausi mezgi
niai (pirštinaitės, pančiakėlės, 
megztiniai ir k.), skarutės, nosi
nėlės, sporto marškinėliai, getre- 
lės, knygoms dėti kuprinėlės, juos
tos, rankšluostėliai ir t. t... Vis tai 

iš lietuviško lino ar vilnos su atitin
kamais išsiuvinėjimais, pagražini
mais, mūsų artimumą primenan
čiais ženklais. Įvairios kolekcijos, 
planai, diagramos, modeliai, spor-

Vilniuje yra daug gražių architektūros 
paminklų, ypač puikių yra bažnyčių.

to įrankiai, medžio dirbiniai (šaukš
tai, kryželiai, rašomiems daikte
liams sudėti, klumpės ir kt.) daug 
gražių temų duoda mūsų berniu
kams.

Organizuojant skautų darbelių 
parodas būtinai įrengti Vilniaus 
skyrių, kur kiekvienas skautas 
savo draugovės stale galėtų išsta
tyti paties pagamintą tokį ar ki
tokį darbelį. Tuos darbelius pagal 
jų paskirtį surūšiuoti ir sudėstyti 
grupėmis.

Skilčių, draugovių ir tuntų su
eigose padaryti trumpą Vilniaus 
valandėlę: sudainuoti dainelę, su
šukti šūkį.

Visa, kaip ir kur galima Vilniui 
patarnauti, čia ir nesuminėsim 
Davėm tik keletą konkrečių it 
bendresnių nurodymų. Jūsų daly
kas konkrečiau pagalvoti ir savo 
mintis realizuoti. Jūsų daug. Jū
sų 10.000!

Pamąstykime ir padirbėkime!
K. P.
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Vilniečių mokinių 
skerdynes.

Ne visi dabartiniai jaunieji skaitytojai gali atsiminti, kas 
buvo rašoma prieš 10 metų lietuvių laikraščiuose, ne visi tais 
laikais dar galėjo ir mokėjo skaityti. Šiandien tenka priminti 
ir tiems, kurie tais laikais skaitė ir tiems, kurie dar negalėjo 
pasemti žinių iš spaudos.

Prieš 10 metų visa lietuvių spauda plačiai rašė apie spa
lių 1 dienos skerdynes, kurios įvyko Vilniuje.

Kas buvo tos skerdynės ir kas buvo tuomet skerdžiamas?
Ne vienas mokydamasis lietuvių tautos istorijos atvertė 

ir Kražių skerdynių lapą, ne vieną gal šiurpas pagavo skaitant 
apie tai, kaip rusai kazokai žiauriai kankino ir mušė lietuvius, 
ginančius savo šventuosius rūmus, ginant bažnyčią.

Arčiau Šiaulių gyvenantieji gal bus girdėją, kaip vokie
čiai okupavę Lietuvą žiauriai pasielgė su Šiaulių gimnazijos 
mokiniais, ginančiais savo gimnazijos rūmus, tačau mažiausia 
gal bus girdėję apie žiauriausias skerdynes, Įvykusias Vilniuje 
1921 m. spalių m. 1 dieną.

Nuo vokiečių okupacijos laikų vilniečiai lietuviai turėjo 
Įsisteigę gimnaziją. Tai buvo pirmoji gimnazija Lietuvoje po 
Didžiojo karo, ar teisingiau dar karo metu įsteigta ir veikti 
pradėjusi. Sunkus buvo gyvenimas tos gimnazijos vokiečių oku
pacijoje, sunkiai teko kovoti su išdidžiais tų laikų laimėtojais 
vokiečiais, bet vis dėlto gimnazija veikė nors ankštuose, nepa
togiuose rūmuose.

Lietuva paskelbta nepriklausoma, tačiau Lietuvos sosti
nės, paskelbusios Lietuvai laisvę, likimas buvo sunkus, ji pati 
negavo nepriklausomybės, ji buvo ir tebėra vergė. Po vokiečių 
ėjo bolševikai, lenkai ir vėl lenkai. Ir šiems paskutiniesiems 
Vilniaus okupantams Vilniaus lietuvių gimnazija buvo lyg krislas 
akyje: jie negalėjo ir negali žiūrėti gražiomis akimis į rimtą 
lietuvių kultūrinę įstaigą.

Lenkams Vilnių okupavus, buvo tuojau uždaryta lietuvių 
mergaičių gimnazija ir paliko viena vyrų, kurion perėjo ir visos 
mergaičių gimnazijos mokinės. Paskutinę gimnaziją tiesiog už
daryti buvo nepatogu. Sumanė tat panaudoti savo lenkiškas 
gudrybes. Sumanė atimti iš lietuvių gimnazijos rūmus, kitų jiems 
neduoti, tai lietuvių gimnazija pati užsidarysianti, nes negalė
sianti gatvėje pamokas ruošti.

Įsakyta lietuvių gimnazijai eiti į gatvę. Lietuviai, žinoma, 
neklausė, nes norėjo mokytis, norėjo šviestis. Tuomet lenkų 
žandarai griebėsi smurto priemonių.

Kada apie 2 valandą gimnazija kiek ištuštėjo, kada mo
kiniai gimnazistai buvo išsiskirstę po miestą, tuomet žandarai 
apsupo gimnazijos rūmus ir pradėjo versti laukan visus gim
nazijos daiktus, brangius įrengimus naikinti, daužyti.

Po pietų tuose pačiuose rūmuose mokėsi mokytojų se
minarijos mokiniai, kurių apie 150 jau buvo viduje rūmų. Su 
kiek vyresniais seminaristais buvo ir pavyzdinės pradžios mo
kyklos mokiniai, mažyčiai vaikeliai. Visus juos pradėjo lenkai 
žandarai varyti iš gimnazijos laukan, pradėjo mušti, stumdyti, 
daugelį mergaičių ir berniukų sumušė, sukruvino, ne vienas 
sukruvintas apalpo, turėjo išnešti iš gimnazijos laukan, kitus 
laikė uždarytus rūbinėse...

Gimnazijos rūmus visi Vilniaus lietuviai laikė savo šven
tais namais, kur galėjo visi ateiti sau dvasios maisto pasisemti, 
nes ten buvo ir gimnazija, ir mokytojų seminarija, ir kursai su
augusiems, ten buvo rengiamos įvairios kultūrinės pramogos, 
paskaitos ir t. t. Todėl, kai patyrė lietuvių visuomenė apie tai, 
kad gimnazija žandarų apsupta ir atimama, tai susirinko prie 
durų didžiausia lietuvių minia, norėjo vidun įeiti, tačiau lenkai 
žandarai šautuvų buožėmis visus nuo durų nuvydavo.

Susirinko prie gimnazijos durų gatvėje ir visi gimnazistai, 
kurie su ašaromis akyse sekė, kaip lenkai žandarai naikina jų 
mokyklos turtą, su ašaromis klausė riksmo mušamų brolių ir 
žiūrėjo į sukruvintus išmestus pro duris mokinius.

Kada visi iš gimnazijos rūmų buvo išmesti, žandarai krei
pėsi į stovinčius lyg siena gatvėje esančius lietuvius, šaukdami 
išsiskirstyti, tačiau niekas neklausė. Tuomet žandarai pradėjo 
daužyti šautuvų buožėmis mokinius ir suaugusius, pradžioje pa
sigirdo šauksmas, riksmas, bet staiga viskas nutilo, nes vidu
ryje minios pasigirdo galingas šventos giesmės, Tautos himno 
balsas, kurį giedojo visi mušami lietuviai.

Lenkai žandarai pradžioje nustebo ir susilaikė mušę, nes 
nesuprato, kad tai giedamas Tautos himnas, bet greitai jie atsi
peikėjo ir paleido darban šautuvus, šautuvų buožes, bizūnus, 
o ten pat esančioje Lukiškių aikštėje jau laukė pasirengę lenkai 
skautai su lazdomis, studentai ir raiti kareiviai, kurie visi už
puolė giedančius lietuvius ir pradėjo negailestingai juos mušti. 
Pargriuvusius ant gatvės akmenų trempė arklių kanopos, spardė 
kojomis žandarai ir kareiviai, mušė lazdomis skautai. Visa gatvė 
krauju pasruvo. Po visą miestą lietuvius išvaikė, daugelis patys 
namo pareiti negalėjo, turėjo draugai ir vyresnieji neštinai par-

Garsus Vilniaus paminklas — Trys Kryžiai.

nešti į namus. Ne vienas gulėjo ištisas savaites sumuštas lo
voje, ne vienas turėjo ilgai gydyti savo žaizdas. Daugelį mo
kytojų ir mokinių ten pat iš gatvės lenkai nuvedė Lukiškių 
kalėjiman.

Tai tokiu žiauriu būdu lenkai atėmė lietuvių gimnazijos 
rūmus. Sunku suprasti nemačiusiam visų tų skerdynių baisu
mą, sunku ir man mačiusiam, ir pačiam nukentėjusiam, tam pa
čiam, kuris tris savaites dideles mėlynes ant kūno nešiojau, 
sunku šiandien atpasakoti visą siaubą, kuris tuomet buvo Vil
niaus gatvėse, kada visi sužvėrėję lenkai organizuotai, ginkluoti 
šautuvais ir lazdomis, kankino lietuvius beginklius, kaltus tik 
tuo, kad norėjo mokytis savo sostinėje, savo Vilniuje.

Bet vis dėlto lenkai savo tikslo nepasiekė, lietuviai gim
nazijos nelikvidavo, jie ir toliau savo darbą varė. Pradžioje per 
kelis mėnesius susigrūdo ankštai žydų gimnazijoje, kur galėjo 
kiekvienas mokinys mokytis tik dvi valandas per dieną.

Norėjo gimnazijos direktorius prof. M. Biržiška mokinius 
išvesti už miesto, į Panerių kalnus mokytis, tačiau lenkai pa
grasino kulkosvaidžiais, tat nedrįsta už miesto eiti ir mokytis 
kalnuose.

1922 metų pradžioje lietuviai nusisamdę naujus, visai ne
tinkančius gimnazijai namus ir ligi šių metų tuose namuose 
mokėsi. Šiais metais nusipirko lietuviai tinkamesnus rūmus ir 
juose lietuviai moksleiviai semia sau mokslo žinių.

Ligi spalių 1 dienos Vilniaus lietuvių gimnazija vadinosi 
„Pirmoji Vilniaus vyrų gimnazija“, o po spalių 1 dienos sker
dynių pasivadino garbingu „Vytauto Didžiojo gimnazijos“ vardu, 
ir tuo vardu ir dabar ji vadinama.

Tai tiek trumpai galima pasakyti apie spalių 1 dienos 
skerdynes Vilniuje. Jas turime prisiminti su skausmu širdyje ir 
dideliu pasiryžimu sieloje, kad mes būtinai turime eiti ta kryp
timi, kad išvaduotume pavergtą Vilnių, kad mes išlaisvintume 
pavergtus brolius ir galėtume visi drauge laisvai giedoti Tautos 
Giesmę, kad galėtume visi laisvai semti mokslo žinių niekeno 
nepersekiojami, niekeno nemušami ir nekankinami.

Atminkime, kad Vilniaus lietuviai mūsų broliai, ir jie turi 
nemažesnes teises būtvĮaisvais, kaip ir mes laisvieji broliai. 
Remkime juos kuo galėdami, ruoškimės patys būti tikrais Vil
niaus fronto kovotojais:“ V. Gailutis.
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Nebūkim per siaurų 
pažiūrų!

<RA5O

Plėtokime musų 
judėjimą.

Šiandien, kai praėjęs laikas lei
džia blaiviau žiūrėti į dalyką, ma
nau, dauguma mūsų supranta, kad 
Didysis karas jame dalyvavusioms 
tautoms nebuvo malonus.

Prisiminkime, kad buvom pa
sidavę primityviems ir laukiniams 
instinktams, kad savo moksliškus 
gabumus žeminom ieškodami ge
resnių priemonių žmonėms žudyti, 
kad, teoretiškai pasivadindami 
krikščionimis, toli gražu praktiš
kai nesilaikėm Kristaus nurody
tų kelių. Tai vis yra faktai, kurie 
galėtų priversti mirti iš gėdos.

Karas, kuris turėtų padaryti ga
lą bendrai karams, paliko pasaulį 
dar blogesniame, negu jis buvo 
anksčiau, stovyje, su didele tautų 
konkurencija, su didesniu, kaip 
kad kada nors buvo, ginkluotų 
žmonių skaičiumi valstybėse, su 
neramumais ir įtarimais tarp įvai
rių kraštų ir tarp įvairių partijų 
šių kraštų viduje. Tai vis nėra 
džiuginanti dalykai.

Bet karas irgi parodė, kad mes 
turime savyje ir gerų ypatybių: 
altruizmo ir pasišventimo, taip pat 
ir kai kurių kitų dorybių, kurios 
— jei būtų panaudotos taikai, vie
toje karo, — labai prisidėtų mūsų 
pasaulį padaryti geresniu ir laimin
gesnių žmonėms gyventi.

Dabar gi atrodo, kad mes sutin
kame su nelaimingąja, kaipo su ne
išvengiama, dalykų padėtimi, bet 
jei šioji padėtis yra žmonių iššauk
ta, žmonės ją gali pataisyti.

Dauguma mūsų šiandieninių so
cialinių trūkumų yra mūsų egoiz
mo išdava; mūsų patriotizmas yra 
per siauras, jei jis verčia mus žiū
rėti su įtarimu ir panieka į kitas 
šalis; mūsų luomų skirtumai yra 
negarbingi; partijų pavydas yra 
žemas.

Mūsų nelaimė ir vargai pareina 
nuo šių dalykų, tačiau didesnėje 
{dalyje tą galima pataisyti, jei 
mes tik stengsimės tą padaryti.

Jei egoizmas yra blogo priežas
tis, geriausi vaistai prieš jį — mū
sų jaunoje kartoje lavinti visai 

priešingą jausmą. Čia mes skautai 
galime daug padaryti.

Dabartinis žmonių auklėjimas 
vaikui perdaug įkvėpia ambicijų 
asmeniškai pasižymėti ir turėti 
pasisekimo. Nekreipiama dėmesio 
į patarnavimus, kuriuos galima bū
tų suteikti kitiems piliečiams. Bet 
jei mums būtų leista pakeisti roles, 
arba jei mes galėtumėm patarnavi
mą kitiems pastatyti tokioje pat 
aukštoje vietoje kaip dabar yra 
statomi asmeniški reikalai, — pa
saulyje būtų padarytas didelis pa
keitimas.

Šio pakeitimo įvykdymą labai 
vėluoja visi tie, kurie rūpinasi mū
sų auklėjimu. Jie leidžia nutolti 
gerajai progai.

Skautystėje mes pažymim pir
mą žingsnį gera kryptimi „Aš 
pats kitiems“ — tai tas, ką mes 
įdedame į savo įstatus, į savo 
pratimus ir į savo gyvenimą.

Mūsų skaičiui ir galiai augant, 
didės ir mūsų įtaka įgyvendinti 
pasaulyje, kuris dabar yra pavydo 
ir nesantaikos draskomas, gerą no
rą ir tautų bendradarbiavimą. Lai
kas skubina ir vaistai yra greit 
reikalingi.

Tat, mano broliai, eikime su
spaustomis eilėmis, ragindami di
dinti draugiškus santykius įvairių 
tautų jaunimo tarpe; kartu didin- 
kim savo jėgas įvairiose valstybė
se ir nuolat turėkime prieš akis 
mūsų idealą — mūsų broliškumą 
padaryti realesnį.

II.
Neseniai aš skaičiau studiją 

„Kodėl Dievas buvo leidęs Didįjį 
karą?“ Kodėl Visagalis, begaliniai 
geras, leido, kad Jo geriausių su
tvėrimų milijonai būtų užmušti, ir 
kad dar daugiau milijonų moterų 
ir nekaltų vaikų patirtų vargą ir 
kančias, ir kad visas pasaulis pa
skęstų nedraugiškumo ir neapy
kantos jausmuose?

Ar nėra čia pamoka, kuri ver
čia mus pasvarstyti: tie, kurie 

praktikuoja Kristaus mokslą ir sa
kos esą krikščionys, ar nebūna jie 

dažnai laukiniais stabmeldžiais? 
Ar neveikia jie daugiau materia
liais, o ne švelniais moraliais su
metimais?

Jei jūs apsvarstėt šią pamoką, 
ar jūs ją atsimenat, ir ar jūs pasi- 
stengėt iš jos padaryti tinkamų iš
vadų?

Dabartiniu laiku apsiginklavu
sių žmonių pasaulyje yra daug 
daugiau kaip jų buvo prieš karą. 
Bažnyčios dar yra nusistačiusios 
viena prieš kitą.

Mėginama klausimą išrišti Tau
tų Sąjungos pavidalu, tačiau nusi
ginklavimo ir tarptautinės taikos 
paktų klausimuose vienos valsty
bės nuolat laikosi įtariamai kitų 
valstybių atžvilgiu, ir daugiausia 
žiūri tik savų interesų.

Jei visi yra teisūs, vienas kalba 
tai, ką kitas dažnai sakė prieš tai, 
ir tai ką Cantorbery arkivyskupas 
taip puikiai pabrėžė per mūsų 
paskutiniąją Jamboree (Anglijoje), 
būtent: Yra būtinas žmonių proto 
stovio pakeitimas prieš tikėtis ras
ti tinkamą mūsų problemų išrišimą.

Draugiškumo ir tarpusavio pa
sitikėjimo jausmas, krikščioniškos 
geradarystės jausmas turi būti 
įvestas į mūsų paprastus santykius, 
jei mes norime pasinaudoti karo 
pamokomis.

Senos beždžionės neišmokinsit 
štukų. Sunku reikalauti nuo tų, 
kurie mušėsi per karą, kad savo 
širdies gilumoje jie pasikeistų ir 
mylėtų savo priešus. Tam kliudo 
žmogaus prigimtis, o mes esame 
žmonės.

Mūsų viltis turėtų būti ateinan
čioje kartoje, kurios tarptautinė 
neapykanta ir prietelystė dar nėra 
susiformavusios.

Mes matėm, kad Skautystės pa
galba padarytas didelis šuolis pir
myn.

Mūsų judėjimas yra palyginamai 
retas, tačiau jis yra gilus ir turi 
pamato labiau išsiplatinti, kad 

turėtų žymios įtakos pasauliui, jei 
tiktai mes norėsime tuo pasinau
doti.

Tas žmonių proto stovio pakei
timas yra šiuo momentu pasauliui 
kuo greičiausiai reikalingas ir tai
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Karžygys.
Apysakaitė iš kiniečių gyvenimo.

Užgeso paskutiniai saulės spin
duliai ir slėnį aptraukė tiršta prie
blanda.

Sumirgėjo laužų pašvaistės...
Ten pirkliai ir šiaip keleiviai, 

begrįžtą iš miesto, rengė sau va
karienę.

Rūkas, tartum baltas šydas, 
siautė visą stovyklą. Tik laužų 
liepsnos lyg auksas žibėjo.

,,Jie greitai sumigs, budrumas 
sumažės. Sargybiniai pavargę... 
Tuomet mes tyliai prislinksim, 
staiga pulsim sargybinius ir...“ — 
galvojo chunchužų (banditų) vadas 
ir užsirūkęs pypkę, abejingomis, 
tartum vanago, akimis žvelgė į 
slėnį.

Toli toli girdėjosi baisus vilkų 
staugimas. Jie lyg nujautė besiar
tinančią puotą.

— Chanda-Chau! — šūktelėjo 
vadas.

Jaunas, vos dvidešimts metų 
vaikinas išniro iš tamsos ir sustin
go prieš vadą.

— Įsidėmėk, — pradėjo vadas, 
— paimsi tris žmones ir pravesi 
žvalgybą. Duodu valandą laiko. 
Bet žiūrėk, kad be jokių kvailys
čių! Tavimi kai kurie mano senes
niųjų kovotojų nelabai patenkinti. 
Jie tave įtaria išdavimu. Atsimink, 
jei esi išdavikas — kilpos neveng
si! —vadas susimąstė.

Adjutantas buvo ramus. Tamsa 
neleido matyti jo kiek pablyšku
sio iš susijaudinimo veido. Jis kaip 
užhipnotizuotas žiūrėjo į vadą. Jis 
matė jo fosforines, žibančias akis 
ir per jo nugarą perėjo šiurpuliai.

yra svarbiausias tikslas, kurio rei
kia siekti, nes tai svarbiausias 
žingsnis norint žemėje įvesti Die
vo teisės — gero noro ir taikos 
tarp žmonių teisės — viešpatavi
mą.

Prisiminkit mūsų paskutinį pa
radą ArrowParke (Anglijoje), 
kada įvairiausių tautų berniukai, 
be rasių ir luomų skirtumų, buvo 
padavę vieni kitiems rankas. Te 
kiekvienas daro ką gali, kad iš
plėstų mūsų judėjimą vis toliau ir 
toliau ir kad išugdytų pas berniu
kus draugiškumo ir prietelystės 
jausmus kitų tautų brolių skautų 
atžvilgiu.

Jei vadas įtaria, vistiek kaip ir 
pasmerkimas. Jis žinojo, kad tas 
baisus ,,Kruvinasis“, kaip jį visi 
vadino, savo grasinimus visuomet 
išpildo.

— ...Kiek kartų aš tave esu siun
tęs į žvalgybą, puolimas mums vi
suomet nenusisekdavo, ir jei šį 
kartą tas pasikartos... Na, gali eiti. 
Už valandos turi būti čia, — pa
baigė vadas.

Ir vos tik žvalgai spėjo išeiti, 
vadas pasiuntė užpakaly jų sekiką, 
nors ir geriausiai jis suprato, kad 
vistiek tuomi nesugaus savo adju
tanto išdavimo.

Jaunasis vado padėjėjas, išėjęs 
iš užulandos, tuojau padalino savo 
būrelį į dvi dalis ir pasiuntė į skir
tingas puses, o pats nuėjo vienas.

Jo krūtinėje virė kova. Jam nu
sibodo tas nuolatinis nekalto krau
jo liejimas. Jis, stodamas į būrį, 
manė įstojęs į garbingų laukų gy
ventojų ir medžiotojų eiles, bet 
labai apsivylė. Jie buvo galvažu
džiai, banditai. Vadas ne be reikalo 
jį įtarė. Kuomet tik jis eidavo žval- 
gybon, visuomet perspėdavo, kad 
būtų pasirengę tie, kuriuos bandi
tai ruošėsi užpulti. Dabar jo krū
tinėje kovojo du jausmai: savisau
gos jausmas ir sąžinės balsas. ,,Jei 
perspėsiu, galvojo jis, man mirtis, 
o jei neperspėsiu?... O Dieve! Kiek 
žus nekaltų žmonių! Kiek liks naš
laičių. Kiek raudos motinų prie sa
vo sūnų bei dukterų lavonų!.. Ne! 
Būk prakeiktas tu, Kruvinasai, 
ir šį kartą aš išplėšiu auką iš tavo 
kruvinų nagų! Mirsiu, bet jie gy
vens“! — Jis susijaudinęs gniaužė 
kumščius.

Įlindęs į krūmus vikriai nušliau
žė stovyklos link ir Kruvinojo se- 
kikas greit pametė jį iš akių. Jis 
greitai atsidūrė visai arti vieno 
laužo ir tartum šešėlis šmėstelėjo 
pro sargybinį. Šis buvo bepake- 
liąs šautuvą, bet adjutantas vik
riai sugavo jį už tūtos.

— Aš draugas, — pasakė jis, 
— Greitai pranešk visiems, kad 
pasirengtų, nes už valandos jus iš 
šiaurės puls Kruvinasis. Darykite 
viską tyliai, kad jis to nepastebėtų 
ir paskui stenkitės jį sugauti. Aš 
būsiu apsivilkęs raudonu apsiaustu 
ir visą laiką eisiu su juo. Jei jis 
liks gyvas..., — jis nebaigė, nes žo
džiai sustojo gomuryje ir ašaros 
pradėjo veržtis iš akių. Jis vėl 
pranyko krūmuose.

Po dešimties minučių visa sto
vykla buvo pasirengusi sutikti bai
sųjį svečią, o tuo tarpu adjutantas 
raportavo vadui.

— Visi miega. Iš šiaurės sargy
ba labai silpna. Kitose pusėse sar
gyba stipresnė...

— Gerai, — pertraukė jį vadas, 
— įsakyk, kad visi pasirengtų. Bū
si mano būryje. Tegu po šešis vy
rus būreliai puola iš kitų pusių, o 
aš su likusiais pulsiu iš šiaurės. 
Jie tegul nesistengia įsiveržti, te
gul tik apšaudo. Skubiai! — Adju
tantas pranyko.

Greitai, lyg požemių karalystės 
gyventojai išsisklaidę, chunchuzai 
pradėjo artintis prie stovyklos.

Adjutanto širdis plakė lyg var
pas. Jis meldėsi dievams, kad jie 
padėtų nelaimingiesiems, Jo lūpos 
šnabždėjo maldas, o rankos spau
dė revolverį. Jis buvo pasiryžęs 
neleisti saviesiems nušauti nė vie
no užpultųjų.

Staiga vadas davė ženklą. Ir 
chunchuzai, staugdami visokiais 
balsais, puolė stovyklą.

Kova buvo trumpa, bet žiauri. 
Chunchuzai, vieni apsupti iš visų 
pusių, skinami kulkų virto kaip 
pakirsti medžiai, o kiti, gulėjo su
rišti, kad nebesikeltų amžiams, ir 
keikės. Surištųjų tarpe buvo ir 
Kruvinasis. Tas Chunčiuno apylin
kių pabaisa, šnirpšdamas griežė 
dantimis, keikėsi, kandžiojęs ran
kas.

Stovyklos vadas jautriai dėkojo • 
nepažįstamam gelbėtojui, o tas pa
balęs stovėjo visu kūnu virpėda
mas.

— Ar vadas suimtas? — paga
liau paklausė.

— Kruvinasis? Suimtas, būk ra
mus. Eime parodysiu, — ir virši
ninkas, paėmęs jaunuolį už rankos, 
nuvedė prie siuntančio banditų 
vado.

Šis, pamatęs savo buvusį adju 
tantą, visai pasiuto. Jis, sukaupęs 
visas jėgas, trūktelėjo rankas ir 
pančiai nukrito. Kaip pantera pa
šoko. Jo rankose žybtelėjo revol
veris, Spiovė keletą kartų ugnimi 
ir Chanda-Chau sudejavęs sukniu
bo.

— Atsiimk savo, išdavike!.. — 
suriko jis, bet ir pats pervertas 
taiklių kulkų, paplūdęs kraujuose, 
keletą akimirkų stovėjo, paskui 
kurčiai, tartum maišas, sudribo.

Žmonės puolė gelbėti peršautą
jį jų geradarį. Jis, prispaudęs prie 
krūtinės ranką, pro kurią sunkėsi 
kraujas, dejavo.

— Už mano nuodėmes mane 
dievai nubaudė, — sušnabždėjo 
jis, — bet ką tai reiškia! Aš savo 
gyvybės kaina išgelbėjau šimtą 
gyvybių, — jo lūpose pražydo 
linksma šypsena ir jis atsidusęs 
amžiams užmigo.

Žmonių veidais birėjo ašaros.
Iš tarpukalnio pažvelgė mėnu

lis, o toli toli kažkur miškų gilumoj 
staugė šuo.
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— Na, o obuolius ir vyšnias ar galime vogti? 

— paklausė Samas ir pridūrė: — kitaip jie mums 
nebus gardūs.

— Imkite vaisių, kiek tik norite.
— Ir bulvių?
— Taip.
— Ir kiaušinių?
— Na, jei neimsite daugiau, nekaip reikia.
— Ir pyragaičių iš šėpos? Indijonai tai daro.
— Ne, palaukite. Čia gera vieta vilai užbrėžti. 

Kaip gi jūs nugabensite viską į stovyklą. Bus sunko
ka. Juk yra lovos, ir puodai, ir kiti indai, neskaitant 
maisto.

— Turėsime paimti vežimą iki raisto, paskui 
nunešime visa tai ant savo nugarų taku, — tarė Sa
mas ir paaiškino „savo nugaras“, parodydamas My
kolą ir Si, dirbančius kieme.

— Kelias eina iki upelio, — pasiūlė Yanas; — 
padarykime ten plaustą ir nuvežkime viską į mau
dyklę; tai būtų tikrai indijoniška.

— Iš ko padarysite plaustą? — paklausė Raf- 
tenas.

— Sukalsime vinimis kedrinius rąstus, — atsa
kė Samas.

— Jokių vinių aš nevartosiu savo plauste, — 
pasipriešino Yanas; — tai ne indijoniška.

— Ir jokių mano kedrinių rąstų jūs nevartosite 
savo plauste. Man rodos, kad būtų mažiau darbo ir 
indijoniškiau susikrauti viską ant pečių. Tada neri
zikuosite sušlapinti savo patalynes.

Berniukai nuo plausto atsisakė. Visos jų reikme- 
nės buvo nugabentos prie upelio kranto. Raftenas 
pats nuvažiavo su jomis. Širdies gilumoje jis, kai 
kuriais atžvilgiais, dar buvo vaikas ir labai pritarė 
jų planui. Jo pastabose buvo žymu mišinys susido
mėjimo ir abejojimo, ar išmintinga tiek domėtis.

— Na, užkraukite man naštą, — jis tarė, labai 
nustebindamas berniukus, jiems privažiavus upelio 
krantą. Savo plačiais pečiais jis nunešė pusę jų at
vežtų daiktų. Takas iki stovyklos buvo dviejų šimtų 
sieksnių ilgumo, ir per dvi keliones visi atnešti daik
tai buvo sunešti ir sudėti prieš palapinę.

Samas net prasijuokė pastebėjęs netikėtą savo 
tėvo entuziazmą. — Klausyk, tėte, tu ne geresnis už 
mus pačius. Man rodos, kad tu mielai prisidėtum 
prie mūsų.

— Tai primena man senesnius laikus čia, — at
sakė Raftenas su ilgesio gaida balse. — Ne vieną 
naktį mudu su Calebu Clarku miegojome čia, kada 
vietoje šių laukų buvo viena giria. Ar mokate pasi
daryti lovas?

— Visai neišmanome, — tarė Samas ir mirkte
lėjo Yanui — parodyk mums.

— Aš jums parodysiu, kaip tikra lova padaro
ma. Kur kirvis?

— Neturime, — tarė Yanas. — Yra didysis to- 
mahokas ir mažasis tomahokas.

Raftenas nusišypsojo, paėmė didįjį „tomahoką“ 
ir parodė mažą balsaminę eglę. — Štai puikus medis 
lovai.

— Juk tai ir ugnies medis, — tarė Yanas. Tuo 
tarpu Raftenas dviem galingais kirčiais parvertė 
6

medį, paskui greitai nugenėjo jį nuo jo plokščių ža
lių šakų. Keliais kitais kirčiais jis nukirto lygų jauną 
uosį ir sukopojo jį į keturius gabalus, kurių du buvo 
septynių pėdų ilgio ir du penkių pėdų ilgio. Paskui 
jis nukirto jauną baltąjį ąžuolą ir padarė keturius 
aštrius kuolelius, kiekvieną dviejų pėdų ilgio.

— Na, vaikai, kur norite turėti savo lovas? — 
paskui, jam minčiai toktelėjus į galvą, jis pridūrė: — 
o gal jūs nenorėjote, kad aš padėčiau — gal norėjote 
viską patys pasidaryti?

— Ugh, puikus darbininkas. Dirbk ir toliau — 
wagh, — tarė jo sūnus ir įpėdinis, ramiausiai sau sė
dėdamas ant rąsto su savo „indijoniškiausia“ išraiška, 
žyminčia išdidų pritarimą.

Tėvas atsisuko su klausiamu žvilgsniu į Yaną, 
kuris atsakė:

— Mes be galo džiaugiamės, kad Tamsta mums 
padedi; mat, mes ničnieko neišmanome. Man rodos, 
kad kažkada skaičiau, jog geriausia vieta palapinėje 
yra prieš angą, truputį į šoną. Padarykime lovą ten.

Raftenas sudėjo keturis kamienagalius lovos šo
nams ir galams ir įkalė į žemę keturis kuolus, ant 
kurių jie turėjo būti padėti. Yanas atnešė kelis glė
bius šakų, o Raftenas pradėjo jas kloti, nelygu malks
nas, pradėdamas nuo lovos galvų ir gerokai jas už- 
tęsdamas vienas ant kitų, Jis suvartojo visas eglė- 
šakes, bet, kada viską padarė, buvo viena ištisa masė 
minkštų žalių šakų viršūnių per vieną pėdą storio. 
Visi šakų kotai buvo nukreipti į žemę.

— Štai turite, — tarė Raftenas, — indijonišką 
dukninę lovą — saugią ir šiltą. Miegoti ant žemės 
baisiai pavojinga, bet čia joks pavojus negrės. Da
bar pasiklokite savo patalynę.

Šamas ir Yanas tai padarė. Kada jie baigė, Raf
tenas įsakė:

— Dabar atneškite tą mažą audeklą, kurį aš 
sakiau mamai įdėti. Jį mes pritaisysime prie karte
lių, kaip vidaus palapinę, ties lova.

Yanas stovėjo, kaip įbestas, ir atrodė nepaten
kintas.

— Klausyk, tėtuk, pasižiūrėk į Yaną. Jis at
rodo taip, kaip kad atrodo, kada taisyklės sulau
žytos.

— Kas yra? — paklausė Raftenas.
— Indijonai, kiek aš žinau, nevartodavo tokių 

audeklų, — tarė Mažasis Bebras.
— Yanai, ar girdėjai kada apie palapinės pa

mušalą arba rasinį audeklą?
— Girdėjau, — atsakė Yanas, nustebęs netikė

tomis ūkininko žiniomis.
— Ar žinai, kaip ji atrodo?
— Ne ...
— Na, aš žinau; jie kaip tik šitaip atrodo. Ta. 

aš tikrai žinau, kadangi mačiau senį Calebą tokį 
audeklą vartojant.

— Ak, aš atsimenu skaitęs apie juos, ir jie yra 
šitokie. Ant jų indijonai paišo savo istoriją. Ar tai 
nė puiku! — pridūrė jis, pamatęs, kaip Raftenas 
sudėjo dvi ilgas kartis, kurios laikė rasinį audeklą 
kaip baldakimą. . -

—Klausyk, tėtuk, aš niekad nežinojau, kad tu 
esi su Calebu kartu medžiojęs. Aš maniau, kad judu 
esate nuo senų senovės priešai.

Išvertė Viki. K amantauskas,
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K a i p r eik i
Žmonių, kurių gyvenimas duoda atsakymą į tą 

klausimą, istorija žino labai daug. O tu, jaunuoli, negali 
jiems užsileisti, nes dabar pasaulis tau duoda didesnę 
progą ir geresnes sąlygas.

Genijus ir darbštumas.

Nors proto išsiplėtojimas, gabumai, kai kurių ir 
gali būti kiek didesni, bet dideliausios bedugnės tarp 
genijaus ir darbštumo — nėra. Njutonas gal ir turėjo 
bent kiek didesnį protą, bet jo paklausus, kokiu bū
du jisai priėjo prie savo išvadų, atsakė: ,,Nenuilstamu 
darbu“. Apie jį pasakojama, kad pradėjęs kokį nors 
darbą, tol neatsitraukdavo nuo jo, kol tamsa, vėliau 
menka šviesa, netapdavo aiškia dienos šviesa, kol 
neatsiekdavo ko norėjęs. Njutonas pasižymėjo ne
paprastu darbštumu ir pasiryžimu. Jo poilsis tebuvo 
tik darbo permaina. Va ką jisai pasakė Bentliui: „Jei 
ką padariau visuomenei gero, tai tik dėka darbštumo 
ir pasiryžimo“. Panašiai pasakė ir kitas garsus moksli
ninkas — gamtininkas Kepleris: „Virgilijus sakė: — 
garbė kyla jai garsėjant, taip buvo ir su manim, nes 
bemąstant apie vieną dalyką, užeidavo mintys apie 
kitus ir tokiu būdu vertė dar labiau įsigilinti į intere
suojantį dalyką“.

Nepaprastos darbštumo ir pasiryžimo pasekmės 
ir verčia daugelį mokslininkų, išminčių klausti: ar 
tikrai genijus yra įgimtas? Voltairo nuomone, tik 
labai mažas skirtumas tėra tarp genialaus ir paprastų 
gabumų žmogaus. Bekarijus ir Reinholdsas net sako 
kad visi žmonės gali būti poetomis, pamokslininkais, 
tapytojais ir t. t. Loccas, Galveci ir Didro tvirtino, 
kad visi žmonės yra vienodai gabūs, genialūs, ir ką 
vienas gali nuveikti, tą patį galėtų ir kiti, nes minti
jimo įstatai yra visiems tie patys.

Na, bet griežtai užginčyti, kad didesnių protų, 
įgimtų gabumų nėra, vis tik būtų per daug drąsu. 
Kaip nori dirbk, ir net pražūk bedirbdamas, bet taip 
kurti, kaip Šekspyras, Bethovenas, Njutonas, Myko
las Angelas, Buonarotti, Šopenas — tai jau vargu ar 
pasisektų. Tačiau, kad nedidžiausias skirtumas yra 
tarp genijaus ir darbštumo, tai galima drąsiai sutikti; 
tik — genijus be darbštumo, tai jau visai neįmano
mas, nes darbštumas ir be genialaus proto gali daug; 
labai daug nuveikti, o genijus be darbštumo nieko 
nepadarys.

Chemikas Daltonas visai nepripažino savo ko
kių nors ypatingų gabumų, ir sakė, kad atsiekė tiks
lo tik dėka darbštumo ir pasiryžimo. Dž. Genteras, 
pasakodamas apie save, taip sako: „Mano protas 
panašus bičių aviliui: nors išoriniai išrodo, kad jame 
viešpatauja sumišimas ir chaosas, bet ištikrųjų ten 
viešpatauja tvarka ir teisėtumas; jisai ima sau mais
to iš geriausių gamtos gaminių“. Visų didžių žmonių 
biografijos aiškiai mums rodo, kad visi išradėjai, po
etes, išminčiai, artistai ir visi kiti veikėjai atsiekė 
tikslo tik be paliovos dirbdami. Jie buvo žmonės, 
kuriems laikas buvo brangesnis už pinigus. Žmonės, 
padėjusieji augti kultūrai, buvo ne tiek genijai, kiek 
vidutinių gabumų asmenys, kurie savo pasiryžimu 
visa nugalėjo.

Dėlto ir svarbiausia žmoguje išauklėti pamėgimą 
darbo; jei tai padaryta — pasisekimas užtikrintas. 
Mūsų gyvenimo obalsis turi būti — darbas. Ir ko 
neatsiekiama darbu?! Dėka nenuilstamo darbo nuo 
pat mažens Robertas Pili išplėtojo tuos nepaprastus, 

a gyventi ?
nors ištikrųjų tai labai vidutinius gabumus, kurių pa
galba buvo pirmaeilis Anglijos parlamento veikėjas. 
Dar mažą vaiką tėvas dažnai pasisodindavo jį ant 
kelių ir turėdavo ekspromtu pasakyti kokią nors 
prakalbą, arba atkartoti girdėtą pamokslą. Iš pradžių 
sunkiai vyko, bet toliau taip išsilavino, kad visą pa
mokslą galėdavo atkartoti žodis į žodį. Tai buvo la
bai reikalinga ateityje: niekas negalėjo tiek oponuoti, 
kaip jisai. Tačiau nė į galvą niekam neatėjo mintis, 
kokiu būdu, kokiu darbu tai buvo atsiekta.

Darbštumas daro stebuklus net menkiausiuose 
darbuose. Pažiūrėjus į griežiantį jums atrodo, kad la
bai lengvai bėgioja smičius, linksta pirštai ir smuikas 
taip maloniai verkia. Atrodo, kad visai lengva likti 
geru muziku. Bet tik pamėginkime patys smuikuoti. 
Pamatysime kaip daug reikia laiko, darbo, energijos 
išeikvoti, kol tikru muziku tampama. Vienas jaunuo
lis paklausė garsaus smuikininko, kiek laiko reikia, 
kad išmokus gerai griežti. Tasai atsakė: „Dvidešimt 
metų po 12 valandų kiekvieną dieną“.

Reikia daug kantrybės, kad nesudaužius smuiko, 
nes jis jokiu būdu nenori pasiduoti valdomas mokinio, 
nenori išduoti grynų tonų. Jei matėte kada nors ba
leto šokėją, tai, tur būt, labai gėrėjotės jos plastiškais, 
puikiais judesiais bet, tur būt, niekados nepamanėte, 
kokių darbo pastangų jie pareikalavo. Taloni, labai 
žymi artistė, lavindavosi šokiuose net ligi apalpimo, 
ir tik tokiu būdu teturėjo pasisekimą.

Kiekvienas žmogus gyvena ateities viltimi. Tur 
būt, nerasime nė vieno, kuris būtų dabartimi visiškai 
patenkintas. Nors, rodos, ir geriausiai gyventų, ir 
laimingiausias būtų, bet paklaustas visados atsakys, 
kad tikisi dar daugiau iš ateities. Ir gerai, nes jei 
žmonės žinotų ateitį, tai daugeliui praeitų noras dirb
ti. O dabar — tikėdamiesi ko nors didesnio, tobu
lesnio atsiekti, kiekvienas stengiasi, kiek galėdamas 
dirbti. Dėlto viltis gyvenimo yra taip pat reikalin
ga, kaip ir darbštumas. Vienas išminčius yra pasakęs: 
„Kaip aš galiu dirbti, jei neturiu vilties“.

Žmonėms, dirbantiems visuomenės naudai, ten
ka dirbti labai daug ir ilgai, dažnai be jokios vilties 
pakilimo ar užmokesnio. Jų sėjamos sėklos dažnai 
būna pridengtos stora ledo pluta, ir atsitinka, kad 
kol tasai ledas ištirpsta, sėklos išsprogsta ir išduoda 
vaisius, patys jau tampa žemės nuosavybe — miršta. 
Ne visiems visuomenės veikėjams pasiseka sulaukti 
įsikūnijimo visų savo idėjų. -Adomas Smitas pasėjo 
sėklas socialių mokslų Glazgovo universitete, kur 
taip ilgai darbavosi, tačiau praėjo su viršum 70 me
tų, kol jo darbas buvo tinkamai įvertintas; o dar net 
ir ligi šioliai neišdavė visų vaisių, kurių galima iš jų 
laukti.

Vienu darbščiausiųjų ir labiausiai įsitikinusių 
ateitimi buvo inžinierius Kerri. Jisai būdamas Indijo
je naudojosi trimis pamainomis pagelbininkų, o jo 
poilsis tebuvo tik darbo permaina. Jisai buvo bat
siuvio sūnus. Jo pagelbininkai: Jordas — dailidės sū
nus ir Maršelis — audėjo. Jie įsteigė puikią kolegiją 
Serompure, 16 gerų kolonijų; bibliją išvertė į 16 vie
tinių tarmių. Visoje Indijoje žymu tų trijų įtaka. Kerri 
niekados nesigėdijo savo kilmės. Kartą per iškilmin
gus pietus pas Indijos vice karalių, vienas karininkas, 
sėdintis netoli jo, paklausė savo kaimyno, ar tiesa, 
kad Kerri seniau yra buvęs batsiuviu. „Ne, pone, — 
garsiai atsiliepė Kerri, — tik taisiau senus batus“.

(B. d.).
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Jėgos ir grožio keliais.
Skautės-sesės! Pradėti dieną su 

rytmečio mankšta — koki poezi
ja toms, kurios tą darė laikotarpy 
nuo „Skautų Aido“ 16 ir 18 nr. Tik 
du žurnalo numeriai, o kiek daug 
naudos stropioms skautėms. Tik 12 
lavinimų kasdien, o kiek reikia nu
mesti nuo savo kupros sustingi
mo! Taip. Tik tas visa tai žino, 
kas patyrė, kaip pradžioje neleng
va yra paskirtu laiku atsikelti, iš
vėdinti kambarį, pakloti lovą, ap
sivilkti gimnastikai... visu pasiten
kinimu daryti 12 mankštų, kurios 
išjudins kraujotaką, stiprins širdį, 
plaučius, pašauks gyveniman pra
dėjusį rūdyti organizmą! Kaip ma
lonu per visą dieną jausti, kad at
likai savo pareigą; kaip smagu 
dirbti suole, kada galva skaisti, 
kada ji gauna pakankamai deguo
nie! Ir kaip visa tai lengva gauti— 
tereikia kasdien 10 — 15 minučių 
skirti gimnastikai iš ryto, o paskui 
per pertraukas nesėdėti klasėje, o 
skubėti į tyrą orą, bėginėti ir gerai 
kvėpuoti pro nosį, kad išvėdintu
me plaučius! Pasikalbėti su drau
gėmis bus galima ir po pamokų — 
protarpiai yra skirti poilsiui, svar
biausia tam, kad išvėdintume kla
sę ir plaučius. Skautės negerai da
ro, jeigu neprirengusios namie pa
mokų, įsikniumba per pertrauką į 
knygą ir uždususios su širdies ne
ramumu nori atsigriebti. Vėlu! Vis

Pašliūžos, pašliūžos! Kiek džiaugsmo jos 
teikia, kada skautai iškylauja šaltą žie
mos rytą į tolimus miškus, kur tik spar
nuočiai ir pašliūžininkai gali nukilti. Gi
lus neišbrendamas sniegas, kalnas, pakal
nė, klonis ir pakriaušė — viskas tik pa
įvairina skautų kelionę. Tad jau dabar 
renkimės vakarui, kurio pelnas bus skir
tas pašliūžoms įsigyti. Steigkime pašliū- 
žininkų ratelį, kurs tuo sveiku sportu jau 

dabar imtų rūpintis. 

ką reikia daryti savo laiku, tada 
tik galėsi būt skautiškai patenkin
ta, tada tik kelsi brolijos garbę.

Na, tad be ilgų įkalbinėjimų pra
dėkime naują gyvenimą, Juk skau
tės yra greitos kiekvienam geram 
darbui. Pradėjusios daryti rytme
čio mankštą, skautės patrauks ir 
kitas mokyklos drauges ir tuo bus 
padariusios labai gerą darbą arti
mui.

Štai nauji dr. Bliacho mankšty- 
mai. Kai juos išmoksite gerai, tai 
savaitę atsidėję darykite, o paskui 
vėl grįžkite prie pirmutinių („Sk: 
Aido“ 16 nr.). Ir taip keiskite, di- 
dindamos kiekvieno mankštymo 
atlikimo skaičių, kol nerasite ,,Sk. 
Aide“ naujos rytmečio mankštos,

Pav. 1.
Pasiklok kilimėlį. Iš pritūpimo atsi

remk rankomis į žemę, kojas ištiesk at
gal (žiūr. baltą figūrą). Dabar lenkdama 
rankas įkvėpk, o tiesdama rankas iš
kvėpk.

1.

Jeigu sunku, tai rankas remk ne į že
mę, bet į stalą. Kai raumens sustiprės, 
galėsi lengvai padaryti ir atsiremdama i 
žemę.

Daryk 2, vėliau 5, ligi 10 kartų.

Pav. 2.
Prisilaikydama su viena ranka prie kė

dės, pritūpk ant vienos kojos ir atsistok. 
Pritūpdama iškvėpk, atsistodama įkvėpk. 
Daryk kelis kartus (1, 3 — 6 k.). Paskui 
tą patį daryk stovėdama ant antros ko
jos.

Jeigu būtų sunku, tai kol sustiprėsi, 
pritūpk nedaug, ir kasdien pritūpimą di
dink. Jeigu ir taip būtų sunku, daryk šį 
lavinimą atsiremdama į dvi kėdes abiem 
rankom.

Pav. 3.
Atsistok žingsnį nuo sienos. Dabar 

įkvėpdama lenkis atgal (per krūtinę!) ir 
stengkis ištiestomis rankomis (delnai į 
viršų!) pasiekti sieną. Atsistumdama nuo 
sienos išsitiesk, išsitiesdama iškvėpk. Da
ryk 5 — 10 kartų.

Pav. 4.
Pusiausvyros lavinimas. Atsistok žing

snį atstu nuo kėdės atramos, rankomis 
klubus. Pakaitomis kelk vieną koją į šalį 
ir paskui į viršų per kėdę (koją nereikia 
lenkti!). Koją keliant reikia iškvėpti, o 
nuleidžiant įkvėpti. Kiekviena koja rei
kia daryti nuo 5 — 8 kartų.

Mankštymas 5 nr. — bėgimas vietoje. 
Atlikti reikia taip, kaip aprašyta ,,Sk. 
Aido" 16 nr., 5 pav.

Pav. 6.
Pečių ir nugaros raumenų lavinimas. 

Vieną kurią koją išstatyk žingsnį į prie
kį. Dabar įkvėpdama kelk rankas į viršų 
ir lenkdama kelius lenkis kiek galėdama 
atgal (lig gulsčios padėties). Gerai įsižiū- 
rėkit paveikslėlį. Grįždama į pirmykščių 
padėtį iškvėpk. Kartok 5 kartus, po tru
putį didink ligi 10 kartų.

Pav. 7.
Tiesiųjų dangos raumenų lavinimas. 

Pasiklok kilimėlį ir aukštielninkai atsi
gulk. Atsigulus įkvėpk. Kai baigsi įkvė-

7.

pimą, kelk abi koji į viršų ir permesk jas 
už galvos, kaip matai paveikslėly ir vėl 
kojas leisk žemyn. Per visą tą laiką (kojų 
kėlimą — leidimą) iškvėpk. Daryk 5 — 10 
kartų.

Pav. 8.
Ištrižiųjų liemens raumenų mankšty

mas. Atsiklaupk ant kairiojo kelio, deši
nę koją ištiesk į šalį, o rankas gerai iš
kelk į viršų. Dabar iškvėpdama lenkis ir 
suk liemenį į kairę tiek, kad rankomis 
(delnais) siektum žemę. Grįždama į pir
mykščių padėtį (kaip paveikslėly) įkvėpk. 
Taip kartok nuo 4 — 8 kartų. Paskui at
siklaupk ant dešiniojo kelio, kairę koją 
ištiesk į šalį, o rankas vėl gerai iškelk į 
viršų. Dabar iškvėpdama lenkis ir suk lie-

8

10



meni į dešinę tiek, kad delnais siektum 
žemę ir t. t. Kartok 4 — 8 kartus.

Pav. 9.
Kojų miklinimas. Žemas įtūpsiąs į kai

rę (juoda figūra; gerai įsižiūrėkime), ran
kom į šalis (sugniaužkim kumščius). Atsi-

stokim. Dabar vėl įtūpstas į dešinę (bal
ta figūra). Darant įtūpstą reikia iškvėpti, 
atsistojant įkvėpti.

Pav. 10,
Dubens raumenų mankšta. Pasiklok 

kilimėlį, atsigulk aukštielninkai, rankas 
laikyk po galva, kojas iškelk į viršų sta
čiu kampu į liemenį (juoda figūra). Da-

10.

bar įkvėpdama leisk kojas žemyn (tiek, 
kad nesiektų žemės) ir tuoj pusračiais į 
išorę kelk kojas vėl į viršų iškvėpdama. 
Kartok nuo 10 — 15 kartų.

Pav. 11.
Šuoliai. Pašokdama į viršų kelk ran

kas į šalis ir kojas (ore) skėsk į šalis 
(juoda figūra). Tai bus viens. Į skaičių du 
— glausk kojas (dar ore), leisk rankas 
žemyn ir pritūpk (balta figūra). Į skaičių 
trys — atsistok. Tada vėl pradėk iš pra
džių. Pašokdama įkvėpk, pritūpdama ir 
atsistodama iškvėpk. Mankštą daryk lė
tai nuo 7 — 15 kartų.

Pav. 12.
Kvėpavimo lavinimas. Atsiklaupk ir 

lengvai atsilošdama įkvėpk (be prievar
tos!), (balta figūra). Iškvėpdama lenkis 

‘visai žemyn (juoda figūra). Daryk nuo 6 
— 10 kartų.

Štai ir viskas. Per 1 — 2 dieni 
tuos lavinimus galima gražiai iš
mokti. Kada mokėsite, bus malonu 
ir daryti. Jeigu yra progos, tai rei
kia kelioms susitarus bendrai da
ryti rytmečio gimnastiką. Tada at
siranda daugiau pasiryžimo ir 
džiaugsmo. Po gimnastikos, kada 
pulsas nurimsta, reikia apsitrinti 
drėgnu rankšluosčiu, tada gerai, 
ligi lengvo odos paraudonavimo, 
nusišluostyti ir — štai viskas baig
ta. Jeigu po šitos mankštos pulsas 
negreit (ne per 5, o 10 — 15 min.) 
ateina į normą, tai po kiekvieno 
mankštymo reikia kiek pavaikš
čioti ir gerai kvėpuoti (vadinas, 
gerai iškvėpti!).

Klausi — neklysi!
KLAUS. 11. Artėja žiemos sezonas. 

Lietuvoj vis labiau ima įsigalėti pašliūžos. 
Mano supratimu reiktų ir skautams prak
tikuoti šita sporto rūšis. Tad prašyčiau 
duoti bendrų žinių apie pašliūžas.

ATSAKYMAS. Pašliūžos yra prietai
sas, kurs lengvina šliaužimą sniego pa
viršium. Pašliūža yra panaši į rogių šliu
žą, apačia lygi — palengvina slinkimą 
sniegu. Pašliūžos išlaiko žmogų nors ir 
būtų giliausias sniego sluoksnis. Yra pa
šliūžų, kuriomis galima keliauti per balas, 
pelkes, smėlius ir net vandeniu.

Pats seniausias pašliūžų tipas buvo 
toks, kuriuo negalima buvo šliaužti, tik 
eiti neprasmengant. Jos yra panašios į 
teniso rakietą. Dabar labiausia yra var
tojamos šliaužiančios pašliūžos, kurios yra 
pritaikintos miško, kalnų, lygumų ir ki
tokių paviršių kelionėms.

Sportui geriausia tinka lygumų pašliū
žos — gana siauros ir ilgos. Pryšakinė jų 
dalis lengvesnė. Jų ilgis — 2—290 cm. ir 
daugiau, plotis apie 7 cm. Jos kaštuoja 
nuo 50 — 80 ir daugiau litų. Perkant pa
šliūžas, reikia žiūrėti, kad jos būtų iš 
sveiko, nešakoto, lengvo, stipraus ir elas
tingo medžio. Geriausia tinka beržas, 
Amerikos gikori. Dabar yra daromos kli
juotos pašliūžos — apačios būna iš kie
tesnio medžio. Pašliūža turi kelis išlenki
mus. Vidurinis išlenkimas leidžia pašliū
žai veikti, kaip spyruokliui. Pryšakinis iš
lenkimas neleidžia lysti į sniegą šliaužiant 
minkštu sniegu ir nusileidžiant nuo kal
no. Apačioj padarytas siauras takelis pa
deda išlaikyti reikiamą kryptį.

Laikyti pašliūžas reikia vėsioje, sau
soje vietoje, rėmuose, kurie atitaiso iš
lenkimus. Pašliūžos apačią reikia tepti 
tam tikru tepalu, kurs palengvina jos 
šliaužimą sniegu. Tą vietą, kur statoma 
koja ant pašliūžos, reikia apmušti guma, 
kad koja neslįstų. Batukus pristiprinti 
reikia diržu: lygumose pakanka vieno 
priešaky, kalnuose — ir užpenčiui.

Judėti ant pašliūžų reikia lazdos atsi- 
stūmimais.

Šiaurėje pašliūžos vartojamos nuo se
niausių laikų. 1119 m. suomiai kariavo 
šliauždami. Ir Sibiro prijungime daug pa
darė pašliūžininkų dalys. Tokios karių 
dalys dalyvavo žygyje ir prieš Lietuvą 
1534 metais. Užsieny yra pašliūžininkų 
mokyklų.

Ir Lietuvoj, šią žiemą, skautai turėtų 
šliaužti. Pašliūžos, kaip susisiekimo prie
monė, yra labai geros. Moteris yra 3000 
mtr. nušliaužusi per 11:15,3 min.; vyras 5 
klm. nuėjo per 13 min. 45,1 sek.; 10 klm. 
per 26 min. 24 sek.; 30 klm. — 1 vai. 34 
min. 10 sek.; 60 klm. — 3 vai. 46 min. 
07 sek.

Perkant pašliūžas labai svarbu pa
rinkti jas pagal savo ūgį ir svorį. Ėjimo 
pašliūžos turi būti tokio aukščio, kiek 
gali siekti pirštais iškelta ranka: Bėgimo 
pašliūžos žmogui 4x/ž pūdo svorio turi 
būti 9 pėdų ilgio. Kas 20 svarų svorio rei
kalauja, kad pašliūžos būtų 1/s pėdos il
gesnės arba trumpesnės. Pav. 4 pūdų svo
rio žmogui reikia 8V2 pėdų ilgumo pa
šliūžų.

Pašliūžų sportas atsirado 1555 metais 
Skandinavijoje. 1877 m. Christianijoje įsi
kūrė pirma pašliūžininkų draugija.

Pašliūžų reikšmė sveikatai ir praktiš
kas jų naudingumas—vis daugiau patrau
kia mėgėjų. Taisyklingai šliaužiant gauna 
darbo visas kūnas. Ypač sveika rengti 
pašliūžininkų ekskursijas.

Išmokti eiti ir bėgti galima gana greit. 
Bėgti — sunkiau, nes čia svarbu įgyti 
technika. Yra rusų ir suomių ėjimo būdai 
su variantais. Ypač sudėtinga yra kalnų 
pašliūžų sporto technika. Su pašliūžomis 
šliaužia įsikabinę į arklį, ar su burėmis. 
Arklys su pašliūžininkų prabėga per va
landą 25 klm. Burės plačiose lygumose 
vartojamos gana sėkmingai.

Rungtynėse leistina dalyvauti vyrams 
nuo 18, moterims nuo 17 m. amžiaus.

Skirtumas tarp rusų ir suomių šliau
žimo būdų yra toks: rusai atsistumia 
kiekviena lazda atskirai, suomiai abiem 
iš karto. Rusai kelia lazdą į priekį kartu 
su priešinga koja ir atsistumia šliaužda
mi. Suomiai prisitaiko prie sąlygų -r- at
sistumia abiem lazdom kas 3 — 2 žings
niai, kas žingsnis ir t. t. Ėjimas yra ly
gūs, šliaužiantis. Į kalną arba prieš vėją 
eina sportininkai rusų stiliumi, keliu eina 
kas žingsnis atsistumdami ir t. t.

Lazda neturi būti aukštesnė, kaip lig 
peties.

Apavas turi būti iš neperšlampamos 
medžiagos ir neturi varžyti judesių; turi 
būti be kurkų... Kojos neturi šalti — vil
nonės kojinės praverčia, taip pat gabalai 
vailoko. Kelnių kišenės turi būti tvirtai 
užsegamos, ilgos kojinės turi tvirtai ap
gaubti kelnes. Marškiniai labai geri triko- 
tiniai. Galvai -— grynų vilnų megztinė. 
Pirštinės tinka su vienu pirštu pakanka
mo ilgumo. Viršutinės megztinės visai pa
kanka. Tolimesnei kelionei reikia paimti 
atsarginių kojinių, pirštinių, kompasą, 
degtukų ir k.

Išmokti, kaip sakiau, nėra sunku. Pra
džiai reikia pasirinkti lygią vietą. Kojas 
reikia laikyti arti, kad tik pareitų greta 
pašliūžos. Jos turi būti lygiagretės. Pėd
sakai abiejų kojų (pašliūžų) turi būti vie
nodo didumo, formos ir krypties. Keliai 
bent kiek sulenkti. Atsispyrimus pašliū
žomis reikia daryti lygiai, nereikia jų kel
ti į viršų. Bėgant liemuo turi būti kiek 
palenktas į priekį.

Pats šliaužimas vyksta todėl, kad vie
ną koją išstatom į priekį ir kitą pritrau- 
kiam. Pradžioj nereikia lygumoj vartoti 
lazdų. Šliaužimą greitiname liemens svi- 
ravimais ir švytuokliškai rankomis mosi
kuodami. Žingsniai turi būti kiek gąlint 
ilgesni ir lygūs.

Pašliūžos irJ“*0 da^kai “ ** ■ ■ °® ** ** skautams t ems
prieinamiausioms sjlygoms pas Praną
Barždžiųy Kaunas, Laisvės ai. 72. Tėl.

• 12-22. • '
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Kaip pasigaminti pašliūžas?
Pašliūžos daromos iš įvairaus medžio. 

Geriausiai tinka uosis, paskui beržas. 
Beržas, augąs Lietuvoj, pašliūžoms netin
ka. Bet iš mūsų uosio pašliūžos išeina 
visiškai geros. Imama 3 cm. storumo, 2,5 
mtr. ilgumo ir 25 — 20 cm. platumo nosi
nė lenta, kurios medžio augimo sluoks
niai atitiktų brėž. la, lb, 1c, reikalavi
mams, t. y., kad pati lenta, kai ji yra dar 
su žieve šonuose, būtų kiek galima tie
sesnė. Atmatavę išilgai lentos maždaug 9 
centimetrų platumo lenteles (jas reikia 
nupiauti iš abiejų pusių lentos, taip, kad 
vidurys lentos išliktų sveikas. Brėž. 2). 
Pašliūžos daromos iš šitų nupiautų lentos 
kraštų ,,C*‘.

Iš pat pradžių lentoje (jau nuplautoje) 
reikia pasižymėti pašliūžos priešakį. Ta
da lygiai nuobliuojama apatinė dalis, t. y. 
ta, kuri turės gulėti ant sniego, ir per patį 
vidurį išilgai visos lentos išobliuojamas 
3 mm. gilumo ravelis. Ravelis turi eiu 
tik iki tos vietos, kuri brėžinyj pažymėta 
raide ,,R". Pašliūžos pryšaky ravelis turi 
būti visai negilus ir tiktai, kai jis dar ne
visai bus priėjęs vidurį, turi būti 3 mm. 
gilumo; ravelis yra tam, kad pašliūža eitų 
tiesiai. Kitaip sakant, ravelis yra svar
biausia pašliūžos dalis. Jo plotis yra 1 — 
1,5 cm. Ravelis turi eiti visiškai lygiagre
čiai lentos kraštų. Jeigu jis bus kiek nu
suktas, pašliūža neis tiesiai.

Kada padarytas ravelis, pašliūžą rei 
kia nuobliuoti iš viršaus taip, kaip paro 
dyta brėž. 3. Priešakio nereikia nusmai ■ 
linti. Kada jau yra nuobliuotas viršus, 
pašliūžą reikia susiaurinti iki matų, nu
rodytų brėžinyj 3. Dabar belieka nuda: 
linti pašliūžą stiklu ir stiklo popierium 
(stambiuoju). Ypatingai turi būti daili pa
šliūžos apačia, kuri šliauš sniegu. Prieš 
lenkiant pašliūžos priešakį, reikia jį tre
jetą dienų išmirkyti paprastame vande
nyj. Mirkyti reikia maždaug 70 cm. Po 
mirkymo pašliūža lenkiama.

Reikia surasti tokį katilą, į kurį įlystų 
pašliūžos galas mažiausia 40 cm.' (nuo 
priešakio). Tada į tą katilą pripilama 
vandens iki viršaus ir įdedama pašliūža. 
Užvirus vandeniui, reikia, kad pašliūža 
virtų jame mažiausiai dvi valandi. Lenki
mui reikalingi rėmai, parodyti brėž. 4.

Pašliūža išimama iš katilo ir tuojau, 
karšta, turi būti įdėta į rėmus ir išlenkta, 
kaip parodyta brėž. 4. Pašliūža įdedama 
į rėmus ir jos priešakis per kaladėlę „k“ 
pritraukiamas prie rėmų pagalba tvirtos 
virvutės, kuri eina pašliūžos priešaky per 
karpiukus „v“. Pašliūžos išlenkimas turi 
būti gražus, ne per staigus, turi nuosek
liai užsiriesti. Jeigu pašliūžos išlenkimas, 
prilenkus ją prie rėmų, yra negražus arba 
dar mažas, tada jį galima padidinti arba 
pataisyti su keliais klyniukais, įkaltais 
tarp pašliūžos ir kaladėlės. Reikia žiūrė
ti, kad pašliūža nebūtų susimetus. Rė
muose pašliūžas reikia laikyti maždaug 3 
dienas, t. y., kol jos išdžiūsta (džiovinti 
reikia ne ant krosnies, bet šiltame kam
baryje). Praėjus 3 dienoms, pašliūžos iš
imamos ir mėginama ar jos duodasi lenk
ti atgal. Jeigu atsilenkia, tada reikia jas 
įdėti atgal į rėmus ir dar džiovinti. Kai 
pašliūža jau išlenkta, belieka ją nusmai
linti ir dar sykį nudailinus stiklo popie
rium, nupolitūruoti (kaip politūruoti ga
lima sužinoti pas kiekvieną stalių arba 
lakų ir dažų krautuvėj).

Kai politūra jau nudžiūvo, reikia įtai
syti kojos pririšimą, brėž. 5. Koja priri
šama toje vietoje, kur pašliūža yra sto
riausia. Vieta, kur padedama koja, turi 
būti apmušta tokia medžiaga, ant kurios 
nekimba sniegas: guma, cinko blėtis (ne 
cinkuota). Dabar toj pat vietoj, maždaug 

3 —-5 cm. nuo jos priešakio, lygiai pašliū
žos vidury, iškalamas 3 mm. kaltu
6 — 7 cm. ilgumo plyšys. Per jį iškiša- 
mas diržas, susiūtas iš vieno sluoksnio ne
visai išdirbtos odos ir vieno sluoksnio jau 
paruoštos juodos arba geltonos odos. Su
siūti galima pas batsiuvį ar pas pakinktų 
dirbėją. Diržas ,,d“ yra 2 cm. platumo ir 
55 — 60 cm. ilgumo, jis susegamas stipria 
sagtimi (spitimi).

Per tą patį plyšį iškišama 4 — 5 cm. 
pločio, 1,5 — 2 mm. storumo ir 16 — 18 
cm. ilgumo, (geriau varinė) blėtis, kurios 
galuose yra 2 cm. ilgumo ir 2 — 3,5 mm. 
platumo pailga skylutė. Blėtis iškišama 
taip, kad iš abiejų pusių pašliūžos išlįstų 
lygūs blėties galai, šitie galai užlenkiami 
pašliūžos statmenai į viršų (ne į sniegą). 
Tarp tų blėties galų, įdėtai kojos pėdai, 
per juose esančias skylutes, iškišamas dir
želis, kuris susegamas sagtimi. Tarp blė
ties galų iškišama tik kojos priešakis, t. 
y., tik jos pirštai. Diržas gi „d" eina per 
kulną, aplink koją ir susegamas antroj 
pusėj pėdos ir pašliūžos, arba ant kulno. 
Dabar dar vienas dirželis, kuris susideda 
iš dviejų dalių, viena dalis turi skylutes, 
kita — sagtelę. Kiekviena tų dviejų dalių 
prisiuvama prie vienos ir kitos pusės dir
žo „d" taip, kad kai koja jau įdėta į blė
tis ir dirž. ,,d" užsegtas, šitas dirželis su
segamas virš pėdos ir jis neduoda nu
kristi nuo kulno dirž. „d“.

Liko padaryti dar dvi lazdi, 120 — 130 
cm. ilgumo, apačioj 2,5 cm. ir viršuj 3 cm. 
storumo. Lazdos apskritos. Daromos iš 
uosio, lazdyno, bambuko, nendrės. Laz
dos gale užmautas žiedas ir į medį įkal
tas aštrus knolis (vinis), kad spiriantis 
lazda neslįstų. 7 — 8 cm. nuo lazdos galo 
pritaisomas 12 — 15 cm. diametro žie
das, brėž. 6. Pats žiedas yra išlenktas iš 
lazdyno. (žalios) šakelės, ją pašildžius. 
Dalelė „e" padaryta iš 2 mm. kietos vie
los ir per kampus dirželiais ,,m‘‘ sujun
giamas su žiedu. Lazdoje, kaip sakiau,
7 — 8 cm. atstume nuo galo išgręžiama

Mūsų brangiam broliukui
Matukoniui Algirdui, 

jo tėveliui ir sesutėms:_ Aldutei, Gra- 
žiutei ir Reginutei, liūdintiems sun
kioje valandoje, netekus brangiausio 
asmens — mylimos motutės, reiškia
me gilios užuojautos

Leipalingio vid. mokyklos 
skautai-ės.

Brangiom sesutėm
Adelei ir Lilijonai 

Zimavičiutėm,
mirus jų tėveliui, reiškiame širdin
giausios užuojautos.

„Mirgos“ dr-vė Alytuje.

3 — 4 mm. diametro skylutė, į kurią įka
lamas (kiaurai per lazdą) tokio pat dia
metro metalinis vamzdelis. Iš kietos vie
los padaroma dalelė „s"; į jos kilpelę 
įdedamas vienas kraštas „e" žiedo, o pati 
,,s“ įveriama į skylutę lazdoje. Dabar 
tarp išlindusių „s“ galų įdedamas antras 
kraštas ,,e‘* ir tie galai stipriai susukami. 
Žiedas dabar jau pritaisytas. Antrame 
lazdos gale, jos rankenoj, pritaisome 12 
— 15 cm. kilpą (odos dirželis), pro ku
rią, laikant lazdą rankoj, įdedamas ran
kos riešas.

Pašliūžos apačią reikia keletą kartų 
perdažyti fernicu. Pirmą kartą dažyti pa
šlapinus pašliūžos apačią vandeniu. Po 
kiekvieno dažymo gerai išdžiovinti. Da
žoma todėl, kad nediltų medis ir slidžiau 
slįstų pašliūža.

Laikant pašliūžas namie, nereikia jas 
laikyti šiltame kambaryje, geriau kur 
nors verandoj ar prieangyje. Kad pašliū
žos nesusimestų, jas reikia sudėti apa
čiomis, galuose surišti, o per vidurį įdėti 
arba kokią lentelę, arba šiaip kokį kva
dratą, maždaug per 10— 12 cm., brėž. 7.

S. Vyt. A. Korženiauskas.
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S . T. James

Žymių skaitytojas.--
- j(Žiūr. „S. A." nr. 17).
Lalas Gheras drebėdamas iš -sijau- 

dinimo ir baimės nusileido iš medžio. Jis 
visiškai pamiršo Jadą, bet berniūkštis jo 
iš akių nebeišleido. Kai jis pasilenkė pa
žiūrėti • kur kulka kliuvo, Jadas staigiai' 
pagriebė jo ranką ir laužė nugaron aukš
tyn taip, kad jis kniūpščioms pavirto ant 
ožkos. Jam dar neatsipeikėjus, Jadas iš 
jo rankų ištraukė šautuvą ir juo į jį 
taikė.

— Jis užtaisytas! j— panikos balsu r 
šaukė kalnietis. — Mažasai sūneli, jis 
užtaisytas!

— Lygiai taip, kaip buvo į mane tai
kyta! — žiauriai atšovė Jadas. Daigi pa
stebėjo, kad tai nebuvo paprastas kal
niečio šautuvas, bet moderniškas, toks, 
kokį paprastai sahibai vartodavo. Lala 
Gheras tokiam ginklui nešioti neturėjo 
leidimo. Jado akys vėl sužybterėjo su 
nusistebėjimu ir pykčiu, kai pamatė ma
žytes raides, įspaustas buožėj. Šitas tik
rai buvo sahibo šautuvas, be jokių abe
jonių.

— Prisipažink, vagie! — Jado pirštas 
jau lietė gaiduką. Lala Gheras cypė iš 
baimės. — Tu ištikrųjų didžiausis bailys. 
Gobšumas ar baimė tave tik suvaldo.

— Tai yra... tai yra... šautuvas, kurį 
paskolino man sužeistasis sahibas, nega
lėdamas jo vartoti. — Lalo Ghero balsas 
buvo trūkčiojimų eilė.—Mažasai sūneli,.., 
atsuk tą daiktą nuo manęs!

— Kur yra sahibas, mefų karalaiti? — 
įsakė Jadas, durdamas šautuvą jo krū
tinėn. — Tark tiesos žodžiu! Jei juose 
bus melo, tikrai tave nušausiu!

Drebėdamas, Lala Gheras pasakojo 
apie stovyklą, esančią 5 mylias į pietus 
nuo Selawiko, ir ten sulaikytą sahibą. 
Jo akyse pasirodė neapykanta ir keršto 
ugnis, bet baimė vėl paėmė viršų.

— Ryt išnagrinėsiu šį dalyką! — gud
riai išsitarė Jadas, — Tuo tarpu mote
ris, kuri yra mano draugė, reikalaus už
mokesčio už šią pavogtą ožką. Jei tu ne...
— Jis nutilo ir jau spaudė gaiduką.

— Tai bus padaryta, mažasai sūneli,
— prižadėjo kalnietis. — Prižadu.

— Tad eik ramus! — nenuleisdamas 
ginklo tarė Jadas.

— Nuodingas, kaip gyvatės, to Lalo 
Ghero liežuvis! — ramiai tarė Jadas. — 
Ši stovykla, apie kurią jis pasakojo, kaip 
tik tinkamiausia vieta Jacksono sahibui 
paslėpti. Norėčiau, kad Lala Gheras ma
nytų pats mane nugalėti, tai jis nesisku
bins į tą vietą, į kurią dabar einu!

Tarnas pažino sahibo šautuvą, ir Ja
do akys spindėjo džiaugsmu.

„Už girios mūsų kaimas“, 'aiškino ji
sai. „Ten būtų sahibą saulei leidžiantis 
nunešę, jei šisai būtų davęs reikalaujamą 
pinigų sumą. To nepadarius, geresnės vie
tos jie negalėjo rasti, kaip Moma Alio 
karvydę, kuri randasi nuošaliai nuo kai
mo. Ir kol Moma Ali, storas ir tingus, 
saugoja jį, Lala Gheras pasiima šautuvą 
tigrui nušaut, už kurį sirkaras siūlo gerą 
atlyginimą. Nors jiedu sirkaro neapken
čia, tačiau noriai ima jo rupijų.

— Aš ištikimai saugosiu sahibo šau
tuvą ir pasiliksiu čionai, mažasai sūneli!
— tarė tarnas. Jadas greitai bėgo, nė 
pėdsakų nesekdamas, į gerai ,jam žino
mą vietą.

Jis nesitikėjo nuvykti ten be jokių 
incidentų, štai staiga sustojo. Ant nukirs
to medžio kamieno pamatė vieną dide
lį, kitą mažą akmenis. Jie buvo sudėti 
taip, kad keleivis, kuris čia apsistojo pa
valgyti, galėjo, nenusiėmęs sunkios kup
rinės, dar pasilsėti. Netolies buvo pa
mestas dar nenuvytusių žibuoklių kuokš

tas, nors toli iki tos vietos, kur jos augo. 
Žemė buvo minkšta ir rodė vietinio žmo
gaus pėdsakus^ einančius į šiaurę.

Tai buvo ypatingas ženklas, ir pa
prastai Jadas, žingeidumo dėliai. būtų 
juo sekęs. Bet kaip tik jis dabar skuba 
kitų žmonių reikalu, ir sparčiais žings- . 
niais Jadas nubėgo pirmyn.

Mėnesienoj sėdėjo prie karvydės Mo
ma Alis. Eidamas rūpestingai, Jadas lai
kėsi tarp karvydės ir priešo iki pasku
tinio metro. Tada, neužmigusiam ir ne- 
pastabiam Aliui, berniūkštis kaip šešėlis 
įžengė į tamsią kdmarėlę be triukšmo. 
Sustojo ir pamatė ant biaurios šiaudų 
krūvos gulinčią būtybę. Jadas tyliai pra
šnibždėjo:

— Aš ieškau sahibo'Jacksono! — At
sakymas buvo greitas ir tylus.

— Jis čionai, bet kas klausia ir ko
dėl? — teiravos sahibas.

Tūpdamas ant šiaudų, Jadas skubiai 
aiškino. Jo pirštai ėjo per mazgus ir vir
vėmis suveržtą kūną. Tuo tarpu tyliai pa
sakojo sahibas:

— Aš atvykau į šiuos kalnus, kad 
gaučiau žinią nuo to, kas čion jau turėjo 
būti. Jį turėjau sutikti kažkur kalnų ke
ly, bet dėl savo silpnumo negalėjau aš jo 
sutikti, nes jis vyksta skubiai ir negali 
manęs laukti. Man dingteli, kad jis bus 
kur nors žinią palikęs. Tu, kurs taip pui
kiai skaitai pėdsakus, gal man padėsi?

Jadas tuoj pagalvojo apie paslaptin
gąjį keleivį, kurio ženklą neseniai kalnų 
kely skaitė. — Pasakyk man, ar tas, ku
rį tamsta turėjai sutikti, vyko į tolimą 
kelionę iš Baundoporės? Girdėjau, kad 
jos slėny auga žibuoklės?

— Jis ištikrųjų yra iš tos srities ir 
vyksta tolimon kelionėn!

Jacksono balse glūdėjo siurprizas ir 
žingeidumas.

— Apie kokias žibuokles tamsta kal
bi? Ar matei tą žmogų?

— Niekad nesu matęs! — prisipažino 
Jadas. Jis klausėsi Moma Alio garso. — 
Toks vyras praėjo vakar, sustodamas pa
silsėti ir pavalgyti. Jis avėjo kaip sahi
bas ir labai skubėjo, nes daug žemes bu
vo išmesta iš po kojų pirštų.

— Tamsta tikrai esi mažasis raganius! 
— rimtai tarė sahibas.

— Jis buvo menko sudėjimo žmogus, 
ries jo pėdos ir žingsniai buvo maži, — 
tęsė Jadas. — Jis dar yra storas, nes tai 
iodo plačiai praskėstos pėdos.

— Tamsta pasakoji gryniausią teisy
bei — prisipažino Jacksono sahibas. — 
Šis yra tas žmogus, kurį sutikti norėjau. 
Pasakyk man, kokį ženklą jis paliko 
man?

— To aš nežinau, sahibai. Kas, jei ne 
kvailys, paliktų žinią kitiems sužinoti? 
Nieko kito, kaip vystančių žibuoklių 
kuokštą, gulintį šalia akmens, mačiau. 
Kaip tamsta tą supranti?

Šypsena pasirodė sahibo veide.
— Yra mums žinoma vieta uolotame 

slėny, kur auga žibuoklės. Greitąi ten 
vyksiu ir viskas bus gerai. Tuo tarpu 
esu tamstai labai skolingas ir didžiai at
lyginsiu.

— Tai darau sahibo garbei, o ne dėl 
atlyginimo, — išdidžiai tarė Jadas. — 
Sahibų kraujas teka mano gyslose, ir jie 
mano tautiečiai. Vykstu dabar į tamstos 
tarną su įsakymais ir grįžtu nešinąs šau
tuvą, kurį pagrobė Lala Gheras. Tada 
parūpinsime tamstai nešikų ir neštuvus.

Laukdamas, kol Moma Alio akys ke
liom sekundėm iniegamai užsimerks, riė- 
rė Jadas į krūmus ir sugrįžo prie laukia
mo tarno. — Duokš šautuvą, — įsakė Ja
das. — Sahibą radau, ir įsakė tuoj vykti 
pas jį.

*) h—"< plėšriems gyvuliams, k, a., tig
rui, leopardui.

— Iš tikrųjų! — sušuko tarnas labai 
patenkintas. (

Šautuvą nešinas po pažastimi, bėgo 
Jadas kalnų taku į karvydės pusę. "Šį 
kartą nesislėpdamas staiga Moma Alis , 
pastojo jam kęlią. : - i

— Puiki naktis, mažasai. sūnau, -r ta
rė galvijų pirklys. • >

— Jacksono sahibas sako, kad ten-ji 
bus bloga, — atsiliepė Jadas; , - -r

— Ar tai mįslė, — nejautriai klau
sė Moma Alisį —-ar tavo paties juokas,? 
mažasai sūriau? ' ' ' ■ i

— Tai mįslė ir juokas, kurį pirmiau 
ant žemės įskaičiau, storuli! — juokda
masis tarė Jadas.—Šį kartą gobšumas pa
ėmė viršų. —’Jis bandė įeiti karvydėrit • 
be| stebėtinu vikrumu Moma Alis užsto
jo jam kelią. •

— Aš nedaviau tau leidimo čion įei
ti, begėdi, — įrodinėjo jisai.

— Įeisiu tik momentui, :— tyliai tarė 
Jadas. — Mano troškimas sugrąžinti 
Jacksono sahibui šautuvą, — štai šį!

Šautuvas tuoj atsidūrė prieš Moma 
Alio krūtinę. Viskas būtų taip vykusiai 
ėję, jei ne taip per didelis tarno uolu
mas, kurs taip spaudėsi Alio užpakalin, 
kad davė jam progos apsisaugoti. Drū
tasis galvijų pirklys puolė tarną ir per
metė jį staiga žemėn. Šautuvas iš Jado 
rankų iškrito. Tuo nelemtu momentu pa
sirodė Lala Gheras, kurs numanė, kad 
kažkas blogo nutiko.

Žudanti pirštai patys vyniojosi apie 
Jado gerklę ir ją spaudė. — Šiandien 
yra maisto „katėms“*), — sumurmėjo 
Moma Alis.

Jadas kovojo, bet veltui.- Rodėsi jo 
plaučiai ir gerklė pliš. Šviesos kibirkš
tys šokinėjo jo akyse ir ausyse perkūno 
trenksmus girdėjo. Jau beveik sąmonės 
nustojo. Prisiminė savo kūdikystės die
nas ir kažkaip seną, bet žiaurų parver- 
timo triuką, kurį jis išmoko iš kaimo vai
kų. Kai Moma Alis buvo pusiau atsiklau
pęs, į jį pasilenkęs, jis sutraukė kojas į 
save ir trenkė kiek tik jam jėgos leido jo 
krūtinėn, kad tas aukštielninkas užpaka
lin virto, paleisdamas jį. Tada Lala Ghe-• 
ras pasirodė duryse; sahibo balsas buvo 
girdėtas.

— Dar vienas judesys, Lala Gher, ir, 
mano šautuvas man atsilieps! — atsakė 
jis. — Daugel valandų išgulėjau šioj tvai- 
kioj patalpoj. Bet daugiau nebesu bejė
gis. — Sahibo akys liepsnojo rūstybę. 
Jam vėl skaudėjo kūnas, kurį vėl užsi-, 
gavo šliauždamas pasiimti šautuvo, kurį 
nuspyrė Moma Alis. į t . ,į !

Sahibui įsakius, tarnas nubėgo į kai
mą maisto ir nusisamdyti vyrų. — Atnešk 
taip pat ir neštuvus, kąd galėčiau grei
čiau keliauti, -— įsakė sahibas. n « i-

Iki tarnas sugrįžo, Jadas jau tvirtai 
surišo Moma Aliui ir Lala Gherui ran
kas. — Šiedu nenaudėliai eina į arti
miausią policiją, — tarė sahibas. —- 
Trokštu greit grįžti į lygumas. Tačiau 
pirmiau nusiprausiu ir pavalgysiu. Šios 
karvydės tvaikas mane nuodija. •;-

Atsitiko taip, kad pietų metu Jadas 
stovėjo kalnų viršūnėje ir žiūrėjo į ma
žąją procesiją, kuri skynęs kelią tarpu
kalnėse į lygumas. Pasiryžimo kupinas, 
grįžo į kaimą, namo. Sahibas didžiai jį 
pagerbė, paduodamas jam ranką, kaip tai 
buvo paprotys tarp sahibų. Taip pat pri
žadėjo sugrįžti į kalnus su šautuvu ir lei
dimu. Tuo tarpu Jado rankoj buvo ru
pijų, kad nupirktų Selawiko moteriai 
ožką, vieton Lalo Ghero nušauto'tigro.

'J— Tai gerai, — jis ramiai ištarė.
— Mano ..garbėj .šiuo atveju, paten-' 

kinta! ’ ;;’ (Galas). ,
Išvertė Pr. D r tik te i n is.
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ViktorasKropas.

Paslaptingas kampos žiburėlis-
Iš vargų ir nuotykių Pietų Amerikos stepėse.
Visą savaitę mes traukiame per begalines cam

pos (samanos-stepės). Visur aukšta, beveik žmogaus 
aukščio, žolė ir kur-ne-kur randasi medžių, dau
giausia palmių, bet nemažai ir arokarijų. Čia cypia 
ir švilpia milijonai įvairių smulkių graužikų, zirzia ir 
ūžia įvairūs vabzdžiai ir skraido gražūs drugeliai, o 
naktį vabzdžiai-švyturiai, gražios naktinės peteliškės 
ir debesiai skaudžiai geliančių vabzdžių kenkėjų.

Mes keliaujam raiti, o mūsų daiktai sukrauti ant 
būrų (mulų, pusasilių) nugarų. Tai be galo ištvermin
gi gyvuliai ir gali nešti labai didelę naštą. Be to, jie 
ilgai gali išbūti neėdę ir negėrę.

Keliavome daugiausia pavakariais ir naktimis, 
nes dienomis būdavo labai karšta. Mūsų brezentinės 
palapinės buvo gerai įrengtos ir puikiai mus dengė 
nuo karštos atogrąžų saulės.

Dažnai plačiose kampose sutikdavome kaubojus, 
kurie čia ganė tūkstantines buivolų (laukinių jaučių), 
arklių ir net avių bei ožkų bandas. Jie buvo drąsūs 
ir vikrūs raiteliai. Nors jie buvo gausiai apsiginklavę 
ir atrodė 1 ikrais plėšikais, bet ištikrųjų buvo labai 
geri ir vaišingi žmonės.

Mes dažnai nakvodavome drauge su kaubojais 
prie jų didžiulių bandų. Kaubojų tarpe radome daug 
vokiečių, o dar daugiau rusų emigrantų, — buvę 
karininkai ir kazokai. Pas kaubojus viešėti būdavo 
labai smagu, Jie mus pavaišindavo šviežia aviena ar 
jautiena su druska ir česnakais, tikra Paragvajaus 
arbata .,Mafė“ ir kt. Be to, jie puikiai padainuodavo, 
pritardami gitaromis, taip gražias stepių dainas, pa
šokdavo tango, čerlestoną ir daugelį įvairių indijo- 
niškų šokių, kuriuos ir Lietuvoje taip madingai su 
išdidumu kartais salėse mėgdžiojamą. Būdavo smagu 
kampose naktį prie liepsnojančių laužų paklausyti 
ir pažiūrėti kaip šie stepių sūnūs linksminosi, užmiršę 
visus dienos vargus ir nepasisekimus, kurių jie tiek 
daug turi. Viskas čia gyva, linksma. Jų buvo didingi 
pasakojimai, pilni drąsos, herojizmo ir drauge links
mo jumoro. Dieną kaubojai mums parodydavo savo 
„džigituotę“ (jojime miklumą) ir laso laukinį gyvulį 
gaudydami. Ir ištikrųjų kaubojai verti raitelių čem
pionų vardo.

Vieną tamsią naktį kampos tolumoje pastebėjo
me kažkokį mirkčiojantį žiburėlį. Jis stovėjo vietoje 
ir tik retkarčiais smarkiai mirksėdavo, lyg norėdamas 
užgesti. Buvom pavargę, bet nutarėm pasiekti pa
slaptingą žiburėlį ir ten pernakvoti. Tiesiog per aukš
tą kampos žolę jojom prie viliojančio žiburėlio. Pri-

Stovykla: Jaunystė nugalėjo žilą senatvę!

jojom. Apie išmindžiotą žolę stovėjo nedidelis medi
nis kryžius, ant jo kabojo jau saulės išdeginta spal
vota skarelė, kokias paprastai kaubojai ir visi čio
nykščiai nešioja ant kaklo. Be to, visas kryžius buvo 
išpuoštas lauko gėlėmis ir žaliumynais, o prie jojo 
degė moliniame puode taukai.

Besibastydami po Amazonos selves (girias) ir 
tyrlaukius (campos) nakties metu dažnai pastebėda
vome mažas ugneles. Prisiartinę rasdavome nedi
delį medinį kryžių, gausiai papuoštą lauko gėlėmis 
ir žalumynais. Ant kryžiaus kabėdavo nuo senumo, 
saulės ir lietaus pageltęs rankšluostis ar skarelė ir 
degė žvakutė arba koks molinis puodelis taukų. 
Šioje vietoje, buvo užmuštas žmogus. O ugnelę ar 
žvakutę žibina netoliese gyvenantieji kaubojai, me
džiotojai ar tie patys banditai. Todėl ši vieta skaito
ma šventa, ir kiekvienas čia apsistojęs yra nelie
čiamu.

Netoli šios vietos augo kelios palmės ir daugelis 
išsiplėtojusių kuokštų arokarijų, mes čia pradėjome 
įrengti savo stovyklą. Įsirengėm, sukūrėm kelius 
laužus, pradėjome rengtis prie vakarienės. Arklius ir 
būrus pririšome stipriomis virvėmis prie palmių ir 
storesnių krūmų.

Vos mes pradėjom vakarieniauti, staiga iš kam
pos pasigirdo smarkus ir piktas riksmas. Arkliai ir 
būrai pradėjo spardytis ir žvengti, stengdamiesi nu
sitraukti. Mes su šautuvais puolėme prie šėlstančių 
arklių ir, laužų liepsnai šviečiant, pamatėme baisų 
reginį: Vienas būras buvo parverstas ant žemės ir 
ant jo nugaros niršo didžiulis baisusis puma (Pietų 
Amerikos tigrų veislės liūtas). Jis savo geležinėmis 
nagomis draskė būro nugarą, o iš jo kruvinų žiočių 
veržės baisus piktas riksmas. Pastebėjęs žmones jis 
dar smarkiau purkštė, jo fosforinės akys žibėjo kaip 
žarijos... Jis, pritūpęs ant paskutinių kojų, rengės 
šokti ant mūsų būrelio. Nieko nelaukę mes pakelėm 
šautuvus ir skubiai, beveik visai netaikę, iššovėme. 
Arkliai nerimavo ir negalima buvo šauti, kad nepa- 
taikytumėm į arklį ar būrą. Akimirka buvo brangi, 
ir mes, nežiūrint nieko, šovėme. Pasirodo, kad baisu
sis puma buvo pervertas dviem kulkomis. Jis didžio
se kančiose smarkiai rykaudamas raitėsi ant, jo na
gais ir dantimis sužeisto, būro nugaros. Bet jau 
mums jis nieko padaryti negalėjo...

Vos suspėjome po tokių baisių įvykių susitvar
kyti ir vėl rengiamės vakarieniauti, kampose netoli 
mūsų stovyklos pasirodė būrys ginkluotų vyrų, kurie 
rankose laikė didelius kaubojiškus revolverius ir 
išsirikiavę į virtinę supė mūsų stovyklą.

— Banditai! — surikom, sutūpėm ant žemės ir 
šliaužėm vieni prie arklių, kiti prie palapinių kur 
buvo sukrauti mūsų daiktai ir atsargos šoviniai. 
Bijojome, kad jie nenusivarytų į kampos mūsų ark
lių, o su jais dar manėm pakariauti.

Mes nešaudėm ir laukėm kol jie prijos arčiau, 
kad nereikėtų veltui aikvoti šovinių. Jie kažkodėl 
taip pat tylėjo, nors, tiesa, iš tolo revolveriu ne ką 
padarysi. Prijoję visai arti ir gerai įšžiūrėję mūsų sto
vyklą, jie, nepaleidę nei vieno šūvio, skubiai apsi- 
grįžo ir greit dingo kampos tolumoj.

Bet mes vis dėlto visą nakt išbudėjome bijodami 
banditų užpuolimo, net ir vakarienės nieks jau nebe- 
panorėjom. Banditai daugiau mūsų neaplankė.

Bet kodėl banditai mūsų neužpuolė — taip ir 
liko paslaptim. Mes sprendėm, kad jie išsigando ir 
bijojo mus užpulti. Gi braziliečiai, mūsų palydovai ir 
būrų varovai, tvirtino, kad pagal vietos papročius, 
būdami šventoje vietoje, nebuvom — net ir banditų 
paliesti. Taigi mus nuo baisaus pavojaus išgelbėjo 
„paslaptingas kampos žiburėlis“.
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Mokytojų ir vadų kampelis.
Skautiškos literatūros 

reikalu pradžios 
mokykloms.

Šiandien skautizmas plečiasi mo
kyklose smarkiu tempu. Jo augi
mas eina dideliais šuoliais Jis 
pradeda plėstis pradžios mokyk
lose, kur susirenka medžiaga gan 
jautri ir ji reikalaute reikalauja 
savotiško dvasios peno, peno, ku
ris jų jaunas sielas skatintų toli
mesniems darbams, tiestų pavyz
džiais jų būsimo gyvenimo gaires. 
Šiandien tenka rimtai susirūpinti, 
tai medžiagai, pirmoj eilėj jaunie
siems skautams, pritaikomos litera
tūros klausimu. Ta pritaikomoji 
literatūra turėtų pasireikšti pasakų 
ar apysakų iš skautų ar jiems 
artimųjų gyvenimo. Juk vi
siems yra aišku, kad be pasakų, 
be kokios nors pritaikomos litera
tūros, kad ir graži, kad ir kilni 
idėja, sunkiai yra įmanoma.

Panašiai ir su skautizmu Jeigu 
jo siekimai ir idealai mažučiams 
bus prieinama forma — pasakomis 
ar apysakomis teikiami, jeigu jie 
atitiks laiko dvasią, jie neatšoks 
kaip žirniai mesti į sieną, bet jau
nučio vaiko sieloje padarys visam 
gyvenimui tinkamą įsbūdį

Juk šiandien mokyklose krašto 
mokslas, tėvynės meilė, kuo, ar 
ne pasakomis bei apsakymais mo
komi. Juk garsių žygių padavimais, 
gražiomis pasakomis sužavėti iš
auga tikri tautos sūnūs, moką gerbti 
savo ir kitų šventus įsitikinimus.

Tiesa, sakyti, kad šiuo klausimu 
literatūros nėra, negalima. Tą spragą 
užpildyti yra leidžiamas laikraštė
lis vardu „Vyturys“. Vienok jo ne
užtenka, jis neužtaiso tos spragos, 
kuri susidaro neturint šiuo reikalu 
tinkamos literatūros.

Žinoma, čia nėra lengvas darbas, 
nėra darbas rankos mostelėjimu 
atliktas. Čia sunkus, bet naudingas 
darbas.

Be to, mūsų rašytojai irgi galėtų 
prisidėti prie šio darbo, parašyda
mi kokią nors apysaką iš skautų 
gyvenimo. Juk ne vien romanuose 
išganymas.

Šiuo reikalu reiktų susirūpinti. 
Čia daug galėtų padėti tam darbui 
atsidavę mokytojai, rinkdami ar 
patys ką nors parašydami. Juk jie 
pirmieji su šia spraga susiduria, 
kaip ima organizuoti vilkiukus- 
paukštytes.

Būtų įdomu išgirsti šiuo reikalu 
colegų mokytojų nuomonė.

Mok. J. Sluoksnaitis.

Skiltininkui.
Savo draugininką reikia regu

liariai ir gerai informuoti apie tavo 
skilties veikimą.

Tai bus tavo atsakymas į jo pa
sitikėjimą, kurį jis Tau parodė, pa
sirinkęs Tave skiltininku.

Kaip gi tavo viršininkas galėtų 
tau padėti darbe, jei jis nėra in
formuotas apie tavo skilties vei
kimą?

Draugininkas yra atsakomingas 
už draugovės veikimą prieš Dievą, 
prieš tėvus, prieš Sąjungą; tad ir 
yra jo pareiga ir teisė žinoti viską, 
kas dadesi draugovėje.

Taigi dažnai daryk draugininkui 
pranešimus. Nelauk kol jis pats jų 
prašys. Jis negali bėgioti paskui 
tave, prašydamas žinių apie tavo 
skautus. Tavo pranešimai gali būti 
žodžiu arba rašyti.

Kaikuriose draugovėse skiltinin- 
kai draugininkui patiekia skilčių 
sueigų programas ir vėliau, dr-vės 
štabo posėdžiuose, praneša apie jų 
vykdymą ir visi diskusuoja.

Reikia visada iš anksto pasiruošti 
skilties sueigai. Reikia apie sueigą 
pagalvoti prieš į ją einant; tačiau 
dar sykį reikia pagalvoti po darbo, 
iš sueigos grįžus

Iš pradžių tu darai savo darbo 
planą, paskui po jo įvykdy
mo tu nagrinėji kaip jis buvo re
alizuotas.

Iš anksto nepasiruošęs, skilties su
eigoje tu rizikuoji atsidurti kaip 
apuokas vidurdienyje ant namų 
stogo

Kaip ruoštis sueigai?
Štai:
— apsvarstyk paskutiniosios skil

ties sueigos darbą.
— Paskui padaryk sueigos planą 

raštiškai, savo skilties knygutėje 
ar ant atskiro lapelio.

— Numatyk kliūtis, kurios gali 
atsirasti tavo dienotvarkę vykdant.

— Jei planą sudaryti turi kokių 
sunkumų, paprašyk savo skautininko 
(draugininko) pagalbos^

Skiltininke!
Esi įsitikinęs, kad skilties sueigų 

rūpestingas paruošimas yra reika
lingas šias sueigas naudingai ir 
įdomiai pravesti.

Bet, gal būt, tu manai, kad tai 
užima per daug laiko, ir kad gali
ma apsieiti be to?

Jei kartais ir apsieina, nepasiten
kink! Tenkintis mažu žemintų 
skautą, tuo labiau skiltininką! 
Skautas nieko nedaro pusiau.

Nereikalinga nebaigto darbo. Rei
kia siekti geresnio. Jei tu rimtai 

nesiimsi savo darbo, tu netolimu- 
žengsi su savo skiltimi.

Jei tu stengies tinkamai paruošti 
savo darbą, tau greitu laiku pasi
darys įprasta pastanga, būdo tvir
tumas ir energija; pamažu tavo 
darbas tau pasidarys lengvas ir 
taps vėliau tikra pramoga.

Taigi, skiltininkai, būkit pasi
ruošę!

Tebūnie jūsų sueigos visada, 
paruoštos.

Reiktų leisti vadams 
laikraštį!

„Skautų Aidas“ užima Europos 
skautų laikraščių tarpe bene antrą 
vietą tiražo, viršelių įvairumo, ilius
tracijų gausumo ir kitais atžvilgiais 
— tokia maloni žinia pakuteno kiek
vieno Lietuvos skauto širdį ir suža
dino pasiryžimą dar labiau išpla
tinti mūsų laikraštį.

Juk tai suteikia garbės Lietuvai, 
Lietuvos skautams ir tiems redak
toriams, kurie sugebėjo nujausti 
skaitytojų skonį. O tas skonis la
bai sunku apčiuopti, nes jis yra 
labai įvairus ir nevienodas, kaip 
nevienodas yra ir skaitytojų am
žius, išsilavinimas, būdas, norai 
ir t. t.

Vis dėlto plečiantis L. Sk. Są
jungai, didėjant jos narių skaičiui, 
kyla reikalas turėti dar vieną pe
riodinį leidinį, būtent — vadovams 
žurnalą: skiltininkams, drauginin
kams ir šiaip vyresniesiems skau
tams. Reikia vietos, kur būtų gali-, 
ma išgvildenti įvairūs kla išimai iš 
skautiško darbo, sėkmingo organi
zavimo ir sumanaus vadovavimo. 
Nėra būtina, kad toksai žurnalas 
būtų dažnas vadovų svečias. Jei 
išeitų kasmet tvarkingai po 4 nu
merius, to pakaktų. Toks žurnalas, 
be abejo, tuoj pakeltų visų skilti
ninku išsilavinimo lygį, o kas svar
biausia, žymiai padėtų paruošti nau
jų vadovų kadrą. Spaudinimas gi 
tokių straipsnių „Skautų Aide" 
greičiausia pakenktų jo įdomumui, 
nes skaitytojų daugumai tie straips
niai būtų perdaug sausi ir ne taip 
įdomūs.

Mūsų Vyriausiam Stabui .išleisti 
tokį žurnalą nebūtų jau taip sunku. 
Štai mergaičių skyrius jau leidžia 
laikraštėlį — „Vadovė“, skirtą 
tik mergaitėms. Savaime aišku, kad 
leisti vadams du laikraščiu nebūtų 
jokios prasmės, nes skaitytojų nėra 
tiek daug, o jei tas pats laikraštis 
būtų leidžiamas ir mergaitėms ir 
berniukams, tai galėtų ir dažniau 
pasirodyti, kaip du kartu per me
tus, ir pats išsilaikyti, nes labai 
žymiai padidėtų skaitytojų skaičius.

Psktn. V. Gruodis.
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BASKETBOLAS RATE.
Šį žaidimą galima žaisti ir lauke ir 

kambaryje. Dalyvauti gali įvairus žaidė-

į .u-. BOMBŲ STATYTOJAI.

Įdomu žaisti pavakarėje, temstant, arba 
vietose, apaugusiose krūmais, arba, aps
kritai, tokiose vietose, kur lengva ir ge
ra slėptis.

Draugovė padalinta į dvi dalis, kurių 
kiekvienai vadovauja skiltininkas.

Kiekvienas skautas, išskiriant dalies 
vadus (skiltininkus), yra apsiginklavęs 
20—25 cm. ilgio lazdele. Lazdelių vienas 
galas yra uždrožtas. ,

Kiekvieno skauto „gyvybė“ — ka
klaraištis, užkištas užpakalyje už diržo, 
kaip uodega, ir taip, 
kad jį galima būtų 
lengvai ištraukti.

Instruktorius nuro
do kiekvienai grupei 
tinkamą vietą, kurioje 
komandos pažymi sa
vo „stovyklas“. Skil
ties gairelė prie laz
dos žymi kiekvienos 
„stovyklos“ centrą. 
Stovykla — 25 metrų 
spindulio ratas aplink 
gairelę. Jei žaidimas 
žaidžiamas naktį (dar 
įdomiau, kaip dieną), 
vietoje gairelės var
tojamas žibintuvas.

Kiekviena grupių 
stengiasi nueiti ir
įtaisyti „bombas“ (įsmeigti į žemę laz
delę) priešininkų stovykloje. Kada skau
tui pasiseka pastatyti savo „bombą“ 
priešininkų stovyklos teritorijoje, jis dar 
turi ištraukti iš po diržo savo kakla
raištį ir jį užrišti ant lazdelės — „bom
bos“. Tik tada „bomba“ laikoma tinka
mai padėta.

Kad „užmušus“ priešininką, pakanka 
ištraukti jo kaklaraištį iš po diržo. Šiuo 
atsitikimu „užmuštasis“ nustoja aktyviai 
dalyvavęs žaidime ir skuba į neutralę 
vietą, kuri turi būti instruktoriaus iš 
anksto pažymėta.

Jeigu žaidimo vietoje yra puikių vie
tų pasislėpti, dažnai galima „užmušti“ 
skautą taip, kad jis to nepastebi ir tik 
tada, kada jis, pasiekęs priešininko sto
vyklą ir padėjęs savo „bombą“, nori ant 
jos užrišti savo kaklaraištį, jis pamato, 
kad yra „lavonas“. Galit įsivaizduoti jo 
nuotaiką.

Kiekviena grupė klauso savo vado, 
kuris veda ataką.

Geriausia taktika būtų tik keliems 
žaidėjams pavesti „bombų“ dėjimą, ki
tus gi palikti prie stovyklos ją apsau
goti. Viršininkas palieka savo stovyklos 
ribose, tačiau jis neturi teisė „užmušinėti“ 
priešų. Jis gali vadovauti „karo veiks
mams“, pav., iš medžio viršūnės arba iš 
kitos iškilusios vietos, stovyklos ribose 
esančios.

Skautai, kuriems pasisekė pastatyti 
„bombas“, privalo grįžti tiesiog į savo 
stovyklą ir raportuoti savo vaduif vadas 
jam duoda naują „gyvybę“ ir gali jau da
lyvauti stovyklos apsaugojime. Skautas 
gali padėti tik vieną „bombą“.

Žaidžiama tam tikrą, iš anksto nusta
tytą, laiką. Žaidimo galą instruktorius pa
žymi švilpesiu. Laimi ta grupė, kurį pa

ti statė didesnį „bombų“ skaičių priešų 
stovykloje^ 'sco j s ;

jų skaičius.
Reikalingi įrankiai: paprastas basket- 

bolo sviedinys ir apvalus krepšis, arba 
statinės nuplautas viršus (kaip piešinyj). 
Krepšio aukštis turi būti maždaug 50 
cmtr.

Aplink krepšį ant žemės pažymėtas 
apskritimas. Jis turi būti pakankamai di
delis (maždaug 3 mtr. spindulio). Visi 
skautai sustoja ant apskritimo ribų ir iš
siskaičiuoja „pirmais, antrais“. Pirmieji 
numeriai sudaro vieną, antrieji kitą ko
mandą. Draugininkas padeda sviedinį į 
apskritimą ir žaidėjai turi jį pasiekti iš- 
sitiesdami iki jo, jie gali liesti žemę aps
kritime tik rankomis (žiūrėk piešinį). Kai 

kuris nors skautas peržengia šią taisyk
lę, tai laikoma klaida ir priešingos ko
mandos naudai įskaitomas vienas taškas. 
Draugininkas tą pažymi ir sviedinys yra 
duodamas šios priešingos komandos ka
pitonai, kuris duoda laisvą smūgį į krep
šį, arba tą padaryti duoda kitam savo ko
mandos skautui. Klaida irgi laikoma 
kiekvieno žaidėjo brutalūs pasielgimai ir 
jėgos vartojimas. Po to, kaip iš laisvo 
smūgio yra duotas golas, jį padavusiam 
žaidėjui yra leidžiama dar pamėginti pa
daryti golą, tačiau jau iš 7 metrų nuo-

Mes mokam pasidirbti praktiškus tiltus ir su 
? gebam net medžiiį viršūnpmis kopti.

Laiškas iš tolimos Italijos.
Maloniems ir ištvermingiems 

Lietuvos skautams.
Nepraėjus daug laiko, aš irgi siunčiu 

širdingiausių linkėjimų iš tolimos Italijos, 
mano linkėjimai gal ir menki, bet pilni 
entuziazmo ir iš širdies.

Mano laiškutis, Jums rašomas, gali už
tikrinti, kad Jūsų veikimas ir Jūsų sim
patija ir Jūsų garbingas vardas skleidž a- 
si po visą Italiją.

Kas Jums rašo, jis irgi yra sūnus pil
nas energijos ir entuziazmo, t. y. sūnus 
vyskupo Marelio, kurs dėl jaunuomenės ir 
kongregaciją įkūrė. Taigi ir aš jaunas 
kunigas „Neo-Sacerdote“ visas pasiauko- 
ju jaunuomenei. Manyje kilsta jausmai 
pilni entuziazmo, žinant, kad Jūs, 
Lietuvos skautai, lavinatės doros pagrin
dais ir darote tiek daug gera savo tė
vynei ir priruošiate stiprius Lietuvos 
jaunuolius.

Kalbėdamas su Jūsų broliu brangiau
siu vyr. sklt. Vladu Ereminu, ir žiūrėda
mas Jūsų gyvas ir simpatizuojančias 
„Skauto Aido“ eiles, aš pamačiau visą 
Jūsų galybę, Jūsų eilių ir Jūsų širdžių 
duosnumą.

Taigi Jums, broliai lietuviai, mano 
švelnus, bet begalinis pagyrimas! Jums 
linkėjimas pasiekti savo idealų, vis pir
myn, vis toliau: Excelsior! Visada su 
meilės ugn mi Kristaus širdyje, keliauki
te ir nukeliaukite keliais garbingais ir 
skautiškais, vedami garbingų ir visada 
budinčių Jūsų vadų, ir per kilnius krikš
čionies idealus Jūsų tauta bus garbin
ga visada; kaip ir dabar, mylėkite Jūsų 
brangią tėvynę Lietuvą.

Pirmyn, pirmyn! Budėk! Pavelikite 
pasirašyti Jūsų brolis—širdies ir idealų.

Kunigas Jurgis Don Marenco.
Imperia I, 30 VIII.1931.

Vasaris vėjas išvyko
atostogų.

Buvau į girią tą brangią nuėjęs, 
Kur pirmą kartą praleidau naktį;
Mane sutiko verkiantis vėjas
Ir kvietė laužą dar syk uždegti. 

"Salta man, šalta, brolyti, šalta... 
Sukurk ugnelę, aš pasakysiu, 
Kas čia nukirto berželį baltą, 
Kas toks negeras, kas tai išdrįso".

Sėdėjom mudu, laužas mus šildė, 
Vasaris vėjas man raportavo-.
„Žinai, tasai vilkas žodžio nepildė-.
Vargšą kiškutį jisai sugavo".

„Berželį verksnį žmogus nukirto, 
Paskui per upę skersai paklojo, 
O, kaip žaliukas bijojo mirti, 
Kaip~ graudžiai raudą mirčiai raudojo..."

Ašaros krito vėjui per veidą,
Kai aš sudiev sakiau girelei,
Jisai paniuręs, galvą nuleidęs,
Per tankius krūmus skyrė man kelią. 

Paskui jis liko vienas prie krašto, 
Ir man mosavo rankom medelių, 
Vėliau gavau lapą gelsvą — jo raštą, 
Kad jis išvyko iki birželio.

Skit. VI. K u p ris.

tolio. Kada žaidėjas pagauna sviedinį ant 
žemės apskritime ir jį paima, jis pasike
lia, atsistoja ir duoda smūgį L krepšį, r

Golas nuo apskritimo, vertinamas 2 
taškais, golas iš 7 metrų — 5 taškais, ir 
golas po klaidos 1 tašku.

Laimi komanda, kuri per nustatytą 
laikotarpį gauna daugiau taškų. <, tį

Iš Baden Powell’io Skautiškų 
,- ~ , Žaidimų rinkinio.
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FUKSIJADA.. Visi nauji studentai vadinasi fuksais.
Karikatūros J. Martinaičio.

1. Štai pirmas fuksas. Koks čia fuk- 
sas — stačiai varliūkštis. Ar girdėjai — 
mokslo nori! O per mokyklos slenkstį 
vargiai persiris! Susimildami, perkelkite 
jį, tegul mokinasi — ką gali žinoti, koks 
iš jo ministeris išeis!

2. O ve, fuksė. Ką tu pasakysi: žiūri 
akis išsprogusi ir dar šypsosi. Beveik 
skautiškai. O po pažastim ABC. Visa bė
da, kad šita fuksė baisiai greit mamos 
pasiilgsta. Tik kiek, mūsų fuksė ir rėkia: 
mama, mama!

3. Štai jums — pažiūrėkite — pusė 
profesoriaus. Kol baigė pradžios mokslus, 
jam net dantys atšipo. Už tai dabar kas 
jam, viską jis žino, liko tik trupučiukas: 
algebra, geometrija, chemija, fizika, isto
rija, literatūra... kur čia išrašysi visą gim
nazijos programą!

4. Ve, šita panelė fuksė laikosi visai 
neblogai, tiktai kai pasiima aritmetiką į

Feljetonas. H e n r. Ablauchas.
'40 f J !

Kaip aš rašiau tragediją. ..
Parašyti kokį nors kūrinį, pavyz

džiui, tragediją — ne juokas! Čia, 
brač, ne gimnazijoj langą išmušti... 
Mat, langų daužymas labai madoj, 
ir tai beveik būtinas dalykas mūsų 
mokyklose, nelyginant kaip istorija 
ar rankų darbeliai... Labiau orga
nizuoti net specialų fondą sudaro: 
matote, XX amžius, reik organi
zuotis, „kur du stos visados dau
giau padarys“. . . Bet bepigu ten 
dirbti, kur jau organizuotas viene
tas su fondu ir rėmėjais siekia 
savo kilnių tikslų, bet kai ateina 
paskiltininkas ir liepia tau iki ryt 
vakaro parašyti tragediją, susiieš- 
kot artistų, išmokyt juos rolių, iš- 
dresiruot, kaip Conrodo cirko 
dramblius ir užpildyt tunto dešimt
mečio minėjimo programą—ot čia 
ir prasideda likimo grimasos. . . 
Pasvarstai sau žmogus, o gal, se

rankas, tuojaus pradeda lyg ir šlubuoti. 
Be to, jai būtų daug geriau, kad visas ū 
ilgąsias ir ę nosines kas nors eksportuotų 
iš Lietuvos. Bet tai menkniekis — ar gi 
tas svarbu moters gyvenime?..

5. Čia jau tikras fuksas — nė pridėt, 
nė atimt. Ir lazda rankoje ir storas balsas 
kakarinėje. Jis jau ir „Gaudeamus“ gie
da, kaip „Šaly kelio vieškelėlio“. 0 gal
voje — visokie fakultetai! Žinoma, jis ir 
šlypsą jau sumezga neblogiau už Uelso 
princą. Kas be to!

6. Ir ji be „Gaudeamus" neapsieina. 
Tik gaida kitokia: kaip „Už jūrelių nuli
jo, nusnigo". Ji geriau pasirinktų ką kitą, 
o ne fakultetą. Deja, maža pažinčių , o už 
kokio gimnazisto negi tekėsi! Nu, gerai, 
pagyvensime, apsižiūrėsime — Kaunas 
tai ne Žagarė! O galų gale bala žino ką ji 
mano — gal ji matematiką studijuos!

nai, spiaut į visa, kas žiba, bet 
kai sužinai, kad nieko neišeis — 
nutari kovot už idealus ir nešti 
aukštai meno žibintą. Taigi kon
krečiai aš gavau uždavinį parašyti 
tragediją iš skautų gyvenimo.

Gyvas reikalas, nors sprok, o 
siužeto jokio! Negi imsi ir para
šysi, kad toks ir toks ten įsimy
lėjo, — tokios temps netinka, tuo 
labiau, kad čia labai siauras tra
gizmas, o veikaluos, matot, reikia 
skelbti idėjas bendras visų laikų 
visiems žmonėms. Ieškau toliau iš
ėjimo. Gal, sakau, parašyt ką nors 
apie III laipsnio egzaminus, per
dirbt vieną kitą skautišką įstatą ir 
bus fain! Pavyzdžiui, imsiu ir pa
rašysiu „nelauk iš kitų nieko, bet 
duok pats visiems kuom tik gali“ 
arba „lavink savo kūną ir šviesk 
protą", na, bet rimtai apsvarsčius 

ir ši operacija netinka. Idėja, tiešd., 
būtų graži, bet stinga tipų, o kas 
per tragedija be tipų? Nei Šileris, 
nei Šekspyras, nei Gėtė panašiai 
nerašė, taigi lyg ir man netiktų.. .

Pamaniau, gal gi parašyti vėl 
kokį nors Vytauto dvasios pasikal
bėjimą su „asilų" skilties paskilti- 
ninku, bet baisoka, kad nepridarius 
absurdų. Įsivaizdinkit, koks būtų 
vaizdas, jei mano sukurtas Vytau
tas ims ir susimaus, ąrba paskilti
ninkas nemokės atsakyti į Vytauto 
klausimą. Ne!

Nutariau geriau imti siužetų iš 
savo gyvenimo. Ot, pavyzdžiui, 
aprašysiu, kaip mano draugas sken
do (nors, tiesą sakant, jis kol kas 
dar tokių štukų nedarė, bet saky
kim,'. kad gali padaryti, žmogus juk 
už savo gyvybę garantijos neturi) 
—tai bus pirmasis tragedijos veiks
mas Jį galima bus suvaidinti prie 
„baliejos“.

Toliau atvaizduosiu, kaip aš jį 
išgelbėjau Dekoracija čia geriau
siai tinka upės krantas, nes jei iš 
tikro reiktų viskas upėje daryti, 
tai vargu ar rastųsi toks artistas, 
kurs sutiktų skęsti, pavedęs mano 
kukliai asmenybei savo išgel
bėjimą. .. • ’ 1

Trečias veiksmas atvaizduos, kai 
aš gaunu ordeną. Šis veiksmas 
galės įvykti Nepriklausomybės aikš
tėj — vyriausiajam skautų štabe 
(žalias kambarys, žali foteliai vi
siškai dar neskylėti, rašomoji ma
šinėlė, kuri būtinai dar tinkama 
vartojimui su visom raidėm, išsky
rus mažąją „a") Dėl techniškų 
kliūčių ordenas gali būti įteiktas 
ir ne štabe, o, pavyzdžiui, Palan
gos skautų stovykloj arba Kaune 
ant Slabotkos, kur aš dabar lei
džiu savo dienas.

Geneališkas siužetas, geresnis 
už Šilerio „Klastą ir meilę" arba 
už „Meilę ir pavydą". Taip per 
24 valandas užsakyta tragedija 
buvo gatava, bet kadangi mano ne
laimei besiruošdamas repeticijoms 
pabėgau nuo gimnastikos pamokos 
ir už tai buvau p. inspektoriaus 
apdovanotas dviem viršprogrami- 
nėm valandom—tai taip ir nepavyko 
suvaidinti tragedijos. Bet gi už 
gražias pastangas tunto įsakyme 
buvo įtrauktas ir toks paragrafas: 
„Skautui H. Ablauchui už nenuils
tamą 7 metų skautų spaudos dar
bą ir už naują dramatišką še
devrą reiškiu padėką ir skelbiu, 
kad Ablauchas, kaipo kreivų įsiti
kinimų literatiniam darbe, atleidžia
mas neribotoms atostogoms".

Taip mano literatišką karjerą ir 
nunešė šuva ant uodegos,;. •• •
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Skautiškų reikmenų tiekimo sky- Kaip pasidaryti pintas odines sagas.

riaus k a i n o r a š t i s nr. 1.
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A. Literatūra.
1) Lietuvos Skautų Brolijos Statutas, 1930 m. 

oficialinis leid. 90 psi. iliustruotas. 1
-

t

2) P. Jurgelevičius—Skaustystė, vadovėlis jau
nuomenei auklėti pagal gen, R. Baden-Po- 
well’io sistemą. Didelė ii. knyga 278 p. 7

1
. i

_
3) P. Jurgelevičius—Skautų Vadovas praktiš

kas vadovėlis vadams, išl. 1929 m. 120 pusi. 2 —
4) Skautų žaidimai, išl. 1926 m. 32 psl. . 50 —
5) Kelias į Laimę, gausiai iliustruotas Įvairių 

autorių skautiškų straipsnių rinkinys, išl. 
4930 m., 140 psl.......................................... 2 50 __

6) Jurgelevičius—Lietuvos Ateitis, išl. 1925 m.
32 pusi. ........ 50 —

7) Prof. St.Šalkauskas—SkautaiirPasaulėžiūra,
1930 m. 24 psl................................................ 75 —

8) Skautų Šventės, 32 psl................................. — 25 —
9) Palle—Aplinkžemę per 44 dienas,vienintelis, 

beletristinis skautiškas dalykas lietuvių kalba, 
172 psl. daug iliustr................................... 3

10) Skautų Aidas, nuo 1926 m., pavieni nr. po 30 —
11) Vyturys, vaikų iliustr. laikr., 1931 m., pavieni

nr. nr. po. . . . • . 50 _
12) Vyturys, numeriai 1—5 perkant kartu . 1 50 —
13) Tautinė Stovykla, 1928 m. stovyklai paminėti 

leidinys .. . . . . ... — 25 —

B. Paveikslai ir kt.
1) Dail. Žmuidzinavičiaus pav. Skautų Stovykla, 

daug spalvų,vg .ras popieris, ’5X18 cnt. 75 —25
2) Paveikslas ov. Jurgio Dieną, spalvotas, 

.22X27 cntm................................................ 75 —25
3) Lietuvos žemėlapis, nedidelis, spalvuotas . 25 — 5
4) Sutartieji žemėlapių ženklai .... 25 —
5) Baden-Powell'io atvirutės . . . . 15 —

(imant 100 štukų ir mokant pinigus—tik 10 lit.)
6) Baidarkos b raižiny s~(natūralu^ didumas) . 3
7) Egzaminų (programų) lapas, bet kokio patyr. 

laipsnio ................................................... 10 —

C. Medžiagos.
1) Medžiaga vėliajai, metras . . . . 22O

— 1—
2) Medžiaga skautų marškiniams, metras
3) Medžiaga skautų kelnaitėm, metras

D. Ženklai.
1) Skauto balta lelijėlė . . - .

Z
2

1

75
«

— 5
2) Vyr. Sk. Štabo nario ar tuntininko auksinis 

ženkliukas . . . ... 5 — — 5
3) Skaučių rūtelė, balta ■. . . . .

2
75 — 5

4) Skaučių rūtelė, žalia, emaliuota . —* — 5
5) Skauto vyčio ženklelis . . . . - . 3 .---— 5
6) Jūrų skauto ženklelis (baltas ar geltonas) 1 — f-r 5
7) Ženklas vėliavai (antkotis) .... 35 •— 1 —
8) Vilkiuko, ženkliukas, baltas . — 50 — 5
9) Seno vilko ženkliukas, geltonas . — 50 — 5

10) Seno vilko ženkliukas, geltonas, geresnės
mędžiagis . . . . . .

11) Žvaigždutė metams pažymėti
— 75 — 5
— 15 -- -

12) Žvaigždutė su rateliu 5 metams pažymėti —— 40
s * ■'

E. Uniformos dalykai.
1) Skaučių kepuraitė (panama) . . 6

t

—50
■ * ' <F. Antspaudai ir štampai.

1) Apvalus antspaudas su ženkleliu . . * . 4 50 —
2) Kertinis vieneto štampas . , . . . 5 50 —

G. Įvairūs.
1) Kuprinė (vokiško kariško tipo) . . ’ . .. 6 —’5Q
2) Puodukas č . . j . . . • 4 • • ..— 75» • -1;°

1. Imamas pailgas dirželis ar šiaip odos gabalė
lis ir supiaustomas siauromis juostelėmis, iš kurių 
kiekvienos išeis po vieną sagą. Ant juostelės vieno 
galo užmezgamas nurodytas mazgelis, ir padaromas 
aštriu peiliu įpiovimas, kaip kad yra brėžinyje.

2 ir 3 parodyta. Juostelę reikia nurodytu būdu 
lankstyti, galą su mazgeliu paliekant vietoj ir kaišio- 
jant laisvąjį galą.

4. Tokiu pat būdu kaišioti laisvąjį galą ir pinti 
einant punktyru nurodyta linija, kol visas mazgas 
nebus visur trigubas. Brėž. mazgas matosi dvigubas, 
ir tai dar ne visai, trūksta punktyru nurodytos dalies.

5. Pirmame paveikslėlyje užmegztas mazgelis su 
kilpele, kuri taip pat yra vartojama ir sagai kur nors 
prisiūti, yra nustumiamas į pat mazgo vidurį, pro kil
pelę prakišamas laisvasis juostelės galas ir per maz
gą iškišamas laukan.

6. Laisvąjį išsikišusį galą traukiant visas mazgas 
užveržiamas, laisvasis galas nukerpamas, — ir saga 
jau yra.

Greitu laiku tiekimo skyriuje bus galima gauti:
1) Skautų, skaučių ir vilkiukų — paukštyčių kaklaryščių.
2) Skaučių skilties juostelių (skalpų).
3) Skautų veltukių.
4) Skautų kojinių.
5) Švilpukų.
6) Peiliukų. •
7) Baden-Powell’io spalvotų portretų.
8) Įvairių virvučių švilpukams.
9) Medžiagų skaučių uniformoms.

10) Skautiškų diržų.
Laukit papildomų kainoraščių!

Visų pirkėjų dėmesiui:
1) Prekės siunčiamos tik pinigus gavus arba išperkamuoju 

mokesčiu. Nepamirškit persiuntimui pridėti pinigų. Skolon 
prekės gali būti duotos tik pristačius tuntininko garantiją. 
Į užsakymus be pinigų neatsakoma.

2) Ant kiekvieno užsakymo, piniginės perlaidos atkarpos 
ar šiaip laiško būtinai žymėkit savo adresą.

3) Pinigus ir visą susirašinėjimą adresuokit tik adresu:
Skautiškų reikmenų tiekimo skyrius

'K a u n a s, Nepriklausomybės aikštė 2, but. 1.
(Telef. 40-71). .1’.’.''?:.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga
"1 i ■■ 11 ■■ ■ i.1.

Redaktorius Ant. Saulaitis.
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hautoi-ės visame pasaulyje. I
Tarptautinė skautų konferencija.

Liepos m. 23 — 29 d. Badene, netoli Vienos, buvo VI 
tarptautinė skautų vadų konferencija. Čia buvo susirinkę 
įvairiausių skautų organizacijų, įeinančių į tarptautinę skautų 
sąjungą, atstovai. Mūsų, Liet. Skautų Sąjungos, atstovais buvo 
vyriaus'as skautininkas pulk. J. Šarauskas, sktn. Čečeta, sktn. 
Kv.klys, sktn. Avižonis ir psktn. Valkauskas.

Skautų organizacija nėra kokia nors menka organizacija, 
apie tai liudija, kad ir tas didelis skaičius įžymių žmonių, kurie 
nevengė atlikti didelės kelionės ir dalyvauti šioje konferencijoje. 
Įvairių kraštų skautų vadų atstovų taipe matėm: buvusį Veng
rijos ministerį pirmininką kunigaikštį Telekį, keturis admiro
lus (anglų, japonų, holandų ir danų), daug aukštųjų karininkų, 
kunigų, universitetų profesorių — štai žmonės, kurie stovi 
įvairių tautų skautiškų organizazacijų viršūnėse.

Tautų Sąjunga buvo delegavusi į šiąt konferenciją vie
ną savo atstovą, Eric Drummond, Prancūzijos 
prezidentas, atsiuntė konferencijai ypač širdingą pasvei
kinimą. Taip pat Lietuvos Respublikos prezidentas ir mūsų 
Liet. Skautų Sąjungos Šefas, Čekoslovakijos prezidentas sene
lis Massaryk ir prancūzų ministeris Briand’as svei
kino suvažiavimą.

Konferenciją atidai ė Austrijos kancleris D r. Kari 
B u r e s h. Didžioje viešoje manifestacijoje sekmadienio rytą 
dalyvavo Austrijos Respublikos prezidentas Jo Ekscelencija 
Wilhelm Miklass, šalia jo estradoje sėdėjo garbės vie
toje kardinolas arkivyskupas Pfiffl, Austrijos primatas. Aišku, 
kad pasaulio skautų šefas visų mylimas Lordas Robert 
Baden - Powell’i s of Gilwell kreipė į save daugiausia 
akių. Jis, kaipo žmonijos geradarys, tarp kito ko, šios kon
ferencijos proga buvo apdovanotas aukščiausiu Austrijos Res
publikos ordenu.

Į šventę suvažiavo per 3000 austrų skautų. Nedidelė de
legacija vokiečių skautų, kurie dar nėra priimti į tarptautinį 
skautų biurą, tačiau laukia šio priėmimo, buvo visų labai šir
dingai sveikinami.

Kas liečia pačius konferencijos darbus, tai juos sunku čia 
suglaustai perduoti „Sk. Aido“ skaitytojams. Daug klausimų 
buvo svarstoma. Daug jų bus patiekta Tautų Sąjungai, pav., 

klausim-' r'"”:tų vardo, ženk!’’ ir uniformos apsaugojimas 
įsra!.y.:?a;=. Tai buvo mūsų atstovo sktn. Čnčetos referato, 
Arėjusio didelio nnsisekir.-.:j, lemu.

Kitas referatas simpatiškojo Prancūzų skautų organiza
cijos (Eclaireurs unionistes de France) vado J. Guėrin-Desjar- 
dins’o buvo apie skautystės prisitaikinimą prie vietinių sąlygų, 
apie kitų politinių ir religinių pažiūrų skautų toleranciją, bro
liškumo jausmą, kuris privalėtų rišti viso pasaulio skautus.

Dar referatų buvo apie santykius skautų ir kino, iu.'io, 
laivyno, mokyklų, bažnyč.ų ir t. t.

Konferencijos dalyvių draugiškumui ir prietelystei išplė
toti—buvo organizuotos puikiom ekskursijos Dunojaus upėmis 
į Vienos apylinkes ir į kalnus: į Semmering’ą ir austrišką 
Oberlandą.

Šių metų Vienos kongresas — naujas etapas tarptautinio 
skautiško judėjimo gyvenime. Skautų organizacija, 2 milijonų 
su viršum (be mergaičių) organizacija yra jėga! Jcs veikimą 
pasaulis pajus, kada šie 2 su viršum milijonai berniukų paaugs 
ir kuo plačiau įneš Baden - Powell’io principus į gyvenimą.

Kas yragtarptautinė skautų konferencija, tarptautinis 
komitetas ir biuras?

Tarptautinės skautų konferencijos tikslas įvairių tautų 
skautų organizacijų bendradarbiavimo palaikymas ir nuomonių 
pasikeitimas. Ji renkasi kas du metai. Toji konferencija 
susideda iš įvairių šalių skautų organizacijų atstovų. Kiekviena 
valstybė gali atsiųsti 6 delegatus. Per balsavimą, tačiau, bal
suoja ne delegatai asmeniškai, tik valstybės.

Per savo posėdį tarptautinė konferencija renka tarptautinį 
skautų komitetą iš 8 narių. Pasaulio skautų vadas R. Baden- 
Powell’is ir tarptautinio biuro direktorius yra laikomi irgi 
komiteto nariais be teisės balsuoti.

Tarptautinis komitetas priima naujas skautų organizacijas į 
tarptautinį skautų organizacijų tarpą, paruošia larptaut. konfe
rencijų programas, prižiūri tarptautinio biuro darbą ir skiria 
šio biuro direktorių.

Tarptautinis gi skautų biuias, tai įstaiga techniškajam 
darbui atlikti. Jis centializuoja skautiškąją spaudą, palaiko 
ryšius su visų šalių skautų organizacijomis, leidžia tarptautinį 
skautų laikraštį „Jamboree“, organizuoja tarptautinius kongre
sus, stovyklai ir panaš.

Tarptautinam biurui išlaikyti reikalingas lėšas sudaro 
visų skautų organizacijų mokesnis po 100 litų nuo 1000 skautų.

Tarptautinio biuro direktorius yra p. H. Martin, anglas. 
Jis neapmokamas. Techniškąjį darbą atlieka sekretorius 
ir 3 raštininkai, jie visi apmokami. Biuro būstinė yra Londone.

Nauji leidiniai.
1. Zigmantas Kuzmickis. Lietuvių li

teratūra. I dalis, tautosaka. Vadovėlis 
aukštesniosioms mokykloms. „Sakalo“ 
b. leidinys. Kaunas, 1931 m. 166 psl. 
Kaina 4 lit.

2. Juozas Ambrazevičius ir Jonas Gri
nius. Visuotinės literatūros istorija. 1 
dalis. Vadovėlis aukštesniosioms mokyk
loms, su žemėlapiu, 6 brėžiniais ir 38 
paveikslais. „Sakalo“ b. leidinys. Kau
nas, 1931 m. 264 psl. Kaina 6 lit.

3. Visuotinės literatūros chrestoma
tija. Sudarė J. Talmantas ir E. Viskan
ta. IV-ji dalis. Naujųjų laikų literatūra. 
„Sakalo“ b. leidinys. Kaunas, 1931 m. 
230 psl. Kaina 6 ht.

4. P. Šinkūnas. Lietuvos geografija. 
Vidurinei mokyklai ir gimnazijai. 11 lai
da, sutrumpinta ir taikinta šviet. min-jos 
programai. „Sakalo“ b. leidinys. Kaunas, 
1931 m. 178 psl. Kaina 5 lit.

Šie gražiai išleisti vadovėliai, be abe
jo, bus mokytojų rekomenduojami ne 
tik mokiniams mokytis, bet ir t ems, ku
rie apskritai domisi šių knygų pavadini
muose paminėtais dalykais .Be to, „Lie
tuvos geografija“ labai gražiais ir dailiai 
atspausdintais paveiksi, gausiai iliustruota.

5. A. Herlitas. Angliškai — lietu
viškas žodynas. Engi L h — Lithuanian 
dictionary. 1931 m. 400 psl. Kaina: 
brošiūruotas — 9 lt., aptaisytas — 12, 
gerame popieriuje ir aptaisytas — 13 lt.

O, puikus dalykas! Pirmiausia labai 
naudingas visiems mokiniams, kurie mo
kosi anglų kalbos. Gi kiek šis žodynas 
sutaupys laiko ir pavers jį naudingam 

mokymosi ir skaitymo darbui, kur iki 
šiol, kol nebuvo tokio puikaus žodyno, 
tekdavo gaišinti klasėje rašant žodžius ir 
vertimus. Vyresniųjų klasių mokiniai, 
abiturientai ir studentai žodyne ras 
tvirtą pagelbininką skaityti angliškas kny
gas ir laikraščius. Žodyno pasisekimas 
neabejotinas.

6. V. Ruzgas. Ugniagesyba ir mo
kykla. Liet. Ugn. Org. sąj, leidinys. 
Kaunas, 1931 m. 8 psl.

Ši mjža knygutė, pirmiausia, bus 
naudinga mokytojams. Be to, ji gal būt 
paskatins iš viso daugiau domėtis tuo 
legaliu, neapkaltinamu ir nenubaudžiamu 
žmonių turto, o kartais ir gyvybės nai
kintoju — ugnimi, gaisrais. Šusidomėti- 
na ir vyresniams skautams bei vadams.

7. Marijonų Vienuolija. Marijonų 
vienuolijos leidinys. Marijampolė. 1931 
m. 64 psl.

8. Antanas Fengeris S. J. Sv. Elz
bieta Fiuringietė. 700 metų ios mirties 
sukaktuvių proga. 1231 — 1931. Tėvų 
Jėzuitų leidinys. 52 psl. Kaina 75 cnt.

9. Ben Huras. 11 dalis. „Pažangos" 
b. leidinys. Kaunas, 1931 m. 64 psl. 
30 cnt.

10. P. Šinkūnas- Garsiosios kelio
nės ir nutikimai. „Pažangos“ b. leidi
nys. Kaunas, 1931 m. 64 psl. Kaina 
30 cnt.

11. Z. Žemaitis. Mūsų kalbos ma- 
tematiškumo ir reformos reikalu. Kau
nas, 1931 m. 44 psl. Kaina 1 lt. 50 cnt.

12. Mūsų Tėvynė. Parinktieji lietu
vių rašytojų kūriniai anie mūsų žemę. 
Parinko ir sustatė Liudas Gira. 11 laida. 
Vaga. Kaunas, V. D. m. 320 psl. Kaina 
6 lit.

Knygoje yra tokie skyriai: 1. Mūsų 
Tėvynė; II. Gedimino ir Vytauto Didžio
jo tėviškėje; III. Nemunu ir panemuniais; 
IV. Dainavos šalis: V. Gmtaro pakran
tėje; VI. Šventoj Žemaičių šalelėj; VII. 
Aukštaičių žemėje; VIII Iš visur; IX. Lie
tuvos sodžiuj ir X Paaiškinamas žodelis 
skaitytojams.

Mes nelabai pažįstam savo kraštą, o 
bute tai iš tikro maža kur tebūvam. Ar 
vaikštom,, ar keliaujam, ar lankomės?
— Ne... Šioj knygoje surinkta visa, kas 
yra gražiausia žodžiais , pasakyta apie 
tikrai gražią mūsų šalį. Čia ne paprastų 
žemiškųjų jausmas — čia poetų, rašytojų 
ir talentų įspūdžiai. Puiki Lietuva — 
tikrai atvaizduota. Knyga dailiai išleista. 
Daug iliustracijų, ir ne bet kokių ilius
tracijų.

Ar atsiras koks mokytojas (ypač geo
grafijos, gamtos, istorijos ar pradžios 
mokyklos mokytojas), kuris šios knygos 
neturėtų? Abejotina. Labai abejotina!

Kaip gi gali ekskursijos vadas, ar da
lyvis, neturėti šio veikalo? O ką Jūs 
deklamuosite vakarėliuose, sueigose, 
šventėse ar suėję įškylon į puikią ar 
istorinę vietą? Ką Jūs ten pasiskaitysite, 
pasipasakosite? Ką gi, pagaliau, Jūs per 
savo skilčių pasikalbėjimus apkalbėsite 
gražaus apie tėvynę, jei nebūsite gerai 
susipažinę su tuo kapitaliniu daugelio 
Lietuvos rašytojų veikalu? — Ši knyga 
naudinga visiems. Tuo labiau įsigytina, 
kad nėra brangi — 320 psl. tokio didelio 
formato! Ar yra pigesni nors ir tie iš 
mados išeiną kriminaliniai romanai?
— Pasitikrinkite!
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Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.

Uždaviniai.
Užd. nr. 97.

Atsiuntė V. Miliūnas iš Vilkaviškio, 
jis ■ L —L
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Perskaityti stačiai: 1) bato 
dalis, 2) Eigipto miestas, 3) vištų namas,
5) vasarnamis,’ 7) įvardis, 9) vienos są
jungos narys, 12) daržo apsauga, 13) įvar
dis, 17) žuvis, 18) įrankis, 20) pramogos 
vieta, 22) įvardis, 25) namie randas, 26) 
tu ir jis.

Gulsčiai: 2) Valstybė Afrikoje,
6) miško gyvulys, 8) darže matos) 10) 
paukštis. 11) mėnuo, 12) vyr. vardas, 
14) paukštis, 15) randasi, 16) mot. vardas, 
19) baisi nelaimė, 21) bato dalis, 23) įvar
dis, 24) dangaus kūnas, 27) blogas įsaky
mas, 28) įvardis, 29) įvardis.

Užd. vert. 3 tašk.

Užd. nr. 98.
Atsiuntė A. Laputis iš Šakių.

Pradedant nuo I langelio spirale į 
vidurį, pritaikant parašytas raides, para
šyti iš eilės tokios prasmės žodžius:

1) buna lenktynėse, 2) turi augalai, 
3) sveikatos pagrindas, 4) šviesai degti 
medžiaga, 5) atogrąžų vaisius, 6) naminis 
gyvulys, 7) patiesalas, 8) žinomas vardas 
Lietuvos istorijoj, 9) reikalingas griūvan
čiam, 10) horizontas, 11) metalas, 12) pa
tinka vaikams ir mokslo tarpas.

Užd. vert. 3 tašk.

Užd. nr. 99.
Atsiuntė Ste-Pilis iš Kaišiadorių. 

ŠARADA.
Nesantaika be trečios raidės —
Stovykloj ir visur pirmas eit pradės.
Užd. vert 1 tašk.

Užd. nr. 100.
Atsiuntė A. Eitmanas iš Šiaulių.
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Perskaitykit šachmatų karaliaus ėjimu 
vieną patarlę.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 101.
Atsiuntė H. Žeimelis iš Kėdainių.

Lie, par, tas, są, sa, at, nin, gas, au, 
vo, sk, ži, ei, gai, ka.

Iš šių skiemenų bei raidžių sudekit 
skautišką posakį.

Užd. vert. 1 tašk.

Uždavinių sprendimai.
Užd. nr. 92.

Gulsčiai: 1) Berlynas, 2) ūsai, 3) 
para, 4) karas, 5) Ynas, 6) Pyra, 7) Ta
das, Matas, 8) Ispanija.

Stačiai: 9) balandis, 10) Sokra
tas, 11) alus, 12) Nylas, 13) kasa, 14) epas, 
15) naras, 16) rina.

Užd. nr. 93.
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Perskaitę gaunam: skaute, visada buk 
pasiruošęs.

Užd. n r. 94.
1) Juozas, 2) auksas, 3) bulvės, 4) len

kai, 5) Onegos, 6) narsus, 7) silkės, 8) 
Kaunas, 9) iškaba, 10) sausis. Iš pirmų 
raidžių išeina: Jablonskis.

Užd. nr. 95.
Pasas, asa.

Užd. nr. 96.

Iš viso padaro 16 pasisukimų.
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Užd. nr. 96 niekas neišsprendė.

Po 7 taškus gavo: A. Eitmanas, B. 
Avižonytė, A. Stelmokas, K. Kiaunis, Ste- 
Pilis ir V. Šulma.

3 tašk.: V. Federavičius.

Redakcijos laiškai.
J. Stanionis. Tamstos eilės dar laba 

silpnos. Gal būt kada nors ir gerai ra
šysite. Š s rašymo būdas nėra lengvas, o 
Tamsta dar tik vos pradedantis mokslei
vis. Atsiųstųjų eilių neįdėsime.

S. K. A. Korženiauskas. Labai įdomus 
ir naudingas darbas. Nepagailėk- taip ką 
reikalingo’ dar parašyti. Tik, susimilda
mas, pasigailėk raidžių rinkėjų — rašyk 
tik ant vienos lapo pusės.

Šeš. S-as. Tamstos rašinys—tiesiog 
jaunuoliui į širdį. Dėkojam. Ypač, tarp 
kita, būtų gera, kad „Sk. Aidui'4 siu nčia- 
mas rašinys, jei norima jį visą vie
name numeryje matyti, nebūtų labai i Igas. 
Laukiam mes ir skaitytojai.

Fotografas iš K. Pirmiausia dedam 
įdomias ir skautiškas fotografijas. Skau
tai grupėse turi būti uniformuoti. Siųsk 
ir sezoninių nuotraukų!

J. Juozaitis. Eiles vėlai gavome. 
Skaitysime. Jei tiks — įdės me.

Algis. Dėkui. Į šį nr. pavėlavai pa
duoti aprašymą kelionės į Nidą.

Brolis. Šachmatų skyrius eis. Ne
užilgo, kaip spaustuvė galės, dėsime 
šachmatų uždavinių.

St. Čekavičiūtė. Rašinėlis „Skautų pa
pročiai“ būtų įdomus. Tačiau ž'ūrėk — 
rašai ant abiejų lapo pusių, ir eilutės — 
25 cm. ilgumo. Sunkoka ska-tyti. Žiū
rėsime. Dėkų'!

. Mok. J. Sluok. Labai dėkui. Tinka. 
T ’k trupučiuką turim taikintis prie sezo
no. Iš karto nesudėsime.

Al f. Docius. Skaitome.
Kandidatas. Tamsta nori patapti įžy

miu rašytoju. Rašytojas garbingas žmo
gus. Tačiau ne visi, kas nori, gali juo 
tapti. Na, ne visi ir netamoa, kuriems 
redakcijos to nepalinki. Ieškok savo 
kelio.

Pr. Vtk. Mūsų bendradarbiu būti 
Tamstai kliūčių nėra. Rašyk. Jei tiks, 
įdėsime — ir bendradarbis! Per laikraštį 
daug galima pasakyti, išbandyti gabumus, 
atidaryti sielą ir padaryti gerą kitiems. 
Tas kelias atviras ir Tamstai.

Skautei
Linksmas ir drąsus būsi įsigijęs 
gražiausių dainų rinkinėlį,,Dainuok, 
Šauly I“ Gauname šaulių būr. ir' 
geležink. knygynuose. Kaina 50 et.; 
arba pašto ženklais 60 cent, siųsk 
adr.: Telšiai, „Šatrijos“ 

spaustuvė.

Dovanas burtų keliu laimėjo: knygas 
— A. Eitmanas ir V. Šulma, švilpukus — 
B. Avižonytė, A. Stelmokas.

Už šio „Sk. A.“ nr. teisingai išspręstus 
uždavinius burtų keliu skiriamos šios 
dovanos: viena kuprinė, trys dailininko 
p. Žmuidzinavičiaus paveikslai „Skautų 
stovykla“, trys paveikslai „šv. Jurgio 
diena“ ir vienas skautų brolijas sta
tutas.

Uždavinių autoriai įeina į šį burtą.

Sprendimus siųsti iki š. m. spalių m. 
10 dienos.

h VILNIAUS** spaustuvė Kaune, Nepriklausomybės aikštė 2. Karo cenzūros leista.
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