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Iš musų gyvenimo.
Iš VII-os skautų dr-vės gyvenimo.

Kaunas. 1922 m. įsikūrė Kaune rusų 
gimn. skautų dr-vė. Ši dr-vė piadžioje 
labai gerai veikė, bet po kurio laiko su
silpnėjo. 1929 m. vėl pradėjo šioje mo
kykloje veikti skautai. Jie iš karto su
darė mažą būrelį, vėliau išsiplėtė ir 1931 
m. pavasarį iš Lokių skilties buvo suor
ganizuota dr-vė. Ši dr-vė, dėka energin
go ir prityrusio vado pasktn. V. Ržečicko 
pastangų, labai gražiai susitvarkė ir su
stiprėjo. Dabar joje yra 2 skautų skil
tys ir vilkiukų būrelis, viso per 30 narių. 
Skautai dauguma yra rusų gimn. moki
niai.

Balandžio 17 d. dr-vė minėjo 10-ties 
metų sukaktuves. Atsilankė tunt. maj. 
v. sktn. Šenbergas su adjutantu, gimn. 
direktorius, mokytojai, kitų dr-vių atsto
vai ir skautų tėveliai. Pats sukaktuvių 
minėjimas praėjo jaukioje malonioje nuo
taikoje.

Gegužės 5 d. dr-vės skautai suruošė 
pirmąjį savo skautišką vakarą. Čia labai 
gražiai suvaidino skautišką stovyklos gy
venimo vaizdelį, padainavo skautiškų ir 
savo tautiškų dainelių ir padeklamavo 
porą eilėraščių. Pasibaigus programai pra
dėjo šokius lietuvių tautišku suktiniu. Šis 
jų pirmasis vakaras pavyko puikiai ir pa
liko atsilankiusiuose svečiuose tiki ai gra
žių prisiminimų. V. Vėversėlis.

Alio! Vilkaviškio radio praneša... *
— Viso pasaulio skautų patroną, gar

bingąjį riterį šv. Jurgį, Margio ir Graži
nos dr-vės pagerbė, padarydamos tą die
ną Jam skirtas sueigas.

— Pavasariui atbudus, mūs mokslei
viai, ypač skautai, norėdami fiziškai su
stiprėti, pradėjo smarkiai žaisti ore. Kai 
tik turi kiek laisvo laiko, žiūrėk, jau ir 
lekia su sviediniu aikštėn. Iš žaidimų su 
sviediniu jaunesnieji ir mergaitės ypač 
mėgsta žaist kvadratą.

— Vasaros atostogų metu Vilkaviškio 
tuntas mano surengti gražią dvisavaitinę 
stovyklėlę. Nors dar nenustatyta, bet 
stovykla greičiausiai bus Skomskavolės 
miške (netoli nuo Naumiesčio), prie 
Šešupės. Prasidės birželio pabaigoj, ko
kią 25 ar 26 d. Skilt. J. V.

— Šachmatų mačtai tarp „meisterių” 
jau baigti. Pirmąjį laimėjo vyr. skilt. J. 
Daniliauskas (41/’ : 31/’), užtikrindamas 
sau čempijono vardą. Antrojo mačto nu
galėtoju, palyginti, gana lengvai (nors pir
mąją partiją pralošęs) tapo sklt. J. Vil
činskas, kuris dar tik po 7 suloštų parti
jų jau turėjo užtikrintą laimėjimą.

Omega.
Vysk. Ant. Baranausko dr-vė Anykščiuo

se minėjo dešimtmeti.
Š. m. gegužės 1 d. mes, anykštėnai 

skautai-ės, paminejom savo dešimtmetį.,
Rytą, dalyvaujant svečiams, mokiniams 

ir skautams, buvo atidengtas Anykščių 
vidur, mokyklos Vilniaus bokštas. Bokštą 
atidengė Anykščių rašytojas p. A. Žu
kauskas — Vienuolis, griežiant Tautos 
himną.

Paskiau išklausę pamaldų bažnyčioj 
aplankėm pirmojo Anykščių skautų dr-ko 
A. Milašiūno kapą ir uždėjom vainiką. 

ir malonia 
Gražys.
darbo

Iš čia svečiai aplankė Puntuką, o vėliau 
vysk. A. Baranausko klėtelę.

Po pietų Anykščių Šaulių Ramovėj 
įvyko iškilmingas aktas ir kartu Motinos 
dienos minėjimas.

Į garbės prezidiumą išrinkta: p. p. M. 
Grigonis, A. Žukauskas — Vienuolis, 
psktn. V. Kizlaitis, Misevičius, dr. Las- 
kauskas, Masiliūnaitė, Milaknis.

M. Grigonis laikė paskaitą: „Motinos 
dienos reikšmė”, o skautai padeklamavo 
eilėraščių.

Toliau buvo sveikinimai, kurių gauta 
visas transportas, o prezidiumas savo 
ruožtu išsiuntė sveikinimus Lietuvos skau
tų šefui J. E. Respublikos Prezidentui, 
Švietimo Ministeriui, Vyriausiam Skauti
ninkui ir Utenos tunto buitininkui.

Po 10 metų gyvavimo apyskaitos vie
nuolika skautų davė įžodį, paskui mokyt. 
Stundžia laikė paskaitą „Skautas kaip 
būsimas pilietis”.

Iškilmingas aktas baigtas Tautos him
nu.

Vakare toj pačioj Šaulių Ramovėj 
vaidinom „Saulės vaikus”, 2 veiks, vaiz
delį.

Į 10-metį atsilankė Utenos, Užpalių, 
Ukmergės skautai ir iš Vyriausio Štabo 
psktn. V. Kizlaitis.

Minėjimas praėjo linksma 
nuotaika. A.

Mažeikiečiai skautiško 
avangarde.

Su žemaitiška meška štukų nėr ko 
krėst — ji jei snaudžia tai snaudžia, bet 
jei jau kartą išsijudino, tai su jokiu tar- 
mozu nesulaikysi. Taip dabar atsitiko ir 
su Mažeikių skautais. Gyvuoja jie sau, 
dirba, ruošia iškilmes, švenčia, stovyk
lauja — ir ką tu žmogus jiems padarysi, 
jei jie užsimanė atsistoti skautiško darbo 
avangarde? nepasakysi juk, kad snaudėt 
kadaise, snauskit ir dabar... Štai gegužės 
1 d. suruošė skautiškas iškilmes — Šv. 
Jurgio ir Motinos dienos minėjimą, at
sikvietė sau iš vyr. štabo atstovą ir pa
rodė, ką moka, o moka jie iš tikro ne
blogų dalykų, be dviejų pašnekėsiu ir 
sveikinimų skautai ir publika turėjo pro
gos matyti dar ir skautišką teatrą, kuris 
vietomis tikrai įdomus, na, o jei pora da
lykėlių ir neperdaug skautiškų pasitai
kė, tai už tai daugiau jau nepasitaikys.

Mažeikiečių skautų šeimos, susidedan
čios iš 3-jų dr-vių, priešaky stovi Šiau
lių tunto vietininkas simpatingas pulk. lt. 
Michalauskas, kuris, nuodugniau susipa
žinęs su skautišku darbu ir jo santvarka, 
galės be galo daug padaryti, tai nepamai
nomas vadovas Mažeikių skautams.
' Tik jūs niekam nesakykit, o aš pasa
kysiu čia vieną paslaptį, būtent, kad ma
žeikiečiai visi ligi,vienam žada atvykti į 
Palangą pamatyti ir pasveikinti Baden- 
Powellį (bet kas- paskaitė — apie tai nė 
mur mur!).

O kad ir toliau skautai gerai veiks — 
galima garantuoti, nes minėtos šventės 
išvakarėse Mažeikiuose įsisteigė Sk, 
Remti dr-jos skyrius, į kurį įėjo visi vie
tos „tūzai", o dr-jos priešaky atsistojo 
malonus gimn. direktorius p. Totorius!

Henr.

Motinos diena Klaipėdoje.
Gegužės pirmos rytas gražus, saulė

tas. Vėsus vėjelis dvelkia nuo jūros. Mies
to gatvėmis skuba žmonės. Tarp jų matosi 
uniformuotų skautų, traukiančių pasi
melst į Dievo namus. Antrą valandą pra
sideda Klaipėdos R. Tunto šventė. Vy
tauto Didžiojo gimnazijos kieme trikam
piu rikiuojasi skautai ir skautės. Šimtai 
rankų pakyla pagerbt tuntininką ir 
griausmingas „Vis budžiu“ atsako į jo 
sveikinimą „Budėk!”

Tuntininkas kap. Kukutis trumpai ir 
aiškiai apsako šios dienos reikšmę ir 
tikslą. Tunto adjutantas paskaito įsaky
mus ir p. Respublikos Prezidento raštą. 
Įsakymai kai kuriems skautams ypatin
gai malonūs.

Plevėsuoja vėliava. Kelios dešimtys 
skautų duoda įžodį.

Įamžinę šventės dalyvius (nusifotogra
favę), skautai užtraukia keletą linksmų 
dainų gimnastikos salėje.

Tuntininkas praneša, kad esim i Šau
lių Namus pagerbti motinų.

Tuntas išrikiuojamas po tris. Prieky 
tyliai šliaužia mergaitės ir vilkiukai, už
pakaly trenkia skautai. Dunda gatvės 
grindinys. Kyla dulkių debesėliai. Mirga 
uniformos. Iš dangaus šypsosi saulė. Ke
letas lietuviškų dainelių garsiai nuaidi 
Klaipėdos gatvėmis.

Motinos sėdi salėj ir geria kavą. Jos 
klausosi ir laukia, kada pakils scenos už
danga. Pakyla, ir pilna scena pasirodo pri
sigrūdusių skautų. Ne viena motina pa
mato čia savo vaiką, ne vienos akyse su
spindi džiaugsmo ašara...

Tuntininkas visų skautų vaidu jas 
sveikina ir įteikia gyvų gėlių bukietą. 
Padainuoja kelioliką dainų. Kiekvieną 
dainą palydi triukšmingas plojimas.

Už tai jos dėkoja ir motiniškai atsi
lygina: „užfundija” kavos. -

Tvarkingai grįžę į -gimnaziją, skautai 
šventę užbaigia šokiais. Skamba pianinas, 
čypia smuiką, dunda barabanas... Gra
žūs tonai pinasi, mainos. Jie girdimi net 
gatvėj pro pravirus langus. Iškaitę, pa
raudę veidai šypsos jaunystės džiaugsmu.

Nieko nėra pasauly amžino. 10 vai. 
šventė baigiasi. Kiekvienas norėtų, kad 
ji tęstųsi dar ilgai. Vanagas.

Vilniaus pasai.
Šėtos I Šarūno dr-vės skautai, norė

dami kuriuo nors realiu žygiu paminėti 
skautų patrono šv. Jurgio dieną, iš
kilmingoje sueigoje visi įsigijo Vilniaus 
pasus.

IŠ ROKIŠKIO TUNTO PADANGĖS. 
Šv. Jurgio iškilmės.

Mūsų patrono šventę apvaikščiojom 
iškilmingai. Iš vakaro priėjome išpažin
ties. Tą dieną po iškilmingos sueigos, ku
rią aplankė daug aukštų svečių, skautai 
parodė gražių scenos dalykėlių, ypatin
gai žiūrėtojai buvo sužavėti naujojo tun
to sporto vedėjo p. Klusio pastatytu ba
letu — „Skautai mėgsta vabzdž’us”. Po 
ilgai užsitęsusios programos buvo šokiai.

Išėjo tunto laikraštėlis.
Balandžio 23 d. pasirodė ilgą laiką 

snaudęs tunto laikraštėlis — „Žyalgų 
Takelis". Ypatingo gyvumo sukėlė gimna
zijoje laikraštėlio juokų skyrius. Laikraš
tėlis išleistas vyr. skiltn, J. Butkevičiaus 
ir skiltin. A. Žižiūno pastangomis.

Sartų Bimbalas.

Viršely: Ir griūva sienos apleistos ir vienos ... Foto M. Tamoliūno.

,,S kautų Aida s“ iliustruota
Išeina kiekvieno mėnesio 1 d. ir 15 d.
Kaštuoja: metams 6 litai, pusei metų — 3 lit. 50 et. 

r p a s k i r a s numeris — 30 centų.

s Lietuvos jaunimo laikraštis.
— Redakcinė komisija —- sktn. Ant. Saulaitis, sktn. Vyt. 

Jurgutis, sktn. M. Martinaitis, sktn. B. Mantvila, vyr. skltn. 
H. Rudzinskas.

v' — Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir už skelbimų 
turinį neatsako.

Red. ir adm. adresas: Kaunas Nepriklausomy
bės a. 4, tel. 40-71.
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Yra daug įvairių pasakų apie 
.„raudonąjį gaidį“. Tačiau labai 
dažnai patiriama tikroji teisybė 
koks yra skaudus ir nuostolingas 
tas žmonių turto priešas bei nelai
mės draugas.

Dieną ar naktį, vasarą ar žie
mą, nutūpęs „raudonas gaidys“ 
mažą lūšnelę ar didžius rūmus pa
verčia pelenų bei grūzdų krūva. 
Tai baisi savininko nelaimė. Tai 
skurdo, vargo ir sunkių dienų ke
lio pradžia.

„Raudonasis gaidys“ — gaisras. 
Kuriam mieste, kuriam kaime nė
ra buvę gaisro?! — Visur jis buvo. 
Nevieną rūpestingą ir kruopščia 
šeimyną pasodino ant griuvėsių. 
O kiek visoj Lietuvoj šis neprie
telis milijoninės vertės turto pa
vagia! Atsitinka, kad liepsnose 
žūna žmogaus maitintojas niekuo 
nekaltas tvarte pririštas gyvulys. 
Gi neretai gaisro auka tampa ir 
pats žmogus. Kaip baisu...

— Ar mes nebranginam žmo
gaus, kad jį galėtų gaisro liepsnos 
atskirti iš gyvųjų? Ar mes esam 
tiek turtingi ir ar nėra reikalingų 
nors materialinės paramos, kad 
leidžiam vėjams kasmet milijonu'? 
litų dūmais išsklaidyti?

— Ne, ne!
Mums brangus kiekvienas žmo

gus, mes žmogų gerbtam ir visi, 
kas gimę, turi gyventi kol Aukš
čiausio valia nebus pašaukti.

Mes esam per neturtingi, k j 1 
nevertintumėm skatiko, kuris tam 
tikrą valandą gali mums būti labai 
naudingas.

— Bet kodėl ir gaisrai naikina 
turtus, kodėl jie savo liepsnose 
žudo mūsų brolius?

_  ?

Gaisro reikia saugotis. Su gaisru 
reikia kovoti. Kol „raudonasis gai
dys“ mūsų krašte nebus apgalėtas, 
tol jam kasmet turėsim duoti tą 
baisią duoklę. Ta kova būtų la
biau sėkminga, jei ir kiekvienas 

paskirai ir visi kartu ruoštųs tą ne
laimę atstumti.

Kasmet ugniagesių organizacijos 
ruošia speciales priešgaisrinės pro
pagandos savaites. Gegužės m. 
22 — 30 d. d. įvyks tokia šiųmeti
nė savaitė. Ugniagesių centras iš
dirbo tam tikrą šios savaitės pro
gramą, duoda nurodymus ir p. Ta 
programa yra maždaug tokia:

I (V.22) d. Pamaldos, iškilmingas po
sėdis. II (V.23.) d. Paskaitos visuomenei. 
III d. Komiteto nariai, ugniagesiai ir kiti 
kviesti asmenys atsilanko pas ūkininkus 
ir kitus su patarimais ugniagesybos rei
kalu. Kaimuose rengiamos paskaitos, IV 
d. pakartojama III d. V d. Ugniagesių 
eisena su visais įrankiais, paradas, pra
kalbos. Rinkliava. VI d. Parodomasis vi
sų komandų aliarmas ir tariamojo gaisro 
gesinimas. VII d. Rinkliava, loterija ir 
kitos pramogos.

Bendrieji nurodymai. Kiekvieną savai
tės dieną vietoje ir artimiausiuose nuo 
ugniagesių būstinės kaimuose iš ryto 7 — 
8 vai. trimitininkas iš ugniagesių ar kito 
bokšto, ar tam tikro miesto, miestelio ar 
kaimo punkto trimituoja: ugniagesių die
nos darbo pradžią. Pradedant kiekvienos 
dienos kiekvieną atskirą darbą (einant 
pamaldosna, iškilmingan posėdin, eise- 
non, pradedant rinkliavą, paskaitą ir t. 
p.), duodamas trimito signalas iš bokšto 
ar kito punkto. Kur nėra trimito, galima 
vartoti kitus signalus, bet draudžiama 
vartoti signalus, skirtus gaisro pavojui 
rodyti. Centro Komiteto prisiųsti plaka
tai bei obalsiai turi būti išklijuoti po visą 
miestą, miestelį, kaimą ir artimiausioje 
apylinkėje. Brošiūros dalomos visiems 
gyventojams. Dėl vietos apystovu pro
grama gali būti kiek pakeista.

Ką mes turim daryti? Skautų 
vienetai nėra ugniagesių koman
dos. Tačiau kovoj su baisiu priešu 
skautas, kaip ir ugniagesys, turi 
riteriškų pareigų. Tai gaisro metu. 
O priešgaisrinėj propagandoj jau
nimas taip pat turi užimti ne pa
skutinę vietą.

Pirmiausia reikia pradėti nuo 
paties savęs. Ta proga yra būtina 
gerai susipažinti su priešgaisrine 
literatūra, kurios šiek tiek tą sa
vaitę bus paskleista. Ją beskaity
damas aiškiai pajausi ką tu pats 
gali ir turi tuoj daryti, ką turėsi 

kiek vėliau. Tas svarbu. Turėtum 
įsidėmėti, kad kovoj su gaisrais 
tavo rolė turi būti aktyvi! Gi kaip 
tą aktyvumą išreikšti, kiekvienas 
galime surasti atidžiau savo sąly
gose žvilgterėję į dalyką.

Netenka abejoti, kad kiekvienas 
Lietuvos jaunuolis, o ypač skautas, 
turi būti pasiruošęs ištikus 
gaisrui teikti naudingos pagalbos, 
kurios tokiais atvejais labai reikia. 
Kiekvienas pagal savo jėgas, svei
katą ir progą, suras kuo labiau iis 
gali būt naudingas.

Gelbstint gaisrą ne visumet rei 
kia turėti šalmą, ugniagesių įran
kius, didelę mašiną ir t. t. Bet 
beveik visumet reikia turėti arti
mo meilės. O turint tos meilės, gel
bėjimo darbas bus aiškus ir tikras. 
Skautas yra artimo draugas. Šiuo 
atveju skauto kelias vienas.

Norint suteikti tikros pagalbos 
artimui ir gerai įvykdyti savo gar
bingas pareigas, dar nevisai pa
kaks stiprios artimo meilės, reikia 
ir mokėti kaip tą savo brangų jaus
mą darbais parodžius. Geg. m. 22 
— 30 d. d. bus progos ir pasimokyti. 
Šią savaitę paskyręs kelias valan
das susipažinti su gaisro gesinimo 
taktika, savo gyvenime gali, to pa- 
simokinimo padedamas, padaryti 
garbės vertą patarnavimą!

Neabejojam, kad vienetų vadai 
sueis į kontaktą su ugniagesių va
dovais. Šie širdingai padės mūsų 
vadams ir jų skautams arčiau pa
žinti gaisro gesinimo taktiką. Būt 
labai gerai, kad jau bandomuose 
ugniagesių užsiėmimuos skautai 
turėtų progos dalyvauti su tam 
tikromis pareigomis. Tas būtų la
bai įdomu ir naudinga.

Jei kiekvienas jaunuolis dabar 
įsigys nors elementarinių gaisro 
gesinimo taktikos žinių, ta Lietu
vos karta bus vienu laipsniu lai
mingesnė!

„Raudonasis gaidys“ neturi turė
ti Lietuvoj v$etor!---——
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Koks yra
VIII.

SKAUTAS LINKSMAS, SUSIVALDO IR 
NENUSTOJA VILTIES.

Kada tau nesiseka, nepyk, susivaidyk, 
nekaltink nei likimo, nei gyvenimo, ir ne
nustok geros vilties. Sutikęs sunkius gy
venimo momentus ar nepasisekimus, sten
kis šypsotis. Tas bus kaip ir tavo susi
valdymo bei gerosios vilties įrodymas. 
Nepakanka to: šypsotis reikia nuolat.

Vien tik pagalvojus apie šypseną, no
rėsi šypsotis.

Bet aštuntasis mūsų įstatas nėra vien 
juokų įstatas. Jis nori pasiekti kažko di
desnio: kiekvienas skautas šypsodama
sis palengvins savo, lygiai, kaip ir kitų, 
sunkumus. Du skautai prieš kelias die
nas eidami į sueigą sutiko dvi mergai
tes, kurios pradėjo juoktis, pamačiusios 
nuogus skautų kelius. Skautai supyko, 
tačiau visai be pagrindo. Skauto parei
ga stengtis teikti linksmumo ir laimės 
savo artimiems. Jei mūsų trumpos kelnės 
gali prie to prisidėti — tuo geriau, tai 
bus viena priežastim daugiau, dėl kurių 
reikia trumpas kelnaites dėvėti.

Yra žmonių, kurie mus vadina „ne
švariais keliais“. Būkim laimingi, kad 
mūsų būdas yra švarus ir geras. Be to, 
juk būtų sunkiau plauti keliai, jei būtu
mėm apsimovę ilgom kelnėm.

Šypsokis į veidrodį. Jame pamatysi 
juokingą tipą, kuris šypsosi žiūrėdamas į 
tave. Paskui šypsokis pilnoje skautų sa
lėje, čia matysi daug juokingų tipų, ku
rie visi atsakys tavo šypsenai.

Tai šypsenos ypatybė. Juo daugiau 
savo šypsenų duosi kitiems, juo daugiau 
jų gausi. Priešingai, rodydamas savo ne
pasitenkinimą bei blogą nuotaiką, šypse
nų gausi mažiau. Taigi, stenkis šypsotis, 
ir tau ir kitiems bus lengviau.

Gera nuotaika, kuri persiduoda ir ki
tiems, yra geriausia dovana, kurios tik

»
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skautas ?
gali suteikti savo tėvams ir visiems tiems, 
su kuriais susitinki darbe, žaidimuose ar 
kur kitur.

Mano mieste buvo vienas valdininkas, 
iš kurio daug kas juokėsi dėl jo nuolati
nės šypsenos, bet vieną dieną gatvėje 
prie jo priėjo raiša, vos einanti, vargšė 
kuri prie bažnyčios prašė išmaldos, ir 
jam nuoširdžiai pasakė:

— Aš privalau jums padėkoti, pone, 
jūs taip daug man esat padarę.

— Juk aš niekad nieko jums nesu da
vęs, — nustebęs pasakė valdininkas.

— Kaip gi, — atsakė senė. — Jūs 
man davėt labai daug, nes esate visada 
su šypsena, nuo kurios tokiai nelaimin
gai senei, kaip aš, širdyj darosi žymiai 
geriau.

Mes visi turime šio galimumo daryli 
geriau kitų žmonių širdims. Mes galime 
tą pamiršti, bet mes galime tuo pasinau
doti savo ir kitų laimei.

Pažinojau vieną skautą neturtingiau
sioje sostinės dalyje. Jo motina buvo pa 
raližuota ir per visas dienas gulėjo ne
judėdama. Kartą užėjau jos aplankyti. I*

Majoras vyr. sktn. A. Valusis.

Iš kelionės Anglijon,
(Tąsa).

Vaišingų šeimininkų dėka pietų 
dalyviai jaukiai prisimins šias vai
šes pasiuntinybėje. Čia ne pro šalį 
paminėjus, kad tą dieną buvo pirk
ti laivai, šaldytuvai — savo pa
skirtimi geriausi Londono uoste, 
taigi, tas mūsų progresas čia ir bu
vo plačiai paminėtas. Toliau mūsų 
konsulato lankymas, kuris yra ki
toj miesto dalyje, ne drauge su 
pasiuntinybe. Ten pat buvo p Gy
lienės ruošta arbatėlė laivų pirki
mo komisijos nariams, prekybinin
kams ir kitiems svečiams. 19 v. 
30 m. vykstame į lietuvių koloni
jos šv. Kazimiero sporto klubo 
rengiamą vakarienę. Tas klubas 
greta lietuvių R. Katalikų bažny
čios, tolimesnėje nuo centro, dar
bininkų gyvenamoje, miesto dalyje. 
Klubas įsirengęs buv. protestan
tų bažnyčioj. Randame pilnas pa
talpas vietinių lietuvių ir gražiai 
paruoštus stalus vakarienei. Gar
bės svečių tarpe p .p. Sidzikauskai, 
Kajeckai, Gyliai ir kif pasiuntiny
bės ir konsulato tarnautojai ir šiaip 
kolonijos žymesnieji įsmens Šir
dingi šeimininkai kun. Matulaitis 
(jaunasis), p. Kairys ir kiti įdomiai 
paįvairino vaišes aktualiomis kal
bomis. Jų „toastmaster" p. Bulai
tis savotišku anglišku papročiu 
gudriai išprovokuoja svečius ką 

papasakojo, kad josios Jonelis, kaip taper 
skautas, štai jau aštuoniolika mėnesių 
kas vakarą grįžta namo šypsodamas. Tas 
pakeičia visą nelaimingos moteriškės gy
venimą.

Kada sutikau Jonelį, paklausiau jo 
paslapties. Jis man papasakojo, kad virš 
savo buto įeinamųjų durų išpiaustė pei 
liuku: SKAUTAS VISADA LINKSMAS 
IR ŠYPSOSI. Prieš peržengdamas slenks
tį, jis pažiūri į šį užrašą ir štai jau penki 
šimtai dienų, kaip tas šūkis jam primena 
neprieiti prie motinos kitaip, kaip tik su 
šypsena, kas jai yra didelis palengvini
mas jos ligoje.

Kada gražų saulėtą rytą einat iškylon 
užmiesčio keliu, šypsenos nepakanka. 
Reikia švilpauti ar linksmai dainuoti. Tai 
palinksmins tuos, kuriuos sutiksite kely
je, ir jus pačius. Kai būsi gerai įpratęs 
būti linksmas ir dainuoti, tapsi kaip ir 
savo apylinkės blogos nuotaikos gydy
tojas.

Taigi, būk linksmas, susivaidyk ir ne
nustok vilties! Tegul visi tavo lūpose 
mato nuolatinę šypseną, nes ji yra geriau
sias tavo susivaldymo bei geros vilties 
ženklas.

Iš Roland Philipp s‘o.

nors jiems pasakyti. Šis lietuvių 
jaunimas, čia susirinkęs, išoriniai 
turi nemažai angliškumo, bet dva
sioje dar jaučiasi savitas, lietuvis' 
kas ir todėl nors sporte yra pasi
ryžęs nugalėti visus „svetimtau
čius", kaip jie vadina anglus.

Daugumoje tai yra darbininkų 
vaikai ir patys dažniausia darbi- 
ninkai-ės, bet kaip jie moka gra
žiai, pasakysiu, grakščiai laikytis 
prie stalo ir vėliau mačiau šokant 
bei šiaip kalbantis — tai pavyz
dys

Šį jaunimą ir man teko sveikinti 
Lietuvos skautų vardu ir palinkėti 
neužilgo susitikti sporto rungtynė
se su Laisvosios Lietuvos jaunimu.

Toks gražus šios lietuvių kolo
nijos tarpusavio sugyvenimas{ dar
bas ir lietuviško savitumo išlaiky
mas yra vaisius kelių dešimtų me
tų darbo kun. Kl. Matulaičio, ku
ris čia būdamas sunkiai susirgo ir 
išvyko Marijonų vienuolynan. Da
bartinis kleb. kun. Matulaitis, jo 
giminietis, taip pat marijonas, tę
sia savo pirmtakūno darbą. Abu
du jie yra lietuvių kolonijos Lon
done labai gerbiami ir mylimi.

Po vakarienės buvo paskirai 
susipažinta ir pašokta. Jaunimo 
tarpe pasitaiko ir gerokai pamir
šusių lietuviškai. Bet daugumoje
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J, E, Respublikos Prezidentas per vyt. sk. štabo užsienio 
dalies vedėją lordui R. B,-P., jo 75 m. sukaktuvių proga, 

nusiuntė tokį laišką:

Dar prieš didįjį karą įkūręs savo Tėvynėje kilnią organizaciją 
jaunuomenei auklėti, dabar savo akimis Tamsta pats regi ją iš 
Didžiosios Britanijos išsišakojusią po visą pasaulį. Dera Tamstai 
gėrėtis matant, kad Tamstos minties sėkla rado tinkamą dirvą 
ir davė gausingų dvasios vaisių. Mokoma mylėti Dievą ir Tėvynę, 
jaunuomenė pamilo visą gražiąją žemę, ir tai ne žodžiais, o 
darbais įpratinama taip daryti. Per taip išauklėtą jaunąją kartą, 
bus, tikimės, glaudesnis tautų bendravimas, veikiau jos ras ir 
bendrą kalbą taip visų norimai taikai palaikyti.

Sulaukusiam garbingo amžiaus, mylimasai visds žemės 
skautų Vade, Tamstai siunčiu Gedimino ordino pirmojo laipsnio 
ženklą. Prašau jį priimti. Juk ir lietuvių tautos jaunimas, Tamstos 
paskelbtais dėsniais organizuotas, kurio priešakyje aš stoviu, 
turi garbės šiąja proga atsiminti Tamstos asmenyje savo 
Vyriausiąjį Vadą.

R. Smetona
Rietuves ’Respublikos Prezidentas

Lordo R. Baden — Powellio laiškas J. E. 
mūsų Prezidentui.

Aš esu nepaprastai sujaudintas didelės garbės, kurią malonėjot man 
suteikti, o ypatingai tų kilnių žodžių, kuriais išdėstėt man savo žygio priežastis.

Pats asmeniškai jaučiuos nevertas šios didelės garbės, nes skautų 
judėjimo pasisekimas labiausiai parėjo nuo didelio pasišventimo skautų vadų 
darbo ir nuo pačių berniukų entuziazmo, plečiant šią savęs auklėjimo išti
kimais Dievui ir savo kraštui, tarnavimo kitiems ir didelio palankumo kitų ša
lių žmonėms sistemą.

Jei mūsų judėjimas augs vis plačiau, kaip kad žada, dar platesniu 
mastu, aš turiu vilties, kad jis galės būti stipri priemonė pasaulio taikai įgy
vendinti bei palaikyti. Taika negali būti įstatymais ir sąjungomis primesta. 
Ji privalo būti pačių tautų noro ir geros valios padarinys. Šį gerą norą mes 
ir esame pasiryžę ugdyti visose šalyse skautų ir skaučių judėjimu.

Mūsų skaičius, paskutiniu laiku pasiekęs 3.160.000, kas dieną auga. 
Malonus jūsų Ekscelencijos mūsų pastangų įvertinimas, pareikštas 

mano kaip skautų judėjimo galvos pagerbimu, bei didelis padrąsinimas ne 
tik Lietuvoje, bet ir kituose kraštuose, skautų vadams ir skautams ska
tins juos dar prie didesnių pastangų.

Viso skautiškojo judėjimo vardu turiu garbės pareikšti Jūsų Eksce
lencijai širdingiausią padėką. Be to, tebūna man leista nuo savęs asmeniškai 
pasakyti, kaip giliai esu dėkingas, ir pareikšti savo viltį, kad galėsiu padaryti 
daugiau mano dėkingumui įrodyti ir tikrai nupelnyti šią garbę, kurią man 
teikėtės suteikti.

Tebūnie man leista pareikšti Jūsų Ekscelencijai savo aukščiausią 
pagarbą

1932 m. bal. mėn. 14 d. BADEN-POWELL.

jų širdys ilgisi tikrosios tėvynės 
Lietuvos. Daugelis iš jų teiravosi 
dėl galimumų atlankyti Lietuvą, 
bet deja, ne visi sugebėtų savomis 
lėšomis ją pasiekti — reikėtų pa
gelbėti, nors geresniems sportinin
kams Lietuvą atlankyt. Apie 24 
vai. turėjom apleisti šią jaukią 
vietą. Anglijoj visi pasilinksmini

mai baigiami su vidurnakčiu, kad 
laiku pailsėjus ir rytą tyrame ore 
pasimankštinus pilnomis jėgomis 
darban stoti.

Sekmadienis, balandžio 10 d. 
Ūkanota, linoja. Pasirengęs skau
tiškai sutikau gen. Burt'ą ir skau- 
ninką Lund’ą. Iš Charing—Cross 
stoties vykstame į Gilwell parką.

Artimiausioj nuo parko stotyje iš
lipus mus laukia gražus limuzinas, 
kuriuo atvykstame pačion stovyk- 
lon parko gilumoje. Gilwell — par
kas vieno turtingo škoto dovana 
Britų skautams. Tai buvęs didelis 
dvaras ir 17 šimtm. pilis. Apylin
kės lyg mūsų ąžuolyne, tik didelė
mis nestaigiomis kalvomis ir pla
čiais slėniais išvingiuotos. Gražu. 
Londono kryptimi platus akiratis, 
kitur juosia didelis ąžuolynas. 
Stovyklos plotas siekia kelių de
šimčių hektarų. Greta — atvestas 
plotas Londono skautams stovyk
lauti. Visi įrengimai atlikti skautų 
jėgomis: drenažas, vandentiekis, 
kanalizacija, baseinai plaukti, du
šai, įvairūs pastatai mokyklai, gy
venimui ir t. t. Paminėsiu dar di
džiulio parko medžių, alėjų, takų, 
gėlynų bei gazonų sutvarkymą bei 
priežiūrą. Visą tai skautų darbas. 
O ten daug įvairių sporto aikščių, 
amfiteatrų, laužams skirtų ir idea
liai pritaikytų vietų... Be abejo, čia 
daug pinigų, bet dar daugiau skau
tiško, planingo darbo ir kantrybės. 
Dar tik prieš kelis metus čia to ne
buvo. Gražiai byloja ten skautų 
meilė gamtai ir darbui.

Įveda mus būstinėn. Poilsiui 
skirtoji dalis — knygynas. Žemi, 
patogūs foteliai, jaukus židinys. 
Ramu. Visi skaito. Baigę darbą 
laukia priešpiečių. Supažindina su 
vyresniaisiais. Daugumas rūko 
pypkes! Angluose tik iki 16 os 
metų vaikams, visiems be išimties, 
įstatymu uždrausta rūkyti. Vėliau 
jie nevaržomi. Taigi ir skautai ne
draudžia vyresniesiems rūkyti ir 
saikingai gėrimus ragauti. Iš kelių, 
didelio autoriteto skautų vadų esu 
girdėjęs, jog skautų vadovybė ne
visai teigiamai žiūri į tuos įsta
tymus, kurie draudžia ką nors da
ryti. Jie sako: ne drausdami, bet 
skiepydami visomis jėgomis gerą 
daryti, išauklėsime gerus, naudin
gus žmones. Vadovai tik nustato 
ką gero ir kaip, būtent, daryti. Už
draustas vaisius magiškai traukia 
jaunuolio sielą. Jaunuolius trau
kia, užburia pavojus, avantiūros, 
paslaptingumas. Tik reikia tų įspū
džių jiems duoti proporcingai ir 
saikingai. Tuo tarpu svarbu, kad 
jaunuolis — skautas neturėtų įdo
mumo ko nors naujo kitur ieškoti, 
kaip tik skautuose, visą saikingai 
galėdamas čia rasti. Anglų būdas 
tam padeda. Jie visur saikingi: 
darbe, sporte, pasilinksminime — 
visame gyvenime. Užtat jiems vi
sur linksma ir įdomu. Jie bežaisda- 
mi darbą dirbą, lyg sporte. Svei
kai užaugusiems, linksmai užsigrū
dinusiems ir pavojai gyvenime 
nyksta jų šypsenoje.
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Jndėnai piliakalnyje.
Vasaros atostogos visur yra geras 

daiktas, bet tikrai malonios jos esti ten, 
kur yra medžių, vandens ir plačių laukų.

Dagių Gabriukas galėdavo būt atosto
goms patenkintas, nes pro jo tėvų lauką 
tekėjo upė, upės vingyje stūksojo kalne
lis, medžiais apžėlęs. Upėje Gabriukas 
galėdavo kasdien maudytis, išsimaudęs 
ant kalnelio paunksnyje pasėdėt.

Už kilometro nuo Dagių gyveno Gab
riuko gimnazijos draugas Kalėdų Vytu
kas. Iš Kalėdų į upę vedė kelelis, ėjęs 
pro Dagius, tai Gabriukas retai eidavo 
maudytis vienas — jis palaukdavo Vytu
ko ir tada eidavo dviese.

Nuėję į upę, juodu rasdavo besimau
dančius ar susilaukdavo dar dviejų tos 
pačios gimnazijos, nors ne tos pačios 
klasės, draugų, Kairių Juozuko ir Keb- 
laičių Stasiuko; juodu gyveno kitoj upės 
pusėje. Tuo būdu susirinkdavo gražus 
draugų būrelis; jie pliuškendavosi po 
vandenį, mokydavosi plaukti. Išsimaudę 
paprastai pakildavo visi į Dagių kalnelį 
ir tenai pasišnekučiuodavo, žolėje pasi- 
vartydavo.

Taip būdavo iki vaikai nebuvo prisi- . 
skaitę apie indėnų gyvenimą. O šią va
sarą tuojau ant kalnelio pasistatė trobe
lę: įsikalę kelis baslius, apipynė juos ža
garais; ant tokių sienelių užmėtė kelias 
karteles, ant jų paklojo žagarų. Visi su
tiko, kad tai ne indėniška trobelė, bet 
tokią lengviausia buvo pasistatyti, tai ji 
turėjo atstoti indėniškąją.

Kiekvienas pasidarė po lanką ir ke
lias strėlas ir šaudydavo į nupieštus me
džio kamiene ar tik vaizduojamus prie
šus ir žvėris.

Kartą, vaikams besirengiant lipt į 
kalną, ėjo pro šalį senis Baltrus, kitados 
žinomas apylinkėje siuvėjas, dabar labiau 
upelyje žvejojęs ir meškeriojęs, nekaip 
siuvęs. Jis bet ką sutikęs kalbindavo. 
Užkalbino ir gimnazistus:

— Ką čionai veikiat, vyrai? Ar nebi
jot po kalnelį bėgioti?

— 0 ko turėtume bijoti? — atsiliepė 
linksmai vaikai.

— Juk tai užburtas kalnas, ar nežinot?
— Ne, nieko negirdėjom, — atsiliepė 

Gabriukas. — Man namie nieko nesakė.
-— Tai nieko, kad nesakė. Kai nieko 

nežino, tai nieko ir nesako, — kiek iš
didžiai užkirto senis.

— Na, o ką jūs apie mūs kalnelį ži
not? — paklausė jau susidomėjęs Gab
riukas, — Gal papąsakotumėt,

— Papasakokit, papasakokit, — ėmė 
prašyti ir kiti.

Pristatoma stovyklos viršinin
kui p. T. S. Wilson‘ui. Jo jaukia
me kabinete prie nepakeičiamo ži
dinio aptariame tuos kelius, ku
riais reiktų eiti panašiems kursams 
Lietuvoje įsteigti. Tam reikia ge
ro stovyklos vado. Tokiam kur
sų vadui yra būtina panašius į 
Gilwell kursus pačiam išeiti. Ge
riausiai būtų pasinaudoti Anglų 
Gilwell kursų ir vadovybės paty
rimu. Sąlygos įmanomos. Tik pri
valu anglų kalbą gerai mokėti. 
Jeigu numatytas į tokius vadus 
asmuo jos pakankamai nemokėtų,

— Žinau, ką dar iš tėvo esu girdė
jęs, — atsakė senis siuvėjas ir, atsisėdęs 
kalnelio šlaite, ėmė pasakoti:

— Čionai kitados gyvenęs didelis po
nas. Jis valdęs didelius žemės plotus, 
daug aplinkinių žmonių turėję jo klau
syti ir jam dirbti. Buvęs labai piktas, už 
mažiausią daiktą skaudžiai bausdavęs, 
liepęs rykštėmis plakti, dažnai visai be 
reikalo. Jo rūmai stovėję kaip tik ant 
šito kalnelio.

Kartą tas ponas buvęs išvažiavęs į ki
tus kraštus pasižiūrėti, kaip tenai ponai gy
vena. Jo rūmuose palikę tik keli jo tar
nai. Vieną naktį pakilus audra. Perkūnas 
taip griovęs, kad nuo jo rūmai pradėję 
drebėti. Tarnai išsigandę, pasileidę'bėgti, 
ristis nuo kalno. Nusiritę nuo kalno, nu
bėgę į artimiausią trobelę pas gerus 
žmones nurimti po tokio išgąsčio. Kitą 
dieną, kai audra praėjo, norėję grįžti i 
rūmus, bet rūmų nebebuvę, matyt, juos 
žemė buvus prarijus. Sužinojęs apie tokią 
nelaimę, ponas visai negrįžęs į tą kraštą.

Nuo tokio pasakojimo vaikus šiurpas 
supurtė. Bet jie greitai atsipeikėjo.

— Tai, dėde, norėjai mus pagąsdinti 
ir pats tą pasaką prasimanei.

— Neprasimaniau, o iš tikrųjų girdė
jau, — patvirtino senis siuvėjas.

— Kad taip būt buvę, tai visur apie 
tai pasakotų, o aš apie tai nesu girdė
jęs, — atsiliepė Juozukas.

— Ir aš nesu tokios pasakos g.rdėjęs, 
— patvirtino Stasiukas,

— Ir aš, — atsiliepė Vytukas.
— Ir daugiau dar esu apie ‘ą kalnelį 

girdėjęs, tik pamiršau, — nusijuokė se
nis siuvėjas. Žinoma, kad tai vis pasakos.

Atsistojęs, vaikams palingavę , senis 
nuėjo savo keliu, o vaikai pakilo į kal
nelį. Pasaka vaikai nepatikėjo, vis dėlto, 
lipdami į kalną, kiekvienas savaip vaiz
davosi piktojo pono rūmus ir dairėsi, kur 
jie galėjo stovėti.

— Žiūrėkit, — atsiliepė Juozukas, pir
mutinis užlipęs ant kalnelio, — kokia 
čia duobė. Iš tikrųjų atrodo, lyg būtų 
įgriuvę. >

— Tik tu neįgriuk, — atsiliepė Sta
siukas.

Į tai visi smagiai nusijuokė ir toliau 
sau indėnus vaidino.

Bet atostogų gale mūs gimnazistams 
teko kitą pasaką apie savo kalnelį iš
girsti.

Tam tyčia buvo atvažiavę iš Kauno 
trys vyrai Dagių kalnelio apžiūrėti. Jie 
vaikščiojo po kalnelį, vaikščiojo aplinkui, 
piešė popieryje, mėgino net kasinėti. 
Pagaliau visi kaip susitarę kalnelį pava
dino piliakalniu, dėl to, kad dalis jo

tai reiktų siųsti drauge su juo ki
tą asmenį, kad ir ne skautą, bet 
gerai mokantį angliškai. Tad ir ši
taip galėtų dviese ar net trijose 
pasitobulinti. Toksai asmuo, tinkąs 
į vadus, galėtų būti ieškomas kad 
ir ne skautų tarpe, jei tik jo ideo
loginis pagrindas bei vado būdas 
ir privalumai skautiškam darbui 
yra neabejotini. Teorijoje, ar ge
riau knygoje, skautiškumo neiš
mokstama. Gilwell gi kursuose 
išeinama geriausia praktika su bū
tinu teorijos minimumu drauge.

(B. d.).

KAIP PASIKEITĖ PETRAS VIRBA.

Petras buvo pasileidęs:
Papirosus rūkė, 
Nepraustas visuomet veidas 
Ir pats vis apsmukęs.

Jam mokykloj blogai sekės, 
Nes ir ten susmukęs.
Į dienyną užmesk aki — 
Tenai vis dvejukės.

Kartą Petro draugas Tadas 
Pranešė naujieną:
Mieste skautų atsirado, 
Įsirašyti einam šiandieną.

Tėvui ranką pabučiavęs
Petras pasiprašė,
Ir su Tadu nukeliavęs
Į skautus įsirašė.

O laikotarpy savaitės
Petras kitoks yra,
Žodžiu sakant, persikeitęs — 
Panašus į vyrą.

Tarė jau jisai subruzdęs:
Tinginystėj gana tirpti,
Imsiu pavyzdį iš skruzdės
Ir pradėsiu dirbti.

O pamatęs iš netyčių 
Kaip bitelės dirba — 
Ėmė pavyzdį iš bičių 
Mūsų Petras Virba.

Jam mokykloj geriau eina, 
Blogų laipsnių nesimato;
Namie dirba jis su daina, 
Tėvas už plaukų nekrato.

Dabar mūsų Petras Virba 
Uniformuotas, susitvarkęs, 
Jis netingi, nuolat dirba.
Liko skautas pirmos markės.

Bolys Leita.

esanti supilta. O buvus supilta labai se
niai, bent tais laikais, kada lietuviai gy- 
nęsi nuo kryžiuočių, mėginusių juos pa
vergti. Ant tokių piliakalnių nuolat sto
vėjusi sargyba, o kai pastebėdavusi, kad 
kryžiuočiai atplūsta, uždegdavus pačioj 
kalnelio viršūnėj ugnį, kad toli aplinkui 
žinotų, kad priešas eina.

Tos apylinkės gyventojai tuojau susi
telkdavę į piliakalnį ir čionai gindavęsi. 
Kad lengviau būtų gintis, piliakalniai 
būdavę daromi kiek galima stačiais šlai
tais, viršūnė tvirta stačia tvora aptverta.

Tokiems piliakalniams pilti būdavę 
parenkami kalneliai, prie kurių būdavę 
nelengva prieiti. Dagių kalnelis labai 
tam tikęs, nes iš trijų pusių upės ap
suptas.

Kad čia'tikrai piliakalnio būta, rado 
ir įrodymų kiek giliau pasirausę: iškasė 
iečių apkaustų, indų liekanų ,«r kitų 
panašių senovės liekanų.

Mūs indėnai ausis pastatę klausėsi 
svečių pasakojimų. Paskui Gabriukas, į 
draugus pažiūrėjęs, tarė:

— Tai galėtume čionai ir senovės 
lietuvius vaidinti,

— Tik kažin ar mokėsim taip, kaip 
indėnus, — atsiliepė Stasiukas.

— Per metus paskaitysim apie tai, 
kaip lietuviai nuo kryžiuočių gynėsi, tai 
ir mokėsim, — pasakė Vytukas.

— Tai kitą vasarą čionai nuo kryžiuo
čių ginsimės, — pritarė visi kiti.

Kadangi atostogos baigėsi, vos kelios 
dienos buvo likusios iki mokslo pradžios, 
tai gimnazistai nusprendė apie tą pavojų 
perspėt visus, ir toliau toj apylinkėj gy
venančius mokinius ir vakarais kūrent 
ugnį piliakalnyje. Kelis vakarus kūreno 
ir ta proga sau gardžių bulvių išsikep
davo. Dėdė Pranys.
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Skautai padėkit.
Rusų valdžia lietuvių neskirdavo 

i Lietuvą valdininkais; siųsdavo 
kur nors toliau į Rusiją.

Toki savo kraštą gaudavo pama
tyti labai retai, per atostogas. Bet 
tuomet valdininkai galėdavo gauti 
atostogų vos kas kelinti metai; tik 
mokytojai turėdavo tokias pat 
atostogas kaip ir dabar.

Todėl pavaldininkavęs kelerius 
metus, įsiprašiau į mokytojus ir va
sarą važiuodavau į Lietuvą pa
siilsėti.

Ir gimnaziją eidamas, studentau
damas Lietuvos nedaug buvau ma
tęs, tai nusprendžiau kas metai ar 
kas dveji gyventi vasarą vis kitoje 
Lietuvos dalyje.

Sumanęs šitaip atostogauti, įsi
gijau fotografuojamą prietaisą ir 
paskui beatostogaudamas fotogra
fuodavau ką įdomesnio pastebėjęs: 
gražesnes vietas, trobas, lauko 
darbus ir kita.

Labai man patikdavo mūsų kai
mo dailininkų darbas — mediniai 
kryžiai.

Jų užtikdavau įvairių įvairiausių 
ir prisifotografavau gerokai, Įsi 
žiūrėjus į tą rinkinį, lengvu buvo 
pastebėti, kad vienoj Lietuvos pa
dangėj mėgsta tokius kryžius, ki
toj kitokius; beveik kas apskritis 
gaudavai kitokius kryžius matyt.

Tas kryžių rūšis buvau taip ge
rai įsidėmėjęs, kad, tik žvilgtelė
jęs į fotografiją, galėdavau pasa
kyti, kuriam Lietuvos kampelyje 
tokius kryžius dirba. Bet karas nu
traukė mano darbą, paskui ilgą 
laiką negavau matyti savo fotogra
fijų rinkinio ir dabar jau .ne apie 
visus kryžius galiu pasakyti, kur 
juos fotografavęs; apie kai kuriuos 
tik spėti galiu. Taigi, skautai, čia 
mane turėsite pagelbėti; aš dėsiu 
į „Skautų Aidą“ po kelias nuo
traukas į vieną numerį, pasakysiu, 
kiek atsimenu, kuriame mūsų bran
gios Lietuvos kampelyje jie nufo
tografuoti, o tie „Skautų Aido“ 
skaitytojai, kuriems tie kryž'ai bus 
pažįstami, malonės patikrinti, ar 
gerai vietą nurodžiau. Jei būčiau 
apsirikęs, tai tikrai tai žinąs gal 
tuojau parašys „Skautų Aido“ re
dakcijai ir mano klaidą atitaisys. 
Kur vietą nurodau tik apytikriai, 
tai, jei kuris iš skautų mokėtų vi
sai smulkiai tą vietą nurodyti ir 
įvaldyti, tai ir apie tai prašyčiau 
parašyti.

Qąl ip taip būti, kad kuris kry
žius karo metu sunaikintas, ar 
žmonių arba laiko sugadintas, tai 
ir apie tai prašyčiau parašyti. Apie 
tai sužinosite iš senesnių tos vie
tos gyventojų.

Taigi pradėsim darbą. Įdėtos 
šiame „Skautų Aido“ numeryje to
kios kryžių nuotraukos (paeiliui):

Nr. 1 — nufotografuotas pakeliui iš 
Jurbarko į Šilinę, rodosi, Skirsnemunėje.

Nr. 2 — pakeliui iš Šilinės į Raseinius, 
tik vietos vardo nepamenu.

, M. G r i g o n i s.

y Skautų šokis.
Pirmuoju mūsų sporto (žaidimų 

ir šokių) žadintoju, sporto tėvu, 
yra vysk. M. Valančius, kurio „Pa
langos Juzėje“ randame daug su
rašytų žaidimų ir šokių.

Man jaunystėje taip pat parūpo 
žaidimų literatūra, ir aš prieš did. 
karą mūsų žaidimus stengiausi 
įtraukti į kultūringesnių pramogų 
sritį. Parašiau „200 žaidimų“ (dvi 
laidi), „Vaikų žaidimus“, „Smagius 
žaidimus“, o 1918 m ir „Žaidimų 
vainiką“.

Auklėjamojoje žaidimų srityje su 
silaukęs p. K. Dineikos ir p. Janu 
šausko studijų, pats lioviausi ką 
nors rašyti žaidimų reikalu, nes 
manasis gyvenimas nuėjo literatū
ros mokytojo ir adminislrator aus 
kryptimi.

Dabar jaunystės žaidimus ir jų 
literatūrą miniu kaip šviesiausias 
mano gyvenimo valandėles, kurios 
nūdien betgi užgeso.

1914 m. „Smagiuose žaidimuose“ 
išspausdinau ir skautų šokį, 
nes skautais domėjausi ir jiems iki. 
šiol simpatizuoju.

1914 m. nesusipratau skautų šūkį 
išversti žodžiu: „Budėk!“ Vietoj 
„Budėk!" aš tada sakydavau: 
„Jausk dvasią!“

Tasai skautų šokis taip pat vie
nas pirmųjų mūsų skautų literatū
roje spausdintų dalykėlių.

Štai tasai šokis, pakeitus tinka
mu žodžiu skautų šūkį ir truputį 
pačią kalbą

„Skautai atsistoja vienoje eilėje; prie
šaky stovi vadas; kiekvienas dešinėje ran-

Nf. 3 ir 4 — prie to pat vieškelio, ro
dosi, Kalnujų kapinėse.

Taigi patikrinkit, papildykit ir, 
jei suklysta, pataisykit.

(B. d.).
Dėdė Pranys.

koje turi savo lazdą, o kairiąją padeda 
ant kaimyno peties.

Vadas pradeda dainą. Skautai jam 
padeda dainuoti, eidami į priešakį ir ko
jomis taktą mušdami. Paskiau eina ata
tupsti; po to nueina į kairę, vis laikydami 
rankas ant pečių ir vaikščiodami didelio 

.rato.
Pabaigoj sudaro vieną didelį ratą, ku

rio vidurin įeina vienas skautas ir šoka 
karo šokį, vaidindamas gainiojimą ir kovą 
su priešu. Padaręs ore visą eilę atitinka
mų judesių, nukauna priešą, o tuo metu 
visi skautai smarkiau dainuoja ir šoka.

Kai kova pasibaigia, vedėjas sušunka: 
„Budėk!", kurį choras triskart kartoja 
pergalėtojo garbei.

Po to kitas skautas išeina priešakin 
ir rūpinasi mimika papasakoti, kaip su
čiupo ir užmušė laukinį taurą. Kai aiški
na, kaip patylomis šliaužė ir slapstėsi, 
visi skautai seka jo judesius, priklaupę 
ant žemės ir pusbalsiai dainuodami. Ko
vai kaskart didėjant, ir susidomėjimas ky
la, įkaitindamas jaunuolių kraują. Pa
galiau skautai aukštyn pašoksta šaukda
mi, nelyginant žvėrys. Kai tauras liko 
nugalabytas, vedėjas vėl sušunka: „Bu
dėk!", o skautai jam pritaria, barškinda
mi lazdomis žemę ir šūkaudami bum! Po 
to, atsigręžę į kairę, čiumpa kairėmis 
rankomis kits kitam už pečių, labai vik
riai ratu sukasi, kol į visas puses, ratui 
trūkus, išsisklaisto“.

Man tada intuityviai atrodė, 
kad lietuviukams kada nors teks 
kariauti dėl Lietuvos nepriklauso
mybės, todėl ir paėmiau tokį skau
tų žaidimą, kuris skatina karingu
mą.

Šiandien tą žaidimą žaidžiant 
reikėtų vaizduoti kitokią kovą, 
pvz.: žvalgybos laimėjimą, imty
nes su vilku ir pan. Jį žaidžiant, 
reikia dainuoti kuri nors smagi 
skautų daina, turtinga priegies
miais, o jos piano ar forte taikinti 
prie kovos įsikarščiavimo.

Toks skautų šokis tinka ir skau
tų laužui.
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to, kad išsigimtų į lepšius ir papirosųTą dieną, kada aš apleidau mo
kyklą, aš įsivaizdavau atsidūręs tam
siame kambaryje, šiame kambaryje 
auklėjimas, kurį aš gavau mokykloje, 
buvo kaip ir maža degančio deg
tuko šviesa, kuri man galėjo tik 
parodyti, kaip iš tikrųjų tamsus buvo 
tas kambarys. Taip pat šis degtu
kas leido man pastebėti viename 
kambario kampe žvakę, kuria aš ga
lėčiau pasinaudoti.

Žinok, kad pastebėjęs, jog esi 
mažame nelinksmame ir nešviesiame 
kambariuke, tuč tuojau imk galvoti, 
kokiu būdu gali įsileisti kuo dau
giausia saulės ir linksmumo. Norint 
to pasiekti negalima rūpintis tik savo 
paties laime — reikia tarnauti arti
miems ir tėvynei.

Nemanyk, kad aš perdedu. Varg
šas mažas žmogelis puikiąi gali būti 
naudingas savo tėvynei. Nereikia 
būti „viršūnėse“, norint veikti visuo
menę.

Dievas sutvėrė žmones, kad jie 
būtų tikrais žmonėmis.

Bet moderniškoji civilizacija su 
dideliais miestais, su tramvajais, auto
busais, vandentraukiu, trumpai sakant, 
su visu tuo, kas vadinama komforto 
vardu, civilizacija daro iš vyrų kažką 
minkšta ir moteriška.

Saugokis to, mano vaike! Tu gir
dėjai, kad gerų šeimynų vaikų auklė
jimas didžiose anglų mokyklose yra

Tarp pavasario gėlių.

puikus. Gali būti, bet tik todėl, kad 
pertraukų metu ir už mokyklos sienų 
mokiniai pramoksta žymiai daugiau, 
negu mokytojų pamokose.

Jaunas berniukas ten pramoksta, 
kad jo draugai iš to laukia teisėtumo 
žaidimuos ir tikros sportiškos dva
sios, tiesos ir garbės pajautimo. Jis 
yra disciplinos varžomas. Kol įgaus 
teisės reikšti savo nuomonę, jis pri
valo kiek laiko tik klausyti kitų. Žo
džiu, Čia berniukas, kaip mažas šu
niukas, yra visų kamuojamas, kol 
visai taps išdresiruotas. Tas viskas 
neapsieina kartais be šiurkščių prie
monių ir žodžių, bet, pagaliau, viskas 
išeina į gerą.

Senovėje spartiečiai reikalavo, kad 
jų sūnūs pereitų sunkius bandymus, 
kurie juos užgrūdindavo ir leisdavo 
pasitikėti savimi ir būti tikrais vyrais. 
Dar ir šiandien panašų auklėjimo 
būdą vartoja kai kurios laukinės 
tautos. Aš stebėjau panašius daly
kus pas Zulusus ir Matabelus. Kada 
berniukas pasiekia vyro amžiaus, jis 
yra siunčiamas į džiungles, kur gy
vendamas tam tikrą laiką turi progos 
įrodyti, kad sugeba pats savo jėgo
mis išsiversti.

Nieko panašaus nėra mūsų civi
lizuotuose kraštuose. To tenka gai
lėtis. Reikėtų kokio nors panašaus 
pasiruošimo ir mūsų vaikams. Tada 
mūsų rasė išsilaikytų vyriška, vietoje 

r ūky tojus.
Štai kodėl aš sakau, kad ugdyda

mas save, tu ne tik susilauksi sau 
pasisekimo, bet prisidės! prie savo 
tautos šviesios ateities. Tu būsi vy
ras, mano sūnau, bus vienu vyru 
daugiau tavo tautai. Nekal
bant jau apie tą, kad, tavo pavyzdžiu, 
ir kiti norės tapti vyrais, kaip kad 
tu tapai.

Gyvenime pasitaiko daug pavojų 
ir sunkumų. Bet atsimink štai ką. 
Aš pats mačiau daug jų ant savo 
kelio. Tačiau dažniausiai reikėjo juos 
apeiti bei nugalėti ir tekdavo paste
bėti, kad jų baisiausieji vis tik turėjo 
savyje ką nors gera. Taip, aš atsi
durdavau prieš labai tamsią ateitį, 
tačiau aš ėjau pirmyn ir pastebėda
vau, kad kelias nėra taip blogas ir 
sunkus, kaip kad atrodydavo. Pasa
kysiu, kad šiandien man pasiseka 
nepykti, jei matau horizontą kiek apsi
niaukusį. Aš jaučiu, ir aš retai te
apsirinku, kad vis dėlto dalykas pasi
taisys ir viskas susitvarkys maždaug 
taip, kaip aš to noriu.

Priešais mano rašomąjį stalą aš 
pakabinau paveikslą, į kurį mėgstu 
žiūrėti, kada man reikia atlikti ką 
nors sunkaus ar nemalonaus, nes 
jis mane padrąsina ir pakelia mano 
dvasią. Tai gražusis raitelis, kurio 
siluetas buvo išmuštas ant anglų 
auksinių pinigų, kada ji buvo turtinga 
šalis. Savo ietimi jis perduria biaurų 
slibiną: tas riteris vadinasi šventas 
J u r g i s. Aš turiu daugybę šv. Jur
gio paveikslų: senų, moderniškų, di
delių bei mažų, įvairiausiose pozose. 
Tačiau paveikslas, kuris man dau
giausia patinka, nėra tas, kuris yra 
geriausias dailininkų takimis žiūrint, 
bet jis man patinka todėl, kad šven
tasis yra atvaizduotas linksmas, su 
puikia šypsena ant lūpų. Kovoda
mas su drakonu, jis yra linksmas, jis 
šypsosi, jis nori nugalėti, jis nori gra
žiai, linksmąi nugalėti ir jis pasi
tiki savimi. Panašiai kiekvienas tu
rėtų imtis savo sunkumų, vis vien, 
kaip baisūs jie atrodytų.

Taigi, nepasitenkinkit tik gintis ir 
apsisaugoti. Pulk kliūtis su stipriu 
noru jas nugalėti ir stipresniu bei 
labiau pasitikinčiu išeiti iš kovos!
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Cam.

Auto be užpakalinės šviesos skautų nuotykiai stovykloje

IV. Kasyklose.
— Štai plyšys, pro kurį galima įeiti į mūsų kasyklas, — 

rodė Liudvikas savo draugui Enriui, kai juodu vėl susitiko po 
pietų.

Juodu buvo apsivilkę neperšlampamais drabužiais, ir, dėl 
visa ko, užsidėję plieninius šalmus, kuriuos dar atsimename iš 
Didžiojo karo metų. Šalmai buvo labai reikalingi, nes kasyk
los, į kurias juodu ėjo, buvo jau seniai apleistos, apirusios, ir 
kiekvieną momentą galėjo koks akmengalys pokštelti į galvas. 
Be to, juodu dar pasiėmė po angliakasių švyturį. Liudvikas 
dar pasiėmė revolverį, antrą įdavė Enriui.

— Šis žaislelis nelabai mus apsunkins, ypač jei susitik
tume kokį nelauktą svečią, — juokėsi Liudvikas, dėdamas 
ginklą į kišenių.

Tylėdami draugai nusileido į kasyklas. Liudvikas ėjo pir
ma, Enris — paskui jį. Čia švyturiai pasirodė tikrai reikalingi, 
nes tik kur-ne-kur buvo matyti lyg baltos dėmės. Tai dienos 
šviesa veržėsi pro kasyklų išėjimus arba plyšius.

Nusivedęs draugą jau geroką galą, Liudvikas įėjo į vieną 
taką, kuriuo kitąsyk buvo vežama iškastoji rūda. Dar k ek pa
ėjėjęs, sustojo ir apsidairė. Sustojo ir Enris, Akylai apsižval
gęs, jis pastebėjo tako sienoje beveik apvalią skylę, tiek di
delę, kad pro ją galėtų išlysti žmogus. Priėjęs arčiau, Enris 
pastebėjo, kad iš skylės pučia šalto oro srovė. Kai įkišęs galvą 
paklausė, išgirdo tolimą vandens čiurlenimą.

Liudvikas, apžiūrėjęs skylę, tarė:
— Tai čia takas į tą sluoksnį. Štai akmenėliai, kuriuos 

sudėsčiau. Jie visi tvarkoje. Pro čia niekas nėjo.
— Ar tu tikrai gali tą sakyti? — paklausė Enris, dar 

kartą apžiūrėdamas skylę.
— Tikriausiai! Žiūrėk pats — aš lysių. Pats pamatysi, ar 

gali čia pralysti žmogus ir nepaliesti mano sudėstytų akmenukų.
Kad ir labai liesas, lįsdamas Liudvikas nubraukė bemaž 

visus, sumaniai išdėstytus, akmenėlius.
— Matai. Tikrai matytume, jei kas pro čia būtų ėjęs.
— Tiesa, — pripažino ir Enris, ir įlindo paskui Liudviką į 

skylę.
Šis takas pasirodė visiškai kitoks, negu visi kiti kasyklų 

praėjimai ar šachtos. Jis ėjo tarp dviejų kvarco sluoksnių, ku
rių vienas buvo tako lubomis, antras — grindimis. Jį būtų ga
lima buvę laikyti ventiliacijos ar bandomąja šachta, jei ne jo 
dugne 15 — 20 centimetrų gylio griovelis, kuriuo tekėjo vanduo.

— Vandentiekis! — sušuko Enris.
— Tu taip manai? Šiaip ar taip, šis takas labai seniai 

dirbtas. Daug seniau, nei visi kasyklų takai.
— Betgi tai vandentiekis! — prisispyręs tvirtino Enris. — 

Tuojau aš tai įrodysiu. Kur tavasis barito sluoksnis su radium.
Liudvikas paėjėjo keletą žingsnių į kairę. Enris, skaity

damas savo žingsnius, sekė paskui.
Staiga iškėlęs aukštyn savo švyturį, Liudvikas sušuko:
— Vėl čia būta!
Enris puolė artyn.
Dešinėje sienoje, ant silikato sluoksnio, buvo matyti aiš

kiai susikristalizavęs galenas1)- Ties juo, kiek giliau, buvo švie
sesnė rūda, kuri trupučiuką blizgėjo.

Enris pasiėmė jos gabaliuką į ranką. Nepaprastas jo sun
kumas, palyginus su dydžiu, tuoj atkreipė jo dėmesį.

— Baritas?
— Pats matai, kad baritas. Labai turtingas radium bari

tas. Ir kaip tik dėl to jį pražiopsojo. Tačiau šie paslaptingi 
vagys įsikasė giliau. Ir žiūrėk: ant žemės numestas galenas ir 
kiti mineralai. Nėra jokios abejonės: tas arba tie, kur čion 
eina, nori radiumo, mano radiumo.

— Geriau sakyk: tie. Vienas net ir sumaniausias, ir la
biausiai patyręs, darbininkas tiek nebūtų padaręs, — kalbėjo 
Enris. — Na, tuojau mes ir daugiau žinosime. Pasitrauk va
landėlę į šalį ir netrukdyk man.

Sutelkęs visą dėmesį, neskubėdamas, taip ramiai, lyg tai 
būtų paprastas skautiškas pėdų sekimo bandymas, tyrinėjo En
ris vietą, iš kur buvo paimti barito gabalai. Smulkiausiai ap
žiūrėjo aplinkinę sieną. Pasilenkęs ištyrė aplinkui žemę.

Liudvikas buvo labai susijaudinęs. Tačiau pamatęs, kaip 
valdosi jo draugas, nurimo ir pats, ir tik stebėjosi Enrio nervais.

— Nieko nematyt, — pagaliau ištarė Enris.
— Ką manai toliau daryti?
— Pirmiausia turime sužinoti, pro kur ateina paslaptin

gasis vagis. Iš to galėsime daryti tolimesnių išvadų. Bandy
sime eiti pagal vandens srovę. Kur eina šis takas?

x) Galenas — detektorinių radio aparatų mineralas.

Ir, pažiūrėjęs į kompasą, tarė:
— Į šiaurės vakarus.
— Vadinasi — į upę, — trumpai paaiškino Liudvikas.
Pamažu, atsargiai, pradėjo juodu žengti keistuoju taku, 

Enris ėjo pirma. Jis tyrinėjo kiekvieną tako pėdą, lyg būtų 
norėjęs, rodos, įsidėti į galvą kiekvieną smulkmeną.

Vanduo tekėjo lygia srovele. Takas buvo vis toks pat. 
Protarpiais Enris tikrindavo savo kompasu tako kryptį. Jis 
rado, kad pradžioje takas ėjo keletą šimtų metrų į šiaurės 
vakarus. Paskui staiga pasuko į vakarus. Nuo tada ir vandens 
čiurlenimas ėjo kaskart garsyn. Taku tekanti srovelė ėjo pla
tyn, gilyn. Greitai ji apsėmė visą tako dugną, jau ir sienas pra-

... Iškėlęs aukštyn savo švyturį, pamatė,....

dėjo semti. Enris sustojo. Iškėlęs aukštyn savo švyturį, pamatė, 
kad takas staiga nusileidžia žemyn ir už keleto metrų net jo 
lubos pasineria vandeny.

— Galas! — tarė Liudvikas. — Jo balsas skambėjo ne
paprastai kurčiai. — Mes priėjome prie upės Brevenos. Klausyk!

Iš tikro, gerai įsiklausius, buvo girdėti, kad netoli ošia 
smarkiai tekanti vandens srovė.

— Mes esame po uolos sluoksniu, toje vietoje, kur iš 
upės vagos kyšo didžiuliai akmens, netoli tilto, — aiškino, žiū
rėdamas į kompasą, Enris.

— Matai dabar pats, kad pro čia negali įeiti į kasyklas. 
Takas išeina į upės vagą. Jis padarytas nuleisti iš kasyklų 
vandeniui.

— Netikiu, Liudvikai. Kokį vandenį čia reiktų nuleisti? 
Takas bus iškastas vandeniui įsivesti. Tu nė pats negali ti
kėti, kad toks milžiniškas darbas būtų nudirbtas tik tam, kad 
būtų kuo nesamas vanduo į upę nuleisti.

— Tai ką tu manai?
— Aš manau, kad takas eina dar toli už tavo sluoksnio. 

Greičiausiai — net į pilį. Ryt mes ją turėsime atlankyti. Aš 
turiu šį dalyką išaiškinti.

Enris nusimetė savo neperšlampamus drabužius, nusiavė 
batus, po to visa kita, ir labai atsargiai pradėjo bristi į šaltą 
požemio vandenį. Kojomis kas žingsnis bandė dugną, o ran
komis laikėsi į požeminio tako sieną.

— Enri, bristi negalima. Vanduo per šaltas, — ėmė at
kalbinėti Liudvikas, tik dabar supratęs, ką mano daryti Enris.

— Ne taip jau šaltas. Aš ilgai jame nebūsiu.
Enris dabrido ligi tos vietos, kur tako lubos dingsta po 

vandeniu. Čia jis pasilenkė, sukišo rankas į vandėnį ir apčiu
pinėjo apsemto tako lubas.

Po valandėlės Enris išbrido iš vandens, išsibraukė ranko
mis visą kūną, kad nudžiūtų ir padėtų cirkuliuoti kraujui. Po 
to greitai apsitaisė.

— Tako viršus visai negiliai apsemtas. Daugiausiai — 5 
centimetrus. Toliau jis eina vėl tiesiog horizontaliai. Taip pat 
ir tako dugnas. Aiškus įrodymas, kad takas eina po upe. Grįš- 
kime atgal.

— Kaip ten bebūtų, ligi šiol nesame radę nė jokio žmo
gaus pėdsako. Ir tas aišku, kad pro čia niekas negali įeiti.
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Tykiai tykiai Nemunėlis teka arba
* Kaip keliauti upėmis ?

Artėja vasara. Su ja—atostogos. 
Ne vienas skautas, ne viena drau
govė jau dabar suka galvas, rengia 
sumanymus, kas veikti vasarą? Su
rengti kokią įdomią iškylą, kelionę? 
Gražiausias mūsų šalies vietas ap
lankyti. Visai teisinga — jau dabar 
reikia susirūpinti ir rengtis, jei kas 
nori vasarą keliauti.

Labai yra įdomios kelionės upė
mis. Mes turėtume pažinti mūsų 
Nemuną senelį — plaukti jį visą 
nuo pat Merkinės, Alytaus iki Klai
pėdos. Aplankyti jo krantų pilis— 
Pūnią, didvyrio Margio tvirtovę, 
Kauno senąją pilį Nemuno ir Ne
ries santakoje, Veliuonos pilį, kur 
žuvo kunigaikštis Gediminas, di
dingai stūksančiu bokštu ir šimta
mečių ąžuolų parku Raudonę, su
griautą kryžeivių Christmemelio 
pilį — ją kryžeiviai pastatė mūsų, 
dešiniajame Nemuno krante — iš 
čia norėjo valdyti žemaičius, bet 
žemaičiai pilį sugriovė ir išvijo kry
žeivius, šiandien beliko griūvančios 
sienos, grioviai, tvenkiniai ir aukš
ti pilies bokštai — kaip amžinas 
liudytojas mūsų kovų su vokiečiais, 
norėjusiais mus pavergti . . .

Kurie gyvena toliau nuo Nemu
no, vis vien galėtų plaukti Nemunu 
— valtį ir mantą galima iki Kauno, 
Alytaus geležinkeliu atsivežti. Pa
siteiraukite kur reikia — tas ir ne

brangiai kaštuotų. Arba — pasiekti 
Nemuną kuriuo nors jo intaku — 
Anykščiai, Ukmergė — Šventąja ir 
Nerimi, Panevėžys—Nevėžiu, Šiau
liai — Dubysa.

Keliauti upėmis pamėgo mūsų 
jūrų skautai, bet ir kiti skautai ne
turėtų pasilikti. Upe keliauti netik 
įdomu, bet ir, palyginti, lengva 
Iriasi pakaitomis, sustoja poilsiui, 
į valtį gali pasiimti daugiau daiktų 
— maisto, rūbų, patalines. Nakvy
nė krante palapinėse arba pas 
žmones, kur ant šieno, malūne.

Kaip keliauti? Jūrų skau
tai paprastai keliauja savo valtimis. 
Skautai pamėgo baidares ir keliau
ja po du arba didesnėmis grupėmis, 
iš karto keliomis baidarėmis. O 
čia norime aprašyti dar vieną, 
naują, priemonę upių kelionei, ro
dos, patogią ir gerą. Tie, kurie 
rengiatės keliauti šią vasarą, išmė
ginkite ją, ir savo patyrimą vėliau 
mums surašykit. Tai ypatingas val
ties prirengimas tolimai kelionei. 
Jūrų skautai turi savo valtis, talpi
nančias po 10 —12 žmonių. Kuiie 
norėtų keliauti, bet valties neturi, 
turėtų pirmiausia susirūpinti gauti 
valtį. Geriausiai—pirkti kokia nors 
seną, didesnę, valtį, sudėvėtą, gal 
nebenaudojamą. Jei pasidairysite 
aplink, kur nors tikrai tokią valtį 
užtiksite. Ją ir nupirksite nebran
giai— už kokius 40 — 80 litų.

^Anykščių Šilelis ir Puntuko apylinkės. 
Topogr. nuotrauka daryta 1930 m. Pane
vėžio tunto stovykloje psktn. H. Čerkeso.

Ji, žinoma, bus kiaura, leis van
denį. Čia prasideda pirmasis dar
bas: špakliavimas ir smalavimas. 
Pirmiausia reikia valtį ištraukti į 
krantą ir išdžiovinti (ta proga: tą 
darbą kaip reikiant atlikti įeikia 
įgudimo!). Kurioje vietoje valtis 
praleidžia? Dažniausiai lentų sudū- 
rimuose.Bandomojo plaukiojimo me-

— Visai neaišku! Net priešingai. Aš nemanau, kad van
duo būtų visada taip pakilęs. Galėjo dabar kaip tik pasitaikyti 
kokia ypatinga priežastis. Vienas dalykas man aiškus, kad šio 
tako rengėjai. įdėję tiek darbo, turėjo pasirūpinti ir nuo upės 
jį apsaugoti, kad neapsemtų.

— Enri, tu genijus! Tikrai. Šiandien Brevenė yra už
tvenkta. Vandens sporto draugija ruošiasi savo šventei.

— Jeigu taip, tai vakar vakare, arba ir šią naktį dar buvo 
galima čia praeiti. Kaskart labiau kyla reikalas atlankyti pilį.

Taip šnekučiuodamiesi, juodu grįžo atgal. Šį kartą ėjo 
kiek greičiau.

— Dabar pabandysime apžiūrėti kitą tako galą, — kal
bėjo Enris, kai draugai pasiekė tą vietą, kur buvo radiumo 
sluoksnis.

Vėl prasidėjo kruopštus tyrinėjimas. Ėjo pamažu ir atsar
giai. Enris pirma. Laikas nuo laiko jis aiškindavo:

— Pasisukimas... Dabar einame į pietus... Į pietų vaka
rus... Trys šimtai žingsnių... Niekur žmogaus kojos pėdsako... 
A... Ne, nieko nėra. Aš jau buvau manęs... Bet čia... Hm...

Enris staiga sustojo. Liudvikas priėjo arčiau.
— Žiūrėk čion, — tarė Enris, pakreipdamas savo švyturį, 

kad geriau apšviestų tako dugną. — Štai čia pėdsakas. Aiškus 
užkulnio ženklas, smėlyje atsimušęs. Bet toliau — vėl nieko 
nematyti.

Dar pasidairę, vėl žingsniavo toliau.
— Stok! — staiga pusbalsiu tarė Enris. — Uždenk šviesą! 

Klausyk... Tenai...
Savo švyturį jis jau buvo užgesinęs. Rankoje laikė pa

ruoštą kišeninę elektros lemputę. Liudvikas greitai padarė 
tą patį. /

Takas šioje vietoje staiga sukosi į kairę. Kiek toliau buvo 
matyti, vos įžiūrimi, iš kažkur besiveržiančios šviesos atspin
džiai. Juodu įsiklausė. Kažkur stuktelėjo. Nukrito lašas van
dens. Kažkas lengvai sugirgždėjo. Atsargus šnibždesys... Ne
buvo jokios abejonės: netoli yra žmonių. Liudvikas nejučiomis 
nusitvėrė už revolverio. Enris tyliai sukuždėjo:

— Rainiai! Vengti neatsargaus veiksmo.
Jis ėmė tyliai tyliai slinkti į priekį. Takas baigėsi aukštyn 

kylančia šachta. Kokių 7 — 8 metrų aukštumoj buvo matyti 
apvali skylė. Jis įsižiūrėjo. Kada-ne-kada puolą šešėliai rodė, 
kad viršuje prie skylės juda žmonės.

Staiga tapo visiškai tamsu. Po to juodu pamatė, kad virve 
atsargiai žemyn leidžiasi žmogus. Enris apsidairė, atsistojo į 
patogesnę vietą, ir įsižiūrėjo į viršų. Jam išrodė, kad aplink 
skylę matyti žmonių veidai. Jis laukė.

Liudvikas, stovėdamas už Enrio, buvo taip įniršęs, kad 
vos išsilaikė nešokęs su revolveriu. Besisiūbuojanti ant virvės 
figūra leidosi kaskart žemyn, ir jos linijos kaskart labiau nyko 
šachtos tamsoje.

— Mes turime jį netikėtai užklupti, — sukuždėjo Enris 
taip tyliai, kad Liudvikas vos vos išgirdo.

Besileidžiąs virve žmogus jau beveik pasiekė dugną. Iš
tiesė kojas, kad tvirtai atsistotų...

— Kas čia? — sušuko Enris, staiga nušviesdamas atvy
kėlį savo kišenine lempute.

Pirmą akimirksnį jis pats, lygiai, kaip ir virve nusileidęs, 
nieko nematė. Po to jis staiga nukreipė šalin savo lemputę ir 
susijuokė:

— Bet gi tai Vilkas!. Mūsų gudruolis Vilkas!
— Aš vos tik nešoviau, — kalbėjo Liudvikas. Jo balsas 

dar kiek drebėjo.
— Taip, draugininke. Tai ne koks mažmožis, — pratarė 

Vilkas, kai šiek tiek atsigavo, — Alio, aš radau draugininką, — 
sušuko jis aukštyn, pranešdamas kitiems draugams.

— Dabar nesijudink. Aš turiu pabaigti savo tyrinėjimus,— 
įsakė Vilkui Enris.

Enris vėl užsižibino kalnakasių švyturį. Plyšys, kuriuo te
kėjo vandens srovelė, čia šakojosi į du ir ėjo visais šachtos 
pakraščiais. Juo galėjo nutekėti vanduo, kuris veržėsi iš šach
tos kraštų. Akmeniniam jos dugne nebuvo jokių pėdsakų.

8

10



Taip atrodys musų laivo vidus kelionėje.

tu buvome sužymėję visas vietas, 
kur sunkiasi vanduo į valtį.

Jei plyšiai užtaisyti kaip reikia, 
valtis neleis vandens mažiausiai 
pusę metų, net tose vietose, kur 
buvo nemaži plyšiai. Kaip užtaisyti 
plyšius ir smaluoti valtį — jus pa
mokys kiekvienas žvejas.

Paskui prasideda statyba. Valties 
priešakį ir galą—užtaisome lento
mis—padarome lyg sandėlius mais
tui, drabužiams, kad lietus nesulytų.

Valties vidurį apdengiame tvirtu 
iškilu stogu. Prie laivo šonų vidu
je pritvirtiname kelias stačias bal- 
kes, kurias viršuj jungia išilginės 
balkės ir kelios skersinės. Ant šių 
skersinių balkių išilgai klojamos sto
go lentos. Visą konstrukciją labai 
lengvai suprasite pažiūrėję į dedamas 
fotografijas. Apkloję stogą toliu, pa
darysime jį visai neperlyjamą. Įrengti 
laipteliai užlipti ant stogo, ir gra
žią šiltą dieną keli skautai visada sė

dės ten. Stačios balkės statomos taip, 
kad jų tarpus lyjant būtų galima 
užtiesti palapinių marškomis ir taip 
per lietų turėti visai patogią, sau
są ir neužlyjamą pastogę.

Stogelis neturi būti labai aukštas, 
tik truputį aukščiau už sėdinčių val
tyje žmonių galvas.

Po stogu paliekame netik skersi
nius suolelius, bet įtaisome prie 
šonų išilginius suolus. Pačiame vi
dury pastatome pritaikytą dėžę— 
ji bus maisto sandėlis, bet drauge 
atstos ir stalą.

Bet mūsų laivas vis dar nejudo- 
ma dėžė. Stinga vairo ir irklų. Jų 
greit pasitieksime. Paprastus, ne
dažytus, tik tvirtus. Irsimės ketu
riais, šešiais irklais, kuriose vietose 
juos įstatyti, nutaikykime pačioje 
valtyje. Kelis irklus pasidarykime 
atsargai — jei luš, kad būtų pa
kaitai. Vairui pasirinkime geriau
siai ilgą tvirtą kartį su lopetėle 
gale, ją, tą kartį, pritaisykime lai
vo gale įrėmę į žirkles.

Dabar galime plaukti. Ir pasro
viui plaukiant negalima neirkluoti, 
nes be savojo greičio valtis ne
klauso vairo. Bet visą laiką irk
luoti negi reikia? Kodėl neišnau
doti palankaus vėjo?

Valties priekyje įtaisykime nu
imamą stiebą burei, 3 — 4 mtr. 
aukščio su dviem skersiniais. Kaip 
burę vartokime palapinių marškas. 
Kad staigiai sustiprėjęs vėjas ne
draskytų' burės, įrenkime ją greit 
su virve nuleidžiamą.

Ir viskas jau kelionei parengta. 
Išplaukti geriausia kasdien anksti 
rytą, papusryčiavus. Vidurdienį 
sustoti pokaičiui, pietums. Pažiū
rėti apylinkių, jei įdomios. Mies
telį priplaukus — pasinaudot proga 
laiškų išsiųsti, trūkstamų dalykų, 
maisto nusipirkti. Kiekvieną svar
bią arba istorinę krantų vietovę 
priplaukus, būtinai sustoti apžiū
rėti. Tokių vietų sąrašą reikia iš 
anksto pasidaryti, rengiant kelionės 
planą. Kad nereiktų paskiau gai
lėtis — ką nepastebėjus, nemačius 
praplaukti. Kelionėje būtinai rei
kalingas foto aparatas. Dienai ei
nant vakarop, bet dar gana anksti, 
4—5 vai., susirūpinti nakvynės vie
ta, įsirengti stovyklą, virt gerą va
karienę, sutemus truputį pasėdėt 
prie laužo, paskiau pasilsėt lig ry
to. Plaukti neskubėt, nepervargt.

Ir baidarininkai galėtų keliauti drauge — tada bus 
mūsų visa eskadra.

Besileidžiąs virve žmogus beveik pasiekė dugną.

Viską gerai apžiūrėję, trys mūsų tyrinėtojai pradėjo vie
nas po kito keltis aukštyn ta pačia virve, kuria buvo nusi
leidęs Vilkas. Abiem rankom apsikabinę virvę, sėdo ant į ją 
įrišto pagalio ir, davę ženklą aukštai esantiems draugams, pa
mažu kilo.

Po valandėlės jau visi buvo... koplytėlės griuvėsiuose, kur 
vilkų skiltis garsiu ,,ha-ha-ha-ha“ juos pasitiko.

— Tiesą sakant, mes čia ne kažin ką radome, — pradėjo 
aiškinti skiltininkas. — Tačiau darbo padėjome labai daug. 
Pirmiausiai ištyrėme, ar nėra čia kokių pėdsakų. Nieko neradę, 
pradėjome smulkiai tyrinėti grindis. Jos išgrįstos didelėmis ak
mens plytomis. Ėmėme į jas baladoti, bene rasime po kuria 
tuščią vietą. Atgarsys rodė, kad niekur jos nėra. Tik kada pri
ėjome prie durų, ar, geriau sakant, prie vietos, kur kitąsyk 
buvo durys, pastebėjome, kad viena plyta neįmūryta, kaip 
visos kitos. Aptrupinti jos kraštai rodė, kad neseniai ji mėginta 
išimti. Pasibeldėme į ją. Išgirdome aukštą garsą. Aišku — po 
ja tuščia. Tuo tarpu Klaudijus, jau besiruošdamas eiti gaminti 
vakarienės, netyčia užėjo už altoriaus, plaštakos pločio, plyšį. 
Įkišo į jį ranką ir ištraukė dvi naujas, visiškai neaprudijusias, 
geležines dalbas. Lyg tyčia padėtas mūs įtartinai plytai išversti.

— Galvą guldau, kad ir šiąnakt tam pačiam reikalui jos 
buvo vartotos, — griežtu tonu pridėjo Vilkas.

— Atsinešę dalbas išvertėme plytą. Po ja pamatėme štai 
šią skylę. Šalia jos vėl radome puikų guminio puspadžio pėd
saką, kurį jau miške Vilkas buvo pastebėjęs. Mes tarėme:

— Tikrai įtartini tie praėjusios nakties bastūnai! Ko jie 
čion landžiojo?

— Mes pasiryžome ištirti šią šachtą, kuri taip viliojo ne
žinomus keliauninkus, kad jie net naktį čia landžiojo. Tačiau 
mes nemanėme, kad, ten nusileidęs, Vilkas jums ant galvos 
nukris.

— Mes ir baimės gavome, — pridūrė kitas. — Leisdami 
Vilką žemyn, mes kiek galėdami jį sekėme akimis, nors šachta 
juo gilyn, juo tamsyn ėjo. Tik staiga, žiūrim, stipri šviesa, riks
mas. Bet mes nežinojome, kas ten atsitiko ir kaip Vilką gelbėti.

— Vyrai, dabar jau po visų baimių. Savo uždavinį jūs 
puikiai atlikote, — baigė kalbą draugininkas. — Jau šešios va
landos. Greitai viską sutvarkykite, kaip buvote radę. Dalbas 
už altoriaus. Skylę uždengti ir — skubiai vakarienės. Pasirū
pinkite, kad mūsų atsilankymo čia niekas nepastebėtų. Mes 
negalime trukdyti tiems paslaptingiems keleiviams vėl čion at
silankyti.
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Nuo Smalininkų Nemunu eina 
siena su Vokietija. Todėl būtinai 
reikia užsimelduoti Smalininkų mui
tinėje ir toliau, kur nurodys. Nuo 
Smalininkų pradėjus negalima su- 
stotiprie kairiojo—vokiško—kranto. 
Baigiant Nemuną plaukti, neišplaukt 
į Kuršių mares, ten pakilęs vėjas 
ir bangos galėtų sudaryti valčiai 
rimtą pavojų. Klaipėdą pasiekti 
geriausiai kanalu tas kanalas labai 
įdomus. Ką žiūrėti Klaipėdoje 
— kitur rasite nurodymų. Tik 
vieną čia pasakysime — ten yra 
daug matytinų dalykų. Užmegskit 
ryšį su Klaipėdos skautais — jie 
padės valtį saugioje vietoje palikti, 
daiktus kur susidėti.

Būtinai aplankykit Kuršių Nerin
gą. Ją geriausiai visą pėsčiomis 
išeiti, nuo Smėlkrantės lig Nidos, 
kopų viršūnėmis. Nesigailėsite. 
Skautų sąjunga tur būt turės šią 
vasarą patalpų ekskursuojantiems 
kopose skautams nakvoti — Juod
krantėje ir Nidoje. Ten bus nak
vynė, gausite arbatos pusryčiams, 
vakarienei. Tarpas nuo Smėlkran
tės lig Juodkrantės ir nuo Juod
krantės lig Nidos, maždaug po 25 
klm., tat lengvai išeinamas per 
dieną. Pastaba: kopose niekur 
negalima kurt ugnies.

Kaip grįžti? Į Klaipėdą 
ateina garlaivis iš Kauno, susitarus, 
jų kuris nors valtį ant buksiro nu
vilktų į Kauną. Toliau patiems

Skaitytojų tribūna.
Dėl pasingojo sąjungos 

elemento.
Kiekvienas, kuris stebėjo sutelktinio 

— kolektyvinio gyvenimo vystymąsi ir 
eigą, pastebėjo, kad ne visi nariai lygiai 
rūpinasi savo kolektyvo interesais. Vie
ni iš jų kolektyviniam gyvenime dalyvau
ja aktyviai, nesigailėdami nei laiko nei 
jėgų, kiti gi pasuoja, arba kolektyvo gy
venime dalyvauja ne aktyviai. Kolektyvo 
papuošalas ir yra tas aktingasis elemen
tas, kolektyvui vadovaująs, jį vedąs į 
konkrečių laimėjimų sritį. Antrasis gi 
elementas — pasuojančių grupė, tai yra 
kolektyvo bei organizacijos nenaudėliai. 
Tik ši antroji grupė dar galima suskirstyt 
į nesąmoningai ir sąmoningai pasuojan
čius. Nesąmoningai pasuojantieji ir yra 
visi tie, kurie prie organizacinio darbo dar 
nepribrendę. Jie aktyviam darbe neda
lyvauja ne iš principo, ne iš nusistatymo, 
bet kad jie dar jauni, dar nesupranta rei-

reiktų manytis. Keliautojams Kau
ną pasiekt gal būtų pigiau trauki
niu su ekskursijos bilietu, arba irgi 
garlaiviu. Jei būtų sunku ar nebe- 
norėtumėt namo grįžt valtimi, būtų 
galima su Kauno skautais susitart, 
kad sutiktų globoti jūsų valtį iki 
kitų metų, arba ją namo išsiųsti 
geležinkeliu. Tada visi tiesiog iš 
Klaipėdos galėtumėm po namus 
išsiskirstyt, kaip kam patogiau.

Tokia kelionė bus nepaprastai 
įdomi, — įsitikinsit tie, kurie pa- 
siryšit. t * Jūrin.
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kalo. Bet jie vadovaujami energingo ir 
sumanaus aktingo elemento, paaugę su
sipras, ir liks naudingais, sąmoningais ir 
nenuilstančiais kolektyvo nariais, siekian
čiais didžios tobulybės kelią. Didesni or- 
cijos nenaudėliai yra visi tie, kurie są
moningai pasuoja, kurie įstojo tik įvairių 
aplinkybių stumiami ir todėl jie to darbo 
vengia. Bet tai yra smulkūs žmoneliai, 
paskendę mažmožiuose, be tikrųjų as
mens vertybių. Jie neturi sąmoningos gy
venimo orientacijos (krypties) pasirinkę 
ir jų įtaka or-cijai yra griaunamoji. Ne 
paslaptis, kad ir skautų tarpe panašių 
,,fuksų‘‘ yra. Prisiminkim tik keletą prieš
paskutinių mūsų organizacinio darbo me
tų, kada gimnazijos palikę daug net bu
vusių skautų vadų nuo org-cinio darbo pa
sitraukė. (Aut. dar nepastebėjo trečios 
grupės — tai tų, kurie rimtų susidėjusių 
gyvenimo aplinkybių kartais yra verčiami 
trumpesniam arba ilgesniam laikui trauk
tis iš aktyvaus veikimo.' Red.). Reikia pa
sakyti, kad ir dabartinis mūsų org-cinio 
darbo našumas daug priklausys nuo to, 
kiek leisim praplisti ir įsigalėti sąmonin
gai pasuojančiam — destruktyviam ele
mentui. Bet vistik mes einame pirmyn. 
Ir progresuojame tiktai aktingojo ele
mento dėka, nes yra aišku, kad savo gy
venimo akstinu ir vairu pasirinkę tokį, 
o ne kitokį idealą.

Draugininkai-ės, šios kelios palaidos 
mintys teatkreipia jūsų dėmesį. Būdami 
susipratę skautai, įsigyvenę pasirinktojo 
idealo šviesoje, pasingojo elemento į sa
vo eiles neįsileiskite; mūsų sąjungą ap- 
saugokit nuo -taip negeistinos disharmo
nijos.

Pasktn. J. Namajūnas.
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— A, — pastebėjo Karolis, — jie ne skautai. Jie čion 
lankosi naktį, slapta. Mes greitai viską padarysime, kaip 
radome.

Pavedęs šį tvarkymo darbą skautams, Enris nusivedė savo 
draugą į stovyklą. Pakeliui dar jam parodė tą pėdsaką su trūks
tama vinute užkulny, Parvykę į stovyklą, persirengė, nusiprau
sė. Liudvikas pasižadėjo likti stovykloje vakarienės.

Jau buvo sugrįžęs ir kun. Liuks. Greitai grįžo ir „gulbinų" 
skiltis. Apie savo tyrinėjimų vaisius jie tik tiek pasakė, kad esą 
— „tiesiog nuostabūs".

Kai jau viskas buvo sutvarkyta, visi puolėsi prie puikios 
sriubos, kurią tik vienas Klaudijus mokėjo taip skaniai pa
gaminti.

Nėra reikalo sakyti, kad sugriuvusios koplyčios paslaptis 
ir dramatiškas Vilko susidūrimas su draugininku buvo svar
biausia kalbų ir juokavimų medžiaga,

Enris trumpai paaiškino, kaip jis su ponu Liudviku atsi
rado šachtoje. Juodu norėję ištirti vandentiekio taką. Tas ta
kas, greičiausiai, einąs ir po Brevenos upe, gal būt, net ligi 
pilies. Šį dalyką Enris esąs pasiryžęs galutinai ištirti. Tačiau 
apie barito sluoksnį jis nė žodžio neprasitarė. Tokiu ~avo pa
sakojimu jis nevisiškai patenkino savo smalsius jaunuolius. Jie 
vis negalėjo suprasti, dėl ko tie paslaptingi keleiviai lankėsi 
ten naktį.

Dabar visų dėmesys buvo nukreiptas į Chryzlerį. Ypač 
pakilo visų nuotaika, kai Enris pasišaukė Joną, „gulbinų“ vadą, 
papasakoti savo tyrinėjimus.

— Pradėdami tyrinėjimus, mes pasidalinome į dvi dalis. 
Petras, jo draugai ir aš nuvykome į Sen-Belį. Povilas su Kas
toru, abu neišskiriami draugai, turėjo ištirti kalnakelį-

Sen-Belyje tyrinėti nebuvo lengva. Kai tik, būdavo, su
stosime kur gatvių kryžkelėse ir imsime dairytis pėdsakų, tuo
jau pribėgs būrys išdykėlių vaikėzų ir tyčiojasi:

— Ar dešimts centų ieškote?

’ ——————
Ir, nieko nepešę, turėdavome nešdintis toliau. Prie Arbles- 

lės tilto į Sen-Fuą važinėjo tiek automobilių, kad buvo pavo
jinga ir praeiti. Net nuostabu, koks ten judėjimas. Bemaž kaip 
Paryžiuje. Ten, asfalte, visiškai negalima rasti pėdsakų.

Pagaliau mes pasileidome plačia gatve į Savinjį. Ties baž
nyčios aikšte pribėga prie mūs vienas iš Petro jaunuolių ir, 
netverdamas džiaugsmu, apreiškia:

— Aš manau, kad šį tą radau.
Iš tikrųjų, drėgname gatvės pakraštyje buvo matyti auto 

padangos pėdsakai. Vos keli centimetrai. Bet ir to buvo gana. 
Jau žinojome, kur eiti. Visi lengviau atsidusome.

Toliau gatvė buvo jau negrįsta. Ėmėme kalbėti apie Chryz
lerį. Petras sakė, kad Sen-Belyje yra jų keletas. Tai visai ne
nuostabu. Dabar labai juos perka.

Petras pradėjo klausinėti savo skautus:
— Ar pėdsakai, kuriuos radote gatvės pakrašty, yra Mec- 

gerio auto?
— Ne! Jo padangų visiškai kitoks raštas.
— Tai gal ten pėdsakai va to auto, kur stovi ties baž

nyčia?
— Ten gi Renoltas, visai ne Chryzleris, aš jį žinau. Tokių 

padangų, kaip rasti pėdsakai, Sen-Belyje nesutikau.
Mes sekėme vėžėmis ir nuėjome ligi kapinių. Tenai ke

lias šakojosi. Viena šaka ėjo į Sen-Fua. Joje vėžių nebuvo. 
Antroji šaka vėl skyrėsi. Kryžkelėje mes šį tą radome. Tai bu
vo tų pačių padangų vėžės, labai gražiai atsimušusios įspaudos.

— Aš žinau šį auto, — sušuko mažiausias skautas iš 
Petro grupės. — Tai daktaro Borio. Nes tenai toliau, miške, jo 
namai.

— Ne, — užprotestavo kitas. — Daktaras turi Bjuką. 
Chryzlerio jis visai neturi.

Tai patvirtino ir kiti.
Vėl ėmėme tyrinėti kelią. Tik vienoj vietoj, ties pasi

sukimu į daktaro parką, buvo balutė tepalo, — ženklas, kad
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Iš tolo atvyks garbingų svečių.
Prieš kiek laiko radio bangomis at

skrido linksma žinia, kad šią vasarą, rugp. 
mėn. 14 — 16 d.« turėsime garbės pri
imti skautų organizacijos Kūrėją ir Vy- 
riausįji Vadą lordą Baden-Powelii. Tiki
masi, kad kartu su juo atvyks ir skaučių 
organizacijos vyriausioji vadė ponia Ba
den-Powell, jų sūnus ir dvi duktervs. Ju 
visu palydovu būsiąs, jau Lietuvoje buvęs 
ir skautams — skautėms pažįstamas, bri
gados generolas A. Burtas,

Lordas Baden-Powellis Lietuvoie dar 
nėra buvęs. Lankydamas kitų kraštų 
skautus, pareiškė noro šią vasarą aplan
kyti Lietuva ir mūsų skautus — skau
tes. Jo atsilankymo tikslas — susipa
žinti su mūsų skautų organizacijos vado
vybe, skautais — skautėmis ir, kiek bus 
progos, su skautų veikimu.

Mūsų organizacijos užsienių reikalų 
vedėjas vvr. sktn. maj. Valušis, bal. m. 
būdamas Londone, apytikriai susitarė ir 
dėl viso to atsilankymo smulkmenų. Tai
gi, minėtu laiku, šių garbingų svečių tik
rai galime laukti ir ruoštis priimti.

Vyriausis skautų štabas jau pradėjo 
svarstyti priėmimo ir supažindinimo pla
ną. Manoma, kad birž. m. pradžioie ga 
lės apie tai jums ir visiems, kam šis rei
kalas rūpi, plačiau pranešti.

Malonūs mūsų gražios organizacijos 
nariai, jūs gerai žinot, kad vyriausio šta
bo pasiruošimo ir pastangų nepakanka. 
Visų mūsų pareiga ir garbė reikalauja 
kiekvienam tai didelei šventei getai pa
siruošti. Tik iš anksto ruošdamiesi, patys 
save ir savo vienetus priderančiai sutvar
kę galėsim gražiai pasirodyti. Mes priva
lom savo vyriausįji Vadą priimti tikrai 
lietuvišku nuoširdumu! Čia geriausia pro
ga parodyti skautišką sumanumą, laisvė
jančios mūsų tautos entuziazmą, mūsų 
pagarbą didelės kultūros tautos Sūnui ir 

humaniškiausios pasauly organizacijos 
Vadui ir Vadei.

Neliesdamas kitų pasiruošimo reika
lų, šia proga matau reikalo atkreipti jū
sų dėmesį į vieną dalyką.-

Kiekvienam skautui ir skautei būtų 
didelio malonumo ir džiaugsmo pasikal
bėti su vyriausiais Vadais, Bet kuria kal
ba? Lordas Baden-Powellis kalba anglų 
ir prancūzų kalbomis. Mūsų aukštesniose 
mokyklose šitų kalbų mokoma. ATRO
DO, BŪTU PRAVARTU, KAD. YPAČ 
AUKŠTESNIŲJŲ KLASIŲ AR KURSU 
MOKINIAI, SKAUTAI — SKAUTĖS, TA 
PROGA DAUGIAU KREIPTU DĖMESIO 
I TŲ KALBŲ MOKYMĄSI. Iš to bus ne 
tik malonumo, bet ir naudos patiems. Tai
gi, pagalvokite, nuspręskite ir padaryki
te! Be to, kitais metais ruošiamės švęsti 
mūsų organizacijos 15 metų sukakti. Ke
tiname kviestis svečių — kitų kraštu 
skautu. TUOMET ŠIS REIKALAS BUS 
DAR AKTUALESNIS. Ruoškimės todėl 
iš anksto, pasirodykime, kaip Lietuvos 
skautams pasirodyti tinka.

Dar pora žodžių. BŪTŲ LABAI GRA
ŽU, KAD VIENETAI SUGALVOTU MI
NĖTOMIS KALBOMIS LORDO IR PO
NIOS BADEN-POWELLIU SUTIKIMUI 
ORIGINALIŠKŲ ŠŪKIŲ. Gerai suprantu, 
kad musų kalba Šukiai yra labai gražus, 
bet mūsų laukiamiesiems svečiams iš
girsti savo kalba žodį, žodį nuoširdų iš 
šimtų skautų — skaučių krūtinių tolimoj 
šaly, bus labai malonu. Priimkime laukia
mus svečius lietuvišku nuoširdumu, pada
rykime viską, kad jie pamiltų mūsų gra
žią Tėvynę nors dalimi mūsų skaisčios 
meilės.

Vyr. skaut. kpt. S. ŽUKAITIS.

Buk pats atsargus — 
padėk kitam nelaimėje.

Vandens pavojai.
Kas vasarą, besimaudant, atsitinka ne

it ii lių — vanduo pareikalauja aukų. Prie
žastys nelaimės — labai dažnai — neat
sargumas, rečiau kitos.

Tat, turime būti atsargūs, ir žinoti, kas 
daryti susidūrus su pavojum vandeny. 
Čia keli nurodymai.

1. Neik maudytis vienas. Draugo pa
galba bus, gal, būtina.

2. Būk atsargus vandeny, ypač, jei 
maudais nežinomoj vietoj. Jei blogai 
plauki — nemėgink plaukt toliau nuo 
kranto.

3. Jei maudosi būrys — skiltis, drau
govė, — keli geresni plaukikai tepalieka 
krante, kad reikale padėtų kitiems. Iš
kyloje, stovyklpje — maudytis tik orga
nizuotai, griežtai draust maudytis sky
rium, po vieną.

Vandens pavojų skaičius nedidelis, ir 
jie patys nėra baisūs, jei žinoti, kaip pa
sielgti. Mokėjimas elgtis pavojaus metu 
vandeny — geriausia apsauga.

1. Mėšlungis (konvulsijos) nebaisus 
kiek patyrusiam plaukikui, nes labai re
tai vienu kartu sutraukia abi kojas ir abi 
rankas. Paprastai sutraukia tik kurį vie
ną raumenį, dažniausiai kojos blauzdos 
raumenį. Priežastis — didelis įtempimas 
atliekant kai kuriuos plaukimo judesius, 
dėl to raumenys savotiškai pavargsta. 
Mėšlungiui įveikti — reikia duoti poilsio 
sutrauktai galūnei. Atsigulti aukštielnin- 
kam ir mėginti palengva suvestą galūnę 
ištiesti. Mėšlungis tada praeina greit, per 
kelias sekundes. Toks poilsis padeda net 
jei sutrauktų abi kojas ir rankas.

2. Ežeruose ir tvenkiniuose maudantis 
nepratusiam rimtas pavojus bus dugno 
augalai. Plaukikas, įplaukęs į žoles, pa
junta, kad jo kojos įsipainiojo žolėse. Pra
džioje pavojus dar mažas — reikia tik

ten stovėjo auto. Tačiau vėžių jokių nebuvo. Tuo būdu ir balutė 
nieko tikro nepasako.

Tais žodžiais gulbinų skiltininkas pabaigė savo pra
nešimą.

— Mes kalnakelyje buvome trupučiuką laimingesni, — 
pradėjo pasakoti Kastoras.

— Laimingesni? — suniurnėjo Povilas. — Aš to nesakyčiau.

— ...Smėlyje radome įspaustas auto vėžes...

— Netrukdyk, kitaip mes šiandien neturėsime kada nė 
atsigulti, — nusijuokė Kastoras ir pasakojo toliau.

— Pirmiausiai apžiūrėjome kelio pasisukimą, tai savaime 
aišku. Ten radome labai gražių vėžių. Trijose vietose, smėlyje, 
radome nuostabiai gražiai įspaustas auto vėžes, su vytu padangų 
raštu. Ryškiausios jos buvo pačiame kalnakelyje.

— Visai nenuostabu, kad radome tiek vėžių. Patys ma
tėme, kaip jis vakar lėkė per užsisukimus, — įterpė savo pa
stabą Petras.

— Pagaliau atėjome į tą vietą, kur jis vakar buvo sustojęs, 
kur mes jį taisėme.

— Mes tai pastebėjome iš tepalo, kurio buvo privarvėję ant 
kelio. Ten ir vėžės buvo giliau įspaustos, — pridūrė kitas.

— Mašinos užpakalis buvo iškeltas, tai pirmagalio ra
tai ir įsispaudė giliau, — suniurnėjo Buivolas.

— Mes smulkiai apieškojome tą vietą, bet radome tik tokių 
smulkių akmenėlių. Jie tik ką atskelti, visai smulkūs, bet daug 
sunkesni už kitus akmenukus. Jų pribarstytas visas kelias.

Kastoras išsiėmė iš kišenės du ar tris akmenėlius, maž
daug riešuto didumo, ir padavė Enriui.

— A, jie man kažką primena, — atsiminė Etjenas.
— Kas?
— Šie akmenėliai.
— Būtent...?
— Kai sutaisėme mašiną, ja važiavusis atsidarė pritaisytą 

ant dešinio pastovo dėžutę ir krovėsi savo įrankius. Ant pa
stovo buvo sluoksnis blizgančio smėlio. Aš pamaniau, kad jis 
mums labai pravers išsiteptoms rankoms nusivalyti. Tai aš ir 
pasikabinau jo. Tačiau pasiėmęs į ranką, pajutau, kad tai buvo 
ne smėlis, bet smulkūs akmenėliai. Ir man jie pasirodė nuo
stabiai sunkūs. Tada aš atsiminiau draugininką, kuris renka ak
menukus, ir įsikišau juos į kišenių. Štai jie!

Laikydamas abiejose rankose po akmenuką, Enris tyliai 
paklausė Liudviką:
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imti nuo kojų kiekvieną žolių kilpą sky
rium. O jei ims blaškytis, tai žolių kilpos 
gali taip stipriai susiveržti, kad savo jė
gomis išsinarplioti bus labai sunku arba 
visai nepavyks.

3. Neįgudęs plaukikas, nuplaukęs to
liau nuo kranto arba mėgindamas per
plaukti upę, ima kartais abejoti savo jė
gomis. Ir pradeda, netaupydamas pasku
tinių jėgų likučių, kuo greičiausiai irtis 
kranto link, kol jėgos visai išsenka. Ta
čiau tokiu atveju yra tik viena teisinga 
išeitis — būti ramiam, atsigult ant nuga
ros ir pamažu judėti reikiama kryptim 
nė kiek neskubant. Reikia tvirtai žinoti, 
kad judėti vandeny reikia labai nedaug 
jėgų, ir ramiai ekonomiškai jas vartojant 
visada pakaks pasiekti krantą.

4. Sraunioje upėje pradedantį plauki
ką dažnai baugina smarki srovė. Patekęs 
į tokią srovę plaukikas stengiasi ją žūt 
būt įveikti ir visas išaikvoja jėgas, norė
damas pasiekti arčiausią kranto vietą. 
Tačiau ir čia geriausiai — plaukti su 
srove, pamažu artėjant į krantą, ir nenu
siminti dėl to, kad gal teks išlipti į kran
tą kelis šimtus žingsnių arba kokį kilo
metrą žemiau — geriau tą tarpą nueiti 
krantu, kaip žūti nelygioje kovoje su 
srove.

5. Kur greit teka didelė vandens ma
sė, kartais pasitaiko didelių verpetų, į 
kurį patekęs plaukikas neįstengia iš
trūkti. Čia lieka tik viena išeitis — įkvė
pus į plaučius daugiau oro pasinerti kiek 
gali giliau ir mėginti išnerti į paviršių kuo 
toliau į šoną. Įcentrinė verpeto jėga gi
lyn eina mažyn. Išnerti iš verpeto reikia 
daug šalto kraujo ir čia labai pravers 
mokėjimas nardyti.

Pažymėkime daug atsitikimų, kur 
žmonės, vos moką plaukti, kartais nelai
mės metu valandomis išsilaikydavo van
dens paviršiuje ir nuplaukdavo didelius 
atstumus. Tegu kiekvienas, patekęs į to
kią būklę, žino, kad jo jėgų ir ištvermės 
pakaks pavojui įveikti, bet išgelbėti gali 
tik ramus ir protingas elgesys pavojaus 
metu.

Skęstančių gelbėjimas.
Kiekvienas plaukikas, kiekvienas 

skautas turi mokėti gelbėti skęstantį. Iš
tikus reikalui be dvejojimo, dargi statant 
į pavojų savo'gyvybę, nė sekundės ne
gaištant skubėti į pagalbą skęstančiam — 
yra didelė moralinė pareiga tiems, kurie 
moka plaukti. Būti geru plaukiku ir ne
mokėti reikale ateiti su pagalba artimui
— yra nesąmonė ir negarbė. Bet tokią 
pareigą atlikti reikia iš anksto rengtis, ir 
ypač visi skautai-ės, kurių amžius ir jė
gos leidžia, turėtų pavasarį sistematiškai 
išeiti praktišką skęstančiųjų gelbėjimo 
apmokymą.

Užsieny kasmet daromi bandymai 
plaukiko — gelbėtojo vardui įgyti, ir tuos 
bandymus išlaikęs, žiūrint programos 
sunkumo, gauna pirmo, antro arba trečio 
laipsnio plaukiko — gelbėtojo vardą ir 
atitinkamą ženklelį — bronzinį, sidabrinį 
arba auksinį — švarko atlape įsegti.

Mums, skautams, įgyti tokį plaukiko
— gelbėtojo vardą būtų garbinga socia
linė pareiga.

1 pieš. Starto šokimas.
Šokant į vandenį, į skęstantį, reikia 

greit numesti visus nereikalingus rūbus, 
ypač tuos, už kurių galėtų nusitverti 
skęstantis. Reikia greit nusiauti. Jei nu
manoma, kad toje vietoje gilu, šokti gal
va žemyn, kryptimi į skęstantį — toks 
šokimas bus greičiausias (1 pieš.). Greit 
plaukti į skęstantį, bet pasiekti jį su rei
kalinga jėgų atsarga, nes dar laukia sun
kus darbas — transportas į krantą, o gal 
ir pavojinga kova, nes neretai, siaubin
gos baimės pagautas, skęstantis nutveria 
gelbėtoją ir skandina.

2 pieš. Skęstančio transportas.

Jei skęstantis dar laikosi paviršiuje, 
reikia dviem žodžiais paaiškinti, kad bū
tų ramus, bus išgelbėtas, kad nekliudytų. 
Priplaukus iš užpakalio, paimti jo galvą 
abiem rankom taip, kad nykščiai laikytų 
apatinės žiaunos kampus (po smakru), o 
kiti pirštai išsidėtų aukščiau (2 pieš.). Jei 
skęstančiojo ilgi plaukai, tai patogu tran
sportuoti laikant už plaukų, nes galima 
kita laisva ranka irtis.

Jei skęstantis labai neramus, ištrūks
ta iš rankų, mėgina nutverti gelbėtoją už 
kaklo arba už pečių ir, norėdamas pats 
išsilaikyti, paneria gelbėtoją į vandenį, 
tai paprasti mėginimai išsiliuosuoti ne
padės ir gali atvesti net į baisų galą: 
skęstantis išsigandęs nutvers gelbėtoją 
taip tvirtai, kad praskirti jo rankas bus 
neįmanoma. Čia reikia griebtis energin
gų priemonių, kurios pirmu atrodymu yra 
žiaurios, bet būtinos: geriau išsigelbėti 
dviem, kaip abiem prigerti. Jei skęstan
tis nutvėrė abi rankas, reikia staigiu ju
desiu išversti jo rankas į labiausiai ne
patogią pusę ir staigiu patraukimu išsi
vaduoti. Jei skęstantis nutvėrė už lie
mens, pečių, kaklo — reikia viena ranka 
užgniaužti jam burną ir nosį ir įsirėmus

— Tai iš tavo barito?
— Nėra jokios abejonės,
— Barito? — paklausė Jonas, nugirdęs Enrio žodžius. — 

Ar jie vertingi?
— Taip, — atsakė Enris, nesileisdamas į platesnį aiški

nimą. — Tačiau jis nesimėto ant kelio. Man dar įdomu kaip 
jie galėjo atsirasti ant auto pastovo?

— Baritas? — įsimaišė į kalbą ir Petras. — Jo aš turiu 
visą kasyklą.

Dabar Enriui atėjo eilė nustebti.
Liudvikas paklausė Petrą:
— Ar ta senoji kasykla jums priklauso?
— Taip. Mano tėvelis prieš karą ją nupirko. Nebuvo ką 

daugiau joje kasti! Bendrovė norėjo ją parduoti. Tėvelis rado, 
kad tą žemės gabalą bus patogu prijungti prie mūsų sodybos. 
Jis jį ir pusipirko, apmūrijo aukšta tvora. Ten aš visada žais
davau su broliais. Kai tėvelis žuvo kare, mūs turtus ėmė glo
boti mano dėdė, advokatas. Į jį jau dukart kažkas kreipėsi, 
kad parduotume senąją kasyklą.

— Ar seniai tai buvo?
— Pirmą kartą maždaug prieš metus. Tada buvo norėjęs 

pirkti svetimšalis, grafas Lovskis...
Enris spustelėjo Liudviko alkūnę.
...Tačiau mūsų notaras, dėl teisinių sunkumų, atsisakė da

ryti aktą. Vakar pavakare, išeidamas jūs pasitikti, gavau 
savo dėdės antrą pranešimą. Šį kartą nori pirkti daktaras Boris

— Tas iš tenai? — garsiai paklausė Enris, rodydamas pirš
tu Savinjo link.

— Taip.
— Jis yra Lovskio svainis? — lyg klausdamas, tarė Enris.
— Taip. Tą patį sakė ir mano dėdė. Šiuo kartu tautybė 

nesudaro jokių sunkumų. Boris yra prancūzas.
— A, — susirūpinęs paklausė Liudvikas, — tai tas daly

kas jau nuspręstas?

— Dar ne. Tiesa, mums pasiūlė baisią sumą, keletą mi
lijonų. Bet tai sukėlė mano dėdei įtarimų. Borį bus, greičiau
siai, atsiuntęs jo svainis. Aš nemyliu šio kaimyno. Apie jį kal
ba, kad jam vieno šulo stoka, ir dar nemažo. Pagaliau ir mo
tina nenori išleisti, ką tėvas savo vaikams nupirko.

— Kaip dabar tas reikalas stovi?
— Aš pasakiau, kad tik rugpiūčio trečią dieną duosiu ga

lutinį atsakymą.
— Gerai padarei, — pagyrė Enris. — Kiekvienas daly

kas reikia apgalvoti.
Liudvikas lengviau atsiduso.
Besikalbant ir vakarienė buvo pabaigta.
— Jaunuoliai, — tarė kun. Liuks, visą laiką klausęs tų 

keistų kalbų: — Jeigu dar norite susikurti laužą, turite sku
bėti. Tamsta, ponas Vindeli, pasiliksi dar pas mus? ♦

— Dovanokite, brangus kapelione. Šį vakarą turi grįžti 
mano motina, aš turiu ją pasitikti. Bet aš prižadu kitą vakarą 
pas jus praleisti. Sudie, gerbiamasis. Labąnakt, jaunuoliai. Pas 
jus būdamas nė nepasijunti, kaip pralekia laikas.

— Aš dar trupučiuką tave palydėsiu, — tarė Enris.
Kiek paėję, draugai pradėjo dalintis šios dienos įspūdžiais.
— Bendrai sakant, šią dieną veltui nepraleidome. Kaip 

tu sakai, Liudvikai?
— Tikrai, — atsakė tas. — Aš esu visiškai nusiminęs.
— Vargšas! Pats matai, kad mūs reikalas jau gerokai pa

stūmėtas.
— Tu manai? Betgi mes dar nieko tikro nežinome.
— Šį tą jau ir žinome, net iš paties paslapčių mazgo. Štai 

turime Chryzlerį, kaustytais batais keliautoją, kitą su gumi
niais puspadžiais, baritą ant auto pastovo, daktarą Borį, kuris 
norėjo nupirkti senąją pilį ir kuris sau ar savo svainiui nori 
įgyti Vonerės kasyklą,

— Tai tik spėliojimai, daugiau nieko.
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3 pieš. Kova su skęstančiu.

visa jėga atlošti jo galvą į užpakali, kad 
reikalas atsikvėpti priverstų jį paleisti 
gelbėtoją (3 pieš.). Kartais reikia sąmo
ningai, drauge su skęstančiu, pasinerti į 
vandenį, nes tas, pajutęs, kad jį skand'- 
na, paleidžia gelbėtoją ir stengias iškilt į 
paviršių. Kartais reikia dar žiauriau pa
sielgti, įremiant kelius į skęstančio krū
tinę. Kovoti su juo geriau po vandeniu, 
nes čia jis greičiau paleidžia.

Išsivadavus reikia toliau būti labai at
sargiam. Priplaukti prie skęstančio iš už
pakalio ir tvirtai jį nutverti, pav , abiem 
rankom po pažastų, ir visą laiką žiūrėti, 
kad negalėtų vėl įsikabinti į gelbėtoją.

Jei skęstantis jau pasinėrė ir nebeiš
kyla, reikia ieškoti po vandeniu. Čia pra
verčia mokėjimas nardyti. Nardyti ieš
kant reikia neužsimerkus. Jei yra srovė, 
reikia įskaityti, kad galėjo skenduolį nu
nešti kelis ar keliolika metrų žemiau. 
Vandens plotą, kur pasinėrė, reikia iš
ieškoti sistematiškai, dalimis. Netvarkin
gas nardymas retai bus naudingas. Sura
dus skenduolį, paimti viena ranka už pe
ties arba po pažasties ir atsispyrus kojo
mis nuo dugno iškilti į paviršių. Toliau 
transportuoti, kaip paprastai.

Kiekvienas plaukikas turi žinoti, kad 
penkių minučių buvimas po vandeniu dar 
dažnai nesibaigia mirtimi, o kartais pa
vyksta atgaivinti prigėrusį, buvusi van
deny 30 minučių ir daugiau. Todėl reikia 
bent valandą daryti visus veiksmus pri
gėrusiam gaivinti, nes tik tada gelbėtojas 
bus ramus, kad nepaliko žmogaus mir
čiai tik dėl mažo atsidėjimo.

Išvilkus prigėrusį į krantą, tuoj pa
siųst ką nors pakviesti gydytojo, nes ne
žinia, kaip seksis gaivinimas ir dažnai gali 
padėti tik laiku atvykęs gydytojas.

4 pieš. Taip padėti prigėrusį, kad išbėgtų 
vanduo.

Prigėrusį padėti pilvu į pastatytą gel
bėtojo kelią, veidu žemyn, ir delnu su
duoti kelis kartus per nugarą, kad išeitų 
susirinkęs kvėpavimo takuose vanduo (4 
pieš.). Paskui, jei reikia, išvalyti burną 
nuo smėlio, dumblo ir padėti prigėrusį 
ant kokio šilto daikto (drabužių) veidu 
žemyn, galvą pakreipt į šoną, kad burna 
ir nosis būtų laisvi. Gaivintojas atsiklau
pia, keliais apžergdamas prigėrusio šlau
nis, ir deda rankas ant jo nugaros taip, 
kad didieji pirštai liestų vienas kitą ant 
nugarkaulio, o kiti pirštai išsidėtų ant 
apatiniųjų krūtinės ląstos šonkaulių, siek
dami jos šonų (5 pieš.). Gaivintojas iš pa
dėties „sėdėjimo ant kelių“ pereina į pa
dėtį „stovėjimo ant kelių“, perkeldamas 
tuo pačiu visą savo kūno sunkumą į savo 
ištiestas rankas, t. y., į prigėrusio nuga
rą — tas smarkiai suspaudžia krūtinės 
ląstą ir verčia iškvėpti. Paskui gaivinto

jas grįžta į pirminę padėtį, ir suspausta 
prigėrusio krūtinės ląsta, dėl savo elas
tingumo išsiplėsdama, įtraukia oi o tai 
bus įkvėpimas (dirbtinis kvėpavimas Še- 
fero būdu). Kvėpavimo judesių daryti 12 
— 16 kartų į min. Reikia žiūrėt', kad 
gelbėtojo rankos būtų visą laiką išties
tos, nes sulenkimas labai silpnina spau
dimą. Jei kvėpavimas daromas tiisyklin- 
gai, tai aiškiai girdėti, kaip oras išeina 
ir įeina į plaučius su savotišku garsu. Po 
ilgesnio arba trumpesnio laiko prigėrusis 
pradeda pats kvėpuoti — pažinti galima 
iš krūtinės kilnojimosi. Tada dirbtini kvė
pavimą reikia baigt, bet išgelbėtasis dar 
ilgai reikia atsidėjus žiūrėti, nes kartais 
atsiradęs savarankiškas kvėpavimas vėl 
pranyksta.

Jei gaivinimo procedūroje dalyvauja 
ne vienas žmogus, tai padėjėjai trina pri- 
gėrusiojo kūną gelumbe arba vilnone me
džiaga, darydami masažo judesius nuo pe
riferijos į centrą. Tikslas — sušildyti kū
ną ir padėti kraujotakai susitvarkyti. Iš
gelbėtajam atgavus sąmonę arba dar pir
miau reikia duoti jam gerti šiltos arba
tos arba kavos, jei yra, su šaukštu kon
jako, ir paskui, šiltai apklotą, dar kelias 
valandas atsidėjus žiūrėti, kol praeis vi
sos abejonės dėl pavojaus gyvybei.

5 pieš. Plaukikų grupė mokosi dirbtinio kvė
pavimo veiksmų.

Priešais juos atvažiavo Renoltas, Privažiavęs artyn, su
stojo. Tai buvo Liudviko mašina.

— Ponia jau sugrįžo ir mane pasiuntė, kad suieškočiau 
jus, — pasakojo išlipęs iš auto šoferis. — Ponia liepė paduoti 
jums šį laišką, kuris tik jums išėjus gautas.

Liudvikas paėmė laišką, kurio kampe buvo įrašyta: 
„skubu".

— Mano sužadėtinė rašo, — tarė Liudvikas. — Leisi per
skaityti?

— Kodėl dar klausi?
Jau buvo gana tamsu. Enris jam padavė savo elektrinę 

lemputę. Kai Liudvikas perskaitė, atkišo lapą Enriui ir tarė:
— Skaityk!
Enris, irgi pasišviesdamas lempele, perskaitė kelias laiško 

eilutes:

Mano Brangus Liudvikai.

Teta man praneša, kad vėl kažkas dera pilį. 
Duoda pasakišką kainą. Mano notaras norėtų ži
noti, ar tu neparduotum Buskato miško, su koply
čios griuvėsiais? Jis žino gerą pirkiką.

Antradienį aš grįžtu iš Anglijos. Ar Tave pa
matysiu? Tave mylinti

Emilija.
— Gerai? — paklausė Liudvikas, atsiimdamas iš Enrio 

laišką.
— Gerai. Paslaptis vis labiau plečiasi.
— Labąnakt, Enri.
— Sudie, Liudvikai. Saldaus miego.
Auto nuvažiavo miesto link. Enris grįžo į stovyklą. Čia 

jo laukė, kad užkurtų laužą. Kai priėjo visiškai arti, draugi
ninkas įžiebė ugnį.

— Jaunuoliai! laužas dega!

Pakilus gi laužo liepsnoms į žvaigždėtą dangų, Enris atsi
sėdo ir tarė aplink sustojusiems savo broliams:

— Jaunuoliai! Laužas dega.

Sekantis (VI) skyrius: Nauji pėdsakai.

Išvertė N. Večerkienė.
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Pavasario iškylos posėdis.

Skautų kalbos kertele.
Šį kartą panagrinėsime kelis veiksmažodžius, ku

rie yra mūsų visuomenės labai plačiai vartojami, bet 
kurie, dėl vienos ar kitos priežasties, yra mūsų kal
bininkų pripažinti netinkami ir yra kitais, tinkames- 
niais pakeisti.

Paimsime, visų pirma, plačiai vartojamą veiks
mažodį „eikvoti“. Vartojant tą veiksmažodį, dažniau
siai nusikalstama dviem atžvilgiais: 1) vartojama jo 
netinkama (tarmiška) lytis ir 2) jis vartojamas ne savo 
prasme. Lytis „aikvoti", kuria tas veiksmažodis daž
niausiai pasitaiko dabartinėje mūsų inteligentų kal
boje, rašomajai kalbai netinka. Mat, Lietuvoje yra 
daug tarmių, kuriose rašomosios kalbos žodžio pra
džios balsis e — pavirto a, pav.: ažia, asti, arelis, 
aiklus, akėčios, akėti. Rašomojoje kalboje visi tie 
žodžiai turi būti su e — : ežia, esti, erelis, ekėčios, 
ekėti, kadangi pietų vakariečių aukštaičių taimėje, 
iš kurios rašomoji kalba yra išdygusi, jie turi e. 
Eikvoti yra tos pačios rūšies žodis, kaip ežia, esti, 
erelis ir t. t. ir rašomojoje kalboje negali būti rašomas 
su a, kaip kad ežia, esti, erelis ir kiti panašūs žodžiai 
ir nėra rašomi.

Eikvoti labai dažnai, ypač kanceliarinėje kalbo
je, yra neteisingai vartojamas paprasto „(iš)leidimo“ 
reikšme: išeikvojo visus tam reikalui skirtus pinigus. 
Bet eikvoti iš tikrųjų reiškia švaistyti, mėtyti, „taš
kyti“ (pinigus, turtą),taip kad aukščiau parašvtas sa
kinys reiškia ne: išleido visus tam reikalui skirtus pi
nigus, bet: iššvaistė (išmetė) visus tam reikalui skir
tus pinigus.

„Atatikti“, kurį dar vis dažnai galima sutikti mū
sų raštuose ir kalboje, irgi yra tarmiška lytis, kuri 
rašomajai kalbai netinka ir todėl nusimanančių žmo
nių yra visai nevartojama. Rašomojoje kalboje vietoj 
priešdėlio ata — (prieš priebalsius t ir d) vartojamas 
priešdėlis ati: atidaryti, atitaisyti atitarnauti, atitekti, 
atitverti... Sakydami atatikti, turėtume sakyti ir: ata- 
daryti, atataisyti, atatarnauti, atatekti, atatverti..., 
bet to kaip tik nedarome. Aiškus dalykas, nevarto
jant veiksmažodžio „atatikti“, nedera vartoti ir ly
ties „atatinkamas“ — jos vietoje vartotina lytis „ati
tikti“.

„Įdomauti“, „įdomautis“ yra netikusiai nukalti 
naujadarai, kurių vietoje „žinovų“ vartojami veiks
mažodžiai —

dominti ir domėtis.

• • • •

Nuo ankstyvo pavasario iki pirmųjų rudens šalnų 
mūsų skautai ir skautės padaro gan daug iškylų, sto
vyklų ir kelionių. Šitas mūsų skautų pamėgimas yra 
labai girtinas ir remtinas Skautų organizacijos vadovy
bė ragina ir nori, kad, ypač- vasaros metu, skautai 
ir skautės ko daugiausia laiko praleistų gamtoje ar 
tai iškylaudami, ar stovyklaudami, ar keliaudami po 
mūsų gražų kraštą Visuomenė, kaip dauguma turėjo 
progos patirti, ir čia parodo skautams daug palan
kumo: materialiai remia ruošiamas stovyklas, lanko 
stovyklaujančius ar iškylaujančius, priglaudžia ir ma
loniai padeda keliaujantiems. '

Kiekvienas skautų darbas, vistiek kada ir kur 
yra dirbamas, turi savo tikslą. Tiesa, pasitaiko dar 
žmonių, kurie, mažai pažindami skautybę, skautų darbą 
vadina tik gražiu žaidimu. Tiek to, negi visus įtikinsi. 
Patiems skautams ir daugumai visuomenės yra žino
ma, kad nieko nedaroma be tikslo. Tai yra svarbiau
sia. Pagrindinių stovyklavimo ar iškylavimo tikslų yra 
gąn daug: vadų stovyklose mokoma vadovauti, orga
nizuoti ir atlikti įvairius darbus; bendrose skautų — 
skaučių stovyklose praktiškai išeinamos laipsnių ir 
patyrimų programos; kelionėse ir iškylose susipažįs
tama su įvairiomis mūsų krašto vietomis, kultūros 
įstaigomis, rramonės įrengimais ir t. t. Tai, atrodo, 
yra labai daug, bet nenustebkit, mieli jaunuoliai, jei 
išdrįsiu pasakyti—maža. Žinoma, tuo nenoriu paneigti 
pagrindinių tikslų svarbumo, tik noriu atkreipti jūsų 
dėmesį ir į šalutinius tikslus.

Pav., ruošit šių metų vasarą savo draugovės 
stovyklą. Iš anksto numatot praktiškai išeiti kurio 
nors laipsnio ir patyrimo programas. Tai jūsų pagrin
dinis stovyklavimo tikslas. Tuo tenkintis neprivalėtu- 
mėt. Tegu jūsų antruoju tikslu, šalutiniu tikslu, bus

Lytys „užįdomauti“, „užsiįdomauti“ yra dar ne
tikesnės už „įdomauti“, „įdomautis“, ir jos paprastai 
žmoniškesnėje kalboje yra pakeičiamos lytimis — 

sudominti, susidomėti.
Šia proga, gal, nebus pro šalį pažymėti, kad ir 

žodis domė yra kalbininkų niekiamas — jo vieroje jie 
patys vartoja ir siūlo vartoti žodį

dėmesys.
„Tikrinti“ rinktinėje kalboje dabar paprastai 

reiškia „žiūrėti, ar kas yra tikra“: pirklys tikrina 
sąskaitas; lakūnas, prieš skrisdamas, patikrina ma
šiną. .. Vartoti „tikrinti“ kita prasme — jis mane 
tikrino, įtikrino (darė, padarė, kad aš patikėčiau) — 
atsilikimo pažymys. Tam reikalui mes turime kitą 
veiksmažodį —

tikinti.
Pav.: jis mane tikino, įtikino; aš įsitikinau (ne: įsifikri- 
nau) jo nuoširdumu...

Veiksmažodžio „įsivaizdinti“ daugumo kalbinin
kų irgi vengiama. Jo vietoje jie patys vartoja ’ytį — 

įsivaizduoti.
Šią kalbininkų palaikomą lytį būtų patartina ir 

skautams vartoti, tik reikėtų gerai įsidėti, kad kir
tis nekrinta ant skiemens vaiz, bet duo.

Atsilikę mūsų visuomenės nariai, jų tarpe ir ne
maža mokinių, vis riša, išriša uždavinius, klausimus. 
Tuo tarpu žmonės, kurie žengia pirmyn su mūsų kal
bos pažanga, uždavinius ir klausimus jau

sprendžia, išsprendžia.
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gerai pažinti bent 10 — 15 
klm. radiusu tos vietos apy
linkę geografiniu atžvilgiu, 
išstudijuoti to rajono žino 
nių ekonominę būklę, su
dėtį tautiniu atžvilgiu, kul
tūrinį lygį, tos vietos žmo
nių psichologiją, parinkti 
tautosakos ir senienų: pa
sakų, dainų, legendų, pa
tarlių ir t. t. ar ko kita. 
Nesiimkite labai daug, iš 
anksto susidarykite planą, 
pasiskirstykite grupėmis 
kas ką atliksite. Kiekvie
nam paveskit tik tai, ką la
biau mėgsta ir geriau nusi
mano. Iš to turėsit daug 
naudos, daug malonių įspū
džių ir medžiagos rudens 
ir žiemos darbui.
į‘.Arba vėl, sakysim, 
atliekant kurią kelionę. 
Sustojote kaime pasilsėti. 
Poilsiui paskirta viena die
na. Pasilsėti reikalinga ir 
malonu, bet visos dienos 
nepramiegokit. Ką daryti? 
Gale kaimo yra, pav., kry
žius. Tvorelė apirusi, ap
linkui varnalėšos ir dilgė
lės teauga. Sutvarkykit. 
Parodykit savo sumanumą: 
iš paprastų lazdučių pada
rykit tvorelę, nuraukit žo
les, išpilkit aplinkui žvyru, 
išklostykit gražiai akme
nėliais visokių figūrų, skau
tiškų ženklų ar parašų — 
šūkių. Ten vėl apleistas ka
pinaitėse nežinomas kapas... 9
Padarykit gerą, gražų dar
belį—sutvarkykit. Štai vėl 
miestelio aikštėje nepriklausomybės paminklas. Senai, 
senai... 1928 m. statytas. Aplinkui gėlės auga, tik... tru
putį dilgina ir duria. Be pasigailėjimo išnaikinkit, žvyru, 
smėliu pabarstykit, jei tvorelė aptverta, ją savo ran
komis pataisykit, pagražinkit. Apsistojo! pas kiek 
apsileidusį ūkininką. Jo kiemo vartai sukrypę .. nesi- 
bijokit, sutaisyki!. Tai gal atrodys ir jam pačiam 
keista, bet daug, labai daug padarysit. Mokėkit tik 
stebėti, galvoti — visur begalės darbo, patarnavimo 
progų.

Dažnai galvoju apie skautų misiją musų Tėvy
nėje. Ji yra labai kilni, sudėtinga. Skautą, ne vardo, 
tik sielos skautą, drįstu lyginti su saule. Kaip saulė 
ankstų rytą keliasi nelaukdama maldų ir prašymų, 

Skautai padeda artimui nelaimėje.

taip ir skautas turi būti visur be prašymų, be malda
vimų. Kaip saulės spinduliai džiugina visus, taip ir 
skautas privalo džiuginti: tėvus, auklėtojus, globėjus 
ir visą šalį, kur tik jis pasirodo, gražus elgesys, jauti i, 
šypsenos lydima, pagalba, patarnavimas, Skautas pri
valo dirbti tiek, kiek gali ir moka geriau, nes tik 
tokiu būdu atliekamas darbas aukština žmogų. Die
vui ir Tėvynei reikalingi žmonės, kurie moka ne tik 
melstis, bet ir nori dirbti. Težino ir tegirdi tad visi, 
kad skautas dirba ne dėl to, kad kieno nors padėkos 
sulauktų, bet dėl to, kad skaisčia širdimi, prakilnių 
minčių vedamas, dirbti pasižadėjo.

Vyr. sktn. kap. Z u k a i t i s.

,.Nuduoti" yra dažnai netaisyklingai vartojamas 
„apsimetimo" prasme. Sakoma, pav.: jis nuduoda ne
kaltą avinėlį; nuduoda, kad negirdi. Kalbininkai vie
toj „nuduoti" šita prasme liepia vartoti veiksma
žodžius —

dėtis, apsimesti.
Aukščiau pažymėti sakiniai, taisyklingai nusakyti, 
šitaip skambėtų: jis dedas, apsimeta nekaltu avinė
liu; jis dedas, apsimeta negirdįs (kad negirdi).

„Kainuoti" kalbininkų jau yra seniai išmestas. 
Tokios lyties jie visai nepripažįsta. Jos vietoje gali 
būti tik lytis —

kainoti.

Bet ji jau reiškia ne „kaštuoti", „atsieiti", bet vertin
ti. Pav.: jie kainoja, įkainojo jo turtą 500 litų. Ta 
prasme, kuria „kainuoti" mūsų inteligentų kalboje 
yra paprastai vartojamas, kalbininkai vartoja ir lie
pia vartoti žodžius —

kaštuoti, atsieiti.
Pav.: tas sklypas kaštuoja 5000 litų; tai man brangiai 
atsiėjo ir t. t.

„Skaitliuoti", kaip ir „skaitlius", rašomojoje kal
boje dabar jau retokai vartojami. Abudu juos nu
stelbė „skaičiuoti" su „skaičiumi". Tas paskutines 
lytis, švento vienodumo dėl, turėtų vartoti ir skautai.

Vikt. Kamantauskas.
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Skautai-ės visame pasaulyje
Ar žinai, kad Amerikos skautai turi ne 10, bet 12 įstatų.

Beveik visų tautų skautai turi taip pat, kaip kad ir mes, 
po 10 skautų įstatų. Kitaip yra Amerikos Jungtinių Valstybių 
skautų organ. Jie turi 12 įstatų. Būtent, pas juos yra vienas 
įstatas, kurio mes neturime: ..skautas yra drąsus" — tai 10-tasis 
Amerikos skautų įstatas. Be to, mūsų antrasis įstatas — „skau
tas yra ištikimas Dievui ir Tėvynei" — pas amerikiečius yra 
perskirtas į du: vienas (pas juos dvyliktasis): „skautas yra išti
kimas Dievui", ir kitas (iš eilės antrasis) skamba šiaip: „skau
tas yra lojalus". Kiti visi įstatai ir amerikiečių yra tokie pat, 
kaip mūsų, tik jų eilės tvarka yra truputį kitokia.

SLAVŲ SKAUTŲ VADŲ STOVYKLA.
Šią vasarą liepos mėn. Lenkijoje skautų frezervacijoje 

Buere, (ten pat, kur įvyksta tarptautinė skaučių konferencija) 
bus slavų skautų instruktorių stovykla. Į šią stovyklą atvyks 
čekų, slovakų, jugoslavų ir, gal būti, rusų emigrantų vadų — 
skautininkų.
TARPTAUTINĖ SKAUTŲ ŠEIMA DIDĖJA.

Tarptautinis skautų biuras vasario mėn. paskutinėmis die
nomis įregistravo — priėmė į tarptautinę skautų šeimą Haiti 
skautų organizaciją. Šios organizacijos įžodžio tekstas ir įsta
tai yra panašūs į vartojamus pas amerikiečius skautus. Haiti 
skautų organizacijos vadas yra Alphons St. Cloud. Orga
nizaciją kuria Haiti valdžia.

Anglų skautai universitetuose.
Anglų skautų vyr. štabas daro žygių, kad kuo daugiau uni

versitetuose bei kitose aukštosiose mokyklose būtų stei
giama skautų vyčių būreliai, arba, jei panašių įsteigti nega
lima, tai skautų klubai. Pažymėtina, kad anglų sk. vyriausias 
štabas laiko, kad -skautų vyčių būreliai universitetuose yra 
naudingesni, negu skautų klubai ir pataria pirmoje eilėje susi
rūpinti sk. vyčių būrelių steigimu. Dabartiniu laiku Angl joje 
yra 25 universitetų ir kitų aukštųjųj mokyklų skautų vienetų.

Čekų skautų-čių organizacijos vadų suvažiavimas.
Š. m. vasario mėn. 27 — 28 dienomis Prahoje įvyko skau

tų-čių organizacijos vadovų suvažiavimas. Skaučių skyrius savo 
specialiems klausimams aptarti posėdžiavo atskirai. Suvažia
vimas įvyko Prahos miesto rotušės salėse. Dalyvavo atskirų 
vienetų vadai, tuntininkai, jų padėjėjai ir vyr. sk. štabo nariai.

Po atidarymo buvo Čekoslovakijos vidaus reikalų minis- 
terio dr. J u r a'j Šlaviko kalba apie skautų reikšmę valsty
bei. Po to buvo įvairūs pranešimai. Klausimas apie skautų ruo
šimąsi krašto apsaugai pripažintas neaktualiu. Projektą apie 
koedukacijos panaikinimą pranešėjas atšaukė. Vyr. sk. štabas 
buvo iškėlęs sumanymą apie skautų uniformos apsaugojimą 
įstatymo keliu. Pažymėtina, kad Lietuvos sk. sąjungos įstatymo 
vertimą čekų skautų vadovybė buvo iš mūsų paprašiusi prieš 

ruošdama savo projektą. Toliau ėjo įvairių vyr. sk. štabo sky
rių, kaip tai, užsienių, ūkio, skaučių ir kitų, pranešimai. Į su
važiavimą buvo atsilankęs ir Čekoslovakijos užsienių reikalų 
ministeris p. B e n e š, Čekoslovakijos skautų sąjungos pirmi
ninkas. Viso suvažiavime dalyvavo 600 skautų-čių vadų.

Paskutinėmis statistikos žiniomis, Čekoslovakijoje yra 
1222 skautų-čių vienetų ir 43.122 nariai.

Didelės lenktynės.
Prancūzų skautų organizacija „Eclaireurs de France" šią 

vasarą rengia savo skautų ir skautų vyčių tarpe dideles lenk
tynes cross-country. Lenktynės ruošiamos dviem kategorijo
mis: skautų ir skautų vyčių.

Pirmoje kategorijoje, skautų, gali dalyvauti berniukai 
tarp 14 ir 16 metų amžiaus. Skautų vyčių kategorijoje daly
vauja jaunuoliai virš 16 metų. Berniukai, kuriems dar nesu
kako 18 m., prieš būti priimtais į dalyvių skaičių, privalo pri
statyti gydytojo leidimą.

Bėgama komandomis po 3 berniukus. Kiekvienos koman
dos nariai privalo priklausyti vienam ir tam pačiam, vienetui.

Skautų bėgimas bus maždaug 2 kilometru. Jis yra šiaip 
sutvarkytas: išvykstant kiekviena komanda gauna 15 raidžių 
telegramą Morzės abėcėle signalizuojamą. Skautai privalo ją 
užlaikyti mintyse ir tik atvykę į finišą užrašyti ant popieriaus 
ir įduoti teisėjams. Toliau eina vienas kilometras bėgimo. Šio 
kilometro tarpe yra padėti aštuoni įvairūs daiktai (kimas), maž
daug 10 žingsnių tarpais. Juos reikia atsiminti. Toliau bėgama 
pėdsakais iki užrašo, kuris bėgikams nusako, kuria kompaso 
kryptimi reikia bėgti toliau. Šiame nurodo strėlė iš lazdų, pa
dėtų ant žemės. Pagaliau, aiškus ženklas nurodys, kur reikia 
pasukti atgal ir bėgti popieriukais nurodytu keliu iki starto 
linijos. Tuoj atvykus, kiekviena komanda surašo, prieš išvy
kimą gautą Morzės telegramą, ir ta tvarka, kaip buvo sudėti, 
kimo žaidimo daiktus, Lapelius su šiais užrašais duoda tei
sėjams.

Skautams vyčiams teks bėgti 4 — 5 kilometrus. Jų kelyje 
bus daug natūralių kliūčių: tvorų, griovių, upeliukų ir panaš, 
Kimas susidės iš 20 daiktų, išmėtytų visame kelyje, tačiau leng
vai pastebimų. Tuoj atvykus atgal į išvykimo vietą, kiekviena 
skautų vyčių komanda sustato neilgą, bet trumpą raportą raštu 
apie viską, kas įvyko jiems bėgant ir ką yra pastebėję.

Gal panašias lenktynes pamėgintų daryti ir mūsų skautai 
tuntuose arba draugovėse.

Oro skautai 1933 m. Jamboree.
Kaip praneša 1933 m. tarptautinei skautų Jamboree Veng

rijoje ruošti komitetas, numatoma, kad stovykloje dalyvaus ir 
atskirai stovyklaus pirmą sykį skautystės istorijoje oro skau
tai — skautai susidomėję ir užsiiminėjantieji aviacija bei pla- 
neriais ypatingai. Šių skautų stovykloje bus ir specialių įtai
symų, kaip, pavyzdžiui, angarai ir t. t. Planerių srityje ypač 
yra pasižymėję Vengrijos skautai. Jie ir patys yra padarę ke
letą planerių ir juos turės stovykloje ir čia jais skraidys. Ta.p 
pat ir kai kurių kitų tautų skautai atsivež savo planerių. Oro 
skautų stovyklai vadovaus Stephey de Horthy, Veng
rijos regento vyresnysis sūnus, kuris turi daug prityrimo skrai
dyme ir ypatingai skraidyme bemotorina^is skraidytuvais. Jam
boree vadovybė mano, kad planeriais stovykloje susiįdomės ir 
visi kiti skautai. Oro skautai kitiems savo broliams žada pa
rodyti įdomių demonstravimų.
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Taip minėjom šv. Jurgį.
Kupiškio Gražinos dr-vė iškilmingai 

šventė šv. Jurgio dieną.
Rytą visos atliko išpažintį ir išklausė 

šv. Mišias. Po pietų buvo sueiga bendra 
su Margio dr-ve, ir apie 30 skautų-čių 
davė įžodį. Vėliau atvažiavo mūsų tun- 
tininkas Pr. Simonavičius ir girdėjom 
paskaitą apie šv. Jurgį.

Linksmąją dalį užpildė gražinietės. 
Svečių irgi buvo daug. Viskas pasisekė 
puikiai. Pelno gauta apie 70 lit.

Gražinietė *Nele.
Grinkiškis, Kėdainių raj. tuntas.

Jei porą metų atgal grinkiškiečiai tik 
svajojo apie skautus, tai dabar gali ir 
pasidžiaugti. Štai balandžio 24 d. du 
Lapinų skilties skautai Br. Jaugelis ir 
Petrauskas ir pirmosios Grinkiškio skau
tės Dūraitė, Ančerytė, Reichenbergaitė ir 
dvi sesers Buivytės išlaikė egzaminus į 
III-jį pat. laipsnį. Egzaminų komisiją 
(tuntininko patvirtintą) sudarė Lapinų 
skiltininkas mok. J. Poderys, mok. p. O. 
Meškauskienė, mok. skilt. K. Velička ir 
p. J. Rynvidas.

Linkėtina grinkiškiečiams kuo grei
čiau sudaryti draugovę. O dabar ruoštis 
prie įžodžio, kuris numatomas Sekminių 
pirmąją dieną. Tą dieną numatoma ir 
skautų pavasario šventė. Lauksime.

Sk. Svajus.
IŠ PANEVĖŽIO PADANGES.

Šv. Jurgio dienos minėjimas.
.kautų patrono šv. Jurgio diena Pa

nevėžy buvo iškilmingai paminėta. Rytą 
prie skautų būklo pakelta vėliava, po 
to visas tuntas su karo orkestru nužygia
vo į bažnyčią. Po pietų visi su inkilais 
nužygiavo į Vytauto parką. Čia buvo pre
mijuojami inkilai, premijuotų inkilų savi
ninkams duotos premijos. Premijuoti ir 
nepremijuoti inkilai buvo sukelti į me
džius, nors jau ir vėloka, bet jau kele
tas varnėnų „išsinuomavo" sau butus 
naujuose namuose. Toliau sekė oficialioji 
dalis: šefo įsakymų skaitymas, įžodis. 
Šv. Jurgio dienos minėjimas baigias lau
žu.

TRUPINIAI IŠ RADVILIŠKIO. 
Motinos diena.

Savo brangiąsias mamytes mes pa- 
gerbėm gegužės 1 d. prie laužo.

Tvarkinga rikiuote nukeliavome fake
lais nešini į kariuomenės aikštę, kurios 
viduryje staiga suliepsnojo laužas, o iš 
mūsų krūtinių išsiveržė džiaugsmo šauks
mai: „...laužas dega!“ Taip išsiilgę iš po 
žiemos laužo, negalėjom juo atsidžiaugti. 
Ir štai pirmasis šių metų laužas džiaugs
mingai skiriamas pagerbti mūsų motu
tėms, kurių nemaža atvyko į šią iškilmę.

Gražiai pusračiu išsirikiuojam prie 
laužo ir valandėlei susikaupiam, nes čia 
pat turėjo kelios skautės ir paukštytės 
pasižadėti.

Pasirodo spindinti Vytauto Didžiojo 
dr-vės vėliava, lydima garbės sargybos. 
Vėliava įteikiama Vytauto Didž. dr-vei.

„...Laužas dega, aiškiai šviečia!“, skau
tės ir paukštytės duoda įžodį. Kun. Bi
rutės dr-vės dr-kė mok. Rudienė gražiai 
prabilo į motutes... Vėliau buvo progra
ma prie laužo. Daug įspūdžių parsinešė 
mūsų mamytės grįžusios nuo laužo...

Iškilmėms vadovavo ir programą gra
žiai sutvarkė birutietės.

S. Anykščių Šilas.
' i •

Jis įsitikino, kad darbas ir atsidavimas savo pareigoms yra vie
nas iš svarbiausių gyvenime dalykų.

Kartą vidunakty Murziukas pašoko iš lovos nustebintas negir
dėtu triukšmu. Name kažkas išgąstingai klykė, gatvėj keistai skambėjo 
kažkokie varpeliai, ūžė motorai, kambarys buvo pilnas dūmų ir rausvos 
liepsnų atšvaistes tyvuliavo namų sienose kitoj gatvės pusėj.

— Gaisras! — sušuko Murziūkas ir bėgo prie durų, bet čia pa
matė liepsną, — visas kambarys buvo apimtas ugnies.

Murziukas šoktelėjo prie lango. Apačioj buvo susirinkusi didelė 
minia. Ugniagesiai spindinčiais šalmais skubiai tiesė į aukštį kopėčias. 
Liejosi vandens fontanai.

— Gelbėkit, — sušuko Murziukas žemyn ir jau norėjo šokti iš 
antr aukšto, bet staiga atsiminė dėdę, tetulę, Nero... „Kur jie dabar, 
ar išsigelbėjo, o gal sudegė?“ Akimirką Murziukas mąstė, bet staiga 
grįžo prie durų, norėdamas įsibrauti į buto vidų. Liepsnos laižė durų 
viršų, atrodė, kad ugnis eina iš trečio aukšto.

— .Dėde! — sušuko Murziukas.
Niekas neatsiliepė, tik virtuvėj gailiai kažkas sušuko.
Murziukas greit nutraukė nuo lovos apklotą, pakišo jį po. vandens 

kranu, ir apsiklojęs šlapiu apklotu, per liepsną šoktelėjo į virtuvę. 
Kažkas juodas metėsi jam po kojų.

— Nero!
Daugiau virtuvėj nieko nebuvo.
— Ei! — pasigirdo iš Murziuko kambario šauksmas. Tai įlipęs 

pro langą ugniagesys ieškojo jo.
— Dėde, dėde! — vėl sušuko Murziukas ir įbėgo į valgomąjį. 

Nerc cypdamas ir čiaudydamas sekė jį.
— Ei, kur jūs? — ryktelėjo vėl ugniagesys.
Staiga Murziukas susipainiojo tarp parvirtusios kėdės ir krito, 

skaudžiai užsigavęs galvą. Kaip per sapną jis jautė, kad kažkas u trau
kia, Paskui užėjo kažkokia šilta srovė ir jis nustojo sąmonės.

Atmerkęs akis jis visų pirma pamatė išbalusį dėdės veidą.
— Gyvas, Murziukas! — sušuko jis, bučiuodamas jį į kaktą.
Tetulė dėjo šaltus kompresus prie galvos ir verkė: „Mes manėme, 

tu įkritai kur į ugnį. Gaisras prasidėjo taip netikėtai".
— Kur aš?.,. — nusišypsojo Murziukas ir atsisėdo. — Man šalta...
Žmonės jau pradėjo skirstytis. Ugnis mažėjo. Ugniagesiai tolydžio 

liejo vandens sroves į namą. Šlapiam gatvės asfalte buvo išmėtyta įvai
riausių daiktų, kuriuos paskubomis buvo išsinešę ugnies pavojaus užtikti 
kaimynai. Daiktus saugojo kareiviai. Juodi dūmai kamuoliais veržėsi 
pro namo stogą, atrodė, kad namas vėl smarkiau pradės degti. Tetulė 
verkė tyliai, nesiskųsdama. Dėdė, suspaudęs dantis, priklaupė prie 
Murziuko, glostydamas jam galvą, žiūrėjo į degantį namą. Nero laižė 
apsvilusias kojas vos vos inkšdamas. Tarnaitė kukčiodama rinko daiktus 
į krūvą. Pro šalį praėjo du ugniagesiai nešdami per gaisrą sužeistą savo 
draugą.

Dabar tik Murziukas pamatė, kad beveik visas antras aukštas 
buvo apdegęs. Tad kada gi prasidėjo gaisras? Kodėl jis nieko nejuto? 
Kas jį išgelbėjo iš ugnies? Daug kilo klausimų Murziukui, bet nebuvo 
nė laiko nė prasmės juos dabar aiškinti. Per didėlė ištiko nelaimė 
Lankų šeimyną ir dvigubai ji buvo skaudesnė, kad buvo taip netikėta.

Murziukas po gaisro greit atsigavo. Dėdė ir tetulė prisiglaudė pas 
pažįstamus. Laimei apdegęs namas buvo apdraustas, tad galima buvo 
pradėti jo remontas. Bet daug gražių daiktų Murziukui dingo ir ypač 
jam pagailo „Paukščių knygos".

Ištisą mėnesį dirbo darbininkai name, taisydami tai, ką gaisras 
suardė. Murziukas parėjęs iš gimnazijos nuolatos sukinėjosi tarp darbi
ninkų, mokydamasis mūryti krosnis, dėti stiklus, dažyti ir cementuoti... 
Kiekvieną kartą, kai jis pažvelgdavo į savo kambarį, jis prisimindavo, 
kas jį išgelbėjo iš ugnies ir visuome t pagalvodavo: „Kokie drąsūs ir 
kuklūs ugniagesiai". Sakysim, tasai, kuris jį apalpusį ištraukė su Nero 
iš degančio namo, į Murziuko padėkos žodį teatsakė: „Tai mano pa
reiga" ir, kad ir prašomas, nepasisakė pavardės. „Tikras skautas" — 
pagalvojo Murziukas ir dar labiau pradėjo gerbti ugniagesius.

Įvykusi nelaimė pakeitė vasarojimo planus. Tetulė jau nebegalėjo 
važiuoti į pajūrį. Atsirado visokių smulkių reikalų, apie kuriuos nuo-

I?
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IŠ BIRŽŲ JŪRININKŲ GYVENIMO.
1. Praėję žiemos malonumai Žiemą 

turėjome įsitaisę grakščias burine roges, 
kuriomis buvo projektuojama išvažinėti 
Lietuvą „skersai ir išilgai" ir tuo „arčiau 
pažinti savo kraštą". Bet... visą laiką 
pūtė nepalankūs vėjai ir... šią žiemą tu
rėjome sukinėtis tik po savo ežeią. (Mū
sų roges galima matyti š. m. „Sk. A.” 
4 Nr. viršelyje).

2. Dabartiniai pavasario rūpesčiai. 
Už gautą iš loterijos pelną jau baigiama 
statyti mūsų laivo vado psktn. Andre- 
jausko konstrukcijos didelė burinė val
tis. Nekantriai laukiame dienos, kada 
mūsų „laivynas" pasirodys Širvenos 
ežere.

3. Vasaros perspektyvose didelis rei
sas upėmis pas brolius bauskiečius, tuo- 
jaus vasaros atostogoms prasidėjus.

Naugė.
Šv. Jurgio šventė.

Tauragė. Tą dieną buvo labai iškil
minga tunto sueiga. Į šią sueigą atvyko 
skautų ir iš toliau: iš Pagėgių, Naumies
čio. Atsilankė Sk. R. D-jos nariai su 
pirm., apskr. virš. p. Draugeliu, mokyklų 
p. p. direktoriai, mokytojai, svečiai.

Tunt. sktn. Rupeika pasveikino skau
tus šventės proga, paskui 28 kandidatai- 
ės davė įžodį. Po to tuntininkas įteikė 
Vytauto dr-vei, Algimanto laivui ir Gra
žinos dr-vei vėliavas. Skaitoma S-gos 
Šefo aktas ir Vyriausio Skautininko įsa
kymai, kuriais tunto adj. vyr. skilt. Tri
be pakeliamas į paskautininkus ir Graži
nos dr-vės dr-kė vyr. skilt. Kuršaitė ap
dovanojama ordinu „Už nuopelnus“. 
Sk. R. D-jos vardu sveikino Mok. Sem. 
dir. p. Mačernis. S-gos Šefui ir Vyr. Skau
tininkui nuaidėjo galingas „valio“!

Po oficialinės dalies buvo linksmoji 
dalis, kurioje gražiai pasirodė skautai 
vyčiai.

Mokiniai Palangoje sodino medelius.
Gegužės 4 d. rytą Palangos vidur, 

mok. mokiniai (kurių daug yra skautų) 
išžygiavo su dainomis ir sodinimo įran
kiais į Birutės kalną. Tenai buvo paso
dinta apie 50 medelių. Paskui nusifotogra
favę, linksma nuotaika grįžo namo.

Skautas P. Š.
Ir Motinos Dieną minėjome...

Ukmergė. 9 v. ryto paskyrai nuvykom 
į moksl. bažnyčią, kur pasimeldėm už 
savo gerąsias mamytes. Po pamaldų grį
žom į gimnaziją, kur išklausėm rimto 
mūsų veikėjo mok. p. J. Adamso pa
skaitą apie motiną. 14 vai. nuėjom į 
Šveicarijos slėnį iškylauti. Ką iškyloj vei
kėm, tai sunku pasakyti, nes buvo tik 
komandos po komandų, o apie vykdy
mą jų tai nė nepagalvojom — savaime 
tas pas mus „išdega“. Saulei leidžiantis 
parvykome namo, parnešdami mamytėms 
mėlynųjų miško žibučių...

V. skilt. Ant. Umbrasas

Anykštėnai skąutai-ės prie Puntuko.
Foto psktn. V. Kizlaičio.

latos reikėdavo rūpintis ir kurie rišė ją prie namo, o Murziukas vienas 
nenorėjo važiuoti. Laimei pasitaikė puiki proga. Ignas, anglių kontoros 
siunčiamas, turėjo nuvežti į Klaipėdą kažkokių prekių. Kadangi jis 
plaukė iš Kauno laivu, tai dėdė ramia sąžine leido plaukti drauge ir 
Murziukui, įprašęs Igną Klaipėdoj nueiti duotu adresu pas vieną savo 
bičiulį ir įteikti jam laišką. O laiške jau buvo aiškiai parašyta, kur 
apgyvendinti Murziuką vasarai.

Sutartą valandą Murziukas buvo uoste ir garlaiviui tris kart 
sušvilpus, jis iškilmingai pradėjo savo pirmą kelionę laivu. Ignas, pasi
rodo, buvo jam ne tik geras kelionės draugas, bet ir įdomus pasako
tojas. Ypač daug dalykų Murziukas sužinojo iš paukščių gyvenimo. 
Susėdę laivo antluby, jie beveik visą dieną šnekučiavo, kai seniai nesi
matę bičiuliai.

— Sakyk, Ignai, — kodėl tu dabar nebevežioji anglių?
— Aš dabar sandėlio vedėjas.
— Oho! Kaip tu juo pasidarei?
— Dariau, dariau ir padariau. Nors aš aukštų mokslų nėjau, bet, 

kaip matai, manęs maiše neparduotų...
Murziukui labai rūpėjo paklausti ar jis laimingai gyvena su Ma

ryte, kurią jis prieš keletą metų vedė, bet nedrįso užsiminti apie 
šeimynos reikalus, nes jam tai rodės nepatogu.

Ignas per tą keletą metų, atrodo, labai išpuikėjo. Vilkėjo geros 
medžiagos rubais, buvo visuomet rimtas ir Murziukui labai retai tekdavo 
pakalbėti su juo apie žvėrių ir paukščių gyvenimą, kurį Ignas buvo 
puikiai ištyręs.

— Paukščiai, kaip žmonės, — būdavo, pasakoja jis, svajingai nusi
teikęs ir vos vos šypsodamas, — jų yra gerų ir piktų, protingų ir kvai
lių, gražių ir biaurių. Yra taip pat niekšų, skriaudikų, vagių. Imkim, 
pavyzdžiui, paprasčiausią kregždę. Koks protingas tas mažas paukštelis. 
Kaip jis prisiriša prie žmonių, prie namų. Tūkstančius kilometrų, šal
čiams atėjus, ji nuskrenda į pietus, į Afriką, bet pavasariui Lietuvoj 
išaušus, vėl ji grįžta, nebodama įvairiausių kelionėj pavojų ir nelaimių, 
įsidėmėk, kaip jos čiulba kur nors tupėdamos ant kraigo, patenkintos ir 
linksmos. Rodos, sako kažkokius pagyrimo žodžius, tik imk ir su
prask. O pastebėk ką jos veikia, kai pamato vanagą, — tuoj lietuviškai 
prakalba; ,,Vyt, vyt, vyt!“

Arba paimkim varną, kurią kažkodėl žmonės vadina kvaila. Ji 
visai nekvaila. Ji puikiai žino, ko reikia saugotis, ko ne. Kad ne varnos, 
kas apvalytų miestų gyventojų daržus nuo įvairių nešvarumų?

Man teko turėti kuosą. Radau aš mažą kuosiuką, matyti, iškri
tusį iš bažnyčios bokšto. Jis buvo dar visiškai aklas. Aš jį išauklėjau, 
penėjau iš savo burnos. Kai jis išaugo, taip prie manęs prisirišo, kad aš 
galėjau, kad ir kažin kaip toli eiti, jis vis tiek mane sekdavo ir, pirmai 
progai pasitaikius, tūpdavo ant peties, kažką meiliai burbuliuodamas. 
Jis išmoko pamėgdžioti įvairiausių paukščių balsus; giedojo kaip gaidys, 
lojo kaip šuo, čiulbėjo kaip špokas, bandė net mano vardą ištarti, O 
kokių juokų jis pridarydavo. Ai, ai, ai! Būdavo, jei aš paliksiu jį 
kambary, o pats išeisiu į darbą, — parėjęs tik stebėkis, — jau kas nors 
bus kambary atsitikę. Visus spindinčius daiktus mano kuosa sunešdavo 
kur nors į krūvelę, taip pat nepamiršdavo suplėšyti į smulkius gabalė
lius kokį popergalį, ir, matyti, jai didelio malonumo sudarydavo erzinti 
mūsų seną katę, kurią ji negailestingai gnaibydavo už uodegos galo, ir 
Matė, kai aš pareidavau namo, gai lai kniaukdama išdumdavo iš namų 
toli, toli.., O kuosa, pamėgdžiodama katės kniaukimą, tūpdavo man ant 
peties ir vis kažką plepėdavo kol aš nepavalgydavau...

— Ar tebeturi ją dabar?
— Ne...
— O kur ji?
— Et!,,. Pašovė. Yra gi tokių žmonių, kurie negali gyventi ko 

nors nenuskriaudę.
— Gal netyčia?
— Ką čia kalbėti. Kai mūsų žmonės pamato bėgantį zuikį, tuoj 

šaukia: Pui, pui, gaudykit, gaudykit; arba stirna iš miškų užklys, tuoj 
kas nors pabandys nušauti. Jie visai nesupranta, kaip biauriai elgias 
taip darydami. Jau taip dabar žvėrių ir paukščių kas kart mažiau ir 
mažiau. Na, kad ir čia, Nemune, pažiūrėk, tik pora žuvėdrų. Ar ne 
liūdna?...

(B. d.).
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Aukštyn į erdves ...
Jau žiloj senovėj žmogus troško pakilti į erdves... 

Todėl jis laužė sau galvą, kaip išrasti tokį „arkliuką“, 
ant kurio jis galėtų erdvėse jodinėti. Pagaliau išrado 
netobulos konstrukcijos lėktuvą. Laikui bėgant skrai
dymo aparatai tobulėjo.

Imta galvoti apie kontinentinį susisiekimą ne 
vandens, bet oro keliais. Genialūs šių dienų technikai 
taip patobulino lėktuvų konstrukciją, kad dabar jais 
perskrendama tūkstančiai klm. Dabar skraido ir per 
vandenyną. Pav., garsusis Amerikos lakūnas L i n d- 
b e r g a s pats vienas perskrido Atlanto vandenyną, 
išlėkdamas iš Nevjorko ir nusileisdamas Paryžiuj. 
Paskui jį sekė kiti. Kai kam šių drąsuolių pavyko 
savo tikslą pasiekti, bet daugelis iš jų pikto ir kerštin
go vandenyno bangose mirtį sau rado. Gana ilgas 
žuvusiųjų sąrašas neatbaidė lakūnų nuo rungtyniavi
mo. Skraidymo aparatai pasiekė pasakiško greičio — 
iki 600 klm. per valandą.

Yra jau tokių lėktuvų, kurie išsilaiko ore net 4 
paras ir daugiau. Žinome, kad prancūzų lakūnai 
Codos ir Robida atliko sensacingą skridimą: 
Indokinijoj (Hanoi) pakildami — Paryžiuij nusileisda
mi. Šio kelio ilgis siekia net 12.000 klm. Minėti lakū
nai šį kelią skrido 3 d. 5 vai, ir 40 min. Tačiau lėk
tuvai nėra patogūs susisiekimui, be to, jais toli skrai
dyti pavojinga. Statomi gana dideli skraidymo apara
tai, kurie pajėgia pakelti iki 60 tonų krovinių. Bet ir 
šitoki lėktuvai ilguose skridimuose pavojaus nepra
šalina.

Šią spragą užkišti nesenai bandė Vokietijos orlai- 
vininkystės technika. Dr. Ekkeneriui prižiūrint, 
buvo pastatytas didžiulis dirižablis Graf C e p p e- 
1 i n. šis orlaivis pirmam skridimui pasirinko tokį ke
lią: Vokietija (Friedrichshafenas) — Ameri
ka (N e v j o r k a s).

1928 m, spalių m’. 15 d. aviacijos technikos tobu
lėjimo istorijoj suvaidino didelį vaidmenį. Minimą 
dieną dirižablis „Graf Ceppelin“ atgabeno Amerikon 
20 žmonių keleivių ir 40 žmonių aptarnaujamojo per
sonalo, ne vandens keliais, ne laivu, bet oro keliu, 
orlaiviu.

Dirižablis „L Z — 127“, nunešęs Amerikon 60 
žm., pastatytas Vokietijoj ir todėl pavadintas pana
šios konstrukcijos išradėjo vardu — „Graf Ceppelin“. 
Be žmonių, orlaivin buvo įkrauta apie 70.000 pašto 
siuntinių; 1 tona maisto produktų ir reikiamas kiekis 
geriamojo vandens. Prieš įkrovimą, vanduo buvo su
šaldytas į ledą ir tuo būdu jis tarnavo dviem naudin
giem tikslam: a) kelionės metu buvo naudojamas 
gerti ir b) šaldytuvuose saugojo nuo gedimo maistą, 
k. a.: mėsą, sviestą ir kt.

Bet svarbiausia, kad iki tol ilgų distancijų skri
dimams naudojo išimtinai benziną (kaipo degamąją 
medžiagą). Prieš tai, norint padaryti ilgesnį oro ke
lią, prisieidavo imti tiek daug degamosios medžiagos, 
kad vien tik jos svarumas sunaudodavo beveik visą 
lėktuvo keliamąją jėgą. „Graf Ceppelin“ šioj srity 
padarė didelę ir be to labai naudingą reformą: šiam 
reikalui jis naudojo ne benziną, bet dujas „Blaugass“. 
Nors minėtų dujų buvo paimta nepaprastai didelis 
kiekis (kad užtektų palaikyti 5 didžiulių motorų vei
kimui, iki kelionės galo), bet kadangi jos turi lygų 
orui svorį, todėl dujų kiekis nė kiek dirižablio kelia
mosios jėgos nesumažino ir jo neapsunkino.

„Gr. C.“ pakilo iš Friedrichsbafeno ir nuskrido 
pietų link. Dirižablis perskrido Šveicariją, pietų 

Prancūziją ir perlėkęs išilgai visas rytų — pietų Ispa
nijos pakrantes, spalių mėn. 12 d. 5 vai. 30 m. paliko 
beribio tolio jūroj ir Gibraltaro sąsiaurį.

Dr. Ekkeneris, vyriausias orlaivio vadas, per 
radio gavęs žinių apie nepalankų orą Azorų salų 
srityse, labiau pasuko į pietus — Afrikos krantų 
link. Nuo čia „Gr. C.“ leidosi į Madeiros salą. 
Numetęs eilinį pašto siuntinio maišą, dirižablis pasu
ko Azorų salų kryptim. 11 vai. vakaro perskridęs 
pietų sritis, atsidūrė virš vandenyno B e r m u d o sa
lų kryptyje.

Iki tol jis skrido be jokių žymesnių nuotykių: 
skrido 80 — 150 klm. greitumu. Bet svarbiausia skri
dimo greitis priklausė nuo oro pasikeitimų. Tada pūtė 
stiprūs vėjai.

Dirižablio viduj gyvenimas ėjo normalia vaga ir 
nė kiek nesiskyrė nuo paprasto tarptautinio geležin
kelio traukinio vagono gyvenimo. Dieną keleiviai su
sirinkdavo bendron salėn ir iš čia, per žiūronus, gė
rėjosi matomų jūros apylinkių vaizdų grožiu. Šioj 
salėj kalbėtasi įvairiomis temomis. Kas nenorėjo kal
bėtis, tingiai gurkšnojo kavą, kuri kiekvienu laiku 
pareikalavus buvo paduodama. Paskirtomis valando
mis valgė pusryčius, pietus ir vakarienę. Iki 24 vai. 
nakties keleiviai išsiskirstydavo į jiems skirtas, pato
giai įrengtas patalpas — kajutes. Šitoks ramus benuo- 
tykingas gyvenimas tęsėsi iki spalių m. 13 d. Yra 
sakoma, kad skaitlinė „13“ nelaiminga... Kiti vadina 
velnio tuzinu. O juk velnias žmogui gero nelinki. 
Taigi ir čia tą dieną ant „Gr. C.“ keleivių užgriuvo 
nelaimė. Įėjus į saloną amerikiečių korespondentui 
Karlui Vigandui, kuris grįžo iš kapitono stebėjimo 
tiltelio, nerimaudamas atsisėdęs už stalo pranešė:

— Priešaky baisios audros debesys. Neužilgo 
įeisime į siaubingos jėgos vėjų ir audros ruožą.

Ir iš tiesų, nespėjus keleiviams pusryčių paval
gyti, staiga salione sutemo. Puolęs dirižablį audringai 
įšėlęs vėjas staiga ėmė jį lenkti žemyn. Sumišęs ir 
išsigandęs dirižablio vairininkas padarė atitinkamus 
vairo pasukimus, bet šios jo pastangos, didžiausiai 
keleivių baimei, nuėjo niekais ir ne tik neatitaisė di
rižablio netaisyklingos padėties, t. y., neišlygino, bet 
ūmai dir. viso savo kūno pirmagaliu pakrypo žemyn 
ir lyg lydeka nėrė apačion. Visi keleiviai siaubo apimti 
laukė savo tragiškojo galo. Bendr. salėj pasigirdo 
krintančių nuo stalų ir dūžtančių indų skambesys. 
Stalai, kėdės ir keleiviai nuriedėjo į susidariusį nuo

žulnumą (pakrypusią nuokalnę). Įsiutusio Atlanto 
didžiuliai bangų volai su nepaprastu greičiu artėjo į 
dirižablį. Atrodė, jog išsigelbėjimo nėra ir didelis oro 
laivas su visais keleiviais pasmerktas žūti. Bet, di
rižablis smarkiai subraškėjęs it pasiutęs arklys 
piestu stojosi. Vėl nepaprastas bildesys ir dūžtančių 
indų skambesys. Vėl, stalų, kėdžių ir baimės apimtų 
keleivių mėtymas. Pagaliau visa tai lydėjo eilė vis 
mažėjančių sukrėtimų ir supimosi tai pirmyn, tai 
atgal — tai į viršų, tai žemyn, kol „Ceppelinas“ 
neatgavo visiškos lygsvaros.

Nespėjus keleiviams atsikvošėti nuo baimės, pa
sigirdo skambutis, kuris, paprastai, tarnavo pasikal
bėjimams tarp kapitono budėjimo tiltelio ir atskirų 
kabinų motorams. Su sunkiais kažko blogo nujauti
mais, keleiviai išgirdo kaskart mažėjantį motorų ūži
mą. Pagaliau motorų dūzgimo visiškai nesigirdėjo. 
Sustojo... Išsigandę keleiviai, nesuprasdami, klausia
mai vieni į kitus žiūrėjo... laukė.

Šituo metu įėjo salėn Dr. Ekkeneris ir susirūpi
nęs sunkiai atsisėdo kėdėn.

— Ponai! — Prabilo jis, stengdamasis nuduoti 
nerūpestingą ramumą, — jokio pavojaus nebėra, arba,
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kitaip sakant, jis visiškai praėjo. Įsiutę ir baisūs aud
ros vėjai smarkiai pūsdami iš vertikalės (stačiai iš 
viršaus) padėties su mumis, gerbiamieji, suvaidino 
piktą šposą. Velnioniškai stiprūs padangių audros 
vėjo smūgiai suplėšė stabilizatoriaus plėvę (uždangą). 
Šį gedimą bandysime tinkamai sutaisyti. Nors ir ne
sutaisytas jis nėra pavojingas. Bet, kad apsisaugotu
me nuo bet kokių netikėtų nelaimių, Amerikos jūrių 
ministerijai pasiunčiau radiogramą, kad būtų buvę 
neblogai, į mūsų skridimo juostą, atsiųsti laivų... 
Manau, kad greitabėgis kariškas naikintojas per 50 
vai. laiko įstengs pasiekti mus.

Tenka pasakyti, jog sutaisyti stabilizatorių netaip 
jau lengva buvo. Nepaprastai blogos oro sąlygos: 
vėjas, liūtys ir kt. kiekvieną akimirką galėjo gelbė
toją — taisytoją nublokšti jūron. Sutaisymo užduotis 
glūdėjo sustiprinime ir suveržime stabilizatoriaus plė
vės plyšio skiaučių, nes kitaip stiprus vėjas plyšį ga
lėjo padidinti, kas grėsė pražūtim visam dirižabliui.

Šį pavojingą darbą atlikti pasisiūlė Dr. Ekkene- 
rio sūnus. Jis, su trim draugais iš komandos, /argais
— negalais, dirižablio vidaus griaučiais prikopė iki 
plyšimo vietos. Čia, po smarkiomis liūtimis, pučiant 
dar smarkesniems nevienodos krypties vėjams ir 
skersvėjams jie dirbo net 3 valandas. Jie šį sunkų 
darbą atliko nepaprastai pavojingose gyvybei są
lygose.

Kad darbo metu- bent kiek sumažintų pavojų ir 
palengvintų taisymo darbą, Dr, Ekkeneris buvo įsa
kęs sustabdyti visų variklių veikimą, kas sumažino 
vėjo jėgą ir taisytojams pavojų. Bet budėjęs ant ka
pitono tiltelio kap. Flamingas pastebėjo, jog dirižab
lis artėja į vandenį — leidžiasi. Ir, kad išvengus ne
laimingo galo, reikėjo bent porą motorų paleisti 
dirbti.

— Būtinai reikia paleisti į darbą bent du motoru.
— Kreipėsi jis į Dr. Ekkenerį.

Dr. Ekkeneris tylėjo. Jis pergyveno sunkią vi
daus kovą. Tėvo jausmas, pasiuntusio savo sūnų į tokį 
pavojingą darbą, susidūrė su atsakomybės jausmu 
dėl viso oro laivo ir keleivių likimo. Bet kuome( kap. 
Flamingas savo pareiškimą — pastabą pakartojo, Dr. 
Ekkeneris — vadas nugalėjo tėvą — Ekkenerį:

— Paleisti du motoru, — sekė trumpas, bet aiš
kus įsakymas.

Amerikoj gautoji radiograma apie gresianti „Gr. 
C.“ pavojų sukėlė nerimą ir susirūpinimą. Tuoj buvo 
įsakyta visai karo laivų eskadrai pasiruošti kelionėn 
Atlanto vandenynan. Bet po 3 vai. iš ,,Gr. C.“ Ame
rikos jūrių laivyno vadovybė gavo radiogramą, jog 
pavojaus išvengta — įvykę gedimai sutaisyti.

Tęsiant skridimą, dirižablis artėjo į Bermudo sa
las. Bet netikėtai gautoji radiograma įspėjo juos apie 
naują pavojų: priešaky „Ceppeliną“ laukė naujos pa
dangių audros — vėjai. Neužilgo dirižablio greitis 
krito iki 25 — 35 klm. Bandymas aplenkti šį audrin
gą vėjuotą ruožą privedė prie to, jog dirižablį vėjai 
stūmė atgal. Čia sugaišta net 15 vai. brangaus laiko. 

Kilo rimtas pavojus pritrūkti variklių varymui dega
mosios medžiagos. Dr. Ekkeneris buvo numatęs per 
žymiai trumpesnį laiką pasiekti Amerikos krantus. 
Ryšy su tuo, J, A. V. kilo šitoks sumanymas: pritrū
kus varomosios medžiagos motorams išsiųsti pagal
bon didžiausį Amerikoj dirižablį „Los — Angeles“, 
kuris turėtų „Graf Ceppelin“ parsitempti į Leikchers- 
tomą (Didžiausis aviacijos uostas, kur „Graf Ceppe
lin“ turėjo nusileisti).

Laimei šita priemone pasinaudoti neteko. „Gr. 
C.“ laimingai pavyko išsivaduoti iš blogo ore sferų 
užburtojo rato. Nutarta laikytis tiesios linijos, kad 
greičiau pasiektų Ameriką.

Ir, pagaliau, spalių m. 15 d. 9 vai. 30 m. ryto 
orlaivy pasigirdo džiaugsmingi šūkavimai: Žemė! 
Žemė!...

Apie vidurdienį Vašingtono gyventojai pamatė į 
miestą besiartinantį „Gr. C.“ sidabruotąjį siluetą. Di
rižablis virš Amerikos sostinės ties „Baltaisiais Rū- 
mais‘-‘ padaręs kelis ratus tęsė savo kelionę toliau: į 
Baltimore, Filadelfija ir Nevjorko kryptim.

Kur.tik „Gr. C.' pasirodydavo, visi gyventojai 
bėgdavo gatvėn. Kada dirižablis atsidūrė virš Nevjor
ko (4 vai. po piet), visi esą uoste laivai, miesto fabri
kai, dirbtuvės savo švilpimu, staugimu, baubimu ir 
įvairiais sirenų kaukiančiais balsais pranešė miesto 
gyventojams apie „Graf Ceppelin“ pasirodymą.

Į Leikcherstą pasitikti „Cepelino“ suvažiavo 
apie 135.000 žmonių. Per 20.000 automobilių visiškai 
užkimšo didžiulę aikštę, turinčią apie 8 mylias ilgio.

Ši kelionė užtrūko 111 vai. 35 m. Per tą laiką 
perskrista 9,000 klm. kelio.

Nevjorke drąsiems oreiviams minia parodė nepa
prastą prielankumą, entuziazmą ir todėl jiems kėlė 
triukšmingai džiaugsmingas ovacijas.

Po 2 savaičių, spalių 29 d. 1 vai. 30 m. ryto „Gr. 
C.“ leidosi atgal Europon, prisilaikydamas šiaurės 
maršruto krypties. Lapkričio m. 1 d. ryto 7 vai. 5 m. 
„Graf Ceppelin“ laimingai nusileido Friedrichshafene. 
Iš Amerikos Europon skrido tik 71 vai. Grįžtant, be 
tarnybinio personalo (40 žm.), skrido 25 keleiviai.

— „Gr. C.“ perskridimo per Atlantą daviniai, — 
tvirtino amerikietis, aviacijos dalykų žinovas lordas 
Bingcheimas, — leidžia jau dabar laikyti įvykusiu 
faktu tai, kad oro sferų nugalėtoji ateitis bus pada
linta tarp dirižablio ir lėktuvo. Panašūs į „Graf Cep
pelin“ oro laivai aptarnaus beveik visą pašto ir ke
leivinį susisiekimą per jūres, vandenynus, o lėktuvai 
— virš sausumos oro kelius.

— Dr. Ekkeneris įtikinančiai įrodė, jog skren
dant per vandenyną cepelinas žymiai saugesnė susi
siekimo priemonė, negu lėktuvas, — sako garsus 
amerikiečių lakūnas Lindbergas.

Pagaliau šiais 1932 m. tas pats „Gr. C.“ yra nu
matęs 10 kartų skristi Pietų Amerikon. Iš Friedrichs- 
hafeno į Pernabuko, manoma, „Graf Ceppelino“ ke
lionė truksianti 3 dienas.

V. Mingelevičius,

DVIRATIS.
Studija.

Dviratis yra skauto draugas.
Jis yra sutvėrimas dviem ratais, ne

apdovanotas nei protu nei kalba, turin
tis plieno griaučius ir guminį kūną.

Dviratyje, kaip ir žmoguje yra bran
ginamas blichtras ir paviršutinis spindė
jimas.

Dviratis — moderniškas sutvėrimas: 
kas jį tepa — tas juo važiuoja.

Dviratis priešingai, ne kaip žmogus, 
yra maloniausias kai yra pasipūtęs.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjungą.

Dviratis yra poetas, nes gyvena oru. 
Stovykloje jį galima laikyti be mokesčio.

Dviratis yra nenuvarginamas: nei pa
ilsta, nei raudonuoja, nei prakaituoja, nei 
nerodo liežuvio — visą tą už jį daro juo 
važiuojantis.

Dviratis yra rimtas sutvėrimas, nes 
turi vairą, tuo tarpu kai daugelis mūsų 
yra be vairo.

KNYGŲ LENTYNĖLĖ.
1. A. Avižienius, Suomių kraš

tas. Ūkininko skaitymai nr. 17 (26), re
daktorius Liūdas Gira, „Pažangos" b-vės 
leidinys, 1931 m.

2. Petras Šalčius. Ekonomika, 
II-oji dalis. Ūkininko skaitymai nr. 18 
(27), „Pažangos" b-vės leidinys, 1932 m.

Ši knygutė, drauge su I dalimi, išėju
sia pernai, labai prieinama ir suprantama 
forma išdėsto sudėtingus politinės eko
nomijos mokslo klausimus ir padeda su- 
siinteresavusiems suprasti painius mūsų 
dienų ūkio reiškinius. Labai tinka per
skaityti vyresnių klasių moksleiviams, 
ypač tiems, kurie rengias išeiti į teisinin
kus, ekonomistus. Dargi studentams bus 
naudinga kaip trumpas, bet geras ir pati
kimas konspektas atkartoti kai kuriuos 
polit. ekon. programos bilietus rengiant 
egzaminą. Kaina kiekvienos knygutės 
30 cnt.

Redaktorius Aut* SaulaitiS"
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SUK

KONKURSO UŽDAVINIAI, 
Užd. nr. 65.

Atsiuntė K. Dvelys iš Šiaulių.
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Perskaityti stačiai: 1) kūno dalis, 2) 
Afrikos upė, 3) ne visi, 4) tai, ką upės 
turi, 5) valstybė, 6) žymus veikalas, 7) 
šmotas, 9) tartum, 13) kalbės, 15) žmoni
jos nelaimė, 16) koks upių vanduo, 18) 
veiksmažodis, 19) įvardis.

Gulsčiai: 2) jungtukas, 8) beasmenis 
veiksmažodis, 9) ko žmonės nesigaili, 10) 
senovės miestas, 11) kūno dalis, 12) 
paukštis, 14) blogas įpratimas, 15) nelai
mė, 16) pabaiga, 20) urvas.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 66.
Atsiuntė A. Leipus iš Utenos.

Perskaityti ratu aplink: 1) lempos da
lis, 2) skautų vyresniškumo laipsnis.

Perskaityti į vidų: 1) mokslo priemo
nės, 3) žiauriausias dalykas, 4) žvėrių ka
lėjimas, 5.) produktas, 6) gyvulys, 7) me-

daus vieta, 8) kelias per upę, 9) medžio 
dalis, 10) senov. Graikijos gyventojas, 11) 
dantis, 12) paukštis turi, 13) senovės 
ginklas. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 67.
Atsiuntė vyr. pusk. M. Antaniškis iš 

Panevėžio.
Pašte, vis; kur, saga; kinais, slinkt; 

rauta, jis; ša, turėsi; ta, soda.
Imkite iš eilės po du žodžiu ir iš jų 

sudarykite naujus. Nauji žodžiai turi 
reikšti: 1) kaip žmonės Dievą vadina? 2) 
daržovė, 3) skautų vyresniškumo laips
nis, 4) valstybė Europoje, 5) vaisius, 6) 
daiktas skautams-ėms reikalingas (daug.).

Iš naujų žodžių pirmųjų raidžių išeina 
metų dalies pavadinimas.

Užd. vert. 2 tašk.

Skyrių veda vyr, skilt. H. Rudzinskas.

Užd. nr. 68.
Atsiuntė P. Krasnickis iš S. Kalvarijos.

Perskaityti stačiai: 1) senovės žemai
čių ginklas, 2) žiemos susisiekimo prie
monė, 3) automobilio dalis, 4) tėvų my
limas, 5) vyr. vardas, 6) žmonių nelaimių 
priežastis, 7) Lietuvos miestas.

Gulsčiai: 1) plaukams gražinti įran
kis, 2) skautui reikalingas daiktas, 3) di
delė nelaimė, 4) ugniai reikalingas, 5) 
valgis, 6) pramogos vieta, 7) paukštis.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 70.

Atsiuntė R. Bakevičiūtė iš Utenos.
Šarada.

Brangią medžiagą paimk, 
Vieną raidę iš jos trink — 
Tuomet miško dalį gausi 
Kurioj vasarą džiūgausi. 
Pirmą raidę jei atimsi. 
Ir jos vieton kitą dėsi 
Stiprią medžiagą turėsi. 
Jei dar vieną prirašysi 
Švaros daiktą krautuvėj prašysi. 
Vieną raidę dar pakeisi — 
Užsienin važiuojant 
Pinigus mokėti eisi.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 71.

Atsiuntė J. Vilčinskas iš Vilkaviškio. 
Šarada.

Ginklas be raidės vienos — 
Kraštas ugnim suliepsnos.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 72.

Atsiuntė A. Limontas iš Telšių. 
Šarada.

Baltijoje paplaukyk 
Salos vardą užrašyk. 
Mane perskėlęs per pus 
Gausi tikrai du žodžius: 
Pirmas — klausimas toksai, 
Kurį pažįsti tu gerai. 
Antras — paukštis gan gražus, 

. Turi didelius nagus.
Pirmą ir trečią skiemenį skaityk, 
Žmonijos nelaimę matyk.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 69.
Atsiuntė N. Š. iš Zarasų.

Šarada.
Esu miestas Lietuvos, 
Buvau ir būsiu visad jos. 
Pusiau mane padalysi — 
Kūno dalį pamatysi.

Užd. vert. 1 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.

Užd. nr. 57.
1 A K
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Užd. nr. 58.

Užd, nr. 59.
Maišas, raišas.

Užd. nr. 60.
Stačiai: finka, 2) tvarka, 3) ausis.
Gulsčiai: 1) fetra, 4) naras. 5) smala.

Užd. nr. 61.
1) Termometras, 2) arena, 3) Formoza, 

4) Vitaminas, 5) pantera, 6) Klara.
Užd. nr. 62.

Aulas, autas, butas, batas, baras, ma
ras, mažas.

Šį užd. galima ir kitaip spręsti.
Užd. nr. 63.

Šarka, arka.
Užd. nr. 64.

Kubas, Kuba.

UŽ UŽD. Nr. Nr. 39 — 56 SPRENDIMUS 
GAVO:

14 tašk.: T. Aleškavičius, St. Maska- 
liūnas, V. Adomavičius, V. Šatinskas, V. 
Paliušis, A. Andrulis, J. Gutmanas, Vik
ruolis, V. Kružikauskas, Zigzagas, L. My
kolaitis, M. Milaševičius, Ste-Pilis, C. Sta- 
kionis, A. Savickas, K. Slavinskas, A. 
Leipus, J. Čepulis, Ge-Vytis, P. Sirgedas, 
K. Kiaunė, L. Žigaras, G. Užupys, B. 
Stundžia, J. Valakas, J. Vilčinskas, J. 
Klimavičius, N. Šalna, V. Baltutis, A. 
Gustaitis, J. Antanas, K. Damijonaitis, J. 
Kemeža, L. Žėruolis, V. Miliūnas, Sa- 
mon-Ar, A. Stelmokas, K. Kraujalis, J< 
Banaitis.
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/ŠACHMATAI į
Skyrių veda VI. Vasiliauskas.

UŽDAVINIAI. 
Nr. 8.

Adolpf Anderssen.
Juodieji: Ke3; Že5, c3, f4, f7.
Baltieji: Kg2, Bal, Bd4, Rf6, b3, b4, 

c2, e2, f3.
Matas trimis ėjimais.

13 tašk.: R. Valiukaitė, Kaunas, V. p. 
Br. Sasnauskas, V. p. M. Antaniškis, B. 
Adomavičius.

12 task.: V. Tutlis, V. Statkevičius, K. 
Dvelys, Sanom-Ar, V. Federavičius, vyr. 
pusk. A. Pliauškys, J. Bučinskas, A. 
Karklinis, V. Dilka, M. Kliūčius, J. Būga, 
L. Gavėnas, S. Gadliauskas, A. Stepa
nauskas, G. Orentas, Lumatis.

11 tašk.: P. Kazlauskas, B. Mačiulis, 
L. Bučinskas, L. Baltuška, V. Stapulionis, 
K. Gudrimas, E. Daujotas, B. Jozėnas, M. 
Preisas, A. Limontas, V. Katarskis.

10 tašk.: A. Matukonis, R. Bakevičiū- 
tė, A. Liutkus, L. Gaižutis, B. Liutkevi
čius, B. Petronis, V. Kubilius, P. Raulu- 
šaitis, S. Kimeris, J. Motiejūnas, J, Vait
kevičius.

9 tašk.: A. Karnilavičius, A. Ryger
tas, S. Kėvličas, Žu-tifras, E. Martyšius, 
P. Enskaitis.

8 tašk.: V. Vansevičius, J. Sakalauskas.
7 tašk.: J. Petronis.
6 tašk.: V. Šukys.
5 tašk.: V. Cicėnas.
4 tašk.: Kregždė, V. Kerbelis,
3 tašk.: K. Astrauskas, J. Bružas.
1 tašk.: A. Stankevičius.

UŽ UŽD. NR. NR. 57 — 64 SPRENDI
MUS GAVO:

14 tašk.: J. Stuobris, J. Bučinskas, K. 
Slavinskas, K. Damijonaitis, J. Vilčins
kas, Sanom-Ar, K'. Dvelys, T. Aleškavi- 
čius, J. Gutmanas, V. Šatinskas, V. Kru- 
žikauskas, K. Kiaunė, V. Adomavičius, 
A. Andrulis, P. Sirgėdas, F. Tutiis, Ge- 
Vytis, J. Kemeža, V. Statkevičius, B. 
Stundžia, J. Antanas, A. Valiukaitė, Kau
nas, K. Buišas, V. Miliūnas.

11 tašk.: Ste-Pilis, S. Petrauskas, vyr. 
pusk. A. Pliauskys, Vikruolis, vyr. pusk. 
M. Antaniškis. L. Žigaras, V, Ignatavi
čius, A. Senkus, J. Čepulis, K. Kubilius,
A. Leipus, A. Valiukas, Andų Kondoras,
B. Sasnauskas, St. Kimeris.

10 tašk.: K. Petronis, A. Karklinis.
9 tašk.: R. Bakevičiūtė.

Nr. 9.
S. L o y d.

Juodieji: Kfl, e5, g5.
Baltieji: Kdl, Bh7, Že4, Žhl, e3.
Matas keturiais ėjimais.

Vertinamas 3 taškais.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 3 sprendimas.

Juodieji: Kd5, Rd2, b3, b6, e3 ir g6.
Baltieji: Kc8, Rd8, Žb5, Vbl, a4.
Matas trimis ėjimais.
1. Žb5—d6 kur norint
2. Vbl—e4
3. Ž arba Rx.

Užd. nr. 4 sprendimas.
Juodieji: Ke4, Vf7, Bd8, Ral, d3, f2. 
Baltieji: Kfl, Vg3, Rh8, Bc5, c2, g4. 
Matas dviem ėjimais.
1. Rh8—d4 kur norint
2. V, B arba c2 : d3x.

Užd. nr. 5 sprendimas.
Juodieji: Ke6, Rc4, e7.
Baltieji: Kg7, Va4, Rf4, c5, e2.
Matas trimis ėjimais.
1. e2—e4 Rc4—b2
2. Va4—dl kur norint.
3. Vdl—g4—d5x.

Užd. nr. 6 sprendimas.
Juodieji: Ke4, e3, b4, c6, e6.
Baltieji: Kg3, Bh8, Rb3, Rf6, Žb5, Žd5. 
Matas dviem ėjimais.
1, Bh8—d8 Ke4—d3 arba kitaip.
2. Žd5—c3x arba Rb3—c2x.

Užd. nr. 7 sprendimas.
Juodieji: Kg6, h4, h7.
Baltieji: Kg4, Bh8, Rh6, Re6, f6, h3. 
Matas trimis ėjimais.
1. Re6—d5 Kg6:f6
2. Bh8—d8 kur norint
3. Rh6—g5x arba Bh8 : h7x.

8 tašk.: J. Šileris, V. Pileckis, S. Gad
liauskas, P. Raulušaitis, V. Kubilius, J. 
Vaitkevičius, M. Kliūčius, G. Orentas, A. 
Limontas, G. Užupys.

7 tašk.: J. Račylas, P. Pakalniškis.
6 tašk.: Linksmoji Kregždutė, Senjori

ta Žaibas, A. Kazlauskas, V. Federavi
čius, B. Jozėnas, K. Gaudrimas, E. Dau
jotas, M. Preisas, V. Zelinskis.

5 tašk.: Kregždė.
4 tašk.: P. Enskaitis.
3 tašk.: V, Želnis.
1 tašk.: J. Vaičys, A. Marozas.

PRANEŠIMAI.
Kaunui: užskaičiau.
Ste-Piliui: laiško negavau. Tikėsiu, 

parašyk ar visus išsprendei.
J. Vaitkevičiui: užskaičiau 11 taškų.
Sanom-Ar: užskaičiau 13 taškų.
Visiems: uždavinių sprendimus

siųsti iki š. m. gegužės 25 d.

Filidaro gynimas. (Tąsa)
U e2—e4 e 7—e5
2. Žgl— f3 d7—d6
3. d2—d4 Žb8—d7

Ėjimas amerikiečio Chenema, ginan
tis pėstininką e5.

4. Rcl—g5 Rf8—e7
5. Rg5:e7 Vd8:e7
6. Žbl—c3 Žg8—f6
7. Vdl—d2 0—0
8. 0—0—0.

Baltieji stovi laisviau.

1. e2—e4 e7—e5
2. Žgl—f3 d7—d6
3. d2—d4 Žb8—d7
4. Rfl—c4 c7—c6

1 ai gina lauką d5 ir padaro išėjimą 
rikiu.

5. Rcl—g5 Vd8—c 7
Po 5...........Vd8—b6; 6. Rc4—b3 val

dovė užimtų kiek atidengtą poziciją.
6. c2—c3 Žg8—f6.

Jeigu 6......... .. h7—h6, tai 7. Rg5—
h4; tai vargu ar būtų juodiesiems kokio 
patogumo.

7. Žbl—d2.
Juodiesiems nelengva yra gauti kontr- 

žaidimas. Žinomą grąsinimą baltiesiems 
rodo tolimesniu ėjimu Žf6:e4 arba drąsus 
manevras h7—h6, Rg5—h4, g7—g5.

Dviejų žirgų debiutas.
1. e2—e4 e 7—e5
2. Žgl—f3 Žb8—c6
3. Rfl—c4 Žg8—f6

4. Žf3—g5 ..........
Baltieji nori sukliudyti priešininko iš

sivystymui ir šio tikslo dėliai aukoja ėji
mą.

4............. d7—d5
5. e4:d5 ..........

Kad baltųjų užpuolimas turi tikslą, 
matyt iš sekančių ėjimų 5..............Žf6:d5,
ir, būtent, 6. Žg5:f7, Ke8:f7; 7. Vdl—f3 + , 
Kf7—e6; 8. Žbl—c3, Žc6—e7; 9. d2—d4, 
c7—c6; 10. Rcl—g5 su sekančia ilgąja 
rokiruote. Juodieji negali nuvesti į gerą 
vietą savo karaliaus, baltieji bokštai 
greit pradeda aktingą dalyvavimą žaidi
me. Jeigu vieton 8...........Žc6—e 7 sektų
8...........Žc6—b4, tai baltieji loštų 9. Vf3
—e4! (rekomenduota Leongardto), 9..........
c7—c6; 10. d2—d4.

Tokiu būdu auka figūros už porą pės
tininkų matyti yra pagrįsta.

5.  ............. Žc6—a5
6. Rc4— b5 c 7—c6

Kad pasiliktume ataką į 6. ..... Rc8 
—d7 sektų 7. Vdl—e2.

7. d5:c6 b7:c6
8. Rb5—e2 h7—h6
9. Žg5—f3 e5—e4

10. Žf3—e5 ..........
Ateityje žirgas bus sustiprintas pės

tininkais. Tąsa 10...........Vd8—d4; 11.
f2—f4, Rf8—c5; 12. Bhl—fl baltiems ne
pavojinga, nes jie dabar varo juodas figū
ras pagalba c2—c3 ir d2—d4 arba 
b2—b4.

10........... Rf8—d6
11. d2—d4 Vd8—c 7
12. Rcl—d2! ..........

Naudodamies iš blogos padėties žir
go a5. Prie 12........... Rd6:e5; 13. d4:e5,
Vc7:e5; 14. Rd2—c3 baltųjų padėtis būtų 
puiki.

12............... Ža5—b 7
13. Že5—c4 Rd6:h2
14. Rd2—e3 Rh2—f4
15. Žbl—c3.

Padėtis pilna gyvumo. Baltųjų pozi
cija yra kiek, geresnė.

Skautišky reikmenų Tiekimo skyriuj 
jau galima gauti skautiškų anklodžių 
po 33 litus, gatavos uniformos ir pala

pinėms brezento plotis 90cm.

„VILNIAUS“ «p. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 2. Tel. 776 Karo cenzūros leista.
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