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netus .. Kuom — nesiklauskit, nes nesa
kysiu!...

— 6 Klaipėdos skautai su savo vėlia
va, rugpiūčio mėn. 1 — 15 d. pėsti pa
darė kelionę: Klaipėda... — Ukmergė...— 
Širvintai... Tikslas — išmokti gerai lie
tuvių kalbos. J. L.

Laužrs Rietavo padangėje.

Iš musų gywemmoE
Sktn. Čečeta Kaune.

Buvusis vyr. sk. štabo narys, dabar 
esąs Lietuvos atstovybėj Vienoje, rug 
sėjo mėn. pradžioje buvo atvykęs į Kau
ną. Lankėsi vyr. sk. štabe ir matėsi su 
skautų vadais. Sk. Čečeta labai aktyviai 
domisi mūsų skautų reikalais.

Pagerbs Vyt. D. jub. ruošėjus.
Vytauto Didžiojo komitetas specialiu 

raštu kreipėsi i vyr. sk. štabą, prašyda
mas surinkti žinių ir jam pranešti, kokie 
kautai yra labiausiai pasidarbavę ruo

šiant 1930 m. Vytauto Didžiojo minėjimą, 
nešant jo paveikslą, organizuojant sto
vyklas, iškilmes ir t. t. Esą manoma, pa
sižymėjusius pristatyti apdovanoti Vy
tauto Didžiojo ordino medaliais.

Tuo reikalu vyr. sk. štabas išleidžia 
tuntininkams aplinkraštį.

Pasikeičia reikalų vedėjas.
Sktn. B. M a n t v i 1 a, beveik dvejus 

metus buvęs vyr. sk. štabo reikalų ve
dėju, tas pareigas nuo rugsėjo mėn. ap
leidžia. Tačiau jis palieka aktyvus ir 
svarbus vyr. sk. štabo bei ,,Skautų Aido“ 
bendradarbis. Sk. Mantvila nori daugiau 
atsidėti savo studijoms universitete.

Reikalinga registracija.
Kiekvienas skautas-ė visada yra pa

siruošęs padėti artimui. Kartais tą savo 
gilią pareigą skautas gali atlikti mažu 
darbeliu, kartais jam yra progos tą įvyk
dyti ir svarbesniu darbu. Pasaulyje yra 
tūkstančiai skautų-čių, kurie turėjo svar
bios Drogos laiku suteikti nelaimėje esan
tiems žmonėms pagalbos, kad šie nepra
rastų savo gyvybės. Tokj žygį atlikęs — 
išgelbėjęs kieno gyvybę — skautas pri
valo kukliai pasišalinti: jis negali ne tik 
priimti kokių dovanų, bet jis neturi su
tikti prisiimti ir padėkos. O jei jis yra 
čia nepažįstamas, tai turi pasišalinti net 
nepeši įstatęs. Tuo pabrėžiamas žygio kil
numas. Bet skautų organizacijos tokiems 
pasižymėjusiems skautams turi specialius 
ženklus, medalius ar kryžius už gyvybės 
išgelbėjimą.

Jau net keliolika mūsų skautų-čių 
yra apdovanoti kryžiais. Teko patirti, 
kad kur kas yra daugiau tokių pažymė
tinų žygių. Tuntininkai ir draugininkai 
malonės surinkti tikslias žinias apie tuos 
įvykius ir pranešti vyr. sk. štabui.

Psk. V. Čepas grįžo.
Š. m. rugpiūčio mėn. 14 — 28 d. Lat

vijoj prie jūros ir ežero Gazesers įvyko 
Gillwel kursų stovykla. Tai jau antroji 
iš eilės .tokios rūšies stovykla Latvijoje. 
Kursams vadovavo skautininkas B a li
pu r v i n š ir jam pagelbėjo skautininkai 

Klatnieks ir Dunsdorfs, Ištisą 
eilę pašnekėsiu ir užsiėmimų pravedė 
daugelis kitų vadovybės kviestų skauti
ninkų ir šiaip savo srities specialistų. 
Kursantai — jų buvo viso dešimt — sto
vyklavo padalinti į dvi skiltis.

Šioj stovykloj dalyvavo ir vienas Lie
tuvos Sk. Sąjungos narys — pask. V. 
Čepas, kuris, stovyklai pasibaigus grį
žo į Kauną. Čia jis toliau atlikinės teo- 
retiškąją kursų dalį.

Taip pat iš kursų.
Šio mėnesio 5 d. iš Prancūzijos grįžo 

sktn B. Mantvila, kuris ten praleido 3 
savaites ir dalyvavo ,,Scouts de France ‘ 
organizacijos aukštesniųjų skautų vadų 
kursuose — stovykloje Chamarandoje, 
netoli Paryžiaus, ir vėliau pas „Eclai- 
reurs Unionistes de France“ jų skautų 
vadų stovykloje — kursuose Cappy at
liko skautų instruktoriaus kursų praktiš
ką dalį. Cappy ir Chamarandos stovyk
los yra Anglijos skautų Gilwell kursų 
skyriai. Be to, sktn. B. Mantvila buvo 
nuvykęs į Nicą susipažinti su ten esan
čio tarptautinio skautų židinio vei
kimu. Kitame ,,Skautų Aido“ numeryje 
sktn. B. Mantvila duos platesnių savo 
kelionės įspūdžių.

Skautai prie Nemuno žiočių...
Neseniai įsikūrę Šilutės vidur, mokyk

loje skautai po vasaros atostogų pradėjo 
dirbti pilnu tempu. Skautų skiltis išsirin
ko elnių vardą ir ruošiasi į III-jį skau
tų patyrimo laipsnį. Nutarė greitu laiku 
įsigyti skautišką uniformą ir užsiprenu
meruoti ,,Sk. Aidą“! Sueigos įvyksta vie
ną kartą savaitėje.

Pasktn. V. Delininkaitis.
GIEDRAIČIAI.

— Giedraitiškiai pasiryžę įsteigti savo 
muziejų, arba surinktus eksponatus (jei 
jų bus mažoka) atiduoti Ukmergės tunto 
rengimam muziejui.

— Vasarą smarkiai, korespondavo ■, I 
Alionių „Gedimiųo Pilies" dr-vės drau
gininkas. Gavo laiškelių 57, išsiuntė tru
putį mažiau...

— Giedraičių skautų draugovė didė
ja. Buvo 16 skautų, dabar jų bus apie 3 
„desėtkus"...

— Jeigu kaip, tai kurią dieną gali pa
sirodyti Giedraičių ežere ir pora jūros 
skautų...

— I liūtų skiltis ruošiasi II p. 1. 
egzaminams. Liūtai paskutiniais metais 
daug nuveikė, tik senas liūtas, baigęs vi
durinę mokyklą, pabėgo. Liūtai to neži
nojo . Cha... cha...

— Briedžiai (tik žinokit, kad Ukmer
gės vyrai!) mano rudenį kuom tai nuste
bint tuntą, draugus, vadus ir kitus vie-

Liepos m. 31 d. Rietavo ir apylinkės 
skautai suruošė tradicinį savo 1 a u- 
ž ą Kalakutiškės miške. Be skautų tenai 
atvyko ir plati visuomenė — apie 400 
žmonių.

1.’ vai. prasidėjo skautų įvairios lenk
tynės, žaidimai ir kitos įvairios pramo
gos. 20 vai. skautai prie laužo pasiruošė 
sau vakarienę. Gardžiai pavakarieniavę, 
skautai pradėjo paskutinę ir pačią įdo
miausią dalį — laužą. Čia skautai tarsi 
iš naujo atgimsta — čia jie, rodos, yra 
gimę ir užaugę.

Laužas pradedamas raketa — miškas, 
laužas, stovykla. Vėliau skautiškos dai
nos, žaidimai, monologai ir pašnekesiai. 
Ir galop iškilmingai įnešama tautinė vė
liava, — skautai saliutuoja, dalyviai nu
siima kepures ir, rodos, prie laužo vis
kas įspūdingai apmiršta, — kada išky
los vadas skautas vytis mok. J. Lauri
naitis prabilsta mūsų dainiaus kun. Mai
ronio žodžiais: „Atsibus Tėvynės sūnūs 
didžią praeitį atminę, pagimdys vargai 
galiūnus, ugnimi uždegs krūtinę...". To
liau sakė, tėvynė atbudo, laisvė iškovo
ta ir apginta nuo priešų, bet nėra pilnai 
dar užtikrinta tėvynės laisvė be mūsų 
pačių darbo ir aukų...

Vėliau išsirikiavo pusračiu gražus bū
relis vilkiukų ir paukštyčių, kurie davė 
įžodj ir pasižadėjo būti tikrais tėvynės 
mylėtojais, — mylėti Dievą, Tėvynę ir 
sulig išgalės kiekvieną dieną stengtis pa
daryti bent po vieną gerą darbelį. Tiems 
pažadams sutvirtintii užgiedotas Tautos 
himnas ir giesmė „Marija, Marija!“...

Visuomenė išsiskirstė namo labai pa
tenkinta tais mūsų jaunimo darbais.

Skavytis.

„Lapė“, vakaras ir pasai.

Krakių D. L. K. Kęstučio dr-vės „la
pinų skiltis VIII-1 d. pradėjo leisti savo 
laikraštėlį „L a p ė“. Jis turi 8 — 12 psl. 
Kaina 10 — 20 cnt. Soausdinamas kalki
niu popierių. Redaktorius „lapinų" skil- 
tininkas A. Urba. „Lapės“ išėjo 2 nr. ir 
toliau žada eiti kas mėnuo.

Kęstučio dr-vės skautai VIII-21 d. su
rengė savybės vakarą. Programa susidė
jo ti’r iš skautiškų dalykų ir ją išpildė 
gana puikiai skautai ir vilkiukai. Vilkiu
kai parodė keletą įdomių piramydžių. 
Dabartinis vilkiukų vadas skilt. Alf. 
Alekna yra prityręs ir todėl puikiai iš
lavina mažuosius piliečius.

Geležinio Vilniaus Fondo dieną (VIII. 
28 d), mūsų skautai-ės irgi tinkamai pa- 
sidaicavo: išplatino per 500 Vilniaus pasų 
ir tiek pat ženkliukų. Vakare suruošė 
viešą vakarą, į kurį įėjimas buvo gali
mas tik su Vilniaus pasais ir ženkleliais, 
kurie neturėjo, galima buvo nusipirkti 
vietoje. Pelnas buvo skiriamas Geleži- 

• niam Vilniaus Fondui. Senas lapinas^

Viršelyje — Petro Babicko foto: Sudiev vasara

„Skautų Aidas“ iliustruotas Lietuvos jaunimo laikraštis.
Išeina kiekvieno mėnesio 1 d. ir 15 d. — Redakcinė komisija — 

Jurgutis, sktn. M. Martinaitis, 
H. Rudzinskas.

sktn. Ant. Saulaitis, sktn. Vyt. 
sktn. B. Mantvila, vyr. skltnKaštuoja: metams 6 Litai, pusei metų 

ir paskiras numeris — 30 centų
— 3 lit. 50 et.

— Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo 
turinį neatsako.

ir už skelbimų Red. ir adm. adresas: K 
bės a. 4, tel. 40-71.

aunas N e p r i k 1 a u s o m y -
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SR-5.llIl.*5AIDAS
17-18 (98-99) nr. Kaunas, 1932 m. rugsėjo mėn. X metai

SVEIKOS, SVEIKI SUGRĮŽĘ I
Skamba ir aidi širdingi pasisvei

kinimo žodžiai mokyklose, gatvėse 
ir namuose... Ilgai nesimatę, vieni 
kitų išsiilgę vėl susirinkot draugėn ir 
maloniai spausdami kairiąsias linkite 
vieni kitiems daug tyraus džiaugsmo, 
daug laimės. Gražios gamtos glūdu
moj atsigaivinę, jėgų susikaupę ir 
saulės spinduliais apsikaišę sugrįžot 
jūs skaisčių vilčių, naujų pasiryžimų 
kupini tęsti savo darbo mokyklų 
suoluose ir skautų būreliuose.

Vasaros poilsio visi buvot reikalin
gi. Tikime, kam nuo ilgo sėdėjimo 
ir įtempto darbo buvo sunykusi svei
kata, pasitaisėt — sustiprinot savo 
dvasią ir kūną, šitai padaryti turėjot 
daug gražios progos ar tai būdami 
stovyklose, ar kelionėse ar jus mylin
čių artimųjų ir pažįstamų draugijoj. 
Manome, kad įvairios vietos ir žmo
nės savo gyvenimu suteikė jums to, 
ko neradot ir nerasit jokiuose raštuo
se. Tikime, kad jūsų atmintyje paliko 
daug ne tik krašto, bet ir žmonių 
gyvenimo paveikslų, paveikslų, kurie 
gyvomis spalvomis vaizduoja mūsų 
krašto gyvenimą. Tie paveikslai, tiki
me, paskatins ne vieną dar daugiau 
dirbti, dar labiau pamilti mūsų gra
žią šalį, duos impulso dar didesniu 
pasiryžimu ruoštis ir savo laiku pa
teisinti visų mūsų darbui prijaučian
čių ir remiančių viltis.

Ta proga tebus leista man pareikš
ti jums kaikuriuos vyresniųjų jūsų 
vadų pageidavimus ir širdingus lin
kėjimus. Dauguma jūsų esate mo
kyklų mokiniai kartu gi ir mūsų orga
nizacijos nariai. Vadinasi, jūsų laukia 
dvejopas darbas, lygiagretus darbas 
— krypstantis ta pačia linkme į vie
ną tikslą. Tasai tikslas visiems gerai 
žinomas: būti gerais sūnumis — duk
romis Aukščiausiojo garbei ir Tė
vynės naudai. Visų pirma jūs esate 
mokiniai, paskui skautai, šitai pra
vartu gerai įsidėmėti ir suprasti. Ku
riam tada darbui turėtumėt pašvęsti 
daugiau jėgų, kurios lygiagretės va
roma vaga turi būti aiškesnė, gilesnė?

Į tą klausimą rasite atsakymą musų 
dekaloge:

Skautas sąžiningai atlieka visas 
savo pareigas. Pareigos išplaukia iŠ 
prisiimto ar pavedamo darbo. Be to, 
ir pareiga pareigai nelygu — svar
besnė ir pirmesnė tiesioginė—pagrin
dinė pareiga. Jums, kaipo moki- 
niams-ėms, tiesioginė pareiga—moki
nio pareiga. Vadinasi, pirmoje vietoje 
mokykla — mokinio pareigos, antro
je vietoje organizacijos — skauto 
pareigos. Blogas mokinys — netikęs 
skautas.

NesiblaŠkykit, nenorėkit peranksti 
pasidaryti dideliais veikėjais, savo 
kampo garsenybėmis. Kas nori duo
ti kitiems — pats privalo daug turė
ti duodamo. Mokykla duoda to, kas 
ateity bus reikalinga. Imkit viską, 
kas duodama, nors kartais ir ne visai 
numanot kuriam reikalui teikiamas 
žinias sunaudosit. Realus gyvenimas 
daug daugiau patiekia kiekvienam rei
kalavimų negu atrodo mokyklos suole 
besėdint. Atsiminkit seną romėnų prie
žodį: — non scholae, sėd vitae dis- 
cimus! Taip, gyvenimui, savo svajo
nėse kuriamam ateities gyvenimui 
mokomės! Taigi, mokykimės, pažin
kime, studijuokime, nes be šito nie
ko didesnio sukurti nepajėgsime. 
Ak, kaip dažnai malonus jausmas širdis 
kutena, kada girdime sakant: — Lie
tuvos skautija gali ir privalo pasi
daryti jaunuoju avangardu tolimesnė
je mūsų valstybinio, tautinio ir dvasinio 
atgimimo eigoje! Taip, gali ir privalo 
tik . . . rimtai mokslo žiniomis šar
vuota. Ar ne tą kelią rodė ir kvie
tė eiti visus didysis mūsų Naujosios 
Lietuvos atgimimo pranašas Maironis?

Taip, mokyklos niekas negali at
stoti ir neatstos. Skautų organizaci
ja tik papildo tai, ko neapima moky
kla, — tai praktiško, ne teoretinio, 
auklėjimo įstaiga. Tik mokamai su
derintas mokyklos ir skautų organi
zacijos darbas paruoš žmonių, žmo
nių, kokių taip dar visur stinga.

Stenkitės, mokytis pagrindiniai 
rimtai ir tinkamai savo jėgoms. Tuo 
tikslu sudaryk sau tobulinimosi planą, 
kad žinotum, kur yra pradžia, 
kur vidurys, kur tavo mokslo ribos. 
Be tokio plano darbas bus be tvar
kos, o be tvarkos neįgysi moksle 
pamatingumo. Neužmiršk, kad tavo 
mokymosi planas yra mokyklos pro
grama, jos laikykis, patariamas pa
pildyk. Kaip gi dažnai šito nesilai
koma! Trečios — ketvirtos klasės 
mokinys griebia „studijuoti“ didžiųjų 
filosofų raštus, istorijos, teisės ar net 
medicinos veikalus, neturėdamas iš 
tų sričių pagrindinių — programinių 
žinių. Tai yra smerktina.

Nereikia pamiršti, kad mokslo ži
nių nepakanka, reikia, kad jūsų va
lia, jūsų geri palinkimai stiprėtų ir 
augtų. Čia daug padės skautų or
ganizacija. Ji nurodys jums, kuriuo 
keliu eiti, kad išaugtumėt sveiki 
kūnu ir dvasia žmonės, žmonės pil
ni energijos, patvarūs, mokanti dirb
ti, teisingi, dori, suprantantieji pareigą 
ir jaučiantieji garbę.

Mylimieji, kiekvieną darbą dirbdami 
nepamirškit dar vieno dalyko: Nie- 
kumet nepasitenkinkit ir geriausiais 
darbo rezultatais! Jei pavyks pakilti 
aukštai, pasirodyti geresniu — kilk 
dar aukščiau, siek dar didesnio to
bulybės laipsnio! Ir, jei tą sugebėsi, 
tik tuomet galėsi drąsiai žiūrėti atei
tie, kaip sakalas tolimąsias erdves 
pasiekti. Tarki sau kartu su poetą: 
aš aukštyn turiu vis kopti, aš tolyn 
turiu vis žvelgti. Tai turi būti jūsų 
šūkis, šūkis tų, kurių širdyse ir žy- 
driaspalvėj vėliavoj įrašyti gražiausi 
visų žodžių žodžiai: Dievui, Tėvynei 
ir Artimui!

Nuoširdžiai linkime, kad šiais me
tais, kaip mokslo, taip ir organizaci
jos darbe visoms kliūtims nugalėti 
priemonė būtų savigarba. Gerbian
tis save daug gali — jį gerbia, juo 
didžiuojasi visi.

Vyr, sktn. S. Ž u k a i t i s.
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Dievo ir Tėvynės dainius.
(ProL prel, Jonas Mačiulis-Maironis 1862,X.2i— 1932.VI.2).

Didysis mūsų poetas Maironis 
dažniausiai yra vadinamas mūsų tautiško 
atgimimo dainius. Taip jį vadindami, 
mes norime pabrėžti, kad jo kūryboje 
vyrauja mūsų tautiško atgimimo moty
vai, kad jo dainos buvo skiriamos mū
sų tautai žadinti ir kelti joje tėvynės 
meilę. Toks Maironio kūrybos apibūdi
nimas yra, gal būt, ir teisingas, tačiau 
nepilnas. Ir iš tikrųjų, jeigu Maironis te
būtų tik mūsų tautiško atgimimo dainius, 
tai jo kūryba mums, laisvosios Lietuvos 
žmonėms, šiandie būtų jau pasenusi, ne
beįdomi, nes Maironio pranašautoji lais
vė jau įgyta. Taip kai kurie mūsų jau
nieji poetai ir mano. Tačiau toks many
mas yra klaidingas, ir jis kyla dėl to, kad 
mes neteisingai suprantame Maironio 
kūrybos idėjas.

Svarbiausios Maironio kūrybos idėjos 
— Dievas ir Tėvynė. O šios idė
jos ne savaime atsirado Maironio kūry
boje, bet jas iškėlė gyvenamasis laiko
tarpis. Juk M. kūrė „Aušros“, „Šviesos“, 
„Žemaičių ir Lietuvos Apžvalgos“ ir „Tė
vynės Sargo“ laikais. Tuos gi laikus 
trumpai galim apibūdinti kaipo religiško 
ir tautiško sambrūzdžio laikus. Lietuviai 
energingai kovojo su rusais, kurie kėsi
nosi griauti katalikybę ir lietuviškumą. 
Kadangi anais laikais mūsų liaudyje buvo 
stipresnis religinis, negu tautinis instink
tas, tai ir visa ano meto mūsų liaudies 
kova su rusų valdžia buvo labiau reli
ginio pobūdžio. Ir mūsų liaudis kunigą 
labiau gerbė, brangino ir vertino, negu 
kurios kitos profesijos žmogų. Lietuviai, 
leisdami savo vaikus į mokslą, norėdavo 
iš jų susilaukti kunigų. To paties, žino
ma, iš savo Jonuko laukė ir Mačiuliai, 
turtingi betygališkiai ūkininkai. Tas jų 
noras ir įvyko. Nors Jonas Mačiulis bai
gęs Kauno gimnaziją ir buvo įstojęs į Ki
jevo universitetą, tačiau juo buvo nepa
tenkintas ir po metų įstojo į Kauno ku
nigų seminariją. Ją pabaigęs išvažiavo į 
Petrapilio dvasinę akademiją. Pabaigęs 
akademijos mokslus teologijos magistro 
laipsniu, J. M. sugrįžo į Kauno kunigų 
seminariją mokyti. Iš semįinarijos jis bu
vo pakviestas į Petrapilio dvasinę aka
demiją profesoriauti. Iš Petrapilio sugrį
žo į Kauną ir čia buvo kunigų semina
rijos rektorium. Tas atsakingas pareigas 
ėjo ligi pat savo mirties.

Taigi, aukštos ir atsakingos dvasinin
ko pareigos taip pat turėjo didelės įta
kos Maironio kūrybai. Jos dar stipriau 
ir griežčiau padėjo M. formuluoti savo 
kūrybinius idealus. Be abejo, jos turėjo 
ir neigiamos įtakos jo kūrybai. Maironis, 
pasinėręs į pedagogiką, maža beturėjo 
laiko, o, gal būt, ir taip reikalingos poe
tinei kūrybai nuotaikos. Be to, kunigų 
seminarija ir akademija jį gerokai ati
traukė nuo mūsų liaudies, nuo jos vargų. 
Todėl liaudis bei jos dvasia labai silpnai 
atsispindi M. Kūryboj. M., arčiau susidur
damas su mokslus einančia jaunuomene 
ir inteligentais, jiems labiau taikė savo 
poeziją ir, reikia pažymėti, jog Maironis 
tiek savo asmenybe, tiek savo kūryba la
bai stipriai veikė lietuvių moksleivius ir 
inteligentus, M. stipriai jautė gyvenamo
jo laiko dvasią, gyvai ją sugebėjo iš
reikšti savo kūryboj ir tuo būdu veikti 
atbundančios Lietuvos jaunuomenę.

Maironis atbundančios Lietuvos jau
nuomenę dar ir tuo žavėjo, kad jis labai 
vykusiaii formulavo jos idealus. Kaip jau 
minėjom, svarbiausi M. kūrybos idealai 

Dievas ir Tėvynė. Tik jų siekdamas žmo
gus gali būti laimingas. Poeto širdies že
miški troškimai nepatenkina:

Jei žemė kada širdį man ir viliojo,
Tai jos neišpildė maldos: —

sako poetas, nes
„Tarp žemės sapnų ji ko kito ieškojo, 
Ko čia neatras niekados".

Todėl jo širdis krypsta į Dievą:

Aukščiausi davei širdį man begalinę, 
Ją vienas suprasti gali;
Tu vienas gali atgaivinti krūtinę,
Kad kryžkeliais žūna baili.

Tu vienas esi nemeluota grožybė, 
Kurs amžiais be vakaro švies!
Ir Tau tik vienam, Amžinoji Teisybe, 
Visi pajautimai širdies!

Ir skausmo valandą poetas pataria 
kreiptis į Aukščiausiąjį su malda, nes: 
„Kaip balsimas sopulį kūne ramina, 
Ir ugnį gesina ir gydo žaizdas, 
Taip alpstančią širdį malda atgaivina 
Ir gydo kančias paslapčiausias visas!.,."

Ypač stiprų atgarsį Maironio poezijoj 
rado Marija, kurią labai garbina visa 
mūsų tauta. Maironis Marijos garbei pa
skyrė keletą labai poetiškų ir nuoširdžių 
giesmių. Vienoj iš jų „Šv. Aušros Vartų 
Marijai" Maironis gražiai supynė religi
nius ir patriotinius motyvus. Poetas krei
piasi į Dangaus Karalienę, prašydamas 
užtarti:

Pasiilgę Tavęs, Lietuvos motinėle,
Kuri Vilniuj stebuklais gini Aušros Vartų, 
Štai nuliūdę maldaujame, rankas iškėlę, 
O išgirski, išgirsk, mus užtarus tiek kartų! 
Nuramink mūsų sopančią krūtinę: 
Sugrąžink nūsų bočių tėvelių sostinę!

Apskritai sakant, religiniams moty
vams palyginti nedaug vietos skirta Mai
ronio kūryboj. Daugiausia jo kūryboj 
randam patriotinių motyvų. Mat, Mairo
niui teko pergyventi visus mūsų atbun
dančios Lietuvos etapus, jam teko būti 
gyvu liudininku, kaip atbundančios Lie
tuvos sūnūs tarp skausmų į garbę žengė, 
kaip jie vargo ir kovojo. Tuos atbun-
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dančios Lietuvos kelius Maironis atvaiz
davo savo poemose „Jaunoji Lietuva“ 
(pirmiau „Tarp skausmų į garbę“) ir 
„Mūsų vargai“. Savo dainomis Maironis 
stiprino mūsų jaunuomenę. Jis pranaša
vo, jog:

Atsibus tėvynės sūnūs, 
Didžią praeitį atminę; 
Pagimdys vargai galiūnus, 
Ugnimi uždegs krūtinę!

O tai tikrai turės įvykti, nes:
Mainos rūbai margo sviete.; 
Silpnas kelia, tvirtas griūva; 
Nebijokim vargo kieto, 
Juk be jo galiūnai pūva!

Todėl Maironis ragina nenusiminti, 
bet visiems vienybėj dirbti dėl tėvynės. 
O toks darbas suteiks gražių vaisių ir 
pažadins tėvynę, kuriai jau teka aušra 
naujos gadynės.

Poetas ragina mylėti ir gerbti visa 
tai, kas sava, lietuviška. Tuos gi, kurie 
niekina ir kratosi lietuviškumo, poetas 
smarkiai bara:

Tas ne lietuvis, kurs tėvynę, 
Bailiai, kaip kūdikis, apleis; 
Kursai pamins, ką bočiai gynė 
Per amžius milžinų keliais.
Tas ne lietuvis, kurs jos būdo, 
Jos žemės dainų nemylės;
Neverks, kad patys sūnūs žudo, 
Kas verta meilės ir garbės. 
Tas ne lietuvis, kurs dar bijo 
Atsižadėt sapnų nakties, 
Kurs bėgs nuo žygių, kalavijo, 
Kursai didžiais darbais nešvies.

Maironis savo poezijoj labai dažnai 
primena garsią Lietuvos praeitį. Lietu
va jam tai šalis, kur miega kapuos did
vyriai. Poetas taip labai yra pamilęs Lie
tuvos praeitį, kad jis norėtų „prikelti nors 
vieną senelį iš kapų milžinų ir išgirsti 
nors vieną, bet gyvą žodelį iš senųjų lai
kų“. O tuomet, sako poetas:

Gal poezijos naują pasemčiau šaltinį, 
Tik ne tą šiandienį,
Kur ir rūbą ir dvasią paskolintą gavo, 
Oi ne savo, ne savo!
Poetas, žinoma, nepajėgė nė vieno 

tokio senelio prikelti, tačiau jo poezija 
daug ką paragino pamilti savo tautos 
praeitį, kalbą ir dainas.

Maironis savo poezijoj ne tik Lietu
vos praeiti iškėlė, bet taip gražiai ir Lie
tuvos gamtą atvaizdavo. Visi mes gerai 
dar atsimenam iš mokyklinių skaitymo 
knygų gražiuosius M-nio poezijos pava
sario, vasaros nakties, rudens ir žiemos 
nakties vaizdus. Jie toki artimi mūsų 
sielai, tokia gražia lietuviška melancho
lija ir begaliniu ilgesiu dvelkia, kad tikrai

Noris apimti visą pasaulį;
Noris mylėti Dievą aukščiausį;
Noris pasiekti amžiną grožį!
Ko gi taip liūdna? Ko gi taip ilgu?

Maironio patriotinė poezija v.suomet 
skaitvtoją gražiai nuteikia, kilnina. Jo 
poezijoj tėwnė vaizduodama kaip kažin 
kas be galo kilnaus, dėl ko ir mirti miela 
malonu. Skaitydamas M. eilėraščius apie 
tėvynę, nenoroms prisimeni P. Mantegac- 
cos žodžius, kad tėvynė — tai tas šven
tas žodis, kuris atplėšia ūkininką nuo 
arklo, mokslininką nuo knygos; kuris iš
traukia jaunikaitį iš mylimosios ar suža
dėtinės rankų ir surenka visus žmones 
prie vienos vėliavos, į kurią jie žiūri 
didvyrio drąsumu ir kankinio meile.

Ir iš tikrųjų M-nio poezijos žodis buvo 
galingas. Jis išugdė lietuvio širdyje tė
vynės meilę. Ir, kai likimas pašaukė lie
tuvius į kovą dėl tėvynės, stojo visi. Me
tė ūkininkas dirbamus laukus, paliko 
moksleivis mokyklos suolą, jaunuolis 
mv’imąją, ir visi skubėjo:

Pirmyn t kovą už tėvynę, 
Už brangią žemę Lietuvos!

W TAYDIML “
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Juozo kambary vienuma ir darbas. 
Jis ištisas valandas sėdi prie mažojo sta
lelio ir visą laiką dirba. Darbo pertrau
komis gėrisi didingu bažnyčios bokštu, 
kuris stovi nejudėdamas prieš jo namelį. 
Dažnai aš užsuku pas Juozą, bet jis 
man kartais atsibosta savo rimtomis kal
bomis. Su juo nė nemėgink „riebesniais" 
žodžiais kalbėti — tuojau išvarys iš kam
bario. Šiandien aš ir mano draugų būrys 
suruošėm vadinamą „robaksą" ir visi nu
tarėm pasikviesti Juozą. Jis šaunus vy
ras ir geroj kompanijoj labai tinka, nes 
visur jis moka pasidžiaugti ir kitus pra
džiuginti. Pabarškinau.

— Prašau, — nuskambėjo koridorių 
malonus aidas.

— Sveikas, Juozai!
— Ko sirgti jaunam vyrui ir dar to

kiam, kaip aš, — atsakė.
— Na, matau, tu jau vėl ką nors ra

šai, kad sėdi apsikrovęs knygomis,
— Patylėk truputį, noriu baigti, tada 

pakalbėsime.
Visada maloniai jaučiuos Juozo kam

barėly ir, kai širdy kartais neramu, daž
nai užeinu pas jį ir pasidžiaugiu jo tvar
ka, Knygų lentynėlė, tarytum, parodai 
paruošta: taip gražiai sudėtos, sutvarky
tos knygos. Sienos išmargintos jo paties 
pieštais paveikslais. Prie lango kabo 
kalendorius. Jis mano širdy kiekvieną 
kartą sukelia nerimo bangą. Ant kalen
doriaus lentelės gražiomis raidėmis išra
šytas poeto Šiller'io posakis: „Kasdieni
nių pareigų pildymas yra didžiausias gy
venime dalykas!" x Jis man primena pa
reigas, bet aš stengiuos apie jas negal
voti... Ant stalo iš dešinės pusės stovi 
gražiuose rėmeliuose, ir man gerai pa
žįstamo, malonaus senelio fotografija. 
Baigė Juozą- rašyti ir pažiūrėjęs i mane 
paklausė:

— Kokiuo reikalu, Baly, atėjai?
— Mat, šiandie šeštadienis, taigi ruo

šiant pas T. M. pramogėlę. Pasišoksim... 
bus gerai. Dėl to ir pas tave užsu-

O Maironio lyra visuomet buvo budri. 
Kiekvieną tėvynei pavojaus valandą ji 
suskambėdavo ir kviesdavo į žygį. Jis, 
galima sakyti, tikras mūsų tautos vai
dila. Štai žiaurus ir klastingas lenkas pa
grobė mūsų brangiąją sostinę, ir M. vie
nas iš pirmųjų sušuko:

Pavojuj' motina tėvynė;
Ateina audra iš pietų!
Tai lenkas išgama tautų, 
Mums neša pančius ir žudynę, 
Dvarų ieškovams prarastų!

Toliau atvaizdavęs lenkų niekšišku
mą, ragina lietuvius;

Gana lietuviškos kantrybės! 
Ginkluota kelkis, Lietuva! 
Dienelė laukia ne lengva, 
Bet gelbės dangiškos galybės, 
Ir paskutinė bus kova!

Taigi, kaip matome, Maironio skel
biamos idėjos didžios ir gražios, o, kaipo 
tokios, jos amžinos. Prie jų visuomet ver
šis žmogaus siela. Dėl tų savo didžių idė
jų ir gražaus jų išreiškimo Maironis mums 
brangus. Jis neišnyks, kaip dūmas iš
blaškomas vėjo, bet bus visados minimas 
tol, kol skambės gražioji lietuvių kalba, 
kol lietuvis mylės savo tėvynę, brangins 
laisvę ir dėl jos kovos.

A. Daugėliškis. 

kau, kad ateitum, bus ir tavo... Taigi, ar 
ateisi?

— Negalėsiu. Šiandie turiu iepetici- 
ją, rytoj tunto sueigoj reikia pasakyti 
pašnekesį, o vakare reikia vaidinti. Aš 
manau, kad ir jums neverta šiandie ruošti 
tą pramogėlę, juk ir rytoj užteks — 
prisišoksit.

— Kiek ten rytoj to šokimo. Vai- 
dinsit dvi valandas, dainuosit kitas dvi, 
o šokiams beliks koks penkiolika minu
čių. Į tokį vakarą neapsimoka eiti. Vai
dinimas ilgas, neįdomus. Atsibosta ir 
galo laukti. O, kad jūs suruoštumėt vien 
šokių vakarą, na, ir leistumėt nors porą 
moderniškų melodijų orkestrui sugroti, 
tada tai vyrai būtumėt, tada be kalbų 
vėl į skautus įsirašyčiau.

— Tai tau vaidinimai nepatinka?
— Nė vienas.
— Kurią čia dieną, nebeatmenu, sa

kei, kad labai patikusi tragedija „Klasta 
ir meilė".

— Kvailas buvau, tai ir sakiau. Tai 
pas mus, Juozai, neateisi?

— Ne.
Supykęs užtrenkiau duris ir išėjau 

gatvėn.
— Mirsim, kaip tie liepų lapai, ir 

viskas bus baigta, — mąsčiau eidamas 
nuberta geltonais lapais alėja. Sutemus 
nuėjau pas T. M. Ten šokom, linksmi
nomės iki aušros.

II.
Pabudau sekmadienioi pavakary. Gal

va kažko sukėsi, ausyse skambėjo įvai
riausios melodijos.

— Eit, ar ne į skautų vakarą? — pa
galvojau. Pamokos neišmoktos. Reikė
tų nors apgraibomis peržvelgti, bet nėra 
laiko, kol apsiruošiu, susitvarkysiu atsku
bės ir septynios. Paruošiu ryt iš ryto. 
Nieko baisaus. Juk daug tiesos pasako, 
kad ir šis mokinių posokis: „Geras mo
kinys pirmadieniui pamokų nesimoko". 
Visai teisingas pasakymas. Apsirengiau 
ir skubu gatve į vakarą. Širdy kažkas 
nenori sutikti su mano nutarimu: nesimo
kyti pamokų, bet tai nekviestas svečias, 
kad pajėgčiau, tuoj jį išvyčiau iš širdies, 
bet, gaila, jis manęs neklauso ir labai daž
nai kalba piieš mano norus, dažnai nori 
sugriauti mano išsvajotų pilių pamatu .

Salė tirpsta šviesos jūroj. Muzika pla
kasi, supa bevaikščiojančias poras. Nu
ėjau susitikti Juozo. Jis vaikščioja 
išilgai kambario ir nė su vienu nekalba. 
Mėginu prakalbinti.

— Labas vakaras, Juozai!
Jis tyli. Priėjo vienas iš skautų ir 

sako man:
— Nekalbink draugininko, jis prieš 

kiekvieną vaidinimą apie pusvalandį ne
kalba — nori sukaupti visas dvasios jė
gas artėjančiam darbui.

— Nekalbinsiu. Lai sau Kaupiasi. 
Na, tiesa, pasakyk man, ką jūs vaidinsi
te? — atsiminęs paklausiau.

— Atėjai į vakarą, o nežinai ką vai
dinsime: „Su Tavim“ Vytauto Donio 3 
veiksmų dramą.

Apsižvalgęs išėjau. Netrukus suterškė 
tris kartus skambutis ir visi suėjo į salę. 
Man skambučio balsas nevisada malonus, 
o ypač kai prieš akis piestu stojasi neiš
moktos pamokos. Prisikimšusi salė nu
rimo. Išlėto pasikėlė senutė uždanga. 
Scenoje snaudžia tamsus pušynas. To
liau baluoja išrikiuotos palapinės. Kai
rėj pusėj vingiuojąs! tarp uolų siaurutis 
Takelis, Prie gęstančios ugnies ant mažo
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kelmelio sėdi jaunas skautų vadas ir 
svajoja. Jo svajonės — tamsios, juodais 
rūbais, dvi dvasios. Staiga jis užmiršta 
juodas savo mintis, dvasios išnyksta ir 
siauru takeliu atskuba su žibintu ranko
je maža mergaitė. Vadas įsmeigia akis į 
skaisčiai degantį žibintą, o jo lūpos taria 
skambius Žodžius:

Su Tavim.
Einu taku baltučio smėlio, 
Užmiršęs kelią išvingiuotą. 
Gražu gyvent — nebaigta puota. 
Einu su laime kūdikėlio.
Nemyliu kryžkelių trukšmingų, 
Ilgiuos gyvent girių pavėsy. 
Jau tu sakei: mane lydėsi :— 
Aš su tavim jaučiuos laimingu!

Paima iš mergaitės rankų žibintą ir 
nušviečia tamsumos apglėbtą stovyklą. 
Uždanga nusvyra. Delnų choras skam
biai nuaidi reikšdamas džiaugsmo. Prolo
go paveikslas mano širdy sukelia nerimo 
bangas ir aš apleidžiu salę. Vridinimo 
žiūrėti kažkvdėl nesinori. Laukiu pasi
baigiant. Laukiu kada salėj supsis val
so bangos.

Sulaukiau. Vaidinimas pasibaigė. Se
nesnieji išskubėjo į namus. Linksmai pa
šokau linksmąją polkutę. Po trumpos 
valandėlės vėl suskambėjo rudens liūdnu
mu valsas.

— Gal eisime pašokti valso? — pa
vadinau vieną iš klasės draugių.

— Atleiskite — šiandie nešoku.
Tas sakinys man labai nepatiko ir aš 

lyg supykęs išėjau iš salės ir nuėjau į 
vaidintojų kambarį. Juozą radau besi
ruošiantį eiti į namus.

— Ko taip skubi į namus? Kodėl 
neini pasišokti? — paklausiau.

— Žinai, mielasis, neturiu laiko. Pa
rėjęs į namus turiu baigti ruošti rytojui 
pamokas, o, be to, juk ir pailsėti reikia.

— Rytoj tau pamokos lengvutės — 
nėr ko daug ruošti.

— Kad .:r lengvutės, bet išmokti vis 
vien reikia. Jei būčiau spėjęs pamokas 
paruošti, mielai sutikčiau su visais pasi
linksminti, bet dabar — negaliu.

Juozas atsisveikino ir išėjo į namus. 
Norėjau ir aš kartu su juo eiti namo, 
juk mano pamokos nė nepradėtos mo
kytis. bet naujo šokio skambesys nuvi
liojo mane į žėrinčią veidais salę.

III.
Pavasario vėjai išvijo baltutę žiemą 

ir jos puikų sniego rūbą vandeniu paver
tė. Sunkiai t erčiame paskutines mokslo 
metų vagas. Sunku pavasarį nusėdėti 
prie knygų ir uždavinių sąsiuvinio, ka
da Nevėžiu čiaužo naujai dažyti laiveliai, 
kada pakrantėse šlama jaunučiai gluos
nių lapai. Šiandie penktadienis; rytoj 
du rašomieji darbai. Nerimo verčiamas 
nutariau po pietų niekur neišeiti. Sku
bu, ruošiuos, bet nesiseka — tai viena, 
tai kita mintis į galvą užklysta. Išsėdė
jau porą valandų ir nieko neišmokau.

— Eisiu truputį pasivaikščioti, gal 
paskum geriau seksis, — pagalvojau ir 
pasiėmęs kepurę užtrenkiau tvankaus 
kambario duris. Perėjau tris gatves ir 
nė vieno iš savo klasės nesutikau.

— Tur būt, visi „kala“ pamokas, ruo
šiasi rašomiesiems, — sustojęs pakran
tėje pamąsčiau. Už kalno pasigirdo daina:

, ..Pabuvę ten, kur saulė sėda, 
Vėl linksmi grįšim Lietuvon, 
Nors ilgesys mums širdį ėda, 
Bet mes neskubinam namon...

Pamačiau grįžtantį iš užsiėmimo Juo
zą su savo draugove.

— Nors vienas vyras „nekala“ 
pamokų — vėl pamąsčiau patenkintas ir 
nutariau paklausti jo — ar jis jau viską 
išmoko.

— Draugovė stok! Dešinėn! Ly
giuok! Laisvai! — sukomandavo Juo
zas. ' Ugnies šuoliu skautai komandą 
įvykdė.

— Ar visi vyrai paruošėt rytojui pa
mokas?

— Ne! Ne! — pasigirdo du balsai.
— Na, tai Vilkutis ir Banys tuojau 

drožkit į namus paruošti pamokų, o kiti 
galite pasilikti. Skiltininkas Meilūnas 
pamokys jus, kaip statomi skautiški 
tiltai ir supažindys kokia medžiaga til
tų statybai vartojama. Jei laiko dar bus, 
galėsite pažaisti. Šiuo užsiėmimu šios sa
vaitės programa bus baigta. Iki pasima
tymo! Budėkite!

— Vis budžiu, — viesulu nuūžė atsa
kymas. Už kelių minučių pakrantėj 38 
skautai miklinosi statyti įdomius tiltus.

— Sveikas gyvas! Na, kur gi bevaikš- 
tinėji? — paklausė mane Juozas.

— Išėjau truputį pasivaikščioti, — 
atsakiau.

— Na, o kur tu buvai su savo vy
rais?

— Pusvalandį pasportavom, o dabar 
prasidėjo užsiėmimas.

— Kaip pamokos? Ar jau paruošei?
— Jau vakar viskas padaryta
— Kad tu greit ir padarai.
— Juk vakar šiai dienai nebuvo ko 

ruošti, už tai paruošiau rytdienai.
Mūsų pasikalbėjimas baigėsi. Po 

paskutinio sakinio vėl mano širdy pabu
do ta nelemta viešnia sąžinė. Grįžau į 
namus galvcdamas, kad nuo šiandie vėl 
pradėsiu rimtai dirbti.

Kambarį ladau tuščią. Anf stalo gu
lėjo knygos ir keletas sąsiuvinių. Ant 
vieno sąsiuvinio gulėjo mažas laiškutis.

— Kas jį galėjo man parašyti? A-a! 
tur būt, Jonas, — atsiminiau. Perplėšiau.

„Buvau pas tave užėjęs, bet tu kažkur 
trankais. Šiandien apie devintą valandą 
užeik pas mane. Reikia pasitarti ryto
jaus reikalais, juk rytoj šeštadienio va
karas. Negi sėdėsi prie knygos. Lau
kiu! Jonas.“

Pavakarieniavęs išėjau pas Joną 
ir grįžau tik pusiau vienuoliktos. Norė
jau dar pasimokyti, bet tas miegas varė 
į lovą. Guldamas nutariau atsikelti 
penktą valandą ir nors kiek pasiruošti 
rašomiesiems darbams.

Nelaimė! Rytą atsikėliau pusiau 
aštuonių ir tos tik nepavėlavau į pirmą
ją pamoką.

IV.
Atslinko pageltęs sekančių metų ru

duo. Susipažinau su naujais draugais, 
kurie mane pavijo. Gyvenimas atrodė 
nepakenčiamas, nemielas.

— Kas many gyvena? Kas mane per
sekioja? — klausiau savęs. Atsakymą 
žinojau, bet bijojau balsiai ištaiti, kad 
pats neišsigąsčiau savo žodžių. Nejučio- 

- mis atslinko šeštadienio vakaras. Gim
nazijos rūmai nerimo nuo muzikos garsų. 
Pusę valandos galvojau: eiti ar ne. Nu
tariau neiti. Visą vakarą tvarkiau su
dulkėjusių knygų lentynėles, puošiau 
apleistą kambarėlį. Eidamas gulti nuplė
šiau kalendoriaus lapelį, o ant sienos 
ties knygų lentynėle mažuose rėmučiuo- 
se pasikabinau išrašytą mintį: „Darbas 
ir valia viską nugali!". Dygus kelias, 
puoštas darbo ir valios žiedais, bet aš 
jo pasiryžau ieškoti ir juo keliauti.

V.
Trys pavasariai pražydėjo, trys vasa

ros nugelto nuo tos dienos, kada aš ma
žais žingsneliais nužingsniavau darbo ir 
valios keliu. Buvo vakaras. Sėdėjau 
prieš besikūrenant} pečių ir mąsčiau. 
Kažkas pasibeldė į duris.

— Prašau! — keistai sušukau.

Prie stovyklos stalo.

— Sveikas! Taip senai matytas, pa
siilgtas.

— Kaip tu, Juozai, pakliuvai pas 
mus, — nustebęs paklausiau.

— Visai paprastai. Atvykau į mies
tą, sužinojau kur tu gyveni ir atėjau 
aplankyti. Juk taip senai mačiau tave.

— Kur dabar gyveni, Juozai? Ką 
veiki?

— Gyvenu tėviškėj ir džiaugiuos lau
kais ir darbu.

— Tai tu ūkininkauji, o aš maniau, 
kad tu jau aukštąjį mokslą bebaigi.

— Gerai būtų baigti, bet kad gyve
nimas kartais nesiskaito su žmogaus no
rais: liepia imtis ne tokį darbą, kuris 
tiktų, bet tokį, kuris šiuo momentu rei
kalingas — neišvengiamas. Aš manau, 
kad nė vieaas iš rimtų jaunuolių kitaip 
nebūtų pasielgęs. Porą metų atgal mirė 
tėvas ir motina. Liko dvi visai mažos 
sesytės. Sustojau kryžkelėj: ar tęsti 
mokslą, ar ūpintis tėvų paliktu ūkiu ir 
seserimis. Kitokios išeities nebuvo, tu
rėjau mesti viską ir imtis tvarkyti tėvų 
nebaigtus reikalus. Dabar gyvenimas 
slenka gražiai ir aš jaučiuos laimingu, 
kad galiu būti tėvu, globėju ir auklėtoju 
savo mažųjų seserų, kad galiu sėkmingai 
tvarkyti tėvų palikimą. Žinoma, yra 
draugų, kurie iš manęs ironiškai nusi
šypso, bet jų šypsena man atrodo per
daug nyki ir niekuo neparemta. Ne už
siėmimas žmogų išaukština ir daro lai
mingu, bet pasirinkto darbo atlikimas ir 
sielos tyrumas. Juozas nuleido galvą ir 
netyčia iš >'o akių nusirito dvi ašaros, 
nors veidas šypsojos ir žodžai skambėjo 
it skaldoma granitas.

Susėdom prie garuojančios arbatos 
stiklų. Slapčiomis kalbėdamas žiūrėjau 
i Juozo veidą ir gėrėjaus juo, nes tik jo 
gyvenimas ir pavyzdžiai mane pastūmėjo 
rinktis tikrojo džiaugsmo kelią. Prieš 
mano akis sėdėjo žmogus, prieš kurį 
kiekvieną kartą nulenkčiau savo galvą, 
dėkodamas už nematomai dovanotą 
brangią dovaną. Po malonių pasikalbė
jimų Juozas išskubėjo. Likau vėl vienas 
su savo mindmis ir darbu. Ilgai žiūrėjau 
i tolumoj mėlynuojantį Nevėžį ir vėl pri
siminiau tik ką išlydėtą Juozą ir jo žo
džius, kuriais jis baigė vieną pašnekesį 
prie begęstančio laužo: „Žemiškąją lai
mę, brangiausi malonumą ir norą siekti 
kilnių idėjų žmogus gali rasti tik darbe. 
Darbas yra veržimasis prie tiesos spin
dulių, ieškojimas poilsio nerimstančiai, 
kupinai įvairiausių troškimų, jaunystės 
ugnimi liepsxiojanciai sielai“. Tas laužas 
senai užgeso ir po jo jau šimtai laužų 
toj vietoj liepsnojo, bet žodžius atsimenu 
tarytum šiandie juos būčiau girdėjęs.
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Soe&ame tune 
sueita doasia.

Kūno kultūros 
rūmai.

Š. m. liepos m. 15 d. paskelbtas 
ir pradėjo veikti Kūno kultūros 
rūmų įstatymas.

Kūno kultūros rūmai, tai nauja, 
mūsų krašto ateičiai ypatingai svar
bi, įstaiga, kuri plės, normuos ir 
tobulins mūsų jaunuomenės fizišką 
auklėjimą.

Skautams, kurie visus krašto 
gerumus laiko nerašytaisiais sa
vo įstatais, bet juos saugo ir 
brangina, kaip ir parašytuosius, su 
šia įstaiga reikalinga kiek plačiau 
susipažinti.

Kūnui auklėti ir tobulinti ir stei- 
giami šie kūno kultūros rūmai. Jie 
yra Švietimo Ministerio žinioje. 
Juos sudaro: direktorius ir taryba. 
Rūmai tvarko kūno auklėjimo dar
bo planą mokyklose ir, be to, turi 
teisę:

1) pristatyti Švietimo Ministeriui 
kūno kultūros mokytojus skirti,

2) pristatyti Švietimo Ministeriui 
patvirtinti programą kūno kultūros 
mokytojo cenzui įgyti ir egzam nų 
komisijos narius,

3) ruošti kūno kultūros mokyto
jams ir Kūno kultūros instrukto
riams kursus ir duoti leidimus ki
tiems tokius kursus ruošti,

4) duoti leidinius užsiimti kūno 
kultūros praktika,

5) steigti ir tvarkyti sporto aikš
tes, sales, plaukiojimo baseinus ir 
kita,

6) steigti sportuojančio jaunimo 
sveikatai kontroliuoti punktus,

7) šaukti kūno kultūros suvažia
vimus.

Jau iš to matyti, kad kūno kul
tūros rūmai bus tuo centru, apie 
kurį suksis visas mūsų krašto fi
ziškas auklėjimas. Visos iki šiol 
veikusios ir veiksiančios sporto 
organizacijos priklausys šiems rū
mams, kurie žiūrės ir kontroliuos 
tų organizacijų ir draugijų veiklą, 
būdus ir priemones, kuriomis va
dovaujamasi siekiant nustatytų 
tikslų.

Kūno kultūros rūmų direktoriumi 
yra paskirtas dr. A. J u r g e 1 i o n i s.

Nebesunku tikėti ir laukti, jei 
tik bus gera valia ir sportiška 
dvasia iš kūno kultūros organiza
cijų pusės, kad rūmams vadovau
jant greitai mūsų krašto fiziškas 
auklėjimas susilygins ir net pra- 
lens kitus kraštus.

Šia proga, vertėtų palinkėti ir 
mūsų skautams kiek daugiau susi
rūpinti fiziškuoju auklėjimu, kad 
skautų įsakymai: „Auk aukštyn, 
kaip galingas ąžuolas“ ... ir ,,Stip
rink savo kūną, dvasią . ..“, būtų 
teisingai suprasti ir vykdomi, kad 
kiekvienas skautas laikytų sau pa
reiga būti geru sportininku. Tik 
visi bendrai, išvien dirbdami ir 
tobulindamiesi sustiprinsim mūsų 
kraštą ir patikrinsim jam šviesesnę 
ateitį. Sktn. V. Kviklys.

Komiškas sportas.

1. LAPĖS UODEGA.

Lygioje vietoje apibrėžiama aikštelė, 
kurios ilgis ir plotis 5 m.

Žaidikų skaičius — viena ski lis. Vie
nas žaidikų paskiriamas lape, o kiti — 
gaudytojai.

Žaidimo eiga. Lapė stoja aikštelės 
viduryje ir .ankoje laiko 2 — 3 m. ilgu
mo virvę, prie kurios pririštas skambutis. 
Gaudytojams akys kaklaryšiais užriša
mos. Jie visi susikabina rankomis ir 
eina per aikštelę. Lapė taiko kur nors 
pro juos pasprukti. Lapei tas pasiseka, 
bet uodegą, dažniausiai, sučiumpa ir la
pė laikoma sugauta.

Taisyklės. 1. Gaudytojai turi nė kiek 
nematyti. 2. Lapei negalima išbėgti iš 
aikštelės. 3. Gaudytojai per aikštelę 
eina lėtai. L i SI

Ar mėgstat tokį šaudymo sportą?

2. NEPATAIKYSI...
Aikštės įrengimas. Aikštės ilgis — 

25 — 30 m. Viename aikštės gale 2 — 
3 m. aukštume skersai aikštę ištiesiama 
virvė. Prie virvės pririšami kel‘ pilni 
vandens indai (indų skaičius lygus žai
dikų skaičiui).

Žaidikų skaičius — 2 — 6. Visi už
rištomis akimis.

Įrankiai. Kiekvienas žaidikas turi 
stiprią lazdą.

Žaidimo eiga. Žaidikai aikštės gale 
stoja į eilę r gerai įsižiūri, kur yra indai, 
kuriuos jie turi su lazdomis numušti. Po 
to užrišama akys, apsukama tris kartus 
aplink, ir bėga daužyti indų.

Tikslas. Greičiau numušti indus,
3. IŠ NELAISVĖS BĖGANT...

Aikštės įrengimas. Žaidimui reikia 
didelės lygiakraščio trikampio aikštės. 
Trikampio kiaštinės 75 m. Aikštės vi
dury brėžiama 25 — 27 m. diam. ratas. 
Kampuose pažymimi 3 vartai, pro kuriuos 
belaisviai gali pabėgti.

Žaidikų skaičius — 1—2 skiltys. Vie
nas skiriamas sargu, visi kiti yra belais
viai.

Įrankiai. Kiekvienas belaisvis turi 
maišą, kuriame jis gali tilpti. Reikia, kad 
maišą iš vidaus būtų galima užtraukti.

Žaidimo eiga. Belaisviai sustoja už 
ratelio ir iš vidaus užsitraukia savo mai
šuose. Sargas stovi ratelio vidury ir 
saugo belaisvius. Teisėjui davus ženklą, 
žaidimas pradedamas. Belaisviai iškiša 
galvas ir maišuose bėga tolyn. Sargas, 
pamatęs bėgantį belaisvį, sušunka: 
„stok!" Jei belaisvis nestoja, teisėjas 
jį veja. Belaisvis skuba maiše užsitrauk
ti. Jei suspėja maiše pasislėpti, lieka 
apsaugotas ir laukia progos tęsti kelio
nę. Jei nespėja pasislėpti, sargas palie
čia jį ranka, ir jis turi grįžti prie ratelio 
linijos.

Tikslas. Kuo greičiausiai pabėgti iš 
nelaisvės. Žaidimas tęsiamas, kol aikš
tėje lieka tik vienas belaisvis.

Taisyklės 1. Belaisviai bėga maišuo
se, bet galvas iškišę. 2. Belaisviai gali 
bėgti įvairiais keliais, bet iš aikštės te
gali išbėgti tik pro vartus. 3. Prieš pra
dėdamas belaisvį vyti, sargas turi sušuk
ti: „stok!"

Vyr. sklt. Ant. Umbrasas.
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Stipruok!Ką daro skautiškas 
auklėjimas.

Vis tiek, kas būtų nuveikta įvairiais planais 
bendram tautos auklėjimui pagerinti, bet skautiškas, 
panašiai kaip ir kai kurių kitų panašių organizacijų 
kaip ,,Boy's Brigade", „Y. M. C. A.“, ,,Church Lads 
Brigade"*) ir kita, auklėjimas yra jau daug nuveikęs, 
paversdamas berniukus disciplinuotais, save gerbian
čiais piliečiais. Gal būt, mes nužengėme žingsnį toliau 
negu kitos organizacijos, nes savo auklėjimo sistema 
apėmėm žemiau išvardytas penkias šakas, kurios 
anksčiau buvo paliekamos už mokyklų programų ri
bų, nors jos yra pirmaeilės reikšmės geriems pilie
čiams auklėti. Ir mes stengiamės visa tai įskiepyti 
berniukams iš vidaus, o neprimesti iš oro.

Būdas — Mes jį lavinam skilčių sistema, skau
tų įstatais, skautų patyrimo laipsnių programomis, 
skiltininkų atsakingumu ir būtinu stovyklos gyveni
me sumanumu ir sugebėjimu.

Rankų darbai — Stovyklavimu, ypatingai 
pionierystės darbais, tiltų statyba, stovyklos įtaisy
mu ir panašiai stengiamės pratinti į darbą.

Sveikata ir kūno kultūra — Lavina
ma žaidimais, gimnastikos pratimais, asmeninės hi
gienos pažinimu ir susilaikymu.

Laimė — Mokome, kaip džiaugtis malonumu, 
kurį gauname, stebėdami gyvą ir negyvą gamtą. 
Rasti Dievą — Kūrėją jo veikaluose; matyti grožį 
gamtoje; pasireikšti menu ir meile žmonėms ir gam
tai, su kuria nuolat susiduriame, gyvendami atvi
rame ore.

Tarnavimas kitiems — Religijos prak
tiškas įgyvendymas kasdieniniame gyvenime per 
gerus darbus, padedant nelaiminguose atsitikimuose, 
gelbėjant ir panašiai.

Skautiškasis auklėjimas patraukia berniukus iš 
visų luomų, aukštų ir žemų, turtingų ir neturtingų. 
Jis pasiekia net ir turinčius fizinius trūkumus — ne
bylius ir neregius. Jis teikia noro lavintis. Jis įvai
riomis specialybėmis skatina prie profesionalinio 
mokymosi. Jei pas mus yra taip daug ir tokių lengvų 
specialybių, tai tam, kad berniukas turėtų progos 
pamėginti įvairiausių rūšių, kad pastabus vadas ga
lėtų suprasti specialius kiekvieno berniuko palinki
mus ir skatinti jį prie tolesnio darbo šioje srityje. Tai, 
kaip tik ir yra geriausias kelias berniuko individualy
bei ugdyti ir jį nukreipti į laimingą ateitį.

Skautystė irgi rūpinasi berniukais ir vėlesniame 
amžiuje. Išėjęs iš mokyklos berniukas gali dar tęsti 
savo auklėjimą. Skautystė visada jam įkvėps aukštų 
idealų ir suteiks draugiškų patarimų tais gyvenimo 
momentais, kada jam jų daugiausia reikia. Skautiško 
auklėjimo rezultatai, taikant jį vaikams su kokioms 
nors kūno ydomis, buvo gydytojų įvertinti labai pa
lankiais žodžiais, kurie leidžia daug tikėtis: paskuti
niu laiku ši skautų ir skaučių šaka yra net tiek išsi
vysčiusi, kad prie atitinkamų vyriausių štabų Angli
joje buvo įsteigti specialūs skyriai dalykams tvarkyti 
ir tikrinti. - - -

*) Vaikų ir jaunimo organizacijos su moraliais ir religiniais 
tikslais. Vertėjo pastaba.

,,Tautų kartos pasikeitė, bet jos nepaliko pėdsakų... 
Taip atsitiko todėl, kad jų žmonės nebuvo fiziškai 
išlavėję". (Rudyard Kipling).

Fizinis auklėjimas nėra sportinė treniruotė, bet 
tai būtinai reikalingas vaistas prieš tautos išgverimą.

Kaip jau minėjau „Scouting for Boys“ knygoje, 
mūsų kariuomenės naujokų ėmimo pranešimai paro
dė, kad mūsų piliečių tarpe yra didelis nuošimtis 
netinkamų, kurie, tačiau, galėtų, pridėjus truputį pa
stangų ir mokslo, tapti sveikais ir naudingais indi
vidais.

Sir George Newmanas, savo įsidėmėtinuose 
pranešimuose apie mokinių sveikatą, parodo, kad iš 
penkių moksleivių vienas turi kokių nors ydų, ku
rios jam neleidžia būti pilnai aktyviu gyvenime, ir 
tai, atkreipki! dėmesio, tokių ydų, kurių jis galėtų
išvengti.

Šie pranešimai yra labai vaizdūs ir iškart rodo 
vaisto būtinumą. Jei bus laiku susirūpinta berniu
kais, tūkstančiai jų kasmet galės būti išgelbėti ir 
taps tinkamais ir stipriais piliečiais, užuot tęsę men
ką ir tik pusiau aktyvų gyvenimą.

Tai yra didelis tautinės, taip pat ir individuali
nės svarbos klausimas.

Daug kalbama apie reikalingumą mūsų priau
gančiai kartai fizinės treniruotės platesniu mastu. 
Šia kryptimi mums atsidaro milžiniškas veikimo 
laukas.

Tačiau aš noriu perspėti skautų vadus, kad ne
siduotų šio šūkio nuvedami netikru keliu.

Iš mūsų lentelės puslapyje jūs žinote, kaip ir 
kodėl būdas ir sveikata yra du svarbiausieji skautys- 
tės tikslai. Jūs irgi žinote ir tas priemones, kuriomis 
norime pasiekti tikslą.

Tačiau, atsiminkit, kad kūno sveikata ne visada 
yra gimnastikos pratimų padaras.

Fizinis auklėjimas, duodamas kariuomenėje, yra 
rūpestingai paruoštas tiems, kurie, būdami berniu
kai, niekad nebuvo gerai fiziškai lavinami. Kariuo
menės kūno ūgdyba yra skirta suaugusio vyro rau
menims, ir kareiviams panašūs intensyvūs pratimai 
yra labai naudingi.

Tačiau visa tai yra dirbta ir skirta pasivyti tam, 
kas nebuvo padaryta savo laiku.

Dievas nėra sutvėręs gimnastikos judesius. Lau
kinių zulų karys niekad nėra daręs švedų gimnasti
kos, tačiau jis yra puikus vyro pavyzdys. Net ir anglų 
pasiturinčio luomo berniukas, kuris pakankamai muš
davo futbolą, žaisdavo hockey ir kitus sportinius žai
dimus ir kuris yra pakankamai fiziškai išsilavėjęs, re
tai tereikia racionalios gimnastikos jų tolimesniam 
išsivystymui.

Žaidimai, geras valgis ir reikalingas poilsis tei
kia berniukui visai natūraliu, bet nedirbtiniu būdu, 
sveikatos ir reikalingų jėgų.

Niekas dėl to nesiginčija. Teorijoje tai visai pa
prasta ir aišku, bet praktikoje yra šiokių tokių sun
kumų, kuriuos reikia nugalėti.

Jūsų mažas miestietis, berniukas, kuris dirba ko
kiame fabrike visą dieną, neturi laiko išeiti žaisti
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lauke. Tie, kurie dirba atvirame ore, ir kaimo ber
niukai, rodos, turėtų būti geresnėje padėtyje. Tačiau 
retas atsitikimas, kada mažas kaimietis mokėtų žaisti 
ar gerai bėgti.

Kada centro skautininkai ir tuntininkai inspek
tuoja skautų draugoves, jiems reikėtų pasižiūrėti, jei 
tik leidžia laikas ir vieta, kaip skautai bėga, o nepa
sitenkinti praėjus pro jų išrikiuotas eiles, žiūrint jų 
veidų ir uniformų.

Taip reikia padaryti, norint įsitikinti, kaip savo 
draugininko fiziškai išlavinti yra skautai. Iš bėgimo 
apie tai daug galima spręsti. Ir nuolat tenka stebėtis, 
kaip dažnai berniukai nemoka bėgti.

Paprasta, lengva, graži eisena įsigyjama tik daž
nu bėgimu. Be panašių treniruočių liaudies berniu
kai turi lėtą ir sunkią eiseną, o miestiečiai vaikščioja 
kojas vilkdami (iš eisenos gi galima daug spręsti ir 
apie žmogaus būdą bendrai).

Organizuoti žaidimai. — Bėgimo praktika ugdo
ma daugiausia su žaidimų ir sporto pagalba. Tačiau 
dažnai sakoma, kad liaudies berniukai nemėgsta žai
dimų — nemoka žaisti.

Tai pareina daugiausia nuo to, kad niekas jų ne
mokė žaidimų ir neragino žaisti. Tačiau jie greit 
pradeda domėtis, jei jiems tik parodoma, kaip ką 
žaisti, ir su komandų žaidimų pagalba jūs galite ne 
tik fiziškai, bet ir moraliai auklėti berniukus. Už
sienių kritika dažnai primeta anglams, kad žaidimus 
jie daro fetišu.

Iki tam tikrų ribų tai, gal būt, ir tiesa, kada tu
rima galvoje didelių koledžų mokinius, tačiau ir čia, 
žiūrint iš grynai fizinės pusės, rezultatas nėra taip 
blogas.

Kaip tik čia įsikišam mes skautai. Mes galime 
mokyti žaisti ir ugdyti berniukų gyvybės džiaugsmą, 
lavindami jų kūnus ir būdus.

Futbolas, beisbolas, basketbolas, bėgimai, plau
kiojimas ir skautiški žaidimai, mano nuomone, yra 
geriausios fizinio auklėjimo formos. Daugumas pa
minėtų žaidimų nereikalauja nei didesnių išlaidų, nei 
specialių brangių įtaisymų.

Kūno mankšta. — Kūno mankšta — pratimai — 
tam tikrų raumenų gimnastika yra viena intensyvių 
kūno lavinimo formų. Tuo pasinaudojama, kada nėra 
progos pažaisti gerų žaidimų, tačiau gimnastikos 
mankšta galima vartoti ir kaip priedą prie visų žai
dimų. Tam reikia:

1. Kad jos netaptų vien tik mechaniniais jude
siais; reikia, kad tai būtų judesiai, kuriuos berniukai 
supranta ir kuriuos patys nori daryti todėl, kad jie 
žino, jog tai jiems naudinga.

2. Kad instruktorius turėtų šiokio tokio supra
timo apie anatomiją ir apie tą žalą, kurios gali pa
daryti jauniems dar nesusiformavusiems kūnams per
daug beprasmiška mankšta.

3. Kiekviena mankšta reikia stengtis lavinti 
kartu su kūnu ir būdu. Senovės Japonijos vienuoliai 
manė, kad žmogui reikia laikytis tiesiai, norint tu
rėti tiesų būdą. Panašus reikalavimas yra statomas 
ir dabartinių Japonų vilkiukų laipsnių programon.

Ir kariuomenėje per gimnastikos valandas vis 
daugiau ir daugiau vartojami žaidimai lygiai moralės, 
lygiai fizinės reikšmės. Buvę kariai, dirbantieji skau
tų organizacijoje, gali būti naudingi, įvesdami šiuos 
žaidimus skautų draugovėse su sąlyga, kad per daug 
nevargins augančių berniukų.

Reikia padaryti viską, ką galit, sudominti ber
niukams savo kūno ir jo sąnarių lavinimu ir para
ginti mėginti sunkesnių dalykų, kuriems reikia di
delio pasiryžimo ir kantrumo prieš pasieksiant re
zultatą.

Pavyzdžiui, gerai yra kiekvienai draugovei nu
statyti savo įvairius rekordus, kaip tai: šokimo į 
aukštį, trišokio, bėgimo ir panašiai, taip, kad kiek
vienas skautų turėtų progos ugdyti savo gabumus,, 
stengdamas pasiekti aukštesnį rekordą.

Specialus sportiškos komandos kostiumas pa
traukia berniukus, ugdo juose vienybės sporto darbe 
jausmą ir, priversdamas keisti rūbus prieš ir po žai
dimo ar treniruotės, skatina dažniau maudytis ir 
stengtis būti švariam.

„Išsilaikyti formoje“ greit tampa dideliu jaunojo 
sportininko rūpesčiu. Tai gali būti pagrindas specia
liam lavinimui, kas liečia higieną, valgį, susilaikymą, 
nuolatinę savęs priežiūrą ir panašiai. Tačiau, visų 
pirmiausia, reikalinga fizinio auklėjimo.

„Jei būčiau karalius“. — Aleksandras Dumas 
sūnus parašė: „Jei būčiau Prancūzijos karalius, aš 
uždrausčiau vaikams prieš 12 metų įeiti į miestą. 
Iki šio amžiaus vaikai turėtų gyventi atvirame ore, 
saulėje, pievose, miškuose, šunų ir arklių draugys
tėje, gamtoje, kuri tvirtintų jų kūnus, kuri praskleistų 
jų protą, kuri poetizuotų sielą ir žadintų joje smal
sumo, auklėjimui turinčio daugiau reikšmės, negu vi
sos pasaulio gramatikos.

Tada vaikai suprastų triukšmą, lygiai kaip ir 
nakties tylą. Jie turėtų geriausią tikybą — tąją, ku
rią pats Dievas rodo kasdieninių stebuklų puikiuose 
vaizduose.

Ir tik 12 metų, stiprūs, kilnia ir tvirta siela, vai
kai galėtų gauti metodiško mokslo, kurio tik šiuo lai
ku jiems būtų teisinga duoti. Tas mokslas jų būtų 
lengvai įgytas per ketverius ar penkerius metus.

Vaikų nelaimei, nors, gal būt, Prancūzijos lai
mei, aš nesu karalius.

„Viskas, ką aš galiu padaryti, tai duoti patarimą 
ir pasiūlyti metodą. Šis metodas: te pirmas vaiko 
žingsnis gyvenime būna fizinis lavinimas“.

Taip pat ir skautuose, jei norime atlikti savo 
darbą, turime ta kryptimi padaryti didelį žingsnį.

Jums, skautams remti draugijų valdybų pirmi
ninkams ir paskiriems rėmėjams, čia yra specialiai 
gera proga mums padėti.

Mums reikalinga laisvų aikščių, kurios būtų 
mums rezervuotos. Labiausiai gi reikia, lengvai iš 
miesto pasiekiamų, nuolatinių stovyklavimo vietų. 
Skautystei augant, panašūs stovyklų plotai turėtų 
būti prie visų didesnių centrų.

Atlikdamos svarbius uždavinius, nuolatinės sto
vyklos turėtų dvigubos reikšmės. Jos irgi sudarytų 
skautų vadų ruošimo centrus. Jose būtų mokomas 
stovyklavimo menas ir gamtos pažinimas. Svarbiau
sia gi — čia būtų įkvėpiama atviro oro meilė — 
miško brolybė.

Per paskutinius dešimt metų Anglijoje. įgijome 
daug aikščių ir vietų stovykloms, pradedant Gilwell 
parko didele dovana, kur yra dabar nuolatiniai skau
tų vadų kursai ir vieta skautų stovykloms. Esamos 
nuolatinės savos stovyklavietės praktiškai įrodė sa
vo patogumą. Bet mums jų reikia dar daug daugiau, 
ir tai kol visos priemiesčių aikštės dar neužimtos au
gančių miestų trobesių.

Atviro oro gyvenimas yra tikras skautystės tiks
las ir jos pasisekimo raktas.

Per daug miesto gyvenimas mus stato į pavojų 
pamiršti savo tikslą ir paskęsti rutinoje.

Mes nesame nei jauni šauliai nei sekmadienio 
mokykla — bet esame miško mokykla. Skautų ir 
skautų vadų kūno ir sielos sveikatai turime dar dau
giau eiti į atvirą orą.
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Alvin Ė. Rose. Nepaprastas auto greitis nesumažėju. 
Pėstieji šaligatviuose baimingai mojavo 
rankomis ir rodė į raudonas šviesas 
priekin.

Teisėjo Cardigano teisino salė buvo 
pripildyta žmonių. Bailiffų Jonas, sto
vėdamas senojo teisėjo dešinėje, liejo 
prakaitą mosteguodamas nenuilstamai 
miniai, kad nurimtų.

Keturios bylos buvo išnagrinėtos it 
išspręstos. Minia nekantraudama lauke 
penktosios bylos sprendimą paskelbiant.

Bailiffų Jonas keikė ypatingai sen
sacingų žudynių bylas, keikė ir aplink 
teisėją vėpsančius reporterius.

Jis ypač jautėsi sunkiai apsirgęs, nes 
karšta pavasario diena ir tvarkos dary
mas jį kankino. Nuo kaktos varvantis 
prakaitas aiškiai parodė. Noriai būtų nu
sukęs jaunajam reporteriui sprandą, nes 
tas jį nuolat tempė už alkūnės.

— Tai kita byla, ar ne? — norėjo su
žinoti reporteris.

Bailiffo atsakymas buvo tik šaltas 
žvilgsnis. >

— Matote, mes fotografai norime pa
siruošti. Mums teks dirbtina šviesa nuo
traukas daryti.

— Sūnau, nusiraminki. Jokių nuo
traukų negalima šią bylą sprendžiant 
imti. Ar matot tą niekšą ten? Niekas čia 
esančių nenori savo paveikslo laikraš
čiuose matyti. Ar nori čia triukšmą su
kelti?

Reporteris šypsojos: — Tai galėtų 
apysakai padėti, — jis pasakė.

Jis pažiūrėjo į savo draugus ir vie
nam, laikančiam aparatą, davė ženklą, 
kuris nebuvo teisme esančių žmonių 
pastebėtas. Fotografas priėjo prie jo ir 
juodu pasitraukė kiek į šalį.

— Manau, kad sukelsi paniką, jei 
nufotografuosi, Connie.

— Tad panika ir bus! Neisiu redak- 
cijon negavęs šiai apysakai paveikslo. 
Būtų per daug kas praleista.

— Bet kaltinamojo draugai ten šone? 
— priešinosi reporteris. — Ką teisėjas 
atsakė?

— Sako, kad nuotraukas galima dary
ti mūsų pačių rizika, — atsakė foto
grafas.

— Hm! Ar tos šoninės durys vienin
telis išėjimas iš čia? — Jaunasis repor
teris metė žvilgsnį į vienintelį išėjimo 
galimumą ir ten esančius tamsoje nu
šviestus žmones.

— Išeikime.
— Gerai, paaiškink! Ar lėksim, ar 

ką? Tas niekšas visai nesipriešins man, 
Connie!

Connie Sayoras, He r a Id o fotogra
fas, valandėlę mąstė. Jo akys žalsvai 
mėlynos ir perveriančios, o jis pats blon
dinas ir laisvai kalbąs.

— Posėdis tęsis iki po pietų. Tu 
žinai kuone visą nuotykį iki šiol. Tu 
turėsi būti pasiruošęs tai sekundei, kol 
aš nuimsiu nuotrauką, supranti?

— Esu tikrai įsitikinęs, kad turėsiu 
visas žinias iki to laiko, — šnairavo re
porteris.

— Tad eik į automobilį ir užvesk 
motorą. Sekundę po to, kai išgirsi mano 
dirbtinos šviesos šūvį, leisk auto lengvai 
važiuoti. Palik vairo pusės duris atda
ras ir, kai pamatysi mane išeinant, pasi
trauk nuo vairo. Supranti?

— Taip, bet ar nebūtų geriau man 
pasilikus? Aš galėčiau truputį padėti, 
jeigu...

— Nesirūpink manim! Man pavyks 
išeiti! Skubiai pradėk! Štai kalėjimo sar
gas ateina kalinius vedinas.

Staiga teismo salė nutilo. Visų akys 
nukryps į policijos vedamus per salę 
keturius vyrus į kaltinamųjų suolą.

— Tai jis! Tai Darutei! — šnibždėjo 
keletas, kada aukštesnysis iš keturių su
imtųjų praėjo. Minėtasis žmogus buvo 
tamsus ir rodėsi, kad jam jo likimas ne
rūpėjo.

Bay McCue, naujasis Chicago H e- 
r a 1 d o fotografas reporteris, skyrėsi 
sau kelią alkūnėmis į duris. Jis dviem 
šuoliais įšoko į stovintį juodą auto. Jis 
užvedė mašiną ir įdėmiai klausydamasis 
laukė duslaus šūvio garso.

Neilgai teko jam laukti.
Būm-m-m!
McCue motorą įjungė į antrą bėgį ir 

sulaikė savo kvėpavimą. Auto slinko 
gatve. Sąmišis kilo viduje. Girdėjosi 
pikti balsai, skubanti žingsniai.

McCues veidas išblyško. „Jis neturi 
progos!“ sumurmėjo jisai ir koja pamynė 
stabdį. Išjungė, atidarė duris ir grįžo 
teismo salėn.

Vos pasiekė šaligatvį, kai išgirdo 
Sayoro balsą, šaukiantį iš viršaus: 
„Grįžk!“ Girdėjosi kovos garsai. Sayoras 
iššoko iš jungiančio teismo salės teisėjo 
kambario lango, kuris buvo pirmame 
aukšte. Jis lengvai nušoko ant šaligat
vio ir sėdosi į auto prie vairo pirm negu 
McCue atsigrįžo ir užšoko ant sparno.

— Aparatas? — teiravosi McCue, 
pastebėjęs, kad Sayoras jo neturi su 
savim.

Sayoras neatsakė.
Jie pasuko į gatvės vidurį ir lenk

tyniavo du skersgatviu į pietus, kai ki
tas auto, vejikų pripildytas, apleido 
teismo rūmus jų vytis.

♦* *
Važiuojant apsvaiginančią pusmylę 

Sayoras pasuko spaudos auto į rytus, į 
Chestnuto gatvę. „Rodyk, ką gali!" Pa
siaukojančiai gyrėsi. Pėstieji beeidami 
skersgatviais bėgo į saugesnes vietas. 
Gatvė nebuvo lygi. Dabar pasuko auto 
į Wellzo gatvę ir lėkė į pietus upės 
link.

Geležiniai nervai! Antgamtiškas va
žiavimas! Jų auto negalėjo ištęsti ilges
nio, kaip tų dviejų skersgatvių nuotolio 
nuo besivejančio auto.

Kas iš vejančių vairavo, laikėsi tvir
tai ir patyrė tuos pačius, kvapą sulai
kančius nuotykius, ką Sayoras darė su 
paslėptu nusistatymu.

— Ar paliekam juos? — Sayoras at
sigręžė ir pažiūrėjo į McCue, kuriam 
pavyko šalimai atsisėsti.

— Ne. Jie vis artėja!
— Artėja? — netikimai sumurmėjo 

Sayoras. Jis pasilenkė daugiau prie vai
ro. Greičio rodyklis nervingai drebėjo.

— Dar artėja? — paklausė jis truputį 
vėliau.

— Ne!
Sayoras piktai nusišypsojo: — Ir jie 

privys!
— Mes stumiamės pirmyn, Connie! — 

triumfuojančiai šaukė McCue.
— Gerai! Rizikuodamas tą aparatą, 

juk nemanai, kad pasiduosiu tai gaujai?
— Bet jie turi aparatą, — tarė 

McCue. — Kaip, — kvėptelėjo jis. — 
Connie! Connie! tiltas!! — šaukė jisai.

Šimtą metrų priešais, ant didžiojo 
tilto Wellso gatvėj, pasirodė nelaimes 
signalai. Sayoras šaltai žiūrėjo pirmyn.

Ir ant tilto užlėkė spaudos auto. Til
to grindinys lėtai pradėjo kilti. Auto 
peršoko dviejų pėdų tarpą tilto vidu
ryje ir Sayoras palaipsniui lėtino važia
vimą, stengdamasis sulaikyti auto, kad jis 
neapvirstų. Juos vejantieji turėjo sustoti 
kitoj tilto pusėj.

— Ir aš, gaudamas tik dvidešimts 
dolerių per savaitę, — sušuko jaunasis 
reporteris. — Taip nevažiuočiau nė už 
milijonus per minutę.

Fotografas lėtai nusišypsojo.
— Tai niekis! Tau teks daug šiurpu

lingų, jaudinančių ir įdomių nuotykių 
šiame žaidime pergyventi. Palauk kol 
mes padarysim sutartį.

— Ar praneši man, kada manai pa
daryti su manim sutartį? — sakė ap- 
skritveidis, — tada aš pėsčias eisiu!

Sayoras pasuko auto prie H e r a 1 d o 
rūmų ir sustabdė motorą.

— Manau, kad „senasis" nustebs, pa
matęs mane šiokiu laiku.

McCue susimąstęs žvilgterėjo auto 
vidun.

— Bet juk jie turi aparatą, — pri
minė jis.

— Bet ne negatyvą! — Sayoras pa
tapnojo savo iškilusią apsiausto kišenę. 
— Matai?

— Hm! Kad būčiau apie tą žinojęs. 
Bet kaip jie mus vijosi. Tačiau laimėjom!

— Žinoma! Likusieji draugai nieko 
negavo. Kai aš išbėgau, jokių šansų fo
tografuoti nebebuvo, — nusišypsojo Sa
yoras. — Aš manau, kad turėtume mū
sų laimėjimą atšvęsti šią naktį.

— Tavo laimėjimą, — pataisė repor
teris.

— Dėkui. Puota man atkelti.
Aukštai, už stalo, triukšmingame 

H e r a 1 d o redakcijos kampe, Jonas 
Blackas „pasaulyj žinomiausias dienraš
čio redaktorius" žiūrėjo į telefoną, kurj 
ką tik nuleido.

Jis kandžiojo dantimis didelį juodą 
cigarą ir smogė kumščiu ant didelės 
rankraščių krūvos.

Keletas perrašinėtojų vogčioms pa
žiūrėjo nuo savo mašinėlių. Kažkas 
blogo nutiko. „Senuolis" siuto.

— Buckley! — subaubė redaktorius. 
Lieknas perrašinėtojas metė savo darbą 
ir skubinosi prie jo stalo. — Paskambink 
teisėjo. Cardigano teismo salėn! Liūdi 
ninkas ką tik buvo nušautas!

— Smith! Duok man ką nors kitam 
leidiniui!

— Bill! Šok į auto ir važiuok ten!
Įsakymai skambėjo redakcijoj. Per

rašinėtojai šaukė berniukus nešioti 
nuorašus. Bill Casey atrodė susimąstęs, 
bet paėmė savo skrybėlę ir išdrožė pro 
duris.

— Negaliu įsivaizduoti, kur Sayoras 
ir McCue šiuo laiku galėtų būti. — Lyg 
žaibu Blackas metė akis į savo padė
jėją, neva laukdamas suvargusio džen
telmeno atsakymo, dėl Heraldo fo 
tegrafo ir reporterio nebuvimo, ir dėl 
Amando Darucci ir jo konfereatų bylos.

— Tai didžiausia sensacija, kuri galėjo 
pasirodyti. Net vedamuoju straipsniu. Ir 
tiedu idijotai tada nėra ten, kai svar
biausias liudininkas kaltinamųjų suole 
nušautas!

— Keista, — susimąstęs tarė redak
toriaus padėjėjas. — Sayoras visumet 
buvo patikimas. Žinoma, daug iš McCue 
tikėtis negalima. Ar liudininkas buvo 
nužudytas?
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— Nežinau! Nieko nežinau!—Blackas 
siuto. — Daruccio draugai būtų galėję 
iŠ teismo salės pabėgti.

— Ar seniai pasirodė McCue?
— Ne! Tik prieš valandą.
— Ar buvo ten?
— Jis sakė buvęs.
— Tad jis ir Sayoras turi ten būti, — 

tarė jo padėjėjas, — jie nebūtų išėję 
nepaskambinę.

* *
Blackas traukė pečius. Prakaitas iš

pylė jo kaktą. H e r a 1 d a s pralaimėjo. 
Visą įvykį jie sužinojo iš padėjėjo, ku
ris ką tik paskambino.

— Visgi Sayoras turėjo kur nors būti,
— sumurmėjo jisai.

— Štai jau jis ateina, — tarė redak
toriaus padėjėjas.

Staiga Blackas atsisuko į duris. Se
kamas McCue, Sayoras ramiai žengė 
prie stalo. H e r a 1 d o redaktorius įdė
miai į juos pažiūrėjo. Tai buvo neįtikė
tina, kad jie būtų dalyvavę nužudyme ir 
visas važiavimo taisykles peržengę, kad 
greičiausiai pasiektų redakciją.

— Kur buvote prieš penkioliką mi
nučių, — atšovė jis, — ir kodėl nepa
skambinote prieš atvykdami?

— Negalėjom, — atsakė Sayoras, — 
neturėjom laiko. Būrys vijikų mus vijos 
iki Wellso gatvės tilto, norėdami ne
gatyvą atimti.

Redaktoriaus veidas nušvito.
— Tad tu turi žudynių nuotrauką?

— maloniai paklausė redaktorius.
— Kokių žudynių? — vos girdėjosi 

jo balsas.
— Kokių žudynių! — subaubė redak

torius. Jis su didžiausiu įnirtimu į juos 
pažiūrėjo. — Ar norit man pasakyti, kad 
nebuvote teisme, kai svarbiausias liudi
ninkas buvo nužudytas?

— Nužudytas? — nustebęs pažvelgė 
Sayoras į ten esančius tarnautojus.

— Lauk! Prašalintas esi! — subliovė 
Blackas. — Abu! — tarė jis žiūrėdamas 
į McCue.

Už durų Sayoras nosine nušluostė 
savo įkaitusį veidą. Jis nekalbėjo, taip 
pat ir McCue. Jie nulipo tris eiles laip
tų, vieton nusileidę liftu, ir įlipo į auto. 
Sayoras užvedė mašiną, paslėpė spau
dos auto ženklą nuo langelio ir lėtai va
žiavo į šiaurę. Gatvė buvo šlapia. Sa
yoras mechaniškai vairavo prisikimšu- 
sioj gatvėj.

— Mat, — atsikvėpęs tarė, — toks 
tai reporterio gyvenimas. Gamink ar 
lauk. Dvylika vakarykščių laimėjimų 
nieko nereiškia šiai dienai. Melavau 
jiems, viską grobiau jiems, rizikavau 
jiems savo gyvybę, ir ką gavau? Pra
šalintas! — Jo dantys kando pypkę. — 
Prašalintas! Ne tas, kad man darbo rei
kia, ar rūpintis kokį įsigyti, bet tas, kad 
būti prašalintam prieš visą štabą.

— Kodėl nepasakei „senuoliui“, kad 
turi kišeniuje Daruccio nuotrauką?

— Tai nebūtų turėję reikšmės, net 
tas, ką pražiopsojom.

— Visaip galėjo būti. Būtų galėję 
padėti, gal būtumėm buvę atleisti su 
alga, ne kaip dabar atleisti atostogom 
be algos, — nejaukiai sudejavo McCue.

— Nepažįsti „senuolio", — Sayoras 
suurzgė. — Nurimk! Nesu gerai nusi
teikęs.

— Bet aš nieko neturiu, Connie, — 
tarė McCue, — ir pamanyk ką reiškia 
būti alkanam. Juk neapkaustysi manęs 
dėl keletą dolerių.

Sayoras mechaniškai siekė piniginės 
ir ištraukė dešimt dolerių.

— Dėkui, „dovanų karaliau", — nu
švitęs tarė McCue. — Ar neturi darbo 
kitoje kišenėje?

— Aš kaip tik apie tai galvoju, — 
tarė Sayoras. — Kaip tau patiktų pa
dirbėti trupučiuką su manim?

— Puiku! Kada pradedame?
— Bet kada.
— Ir kaip?
— Taip, kad „senuolis" suprastų sa 

vo klaidą ir priimtų mus atgal padidinta 
alga, — įtikinančiai kalbėjo fotografas.

Lėtai nusišypsojo McCue. — Ach, 
t-a-i-p?

— Tol darbuosiuos, kol neatliksiu 
reikalo, — tęsė Sayoras. — Stosim at- 
viron kovon. Rašysim tą nuotykį ki
tuose laikraščiuose ir sukompromituosi 
me draugą Blacką. Jei šitas planas 
mums nepasiseks, tai gausim darbo ki
toje redakcijoj. Visgi norėčiau grįžti 
H e r a 1 d a n. Mat, garbės dalykas. Lyg 
norėčiau, kad jis ateitų ir paprašytų 
mane grįžti, — jis pažiūrėjo į McCue, 
kuris tylėjo,

— Na, ką manai apie tai?
— Tai nepaprasta.
— Kodėl?
— Kam duoti jam antrą žandą mušti?
— Nebus muštas. Jis atgal atsiims 

tą, ką prieš valandėlę sakė! Ir kai mes 
savo buvimu patiksime, mes atsisaky-

Iš vasaros darbų.

sime nuo vietos! — Griežtai užbaigė 
Sayoras.

— Ką? — netikėdamas klausė McCue.
— Taip, kaip sakiau. Atsisakysime 

nuo vietos! Išeisime garbingai sutvarkę 
dalykus.

— Hm! kasti sau duobę? Gerai su
galvojai, — pašiepė McCue.

— Dar niekas taip nepasielgė su 
manim ir nepasielgs. 0 tu ar su 
manim?

— Bene reikia klausti, kai tiek daug 
pinigų turi? Einam valgyti!

Jiems lipant iš auto, jaunas berniu 
kas skubėdamas nešė laikraščių pundą.

— Ekstra! Ekstra! — jisai šaukė. - 
Žmogus nužudytas teisme! Ekstra, ponai?!

Sayoras ir McCue sustojo.
— Kokį laikraštį turi, sūnau? — pa

klausė Sayoras.
— H e r a 1 d ą. Pirmąjį su paskuti

niuoju leidiniu, — tarė berniukas, trauk
damas laikraštį iš pundo.

Sayoras nusišypsojo ir sukdamasis į 
McCue klausė: — Ar mum reikia?

— Pravartu. Manau, kad nedaug ži
no apie įvykį.

Sayoras atlenkė laikraštį ir garsiai 
skaitė vedamąjį straipsnį: „Liudininkas 
nužudytas teisme. Nežinomas piktadarys 
dinge minioj". Jis pažiūrėjo į McCue ir 
tyliai sušvilpė. „Kokia sensacija!“

— Eime valgyti, — sakė McCue. — 
Štai restoranas.

Jie įėjo ir rado neužimtą stalą. Sayo
ras ištiesė laikraštį prieš save ir vėl 
tyliai sušvilpė: „Na, mūsų mįslė aiškėja .

— Klausau!
— Čia ne daugiau, kaip biuletenis, — 

aiškino Sayoras, rodydamas į paveikslą, 
esantį laikraštyje, — bet tai mums yra 
pradžia.

— Taip?
— Mes privalome surasti nusikaltėlį.
— Juk tatai neįmanoma! — pridūrė 

McCue. — Tai bus lyg adatos šieno 
kupste ieškojimas. Bandykim ką nors 
lengvesnio. Neverta mums laiko tam 
gaišinti.

— Nepraplečiant apysakos nieko ne
reikštų, kaip „senasis" sako, — tarė Sa
yoras. — Tas žmogus, kuriam pavyko 
išsprukti iš valdžios nagų, duoda mums 
progos, ką nors didį nuveikti. Tik dau
giau proto, ir mes, kaip policija, jį su
seksime. Visgi verta bandyti. Gerk kavą. 
Skubėkim greičiau teisman.

— Ar manai, kad nusikaltėlis rastųs 
kur nors arti? — piktai tarė McCue.

Jie įlipo į auto, kurį Sayoras paleido 
pirmyn. Beveik valanda praslinko nuo 
nužudymo.

Būrys žmonių, stovinčių prieš teismo 
rūmus, keistai į juos žiūrėjo, kai juodu 
išlipo iš auto. Sayoras skyrė kelią į 
teismo salę. Salė buvo tuščia. Augalotas 
policininkas stovėdamas kalbėjo į vėp- 
sotojus.

— Mes laimingi, — tarė Sayoras, — 
aš jį pažįstu.

Jis pasišaukė policininką į šalį, pa
klausė keletą klausimų ir liepė McCue 
sekti paskum į salę. Jis greitai priėjo 
kaltinamųjų suolą į dešinę nuo teisėjo, 
atsisuko ir pažiūrėjo į šonines kambario 
duris.

— Hm! Kas šovė buvo geras šaulys 
arba labai laimingas, — tarė jis susi
mąstęs. — Tik vienas šūvis šautas, nuo 
šių užpakalinių durų. Pataikė truput} 
žemiau širdies, — sako Finneganas.

— Ar niekas nematė šaunant? — 
klausė McCue.

— Finneganas sako, kad ne.
— Keista.
— Ne taip keista. Visų dėmesys, tik

riausiai, buvo liudininkas. Šautas šūvis 
sukėlė paniką salėje. Piktadaris galėjo 
lengvai pasprukti sumišime. Be to žmo
nės nekiša galvos ton pusėn, iš kur le
kia kulka. Jie pasilenkia. Ir aš manau, 
kad žudytojas turėjo draugų, kurie po 
šovimo netikėtai uždarė duris ir tuoj 
neišleido išeiti policininkui.

* *
Susimąstęs apžvelgė Sayoras kamba

rį. Giliuose jo veido bruožuose pasireiš
kė nužudymo paslapties susidomėjimas. 
Nors dar jaunas buvo, bet jau per pen
kerius metus išrišdavo įvairiausių žudy
nių paslaptis.

Lėtai vaikščiojo Sayoras pirmyn ir 
atgal apie kaltinamųjų suolą.

— Mick, — tarė jis, — paskambink 
tardytojui ir paklausk, kokio kalibro 
kulka buvo rasta; ar tai buvo švino ar 
plieno; kuria kryptimi ėjo ji į kūną ir 
tam panašiai. Jie turėtų tą žinoti.

Kada jis grįžo, rado Sayorą lėtai 
vaikščiojantį.

— Tardytojas sako, kad dar negavo 
gydytojo pranešimo.
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— Kur lavonas nugabentas? — tyliai 
paklausė Sayoras.

— Neklausiau.
— Ar nemanai, kad tai būtų buvusi 

gera mintis? — Reporterio balsas buvo 
pašiepiantis. — Tad paskambink tar

dytojo gydytojui. Jis ten bus. Sužinok 
visą, ką patyrė iš lavono. Iki šiol jis 
bus sužinojęs tą, ką mums reikia su
žinoti.

Kai McCue grįžo, jis rado Sayorą 
stovintį už teisėjo kėdės.

— Išeik už arenos, Mick! Truputį 
dešinėn, — nurodė jis. — Ten! — Sa
yoras laikė tariamąjį foto aparatą deši
nės rankos sulenkime ir taikė,

— Eime! — tarė jis. — Į auto!
McCue sekė nieko neklausdamas.
— Kokio kalibro buvo kulka? — 

klausė Sayoras, kai jie važiavo per 
lietų.

— Keturiasdešimt pirmo.
— Gerai.
— Kodėl?
— Nepaprastas dydis. Apribotas nuo

tolis. — Sayoras noriai važiavo. — Švi
ninė?

— Taip, tai buvo dum-dum.
— Aš taip ir maniau.
— Kas yra tas dum-dum, Connie?
— Tai paprasta švino kulka, kurios 

gale įgręžta skylutė. Jie įgręžia paprastu 
peiliu. Kur kulka kliūva, ten ji išsiple
čia ir išplėšia skylę tris kart didesnę už 
pačią kulką.

— Uch! Kur dabar važiuojam?
Sayoras neatsakė. Jie pasileido šiau

rės link, pasuko į rytus Division gatve 
ir sustojo prieš mažą fotografijos atelie. 
Žmogus kabinete pažino Sayorą ir iš
tiesė ranką.

— Norėčiau pasinaudoti tamsiuoju 
kambariu, Eddie, — taip tardamas sku
biai uždarė duris.

— Bėk, Connie. Viskas tavo. Ar ga
liu dar, kuo nors patarnauti?

— Ne, ačiū!
— Noriu išaiškinti negatyvą ir, gal 

būt, padaryti pozityvą. — Sayoras sku • 
biai ėjo užuolaidų užleistu koridorium ir 
į mažą kambarėlį šone. McCue įėjus, jis 
uždarė duris.

Mažutė raudona šviesa pasirodė prieš 
juos. Jis ištraukė kasetę iš kišenės ir 
skubiai pradėjo dirbti.

— Ar tai toji, kurią nuėmei šį rytą 
teismo salėje? — paklausė McCue.

— Taip. — Negatyvas pasinėrė sta- 
čiakampainėn dėžutėn, ir Sayoras už
vertė dangtį. — Anas negatyvas, — tarė 
jisai, — gal viską reikštų, o gal ir nieko 
Arba suradome pėdsaką žmogaus, kurs 
šovė, arba pasiliksime nežinomybėj, 
kaip visi kiti. Žinai, Mick, kai nuėjai 
paskambinti tardytojo gydytojui, man 
dingtelėjo, kad šoninės teismo durys bu
vo tiesioje linijoje su Darucci, į tą vie
tą, kur liepiau tau stovėti, — aiškino 
jisai, — kai šoviau dirbtinę šviesą sį 
rytą. Yra vilties, kad tas, kurs nušovė 
liudininką, keletą minučių vėliau, kai 
fotografavau, stovėjo tarpdury. Tikriau
siai sužinosime kaltininką, ko policija 
dar nežino.

— Connie! — sušuko McCue, pirmą 
kartą parodęs susidomėjimo, — tai čia 
tikrai bus karštos košės!

— Teisybė! — Sayoras pakėlė dėžu
tės dangtį ir prie raudonos šviesos prieš 
save ištraukė negatyvą. Neaiškūs pa
veikslo bruožai pasirodė ant stiklo. — 
Lėtai aiškina, — tarė jis dėdamas stiklą 
atgal dėžutėn.

Ir vėl išėmė stiklą. Šį kartą viso teis
mo salė buvo matoma; Darucci ir jo 

draugai priekyje, už jų minia ir šoninės 
sienos duryse, į duris atsirėmusi bū
tybė.

Sayoras pritraukė stiklą prie veido. 
— Reiks iš jo padaryti fotografiją, — 
tyliai tarė jis. — Padidinsiu, kad geriau 
būtų matyti jo veidas.

Jis įėjo į gretimąjį kambarį ir dreban
čiomis rankomis įdėjo negatyvą padidi
namosios mašinos kasetėn. McCue įsi
kandęs įslinko paskui jį. Po keletą mi
nučių jiedu pasilenkę žiūrėjo į teismo 
salės paveikslą.

— Tas veidas, rodos, labai pažįsta
mas, — susijaudinęs tarė Sayoras,

Duryse stovėjo tamsus žmogus. Jis 
dėvėjo tamsiu kostiumu ir nudribusia 
skrybėle. Jo tamsūs antakiai ir siauri 
akių vokai sudarė vaizdą panašų į ka
rolius. Gilūs veido bruožai ir ilga sudri
busi cigaretė burnoje darė nejaukų 
vaizdą.

— Aš būsiu pralošęs, jei neatspėsiu, 
kad jis šovė, — tarė Sayoras. — Ne 
geram stovi jis ten duryse! Tik pažiūrėk 
kokia jo veido išraiška!

— Connie! — sušuko McCue. — Pa
žvelk į Darucci! Įsivaizduok jį su nudri
busia skrybėle. Jis visai panašus į žmo
gų duryse. Dėl to tu manai, kad jis yra 
pažįstamas.

Sayoras akyliau pažiūrėjo į fotogra
fiją.

— Šimts kalakutų! Jie, tur but, bro
liai ir net dvyniai.

McCue šokinėjo aukštyn ir žemyn, 
sudavė Sayorui į nugarą. — Brolis nu
šauna brolį liudijąs prieš jį! Eime pakvė 
puoti grynu oru. Tai jau beveik „per
daug",

— Palauk minutėlę, — sakė Sayoras, 
Jis vėl grįžo prie darbo. Šį kartą padir
bo jau padidintą žmogaus duryse pa
veikslą,

— Šitą, — sakė jisai, — galime nu
nešti kriminalinei policijai išaiškinti, vi
sai neduodami jiems suprasti, ko sie
kiame.

Jie skubiai apleido tamsųjį kambarį, 
padėkojo savininkui, ir vėl iškeliavo 
pietų link. Staiga Sayoras sustabdė auto 
ir pasuko atgal.

— Kokie mes kvaili! — sumurmėjo 
jis. McCue nustebęs pažiūrėjo į jį.

— Kas dabar? — klausė jis, kai auto 
važiavo teismo link.

— Nieko! Ar nepastebėjai žmogaus 
duryse cigaretą esantį ilgesnį už mūsų 
vietinius? Jis nebūtų nusinešęs nuorūką 
su savimi. Greičiausiai jis numetė ją 
žemėn. Ir čia mes būtumėm praleidę 
progą nesužinoję kokius cigaretus rūKo,

— Dar laiko yra!
— Velnias tą laiką! Jo kojom karšta 

čionai ir greitai škubėsis jas ataušinti, 
galiu lažytis!

Jie važiavo tylumoje.
— Vėl atgal? — paklausė Finnega- 

nas, stovėdamas prie durų.
— Taip, — paprastai atsakė Sayoras.

— Ar yra kas nauja?
— Nieko, vaikai.
McCue pasilenkė ir paėmė kažką nuo 

žemės.
— Tur būt, nekaip sekasi, — juokėsi 

policininkas,
— Taip. Laikai sunkūs, — atsakė 

McCue, dėdamas cigareto nuorūką ki
šenėn. — Ar nesimato jų daugiau, pone?

— Taip, Štai viena. Ten kita.
McCue atsargiai paėmė pažįstamą 

jam nuorūką ir dėjo ją kišenėn.
— Štai dar kita, — sakė Sayoras 

juokdamasis. — Dabar skubėkime, ro
dos, žmogžudys iš čia išėjo.

— Iš tikrųjų! — juokėsi policininkas, 
kai Sayoras iš McCue pasitraukė, — 
Niekaip tų reporterių negalėtum su
prasti. Įsivaizduok žmogų, kaip juos, 
renkantį cigareto nuorūkas.

— Duok juos pažiūrėti, — tarė Sa
yoras jau įsėdęs į auto.

McCue išėmė iš kišenio nuorūką ir 
pasiūlė jam. — Prašau, — nusijuokė 
jisai.

— Fabriko ženklo nėra ant šitojo. 
Duok pažiūrėti kitų.

Jis juos vartaliojo.
— Sirenos... Sirenos. Niekad tokios 

negirdėjau, o tu Mick?
— Ne.
— Dvi Sirenos ir viena Lucky, — su

simąstęs tarė Sayoras ir dėjo jas savo 
kišenėn. — Kol kas paliksime jas pr'e 
savęs.

— Gal mes klystame, bet — jis sakė, 
— kol kas mūsų darbas gerai eina. Tu
rime žmogaus paveikslą, kurs stovėjo 
prieš kelias minutes ten, iš kur šovė. 
Kažkas rūkė nepaprastai ilgas cigaretes 
ir mes turime dvi nežinomos cigarečių 
firmos nuorūkas.

Savo panašumu į Darucci, galima ma
nyti, kad jis kaltinamojo brolis. Brolis 
nušauna svarbiausi liudininką liudijantį 
prieš brolį. Nebloga teorija, Mick! 
Tiesa?

— Skamba perdaug teisingai. Mes 
tikrai kažką sugriebėme.

— Taip, bet mes dar toli nuo žudy
tojo.

— Ką? Mums sugauti nusikaltėlį? 
Ne, brolyt! Ne, n...e...e! Aš tuoj per- 
duočiau policijai visą, ką nuveikėme 
dabar pat.

— Gerai, vyksime į nuovadą. Jei 
šito nusikaltėlio nebus jų albume, tad 
policija užbaigs visą šitą, ir mes prak
tiškai laimėsime, nes eisime paskui juos, 
nufotografuosime suėmimą ir užbaigsime 
apysaką. Mums tai bus garbė padėti su
gauti žmogžudį. Jeigu jo ten nebūtų, tai 
turėsime darbo patys jį surasti.

Nuovadoj Sayoras prašė seržantą 
Sprengerį,

Seržantas paėmė fotografiją ir žiūrė
jo į ją visą minutę.

— Gaila, — sakė jisai, — tokio nesu 
dar matęs, bet sekundei maniau, kad tai 
Darucci. Šitojo nėra mūsų albume, — 
tvirtinamai tarė. — Tuo esu tikras. Do
vanokit man. Turiu kaip tik baigti są
rašą tvarkyti. Apgailestauju, kad nega
lėjau kuomi nors patarnauti.

Jis juos nustebusius paliko.
— Važiuojam pas Darucci, — tarė 

Sayoras.
— Ar tas padės? Juk neklausi ko 

nors ar Darucci turi brolį, kurs galėjo 
nusikaltimą įvykdyti?

— Palauk ir pamatysi. — Sayoras 
užvedė motorą ir lėtai važiavo, lyg tai 
būtų antraeilis dalykas to, ką dabar 
galvojo.

— Ar bandei kada nors įsibrauti i 
svetimus namus, Mick?

— Ne, neprisimenu; kodėl?
— Tad tau šiandie teks šį tą iš

mokti.
— Ką mes apiplėšime?
— Daruccio namą.
— Ką? t-a-i-g-i. Ne šitą! Ne Daruccio.
— Nesirūpink. Tau teks tiktai sau

goti, Sėdėsi auto ir patrūbysi, jei ką 
įtartino ateinant, kas galėtų mums kiek 
pakenkti, pamatysi.

— Iš tikrųjų, Connie, tu neapvers! 
Daruccio namo?

— Žinoma.
— Jeigu tave kas sugaus?
— Bet sugauti manęs negalės. Visi 

surišti su Darucci, įskaitant ir jo kaimy-
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nūs, yra pas tardytoją. Faktinai beveik 
visi, kurie buvo tuo laiku sąlėje, yra 
liudininkais,

— Ką mes pagrobsime? — paklausė 
McCue.

— Mum reikia pažvelgti tik į šeimos 
albumą.

— Ir tu manai...
— Kad rasime žmogaus duryse pa

veikslą, — užbaigė Sayoras. Pasuko į 
pietus ir privažiavo šaligatvį.

— Jau pravažiavom aną namą, — 
sakė McCue.

McCue žiūrėjo kaip jis ėjo į raudono 
akmens namą ir paklausė kažkokį ne
praustaburnį vaiką. Šis parodė jam į 
antrą aukštą ir dingo pro vartelius.

Sayoras tyliai lipo šoniniais laiptais 
ir užlipo į antrą aukštą. Pabeldė į duris. 
Po kelių minučių vėl pabarškino ir dar 
įdėmiau klausėsi.

Patenkintas išsiėmė raktuką iš po 
diržo. Truputį paspaudė šalia užrakto, 
pasuko peiliuku ir durys prasivėrė. Jis 
greitai įėjo į nešvarią virtuvę.

Peržiūrėjo kiekvieną kambarį iki 
atėjo į salioną. Ant’ sienų kybojo kele
tas paveikslų. Jis žiūrinėjo kiekvieną 
paveikslą kol pamatė mažą šeimos grupę.

Automobilyje laukė McCue.
Praslinko penkiolika minučių. Dvi

dešimts. Dvidešimts penkios! Jis išli
po iš auto ir susirūpinęs žiūrėjo į Daruc- 
cio butą. Nekantriai žaidė laikrodėliu. 
Rodyklis rodė jau keturias.

„Laikas bėga“, pratarė McCue. „Tar
dymas tuoj užsibaigs ir šeima grįš namo“.

Jis niekaip negalėjo įsivaizduoti, kas 
galėjo Sayorą taip ilgai sulaikyti. Pa
galiau skubiai nužingsniavo raudono 
akmens namo link ir ėjo Sayoro pėdsa
kais.

Atsargiai bandė atidaryti Daruccio 
buto duris. Pasirodo, kad jos uždarytos 
iš vidaus. Tyliai pabarškino ir laukė. 
Dešiniojo šono užuolaidos sujudėjo.

Durys atsidarė ir McCue atsidūrė 
prieš didelį revolverio vamzdį.

— Eikš šen! — grąsinančiai tarė.

Ant Palangos tilto.

McCue slinko pro duris ir pažiūrėjo 
į žmogaus veidą, kurio jie ėjo ieškoti.

— Kodėl, kas? — neaiškiai kalbėjo 
McCue.

— Ne tavo dalykas! Eik į prieša
kinį kambarį! Tu ieškai Paulo. Tu jį 
radai. Bet pažiūrėsime kas dabar bus!

McCue nužingsniavo ilgu menkai 
apšviestu koridorių į svetainę, kame dra
bužiai, lyg skubiai ruoštasi kelionėn, bu
vo išmėtyti. Kėdėj prie lango šypsojos 
į jį Sayoras. Jo kojos ir rankos buvo 
stipriai prie kėdės pririštos.

— Geros košės pridariau, brolyt, — 
pasakė jisai. — Gaila.

— Kas nutiko?
— Tylėk, tu! Sėskis... ten! — Žmo

gus, vadinąs save Paulo, įsakinėjo pa
stumdamas McCue kėdę, — Jūs suradot 
žmogų, kuris nudėjo brolį. Jūs dar gai- 
lėsitės!

McCue pažvelgė į Sayorą ir įdėmiai 
jį stebėjo. Sayoro dešinioji ranka darė 
įvairius judesius. McCue teigiamai pa
lingavo galvą ir pažvelgė į žmogžudį ar 
šis pastebėjo jo duotu.', pirštų kalbos 
signalus. Jis nepastebėjo. McCue atsi
sėdo budriai saugodamas Sayoro ranką. 
Jis išskaitė: „s... p., i... r... k!“

McCue nervinosi. Reikėjo bet ko
kia proga naudotis.

Jų suėmėjas stovėjo su raišiais pasi
ruošęs surišti jo kojas. McCue giliai 
įtraukė oro, pritraukė koją prie savęs 
taip, kad spyrė jam visom jėgom krū
tinėn.

Jų suėmėjas sušuko ir raičiodamasis 
krito ant žemės. McCue griebė už re
volverio, kurį Paulo ką tik išmetė.

— Skubėk, Mick! Nupiauk ryšius! 
— šaukė Sayoras.

McCue ištraukęs peilį puolė prie jo 
šono.

— Saugokis! Jis keliasi! Duok jam 
rankena į pakaušį!

McCue puolė ir sudavė jo paties re
volveriu į galvą. Žmogus sudejavęs kri
to žemėn kaip ištrauktas iš vandens 
maišas.

— Puiku, broliuk! Dabar galės ji' 
kiek pamiegoti.

Po sekundės Sayoras atsipalaidavo ir 
buvo prie telefono.

— Policija 1313! — jis nekantriai 
laukė. — Duokite nuovadą. Alio! alio... 
viršininkas McDonnell?... Čia Sayoras iš 
H e r a 1 d o. Sugavau žmogžudį, šį ry
tą nušovusį liudininką teisme!... Pas Da- 
rucci... Taip, Ten pat. Skubėk!... ir, 
p. viršininke, nieko apie šitą reporte
riams. Supranti?

Sayoras padėjo triūbelę ir atsisukę į 
McCue: — Tu tikrai gimei geru sporti
ninku jau gimnazijoj, — sakė jisai. — 
Būsi pakeltas iš jaunesniojo į vyresnįjį 
reporterį, kaip tik mūsų apysaka pasi
rodys. Greit bus čia policija... Viskas 
gerai klojas.

Nelaimingųjų draugas.
„Skautų Aide“ (š. m. IV.l d. nr. 

7, pusi. 12-13) buvo įdėtas straips
nis „Nelaimingųjų draugas“, kuria
me aprašoma, kaip du žmonės, 
vienas po kito, pasiaukojo saugo
dami jūros nelaimėse ištiktiems 
žmonėms gelbėjimo stotį, kuri yra 
Hog-Island saloje. Kadangi 
abu pirmieji sargai, visai atsisky
rę nuo žmonių ir pasaulio, jau mi
rė, lai kurį laiką nebuvo gelbėto
jo. Ir ,,Sk. A.“ straipsnyje buvo 
klausimas: „Kas dabar bus tre

Kažin kurios čia stovyklos ūkio ministeris?

— Taip. Iki Darucciams sugrįžtant,
— pridūrė McCue. — Kaip Paulo tave 
čia surišo?

— Nežinau, — atsakė Sayoras, ap
žiūrėdamas ginklą, kurį McCue atėmė 
nuo ramiai ant žemės gulinčio žmogaus.
— Tur būt, slapstėsi spintoj, kai aš 
įėjau. Dabar tai nieko nereiškia. Žiū
rėk, tai būta keturiasdešimt vieno ka
libro! Tai papildo mūsų bylą. — Jis 
išėmė cilinderį. — Penki pilni šoviniai 
ir vienas tuščias!

— Connie! — McCue paėmė mažą 
dėžutę nuo stalo. Pakėlė ją Sayorui ir 
abu kartu sušuko: S e r e n o s!

Iš džiaugsmo juodu apsikabino.
— Jei tas velnias nebūtų manęs taip 

stipriai surišęs, — tarė Sayoras, trinda
mas sutinusias rankas, — manyčiau, kad 
sapnuoju. Tikrai čia sensacija mūsų 
apysakai.

Jis nuėjo prie telefono ir paprašė nu
merį.

Atsiliepė šiurkštus balsas.
— Kiek duosi už nuotraukas ir apy

saką apie žmogžudystę šį rytą teisme? — 
paklausė Sayoras, žiūrėdamas į McCue

— Ką! Kas čia?
— Ar mes grįžtame į savo tarnybas 

su pakeltu atlyginimu?
— Tai tu, Sayorai?
— Taip.
— Kur esi?
— Dar neatsakei į mano klausimą, — 

nusišypsojo Sayoras.
John Black, redaktorius, keikėsi. 

Sayoras paklausė kiek ir perdavė McCue 
trūbelę: — Jis nori, kad visa tai papa
sakotum stenografistui.

McCue sušnairavo.
Sirena sušvilpė.
— Policija, — tarė Sayoras. — Einu 

sutvarkyti aparatą fotografuoti, kai per
duos! apysaką.

Iš anglų k. išvertė Pr. Drukteinis.

čiuoju?“... Štai po atostogų gautas 
redakcijoje vieno mūsų skauto 
laiškas, kuriame jis pareiškia no
ro pasiaukoti ir tapti tuo trečiuo
ju nelaimingųjų draugu. Bet mes 
abejojame, ar tas pasiaukojimas 
galėtų būti priimtas, jei ir nebūt 
susiradęs kas nors kitas, nes lie
tuvis skautas visgi yra dar jaunas 
ir anoji labdaringoji draugija, kuri 
išlaiko tą gelb. stotį, vargu sutik
tų jį visai atskirti nuo pasaulio. 
0 gal?
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Ir taip — tenka konstatuoti fak
tą: atostogos baigtos...

Liūdna, labai liūdna... Taip liūd
na, kad nors imk ir verk per visą 
dieną, ant stalo apsikniaubęs... 
Ypač liūdna, kai pagalvoji, jog ki
tų vasaros atostogų šiais metais 
nebeturėsim... Dievulėli, ir kodėl 
taip sutvėrei pasaulį, kad tik viena 
vasara tėra per metus?!

Jeigu Petras Žuvelė tvertų pa
saulį, tai jis surėdytų taip, kad vi
są laiką būtų vasara, o tik ant di
delių švenčių, sakysim — Kalė
dom ir Velykom užeitų tokios ma
žytės žiemelės. Ir tada reikėtų 
eiti į mokyklas...

Arba, jeigu Petras Žuvelė būtų 
švietimo ministeris, tai jis išleistų 
tokį įsakymą, kad tik kokią vieną 
kitą savaitę per metus tegalima 
būtų mokytis. 0 visą kitą laiką 
būtų griežčiausiai uždrausta semti 
sau apsišvietimą iš mokyklos rū
mų. Tas įstatymas būtų griežčiau
siai vykdomas ir jei tik kas nors 
kiek nusižengtų prieš jį, — būtų 
taip nubaustas, kad kitą sykį ne
benorėtų!

Bet, deja... Petras Žuvelė negali 
nei pasaulio pertvarkyti, nei iš
leisti privalomo įsakymo... Jis gali 
tik susirankioti apdulkėjusias per 
vasarą knygas, išgainioti iš jų įsi- 
veisusias peles ir vėl pradėti nau
jus mokslo metus.

Ką gi padarysi... Pasiima Petras 
Žuvelė vėl arklą, knygą, lyrą ir vėl 
iš naujo pradeda eiti Lietuvos ke
liais.

Pačioj ėiimo pradžioj įvyko ma
žas nemalonumas: Petras jokiu bū
du nebegalėjo įtilpti į savo moks
leiviškus rūbus! O, kad tave 
kur!... Ir šiaip mauna Petrelis savo 
drabužėlius, ir kitaip suka, — nie
ko neišeina! Nors tu imk ir eik 
po vienų baltųjų į mokyklą.

Žinoma, jei Petras būtų švieti
mo ministeris, jis taip ir pasakytų 
savo privalomam įsakyme- „se
kant iš virš išdėstyto moksleiviai 
visu griežtumu privalo eiti į moks
lo įstaigas po baltųjų, nes į savo 
rūbus, kaipo tokius, po atostogų 
nebeįtelpa, ir todėl, pasinaudoda
mi tokiais tai paragrafais, kitų pri
valo nesisiūdinti, kad tuom nedi
dinti visuotinos krizės ir t. t. ir 
t. t.“

Petras būtų padavęs į vyriausy
bę malonės prašymą, su nužemin
tu maldavimu leisti aplankyti 
dvasios peno rūmus be drabužių, 
kol naujus įsisteigs. Bet — nebe
buvo laiko padavinėti prašymą, 
nes rytojaus dieną jau reikėjo 
žingsniuoti akmenuotu mokslo ta
ku.

Tada Petras padavė malonės 
prašymą į savo šeimininkę. Ir ši, 
po ilgų apmąstymų, padarė iš 
Petro rūbų kažkokią ypatingą se
zono naujenybę. Perkirpus nugarą, 
ji įstatė gabalą medžiagos iš savo 
žieminio, seno palto, prie ranko
vių priklijavo vyro mankietus, o 
kelnes, kadangi jos visvien pasi
darė per trumpos, paraitė iki ke
lių, kaip skautų.

Ir taip kitą dieną su įstatymu 
ant nugaros ir su skautišku vaiz
du iš apačios Petras nužingsniavo 
semti dvasios peno.

Mokykloj jis rado panašius į sa
ve draugus. Vienam buvo įsprogęs 
švarkas per pat nugarą, kitam al
kūnės žvalgėsi į pasaulį, o trečias 
virvute buvo suvarstęs sau švar
ką, nes susegiojamas sagomis 
švarkas jokiu būdu nesidavė.

Negalima pasakyti, kad ir mo
kytojai daug gražiau atrodytų, 
bet... ramumo dėlei apie lai nu- 
tylėsim, nes, kaip žinom, vyres
niųjų negalima kritikuoti, o antrą 
vertus... na, patiems gali būti blo
giau už tai.

Ir taip prasidėjo pirmoji moks
lo diena.

Jau vidury pirmos pamokos mo
kytojas ėmė žvalgytis: iš kur čia 
kažkoks neaiškus burbuliavimas 
sklaidosi po klasę? Pamokos gale 
tas burbuliavimas ėmė aiškėti ir 
tada mokytojas pastebėjo, jog mo
kinių galvos kažko linksta po 
s^olu.

— Žuvelė, ką tu darai ten pasi
lenkęs? — pasiteiravo mokytojas, 

Petras taip ir užspringo valgo
mu buterbrodu.

— Ar aš, ponas mokytojau? — 
atsikrankštėjęs atsakė Petrelis.

Klasėj užviešpatavo tokia tyla, 
kokia retai klasėse pasitaiko.

— Parodyk, ką tu ten turi, — 
liepė mokytojas.

Petras atsistojo. Drauge su juo 
atsistojo buterbrodas dviejų met
rų ilgumo ir vištos koja rankoj.

— Stot! — sukomandavo moky
tojas visiem.

Ir tada iš po suolų iškilo bute
liai pieno, keptos ir virtos vištos, 
kiaušiniai ir kitokie valgomi daik
tai.

— Ar jūs tokie peralkę? — nu
stebo mokytojas.

Tyla. Tik girdėti kaip iš kažkie
no palenkto butelio čiurlena ant 
grindų pianas.

— Ar jūs šiandien nieko neval
got? — vėl kreipėsi mokytojas.

— Aš ,au visa valanda kaip 
nieko burnoj neturėjau, — ėmė tei
sintis Petras Žuvelė. — Aš nebe
galiu ištverti daugiau...

— Aš pusryčius pusiau aštuo- 
nių kaip pavalgiau, taip daugiau 
nieko ir nebeturėjau, — prisidėjo 
kitas.

Mokytojas žvilgterėjo į laikrodį: 
pusiau devynių.

— Sėst, — liepė mokytojas, 
jausdamas irgi kažkokį neaiškų 
burbuliavimą viduriuose.

Pamokos galas buvo tylus ir 
niūrus.

Petras Žuvelė, iššauktas prie 
lentos, tylėjo, lyg užmuštas, ir su 
pavydu žiūrėjo į savo draugus, 
kurie, palikę suoluose ir slapsty
damies kits kitam už nugarų, ką 
nors valgė.

Per pirmąją pertrauką visa 
maisto atsarga buvo išnaikinta. 
Per antrąją Petras su kitu moki
niu bėgo į kepyklą ir ten urmu 
nupirko visus esamus pyragaičius. 
Per trečią pertrauką iš tos pat ke
pyklos buvo nupirkta duona ir li
kę vakarykščiai pyragaičiai.

Per trečią ir ketvirtą pamoką 
mokiniai rymojo ant rankų ir 
liūdnai klausėsi savo vis nerims
tančių, pripratusių prie mamos 
maitinimo, vidurių triukšmo.

Ketvirtos pamokos gale vie
nas mokinys pastebėjo gimnazijos 
kieman užklydusią karvę. Visą 
pamoką tas mokinys mintimis mal
davo tą karvę, kad ji vaikštinėtų 
po gimnazijos kiemą iki pertrau
kos.

Ir ta karvė jo maldų išklausė. 
Per pertrauką bendromis jėgomis 
karvė buvo momentaliai išmilžta. 
Bet... kiek ten to pieno? Vienas 
juokas tik, o ne pienas! Išgėrei po
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Feljetonas, g,
H enk a Ablauchas.

Už gimnazijos 
sienų...

Gimnaziją baigti, žinot, kur kas 
sunkiau negu jos nebaigti. Mano 
beveik tvirtu įsitikinimu, gimnazijos 
tvarką reik reformuoti. Tik pagal
vokit, kaip ten viskas be sistemos: 
jei nori žmogus pats iš gimnazijos 
išeiti, tai neišleidžia, esą — laikyk 
egzaminus, o kartais, kai visiškai 
neturi jokio noro, tada ima ir pa
siūlo tau išsikraustyt... Pakviečia, 
į direktoriaus kabinetą ir už ypa
tingus nuopelnus pasiūlo laisvę . .. 
taip sakant, paleidžia į atsargą. 
Važiuok, kur patinka, nors į pačią 
Braziliją abizionkų gaudyti. Fui! 
— čia beveik apsurdas.

Pasitaikė, kad ir man teko šiaip 
taip pralyst iš vienos klasės į kitą, ir 
taip aštuonius metus ištvermingai 
kovojau už gimnazistišką laisvę. 
Ir per visą tą laiką tik vieną kartą 
teteko padaryti vizitą į direktoriaus 
kabinetą, kur ponas direktorius, 
apsvarstęs mano nuopelnus, norėjo 
suteikti visišką laisvę ir palesiti į 
gimnazistų rezervą, bet kadangi po 
metų pažadėjau surimtėti, tai sutiko 
palikti aktyvioje gimnazistiškoje 

lašelį ir baigta... Ne taip, kaip na
mie, pas mamą... Ir vėl visų galvos 
liūdnai nusviro: ką gi dabar val
gysim? Dievulėli mano, o juk dar 
dvi pamokos prieš akis!

Kepykla tuščia, kaimynystėj tik 
žibalo ir miltų krautuvėlės. Badas 
žibalo, visgi, dar neišmokino ger
ti, o miltus taip pat dar niekas ne
buvo pratęs valgyti.

Kažkoks jaunas, daug žadąs iš
radėjas pasiūlė kramtyti akmenu
kus, nes, jo nuomone, svarbu, kad 
tik kas nors būtų burnoj. Bet tas 
jo pasiūlymas buvo vienbalsiai at
mestas.

Penktą pamoką visi galvojo ir 
išradinėjo išeitis, kaip ištverti per 
šeštąją pamoką. Ir galit sau įsi
vaizduoti, kokias kančias turėjo 
kęsti vargšai moksleiviai, kai lai
ke šeštos pamokos jie, nieko ge
ro neišgalvoję, sėdėjo peralkę, o 
po gimnazijos langais sustojo žy
das su pilnu vežimu obuolių ir 
visu balsu rėkė:

— Obales! Obales! Obales!
Klasėj buvo tylu, klasė buvo 

negyva. Ir į visus, mokytojo klau
simus ats?kinėjo tik žydo balsas 
už lango:

— Obales! Obales!
Kančios, reiškia, vėl prasidėjo,., 

tarnyboje dar vieneriems metams, 
po kurių jau pats turėjau kraustytis, 
nes kol kas gimnazijoj devintoji 
klasė nepraktikuojama.

Prieš akis atsistojo baisiausis, 
koks tik galima įsivaizdint, sma
kas—abiturientų egzaminai. Sprok, 
bet egzaminus išlaikyk, nes kitaip 
dėdė skūrą nulups! Ot padėtis! O 
čia, kaip tyčia, užmiršau ir tai, ką 
žinojau. Gerai atsimenu, kad Na
poleonas kada tai gimė, bet kada 
— vot tai klaustukas? Žinau taip 
pat, kad Pitagoro kelnės reiškia 
vieną iš daugelio geometrijos teo
remų, bet kas iš to: kelnės, matot, 
lieka kelnėmis ar jos Pitagoro ar
Ablaucho bebūtų, bet kaip tas kel-
nes padaryti ir ką gudraus apie 
jas pasakyti?

Kniskis žmogus dabar po knygas 
ir ieškok žinių, ar buvo Vytauto 
laikais geležinkeliai ar ne? Nėra 
taip pat vilties išlaikyti egzaminų, 
jei nežinai, kurios giminės žodis 
„Vater“. Taigi suvesk balansą 
žmogus per du mėnesiu už aštuo
nius metus. Pagaliau įsitikinau, 
kad be „špargalkų“ neapseisi. Ma
žas, tiesa, ir suglamžytas tai daik
tas, bet pašėlusiai naudingas—tik
ras išganymas.

Žinot kai pagunda žmogų apima, 
tai bėda. Taip ir man, kai įlindo 
į galvą ta prakeikta „špargalka“ 
— nė kaip beatsikratyti. Noris 
pasigaminti tą išganingą „cetelį“ ir 
gana! Vedu dvasinę kovą, įsikal- 
binėju ir jau, rodos, pradedu save 
nugalėt, bet, kai pagalvoju apie 
Prancūzų revoliuciją, taip mano 
visas dvasinis frontas ir pakrinka... 
Ir kaip galutinai aš padariau, to 
minėti neverta, nes tai jau dabar 
graži praeitis, apie kurią tik saldūs 
atsiminimai beliko. Sakykim, kad 
aš špargalkų nevartojau, gimnaziją 
užbaigiau puikiai ir į gyvenimą išė
jau apsišarvojęs mokslo žiniom. 
Vienas tik neginčitinas faktas, kad 
aš dabar jau fuksas! Ir fuksas pil
na to žodžio prasme, nes per ima
trikuliacijos aktą netekau savo

Kas ką pagavo? ir džiaugies, kad nors nepasodino, 
kaip gimnazijoj, po pamokų...

Inspektoriaus baimė senai išga
ravo. Atsimenu, kai gimnazijoj 
būdamas svajodavau apie rojų ... 
Rojus man visai nesunku buvo įsi
vaizdint, nes man atrodė, kad vi
sur rojus, kur nėr inspektoriaus. 
Taigi, jei svajonės iš tikro gali re
alizuotis, tai aš dabar rojuj... Nieks

f neklausia, kur yra tavo uniforma, 
vaikšč io k sau mieste ir už miesto 

nj>iiuiiii/ii/išK — T|^W|^nors iki pusės penkių ryto. ..
TžT Bendrai, šitokiu būdu gali visiškai

produktingai dirbti tėvynės labui.

„Skautas yra naudingas ir padeda artimui1 
— III skautų įst.

Tai sūnūs ateina.
„Šunų“ skilties skiltininkas gerai 

išmoko rėkti savo skilties šūkį. Vie
ną kartą pas jo motiną buvo sve
čių, su kuriais ji kalbėjo. Sulojo 
už durų šuo. Motina sako:

— O štai ir mąno sūnus ateina! — 
Koks buvo nusivylimas, kai vie

toj sūnaus įbėgo mažas kudliukas.

Mokytojas: Kokį žodį daž
niausiai vartoja mokiniai?

Mokinys: Nežinau.
Mokytojas: Tai kaip lik šį 

žodį.
Mokytojas: Koks skystimas 

neužšąla?
Mokinys: Karštas vanduo.

skrybėlės, kurią dar šią vasarą Pa
nevėžy ant talkučkos pirkau. Toks, 
matote, jau paprotys: fuksas visada 
turi būti įšventintas į studentus, 
o šventinimo apeigos reikalauja 
netekti savo skrybėlės ar palto.

Na, apie tai, kad universitete 
buvau kartą pakliuvęs ne į savo 
auditoriją ir ten įvyko su manim 
tragedija — neverta minėti. Iš tikro, 
kam čia plepėti, kad teisininkas 
pakliuvo į technikų egzaminus, bu
vo priverstas juos laikyti ir, žinoma, 
neišlaikė ... Juk tai mažutis šei
myniškas nesusipratimas: kas gi 
čia blogo, kad trupučiuką susimai
šė auditorijos? Pasiguodi sau žmo
gus, kad buna pasauly dar blogiau,
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Po Lietuvos vėliava užsienyje. Estų skautų tau
tinėj stovykloje.

Dar Latvijoje.
Iš Kauno iki Rygos atvažiavome be persėdimo. 

Rygos stotyje atsidūrėm aukštam stoties perone, o 
toliau turėsime važiuoti rusų tipo geležinkelio li
nija, kuri išeina iš žemutinio stoties perono. Vado
vybei išrūpinus atitinkamą mūsų ekskursijai vago 
ną, skubam gabenti savo ir bendrąjį inventorių. Ke
lias vingiuotas. Ant pasisukimų mūsų komendantas 
pastato po skautą, kad šie rodytų nešantiems kelią 
į kitą vagoną. Keliolika minučių ir visi daiktai nau
joje vietoje. Čia, rodos, tiktų prie tos prozos pridėti 
skaitytojams ir „poezijos“ nuotykį. Prieina viena po
nia prie ant kampo stovinčio mūsų jauniausio skautu
ko ir klausia, ar atvykęs skautas Litas. Mūsiškis 
linkteli galva ir ponios paprašytas nubėga pašaukti 
tą skautą. Kol atbėgo, pakelyje Lito pavardė pa
virto į L a p o pavardę. Ir jis praneša Lapui, kad šis 
nueitų, esą tūla ponia norinti jį pamatyti. Abu atsku
ba. Ponia širdingai išskėtusi rankas nori apkabinti 
savo seniai nematytą artimą giminaitį. Nustebinta 
giminaičio šaltumu dėl visa ko paklausia (svetima 
kalba), ar tai jis esąs Litas. Šis skuba išsiaiškinti, 
kad litus jis iškeitęs Meitenės stotyje ir dabar be
turįs tik latų!... Suprantama, kad susikalbėti buvo 
sunku, ir mažasis skautukas turėjo surasti tikrąjį 
litą, kuris dar neiškeistas į latą.

Į Rygą atvykom 16 vai. 46 min. Turime išvykti 
19 vai. 45 min. Pasiskirstę grupėmis pasipylėm Lat
vijos sostinės gatvėse. Kelios valandos Rygą bent 
paviršutiniškai apžiūrėti ir per trumpas laikas. Ta
čiau mūsų akys gražius to miesto reginius godžiai 
rijo.

19 vai. turėjom rinktis. Punktualiai buvom sto
tyje. Į to paties traukinio kitus vagonus grupavosi 
latvių ir lenkų skautai. Pirmieji susitikimai su lenkų 
skautais (kurie, rodos, esą visi iš Vilniaus!) mums 
parodė, kad ano krašto jaunuoliai pasiruošę su mu
mis susitikti. Praeidami saliutuoja ir lietuviškai pa
sako „budėk!“ Gal iš viso to saliutavimo buvo tru
pučiuką daugiau, kaip jo reikėtų... Mes pagal skautų 
papročius atsaliutuojam, į artimesnius santykius ne 
suėjom. Vadovybės buvom nurodyti užsilaikyti visai 
korektiškai. Su latvių skautais ten pat stotyje užsi
mezgė bičiuliški ryšiai, kurie juo toliau, juo labiau 
stiprėjo. Trijuose traukinio vagonuose suplevėsavo 
lenkų, lietuvių ir latvių vėliavos. Skaitlinga minia 
atvyko išlydėti Latvijos reprezentantų į kaimynų 
stovyklą. 19 vai. 45 min. traukinys sujudėjo. Dainos, 
mosavimai ir šypsenos ilgino tarpą tarp mūsų ir pe
rone likusios minios.

Gražūs žali šiaurinės Latvijos laukai, tvarkingi 
ūkiai ir puošnios trobos greit praleidžia mus nešantį 
traukinį. Mūsų akys nuolat įsmeigtos į brolių tautos 
vaizdus; nuo Meitenės iki Walkos atidžiai ste
bėdami praleidom ilgą kelią.

Vos Rygą apleidus mūsų vagone keleivių skai
čius padidėjo: vienas po kito suslinko nemaža bro
lių latvių. Apsimainome ženkliukais, įsikalbame. Jie 
simpatiški. Artimi.

23 v. 45 m. atvažiavome į W a 1 k ą (dar Lat
vijos pusėje). Už 25 min. išeina mažasis traukinu
kas į Maisacullą (o mums jau Biržais kvepia...). Ga
vom įsakymą skubiai visus daiktus iš vagono iškelti 
į peroną. Kelios minutės vagonas visai tuščias. Vėl 
neužilg įsakyta skubiai kraustytis į mažojo trauki
nuko vagoną. Ir čia neilgai truko. Tas vagonėlis sė

dėti 34 žm., o mūsų yra 38. Beveik du skyrius už 
ėmėm tik daiktais. Kaip sutilpsime? Juk ir pamie 
goti reikės, gi nuvykę į stovyklos vietą turėsime įsi
rengti. Ten laukia didelis darbas. Šiaip taip volio- 
jamės kas ant suolelio, kas ant grindų, o kas ir ant 
virvių palubėje pasikabinęs. „Viena bėda ne bėda“. 
Mėto, dreba, trankosi mūsų vagonėlis, kad oi. Už
migti tai vienas kitas tegalėjome.

Jau Estų žemėje.
Saulei patekėjus ir kiek pakilus atvykom į pir

mąją Estijos siaur. gelež. stotį. Vėl persikraustymas 
į kitą tokį pat vagonėlį. Teisybę pasakius, tie iš vie
no į kitą vagoną persikraustymai tokioje varginan
čioje kelionėje mums pasidarė jau maloni pramoga. 
Tai savotiškas sportas. Bematant mes kitam vagone 
Ir vėl važiuojam, bet jau estų žemėje.

Visur geležinkelių policija ir muitininkai mus 
labai mažai tetikrino. Taigi, net negalėdavom pagal 
tas „revizijas“ suprasti, kad čia pervažiuojam dviejų 
valstybių sieną. Tik Lietuvos sieną pervažiavę pa- 
darėme piniginį patikrinimą ir sumušėm kapitalo ba 
lansą. Ūkio ministeris savo užrašų knygelėje susira
šė, ir tiek.

Estijos laukai daugelyj vietų labai panašūs į mū
siškius. Bet ten daugiau miško, vietomis pelkynų ir 
žemė atrodo prastesnė. Žmonės lėtai juda, matyt, esą 
dideli šaltakraujai. Kai kur trobelės ir šiaudiniu sto
gu dengtos. Dvarai, tiesa, gražūs. Ant kelių matome 
daug įvairių ženklų, rodyklių.

Sktn. H. Paalmann.Sktn. H. Michelson,

Tik jau ten važinėti traukiniu, ir dar mažuoju, 
tai jau... Garvežius Estijoje kūrena kažkokiu vieti
niu „akmeniu“, kuris degdamas duoda daug dulkėtų 
dūmų ir, mums rodėsi, nepakenčiamą net svaiginantį 
kvapą. Bėgdamas traukinys sukelia daug dulkių. Tai 
mūsų vagonėlyj pilki debesys. O mes patys į kažkokį 
jau ne žemės sutvėrimą labai panašūs — balti dan
tys, didelės akys, murzinas veidas ir t. t.
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1933 m.
Tarptautinės Jamboree,

rengiamos kas ketveri metai, 
yra įžymūs įvykiai viso pasaulio 
skautams. Kiekviena Jamboree 
parodo naują mūsų sąjūdžio raidą 
ir kuria naujų paskatinimų. Kiek
viena Jamboree yra naujas žings
nis į pasaulio tautų broliškumą, 
naujas laiptas į skautiško sąjūdžio 
rutulojimąsi, kiekviena Jamboree 
iškelia charakteringus gyvenamo
jo laiko bruožus. Pirmoji Jambo
ree (1920 m.) buvo pirmasis žings
nis į visuotinį skautų sąjūdžio pri
pažinimą. Antroji (Kopenhaga 
1924 m.) buvo jėgų bandymai 
draugiškame rungtyniavime. Tre
čioji (Birkenhead 1928 m.) buvo 
jubiliejus, iškilmės mūsų sąjūdžio 
pilnametystei pažymėti.

Iš ketvirtosios Jamboree mes 
laukiame, kad sustiprėtų pasitikė
jimas, jėgos ir viltis šiuo pasaulio 
krizės metu. Mes juk visi norime 
tobulėti. Mes visi norime išsiva
duoti iš perteklių ir žiūrėti to, kas 
esminga. Ir pačios Jamboree kas
kart vis daugiau nustoja buvę pro
pagandos priemone ir tampa ben
dromis stovyklomis, kur įvairių 
tautų skautai, stovyklaudami įpra
stuoju jų krašte būdu, turi dar pro-

J amboree 
gos pabrėžti gilų skautų tarptau
tinį broliškumą ir padaryti daug 
asmeninių pažinčių.

Vengrų skautai turi vilties, kad 
didžiulė Godollo Jamboree su
trauks iš visur daug skautų ir vis 
tik nenustos to ramaus žavumo, 
kuris lydi paprastą draugovės sto
vyklą.

Kaip stovyklos ženklą, vengrų 
skautai pasirinko nuostabųjį veng
rų karžygių epo elnią, kuris pra 
eities karžygius vesdavęs į naujus 
gausius medžioklių plotus. Dabar 
vėl pasirodo įstabusis elnias, kad 
skautus, tuos mūsų dienų ritierius, 
iš visų vėjo krypčių suviliotų į 
Godollo, kad jie, nuoširdžiai su
tikti Vengrijos skautų brolių — 
stovyklautų karališkuose soduose. 
Kadaise elnio pasirodymas buvo 
ženklas į gera, kaip linksmoji ži
nia sveikinamas! Tikėkime, kad 
1933 metų Jamboree atneš gera ne 
tik skautams, bet ir visai žmonijai 

PaulGrafTeleki,
Jamboree Vadas, vengrų gar 
bės skautininkas. Tarptautinio 

Skautų Komiteto narys.
Stovyklos vieta.

Godollo yra miestelis su 12,000 gyv., 
28 klm. nuo Budapešto, Pilis statyta

Godollo
XVIII š. ir 1867 — 1918 m. laikotarpiu 
buvo mėgiama Vengrijos karalių vasaros 
rezidencija, dabar ja naudojasi Vengrijos 
regentas. Didelis pilies parkas ir miškin
gos apylinkės labai tinka didžiulei skau
tų stovyklai, Godollo su Budapeštu riša 
geležinkelis, dvi tramvajų linijos ir pa
togus auto susisiekimas.

Pati stovyklos vieta didžiuliame Go
delio parke užima apie 3 kv. klm, ir ge
ležinkelio linijos ir pilies sodo (1) yra 
padalyta į tris dalis (žiūr, planą). Visa 
stovykla paskirstyta į atskiras dalis, 
kvartalus, tokių kvartalų pirmoje parko 
dalyje bus trys, antroje didžiausioje — 
penki kvartalai ir sporto aikštė (2), tre
čioje dalyje bus paradų aikštė (3), sto
vyklos teatras (4) ir du stovyklų kvar
talai. Jamboree vadovybė, tarptautinė 
skautų vadų konferencija, tarptautinis 
skautų biuras ir konferencijos delegatai 
bus apgyvendinti Premonstratenų vie
nuolyno rūmuose ir sode (7).

1,5 klm. nuo bendrosios stovyklos bus 
pagalbinė stovykla, kurios dalyviai 
svarbesnėms iškilmėms atvyks į Jambo
ree stovyklą. Aviacijos stovykla — 
apskaityta 100 skautų, su visais įrengi
mais sklandytuvų pratimams, bus už 
1,5 klm.

Dalyvaujančioms skautų grupėms bus 
paskirtos vietos po 25X25 m. kiekvien ii 
draugovei. Kiekvieną draugovę turi su
daryti 3 vadai ir 4 skiltys po 8 skautus. 
Vandentiekis aprūpins visą stovyklą van
deniu. Vandentiekio kranas bus kiekvie
nos draugovės sklype. Praustis reikės iš 
bliūdų, kurių bus galima pasiskolinti vie
toje. Kas norės, galės naudotis dušais. 
Palapinių miesto svarbiosios gatvės iš-

Liepos mėn, 15 d,, penktadienį, 7 v, 31 m. lai
mingai privažiavę po 24 vai, kelionės išlipom P a r - 
n u stotyje. Mus sutinka estų skautai, skautės ir va
dovybės atstovai. Be to, randam ir mūsų sk. B. 
M a n t v i 1 ą, kuris čia jau prieš dvi dienas atsiųstas 
sutvarkyti paruošiamąjį darbą. Širdingai pasisveiki
nant. Dangus giedras, saulutė kaitriai mus šildo. Kad 
ir gerokai kamuoti, visgi turime daug energijos ir no
rime greičiau vykti į stovyklos vietą.

Stovyklos vietoje.
Savo daiktus išnešam į stoties aikštę. Vadai kal

basi aktualiais klausimais su stovyklos štabo atsto
vais. Tuoj savo daiktus krauname į sunkvežimį, ku
ris juos nuveš į prieplauką. Mūsų dr-vės vadovybę 
kartu su latvių vadais automobiliu kažkur nuvežė 
(paskum paaiškėjo, kad jie turėjo malonumo labai pa
togiai palikti visas dulkes vietinio kurorto žinomose 
voniose. Puiku!). O mes rikiuotėj nuėjome dainuoda
mi ir protarpiais skudučiuodami į prieplauką, kui 
radome taip pat daug skautų ir savo daiktus. Di
delė motorinė valtis greit buvo prikrauta skautų 
daiktų. Susėdo per šimtą iš užsienių atvykusių skau
tų, ir važiuojam. Už 45 min., apie 10 vai., jau išli
pam nedidelėn D o b e r a n i prieplaukon. Iškrovę 
daiktus, psk. Pečiūros vedami, artinamės prie sto
vyklos. Prie didžiųjų stovyklos vartų mus sutinka 
stovyklos viršininkas (laagripaalik) sktn. H. Mi
chelson. Pasisveikinam. Praeinam pro medini 
stov. štabo namuką, kairėje palieka bufeto ir krau
tuvės medinis trobesys; dešinėje ilga plačia miško 
juosta, netoli jūros kranto, trūsiasi šimtai estų skau
tų — rengiasi savo stovyklas, statosi palapines ir t. t. 
Nurodytoj vietoj sustojam, bent kiek pasilsėsime 

Laukiam atvežant mūsų daiktų, kurie paliko prie
plaukoj, o iki jos nuo stovyklos yra apie 1,25 klm.

Mūsų stovyklos vieta nurodyta tarp aukštų pu-

Ornamentų papuošimai prie palapinių 
lietuvių skautų stovykloje.

Fot. Čepas.

šų ir eglių. Priešais didelė aikštė, iškasta keliolika 
duobių ir prie jų patiesta tiek pat karčių — vėliavų 
stiebai. Už aikštės darbuojasi tie patys estų skau-
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grisios ir apšviestos elektra. Sanitariniai^ 
punktai įrengti kiekviename stovykks'f 
kvartale. Greitosios pagalbos auto ir sto
vyklos ligoninė pasirengę pirmąjai pagal
bai, Be to, numatytas bendradarbiavimas 
su Budapešto ligoninėmis. Taip pat nu
matytos visos priemonės kovai su užkre
čiamomis ligomis. Stovykloje bus pašto, 
telegrafo ir telefono įstaigos. Ypatingu 
vengrų vyriausybės nutarimu Jamboree 
stovyklai suteikiamos eksteritorialumo
teisės ir visa viešosios tvarkos ir saugu
mo administracija bus organizuota sto
vyklos vadovybės, stovyklos policija, 
gaisrininkai ir pan, bus patys vengrų 
skautai.

Stovyklos susisiekimas su Budapeštu 
traukiniais, elektros tramvajais, autobu
sais ir taksi. Nuosaviems skautų auto
mobiliams stovykloje bus įrengta garažų.

Vyriausias stovyklos viršininkas yra 
grovas Paul Teleki, vengrų gar
bės skautininkas ir Tarptautinio Skautų 
Komiteto narys. Jam padeda dirbti tie
kimo, užsienio, statybos, spaudos, auklė
jimo, skautiškojo darbo, iškylų, Budapeš
to, jūrų skautų, aviacijos, sveikatos, ti
kybų ir sutikimų Komisijos.
Adresas.

Be vietos pavadinimo ir vardo adrese 
reikės žymėti reprezentuojamo krašto 
vardą ir Jamboree stovyklos kvartalo 
numerį, pa v.:

Algirdas Vėjas,
Vertretung Lietuva — Lithuania. 

Jamboree 5, 
Gbdollb, Vengrija.

Dalyvavimas,
Apie dalyvavimą praneša paskirų 

kraštų skautų organizacijos. Užsienio sve

čių patogumui, vengrų skautų dalyvaus 
aprėžtas skaičius.

Maisto tiekimui palengvinti ir tvar
kos sumetimais yra nustatyta, kad kiek
vieną draugovę turės sudaryti 35 skau
tai.

Tas tautines grupes, kurios susidės 
daugiau kaip iš 15 draugovių, t. y., 525 
skautų, stovyklos vadovybė paskirstys 
apsigyventi keliose stovyklos dalyse, kad 

Jamboree stovyklos planas. 1. Pilis. — 2. Sporto aikštė. — 3. Paradų aikštė. — 4. 
Stovyklos teatras. — 5. Stovyklos štabas. — 6. Stovyklos sandėliai. — 7. Ordino rūmai. 
— 8. Stovyklos ligoninė. — 9. Geležinkelio stotis. — 10- Pagalbinė stovykla. — 11.

Aviacijos stovykla. — 12. Prekybinis kvartalas, rinka. — 13. Tvenkiniai.

įvairių tautų skautai turėtų daugiau pro
gų susitikti.

Atvykstant į stovyklą, iš tautinės 
grupės vadų bus reikalaujamas pažymėji
mas apie jų skautų sveikatą. Į bendrąją 
stovyklą tebus priimami skautai, gimę 
1919 m. arba anksčiau.

Principinis pranešimas apie 
dalyvavimą turi būti atsiųstas iki 1932 
m. gruodžio mėn, 1 d.

tukai. Aikštės gale įrengti sandėliai, rūsiai ir susta
tyta bent 9 kariškos virtuvės. Tai ten gamins sto
vyklautojams valgį. Virtuvių rajone^ kaip ir krautu
vėj, ligoninėj bei bufete, šeimininkauja ponios ir 
joms padeda didelis būrys Estijos skaučių.

Mes alkani. Dažnai šnairomis pažiūrim į virtu
vės rajoną, ten dūmų labai maža. Argi tos gerosios 
šeimininkės nesupranta, kad mes, kaip žiemą vilkai, 
esam alkani? Joms, matyt, vis vien, kokios nuomo
nės mes esame apie, sakysime, gerus pusryčius...

Atėjo seniai laukta žinia — gausim valgyti. Tik 
tik nesukėlėm didelių ovacijų! Estiškas pienas, duo
na ir dar šis tas bematant sumažino alkį. Pavalgę 
tuoj pasidarėm geresnės nuomonės apie viską. Už
miršom ir traukinuką su jo dūmais ir dulkėmis. O 
kad neliktų jokio atsiminimo, kažkas pasiūlė pasi-

Talino skautų stovyklos vartai estų tautinėje stovykloje.

maudyti jūroj, iki kurios nuo mūsų stovyklos buvo 
ne daugiau, kaip 200 mtr. Marš. Vanduo šiltas, ra
mus. Taip ir atsigaivinom. Tai puiku. Ten užmezgėm 
pirmas pažintis su estų skautukais.

Pradedame rimtą darbą.
Persitraukėm savo gana didelį inventorių. Va

dai skersai ir išilgai visaip išmatavo stovyklos vietą. 
Braižė popieryje, žiūrėjo, tarės ir vėl matavo. Galų 
gale vieta išstudijuota, darbai paskirstyti. Dirbam 
skiltimis. Mūsų stovyklos vieton dažnai ateina sktn. 
H. P a a 1 m a n n, šios stovyklos (Eesti Skautide Ma
leva II Suurlaager) štabo narys ir specialus skauti
ninkas santykiams su svečiais, užsienių skautais pa
laikyti. Nors buvome gerokai pavargę, tačiau šiuo 
momentu-visas nuovargis dingo. Ilga virve apvedėm 
stovyklos ribas: čia dabar bus Lietuva. Pirmiau
sia statėm palapines. Tas darbas ėjo sklandžiai ir 
greit, nes palapines, visus kuoliukus ir virves jau 
Kleboniškiuose buvom atitinkamai paruošę. Pastatę 
skilčių palapines (kiekviena skiltis turėjo po 3—5 
savo palap.), ėmėm statyti bendrąsias, štabo ir sve
čių palapines.

Stovyklos štabas šiai dienai paskelbė tokią d i e- 
notvarkę:

7 — 12 vai. atvykimas stovyklon,
13—15 vai. pietūs (iš bendros virtuvės) ir 

poilsis,
18 — 20 vai. vakarienė,

23 vai. trimitas. Tyla.
Latviai, lenkai, švedai ir suomiai visi trūsė savo 

stovyklų vietose ir skubėjo kuo geriau ir greičiau 
įrengti savo miestus.
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Galutinis pranešimas — iki 
1933 m, gegužės mėn. 1 d.

Stovyklos mokestis visam 
Jamboree laikui nustatytas 60 aukso 
pengo (10,5 U.S.A, dol. = 105 litai) vie
nam skautui. Į tą sumą įskaityta išlai
kymas nuo atvykimo iki išvykimo, t. >., 
nuo 1 iki 15 rugpiūčio, kelionė ir išlai
kymas dviejų ekskursijų metu (vienos 
ekskursijos į Budapeštą ir vienos po 
kraštą), registracijos rinkliava, Jamboree 
ženklas ir stovyklos knyga. Stovyklos 
mokestis turi būti įmokėtas iš karto už 
visą laiką arba iš anksto už kiekvieną 
savaitę.
Vadovai.

Kiekvienai tautinei grupei bus pa
skirtas vienas vengrų skautas kaip va
dovas. Vadovas turi visur padėti jo glo- 
bojamajai tautinei grupei ir palaikyti ry
šius su stovyklos vadovybe. Vadovas 
valgo ir miega globojamos draugovės 
stovykloje.
Apranga.

Asmeniškoji apranga: unifor
ma, kaip reikalauja atstovaujamos orga
nizacijos taisyklės, su visais ženklais. To 
liau — paprastoji stovyklos apranga; 
ypač patartina turėti kiekvienam mau
dymosi kostiumą, lengvus batus, šiltas 
antklodes, nes naktys bus palyginti šal
tos. Griežčiausiai draudžiama turėti šau
namą ginklą. Gyvuliai ir žvėrys neįlei
džiami.

Kiekvienas stovyklos dalyvis gauna 
Jamboree ženklą ir įpareigojamas dėvėti 
jį ant marškinių kišenės.

Skilčių ir draugovių a p r a n- 
g a turi būti tokia, kad kiekviena tautinė 
grupė galėtų įsirengti jos kraštui charak
teringą stovyklą ir savarankiškai stovyk

lautų. Būtinai reikia atsivežti palapines, 
įvairius įrankius, virtuvės indus ir pan. 
Pageidaujama, kad atsivežtų tautinių rū
bų, muzikos instrumentų ir kuo daugiau 
vėliavų stovyklai papuošti ir paradams. 
Stiebas vėliavai ir skydas su krašto var
du bus rengėjų parūpinta kiekvienai tau
tinei grupei. Stovyklos vadovybė sutin
ka rūpintis saugoti iš anksto atsiųstus 
stovyklos aprangos dalykus, bet nesiima 
jokios atsakomybės už galimus suvėlavi
mus dėl muitinės apžiūros.

Paskolinti stovyklos laikui sto
vyklos vadovybė parūpina šių dalykų: 
šienikų, antklodžių, kibirų, praustis bkū- 
dų, ir aprėžtą skaičių palapinių 2 — S 
asm. Užsakymus pareikšti raštu vėliau
siai iki 1933 m. geg. m. 1 d.

Statybos medžiagos parda
vimas: vėliavų kotai, basliai, lentos, 
vielos, virvės, vinys, medžiaga stovyklų 
vartams — bus gaunama stovyklos pre
kybiniame kvartale prieinamomis kaino
mis.

Aprūpinimas,

Maisto produktai, supakuoti 
kiekyje dėl 35 skautų (pagrindinis sto
vyklos vienetas), bus gaunami kasdien ry
tą atitinkamo kvartalo sandėliuose. Tran
sporto priemones (pieno indus, maišus, 
vežimėlius ir t. t.) reikia atvežti savo, ki
birų bus galima vietoje pasiskolinti.

Dienai 1 asm. bus duodama: pie
no 0,4 ltr., 0,12 — 0,20 klg. žalios mėsos 
(veršienos, jautienos, kiaulienos arba 
avienos), 0,50 klg. duonos. Sunkios pro
gramos dienomis (paradai ir pan.) bus 
duodama konservų. Bus parūpinta dideli 
kiekiai vaisių, daržovių ir specifiŠKų 
vengriškų augalų — melionų ir kukurū
zų. Be to, bus duodama miltų, tešlos 
prekių, taukų, lašinių, cukraus, druskos, 

prieskonių, bulvių, kiaušinių, sūrio, svie
sto, marmelado, kakao ir arbatos.

Detališkas patiekalų sąrašas 
visai 14 dienų su virimo nurody
mais bus atsiųstas užsiregistra\ usioms 
dalyvauti org-cijoms iš anksto prieš Jam
boree pradžią. Tos draugovės, kurios no
rėtų gauti kitokių produktų arba kitaip 
būti rūpinamos, bus prašomos savo pa
geidavimus pranešti iki 1933 m. geg. m. 
1 d. Kiek galima, bus daroma, tačiau kilę 
dėl to didesnės išlaidos teks prašiusiems.

Maisto kiekiai apskaičiuoti pusry
čiams, pietums, vakarienei ir pavaka
riams.

Paskiri vadai galės valgyti val
gyklose prekybinėje stov. dalyje.
Stovyklos dienotvarkė.

7 vai. — keltis.
8 vai. — pusryčiai.
9 vai. — vėliavos pakėlimas.
12.30 vai. — pietūs.
15 vai. — į stovyklą įleidžiama pub

lika,
16— 17 vai. — pratimai ir repeticijos 

paradų aikštėje.
17— 19 vai. — vaidinimai ir pasirody

mai stovyklos teatre.
19 vai. — vakarienė.
20,30—22 vai. — laužas.
22.30 vai. — vakaro trimitas, tyla.
Šioje dienotvarkėje tik vėliavos pa

kėlimo ir vakaro trimito laikas yra vi
soms draugovėms griežtai privalomas. 
Kitą laiką kiekvienos tautinės grupės va
dovybė, prisitaikydama bendrąjai Jam
boree programai, galės ir saviškai su
tvarkyti.
Stovyklos programa.

Pirmadienį, liepos m. 31 d. — į sto
vyklą atvyksta vengrų draugovės.

Baden-Powellio portretas, sudėtas iš smėlio, akmenukų ir 
samanų, mūsų stovykloje Estijoje.

Šiandie visą dieną, labai neilgą laiką paskyrę 
poilsiui, statėm stovyklą. Po pietų beveik visos pa 
lapinės buvo baigtos. Viena kita mūsų skiltis pra
dėjo puoštis. Darbas buvo gyvas ir labai trau
kiantis. Rašo ir laikraščiai.

Jau Parnu stotyje patyrėm. kad visuomenė ge
rai informuota, kiek mūsų atvyko, kas vadovauja, 
kaip važiuojam ir t. t. Estijos laikraščiai (įvairių sro
vių ir vietų) gana plačiai rašė apie įvyksiančią estų 
skautų tautinę stovyklą ir jų svečius skautus. Taigi. 

kad Lietuvos (Leedu) ir jos atvykusių skautų vardas 
labai dažnai periodinėje spaudoje minimas. Kiti laik
raščiai atsispausdino ir fotografijų.

Mūsų stovyklon dažnai, jau pradedant pirmą 
mūsų buvimo dieną, atsilanko įvairių korespondentų 
ir fotografų, kurie ieško ir randa medžiagos iš mūsų 
gyvenimo savo laikraščiams. Mes, aišku, naudoja
mės proga ir jų smalsumą stengiamės patenkinti.

Sekanti diena.
Pirmą dieną anksti vakare stovyklose buvo jau 

ramu. Kur-ne-kur estų stovyklose švytravo mažiu
kas lauželis. Mes noriai kvėpavom skanų pajūrio ir 
pušyno orą. Gaivinom jėgas ir sapnavom toli toli, ten 
Lietuvoje paliktus mums labai brangius dalykus . . .

Rytą trimito aidas mus privertė persikelti iš 
sapnų karalijos vėl į gyvųjų pasaulį. Ir jau pastiprin- 
tom jėgom imtis darbo baigti stovyklos įrengimą, nes 
sekanti diena sekmadienis.

Šiandie, tokia programa:
7 vai. trimitas keltis,
7 — 8 vai. gimnastika, prausimasis, maudyma

sis jūroje, palapinių tvarkymas,
8 — 9 vai. pusryčiai,
9—14 vai. stovyklos rengimas,
14 — 16 vai. pietūs iš bendros virtuvės ir po

ilsis,
16—17,30 vai. parado ir pasirodymų repe

ticija,
17,30—18 vai. stovyklos vadovybė peržiūri 

stovyklas,
18,30 — 20,30 vai. vakarienė,
21 — 22,45 vai. laužai, informacijos, dainos 

ir t. t.,
23 vai. tyla. (B. d.). Z e r a s.
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Rugpjūčio 1—3 d. — atvyksta užsie
nio draugovės.

Penktadienį, rugp. 4 d. — iškilmin
gas stovyklos atidarymas,

Rugpiūčio 5 d. — stovyklos gyveni
mas. Konferencija.

Sekmadienį, rugp. 6 d. — rytą pa
maldos, po pietų iškilmės ir paradas.

Rugp. 7—12 d. — stovyklos gyveni
mas, iškylos ir t. t.

Sekmadienį, rugp. 13 d. — pamaldos 
ir paradas.

Rugp. 14 d. — stovyklos gyvenimas; 
Gillwellio draugovės narių sueiga.

Antradienį, rugp. 15 d. — rytą pa
maldos; po pietų atsisveikinimo ceremo
nijos.

Trečiadienį, rugp. 16 d. — stovyklos 
ardymas ir išvykimas.

PASKIRI DALYKAI;
Pamaldos,

Speciali komisija rūpinasi organizuoti 
pamaldas visų konfesijų skautams. At
vykę su draugovėmis dvasiškiai kviečia
mi padėti stovyklos vadovybei.
Paradai.

Visos atstovaujančios draugovės pa
raduose dalyvauja pilname sąstate. Pa
radų Jamboree metu bus bent keli — 
vieną priims Vengrijos Regentas, kuris 
yra ir vengrų skautų šefas, kitą — pa
saulio skautų Šefas lordas Baden-Powell 
of Gilwell ir k. Pageidaujama, kad para
de būtų nešama daug vėliavų.
Repeticijos.

Kasdien apie 16 vai. paradų aikštėje 
atskirų draugovių repeticijos. Kas rei
kės paruošti švenčių paradams rugpiū
čio mėn. 4, 6, 13 ir 15 d. stovyklos va
dovybės bus iš anksto pranešta.
Aviacijos stovykloje.

1,5 klm. nuo bendrosios stovyklos bus 
pravestos įvairios sklandytuvų ir lėktu
vų modelių rungtynės. Apie dalyvavimą 
šioje stovykloje pranešti ne vėliau 1933 
m. sausio mėn. 31 d.

Jūrų skautų pratimai —
Jamboree metu vieną arba du kartu 

bus surengti Dunojaus upėje. Apie norą 
dalyvauti jūrų skautų pratimuose pra
nešti iki 1933 m. gegužės mėn. 1 d.
Skautų literatūros paroda

bus atidaryta per visą Jamboree ir 
tarptautinės vadų konferencijos laiką. 
Paskiros tautinės grupės prašomos atsi
vežti šiai parodai galimai pilnus rinkinius 
savo skautiškosios literatūros ir kitų 
spaudinių (plakatų, atvirukų ir t. t.).

Stovyklos laužai.
Kasdien 20,30—22 vai. bus po vieną 

didelį laužą kiekvienoje stovyklos dalyje. 
Laužavietės aprūpintos tribūnomis, pro
žektoriais ir garsiakalbiais. Geriausi pa
sirodymai bus paeiliui pakartojami kiek
vienoje laužavietėje.
Muzika.

Kas vakaras stovykloje grieš skautų 
dūdų orkestras.

Skilčių lenktynių su kliūtimis ir skil
čių iškylų į stovyklos apylinkes detalės 
bus patiektos skyrium vėliau.
Sportas ir žaidimai.

Stovykloje įrengta didelė aikštė ka 
muolio žaidimams ir lengvajai atletikai. 
Stovyklos apylinkėse geriausios vietos 
įvairiems skautų žvalgybos žaidimams. 
Bus specialės vietos šaudyti lankais, mė
tyti bumerangus ir t. t.
Maudyklės

bus parūpintos kasdien 6.000 — 10,000 
skautų dviejuose tvenkiniuose, 3 klm, at
stu nuo stovyklos. Bus pasiekiamos per 
10 min. sunkvežimiais ir specialiais trau 
kiniais. Lankant Budapešto miestą bus 
proga išsimaudyti. Stovykloje bus įrengti 
dušai.

Savitarpiai pasirodymai — skautiškų 
santykių pagilinimas. Labai pageidautini 
artimi ryšiai ir dažni apsilankymai vie
nų draugovių pas kitas. Vaišės, rungty
nės, improvizuotos iškylos ir pan. bus 
stovyklos vadovybės mielai padedama 
suruošti, kad tik sutiktų su bendrąja 
Jamboree programa.
Ypatingosios sueigos,

pav., Gillwellio Draugovės narių su
eiga, sueiga tų skautų, kurie jau 25 me
tus priklauso sąjūdžiui, ir pan. Berods, 
pirmą kartą projektuojama pasaulinė 
sueiga skautų, išgelbėjusių 
gyvybę. Todėl visos organizacijos pra
šomos pasirūpinti, kad tokie skautai ga
lėtų į Jamboree atvykti. Jie turi atsi
vežti savo kryžius ir medalius už gyvy
bės išgelbėjimą. Dar bus viena vakarą 
specialus laužas tiems skautams, kurie 
tarpusavy susirašinėjo.
Stovyklos laikraštis.

Stovyklos gyvenimui pavaizduoti kas
dien išeis didelis iliustruotas laikraštis, 
jo įdomus turinys bus spausdinamas ke
liomis kalbomis.
Ekskursijos.

Kiekvienas skautas Jamboree metu 
dalyvaus dviejose ekskursijose — vie
noje visos dienos iškyloje apžiūrėti veng
rų sostinės Budapešto įžymybes, mau
dykles, muziejus, meno ir gamtos turtus, 

— ir antroje iškyloje į kraštą, šios pa
starosios ekskursijos maršrutas iš anksto 
turi būti išsirinktas iš kelių žemiau siū
lomų vienas. Tautinių grupių vadovybė 
prašoma pažymėti ne tik tą maršrutą, 
kurį išsirinko pirmuoju, bet ir tą, kurį 
sutiktų apžiūrėti antroje vietoje, taip pat 
pranešti, į kuriuos iškylos maršrutus su
tinka paskirstyti savo skautus dalimis. 
Pranešimų tuo klausimu laukiama iki 
1933 m. sausio mėn. 1 d.

gumos, stepės. Vengrų žemės ūkis. 
Galvijų ūkis, savotiškos vengrų sodybos, 
vienkiemiai, sodžiai ir miestai, paskuti
niosios Pusztos (didelių girių) liekanos. 
Kryptis A. Szegedo miestas. Antrasis 
sulig didumo Vengrijos miestas, 120.000 
gyv. Iškyla visai dienai, 8 vai. kelionės 
geležinkeliu (į ten ir atgal). Kas žiūrėti
na: įvairios kultūros žemės ūkis, sody
bos; universitetas, naujosios statybos, 
muziejus, miesto pliažas. Kryptis B. Kecs- 
kemėto miestas, didžiausia vengrų lygu
mos vaisių rinka, 80.000 gyv. Arklių ir 
galvijų bandos, 5 vai. kelionės geležin
keliu. Kryptis C. Kiskunholaso miestas. 
6 vai. geležinkeliu. Kryptis D. Debreceno 
ir Pusztos Hortobagy miestai. Universi
teto miestas Debrecen, 110.000 gyv., 
yra seniausias vengrų protestantizmo 
centras. Dviejų dienų iškyla, 9 vai. ke
lionės geležinkeliu. Nakvynė stovykloje 
prie Hortobagy. Galvijų ūkis Pusztoje. 
Debrecene: Senovės piemenų klajoklių 
gyvenimo muziejus. Angliškos pamaldos 
didžiojoje kalvinų kirchoje. Kryptis D. 
Mezdhegyes sritis. Vengrų galvijų ūkio 
centras. Dviejų dienų Iškyla, tiktai tiems, 
kurie rimtai interesuojasi (10 vai. gele
žinkeliu).

Antrasis maršrutas. V engrijos 
kalnai. Kryptis A. Miskolco miestas. 
Charakteringos pramonės srities mies
tas, 60.000 gyv. Lankymas fabrikų, 
Diosgyor pilies griūvėsiu ir požem o 
urvų Lillafūred kalnų kurorte, 6 vai. ke
lionės geležinkeliu. Kryptis B. Aggteleko 
požemių urvai. Tai didžiausi vandens iš
graužti urvai vidurinėj Europoj. Dviejų

Lėktuvų modelių paroda
bus surengta skautų aviacijos stovyk

loje.
Kinas.

Kas vakaras bus demonstruojamos po 
atviru dangum kino filmos pamokančio, 
auklėjamojo ir skautiško turinio. Vietų 
rengiama 3000 žiūrovų. Jei kurio krašto 
skautai norėtų demonstruoti savo filmas 
— tepraneša iki 1933 m. geg. m. 1 d.
Teatras.

Kasdien bus tarp 17—19 vai. vaidini
mai stovyklos teatre, talpinančiame 3000 
—4000 žiūrovų. Skautams nemokamai 
bus išdalinta daug įėjimo bilietų. Teatre 
bus tautiško pobūdžio pasirodymų — šo
kiai, dainos, muzika — skautų teatro da
lykai ir t. t.

Čia parodyta, kiek laiko įvairių kraštų skautai turės keliauti, kad pasiektų Jamboree 
stovyklų Gddollo.
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dienų iškyla geležinkeliu ir sunkveži
miais. Gražios apylinkės. Urvus apžiūrėti 
skiriama 5 valandos. Tik mažesnėm-, 
grupėms.

Trečias maršrutas. Balatonas. Di
džiausias Europos ežeras. Vienos dienos 
iškyla. Plaukimas, irimasis, plaukiojimas 
su burėmis. 7 — 8 vai. geležinkeliu.

Ketvirtas maršrutas. Vengrijos šiau
rės pramonės sritis. Kryptis A. 
Salgotarijano miestas, akmens anglių ka 
sykių ir geležies liejiklų centre. 3 vai. 
geležinkeliu. Kryptis B. Ozdo geležies ir 
plieno fabrikai. Dviejų dienų iškyla. Tik 
mažesnioms rimtai susiinteresavusių gru
pėms (10 vai. geležinkeliu).

Penktas maršrutas. Istoriški pa
minklai. Kryptis A. Esztergomo mie - 
tas. Vengrų katalikybės centras, Vengri 
jos Primo rezidencija. Keturių valandų 
maloni kelionė Dunojaus upe. Katedra, 
lobių rūmai. Proga maudytis Dunojaus 
pliaže. Kryptis B. Visegrad miestas. 
XIV š. vengrų karalių rezidencijos griu
vėsiai. Maloni kelionė Dunojaus upe. 
Kryptis C. Egero miestas. Griuvėsiai 
tvirtovės, kuri XVI š. sulaikė turkų ver
žimąsi į Europos gilumą. Didžiulis pože
minių įstiprinimų tinklas. Turkų valdymo 
liekanos. Istoriški paminklai ir meno da
lykai gražių apylinkių mieste. 4 vai. ke
lio geležinkeliu. Kryptis D. Pannonhalma. 
Tūkstančio metų amžiaus didžiulis vie
nuolynas. Vengrijos krikščionybės pir

masis židinys. Paminklai. Bibliotekos. 8 
vai. geležinkeliu.

Iškylos bus daromos grupėmis po 
500 — 2500 skautų. Kelionės ir išlaikymo 
išlaidos vienai kelionei į kraštą yra 
įskaityta į bendrąjį stovyklos mokestį.

Pažymėtina, kad kelionės metu bus 
progos apžiūrėti įvairūs skautų ir jūros 
skautų įrengimai krašte. Tuo pat metu 
užsienio skautų apsilankymai vengrų 
draugovių vasaros stovyklose bus širdin
gai pageidaujami. Vengrų skautų org- 
cija mielai sutinka visokeriopai padėti 
toms užsienio skautų draugovėms, kurios 
norėtų prieš Jamboree pradžią arba 
Jamboree pasibaigus stovyklauti Vengri
joje.

Stovyklos vadovybė pasirūpins, kad 
tos užsienio draugovės, kurios iškylų 
metu norėtų ilgiau pasilikti kuriame mies 
te, būtų vaišingai sutiktos vietinių skau
tų ir visur jų padedamos.

Geležinkelių bilietų ir kelionių biu
rai bus Jamboree stovykloje. Be oficia
liųjų iškylų paskiros draugovės galės da
ryti savo iniciatyva iškylų į kraštą, ir 
stovyklos vadovybė padės apsirūpinti 
susisiekimo priemonėmis.

VII tarptautinė skautų vadų konfe
rencija posėdžiaus Jamboree stovyk
los metu naujuose Premonstratenų vie
nuolių ordino rūmuose Gbdollb. Dele
gatai bus apgyvendinti tuose pat rū
muose, o norintieji — palapinėse tų rū
mų parke. Ordino rūmuose, kurie yra 
kelios minutės atstu nuo stovyklos, Jam
boree metu bus ir Tarptautinio 
skautų biuro įstaiga.
Svečiai.

Be skautų, sudarančių reprezentaci
nės Jamboree draugoves, tikimasi at
vykstant daug svečių skautininkų ir 
k. Svečiai, sulig noro, galės apsigyventi 
arba Budapešto viešbučiuose — viena 
valanda kelionės nuo Jamboree stovyk 
los, — arba privatiniuose kambariuose 
Godblio miestelyje, už stovyklos ribų.

K'tas žinias svečiams atvykti teikia 
kelionės biurai, pirmoj eilėj Stadtische 
Fremdenverkehrsat Deak Ferenc — 4. 
2, Budapest, IV.

STOVYKLOS.
Iš Raseinių stovyklos.
Raseinių rajono skautų tuntas 

birželio m. 17 d. suruošė Tytuvė
nų pušyne dvisavaitinę stovyklą, 
kurioje dalyvavo ir prad. mokyk
los vilkiukai ir paukštytės. Sto
vykla, nežiūrint labai blogo oro, 
buvo labai įdomi. Stovyklavimo 
metu ruošėmės į patyrimo laips
nius ir į kitų metų tautinę stovyk
lą. Be to, sportavom, maudėmės, 
plaukiojome ir žvejojome Giliaus 
ežere.

Birželio m. 26 d., dalyvaujant 
aukštiems svečiams, buvo įžodis. 
Tą dieną Raseinių skautų eilės 
padidėjo 12 skautų. Tą pačią die
ną padarėme ekskursiją į Pagrižu- 
vio jėzuitų vienuolyną. Dalyvavo
me pamaldose, o po pamaldų vie
nuoliai mums parodė vienuolyną, 
elektros stotį ir ūkį.

Skautas Bronius.

Mažeikių stovykla.
Mažeikių vietininkijos skautai 

stovyklavo, nuo birž. m. 24 d, iki 
liep. m. 3 d., gražiame, prie pat 
Ventos upės, miške. Stovykloje 
iš viso buvo apie 25 skautus. Sto
vykloje viskas sekėsi kuo puikiau
siai, nes oras buvo be galo gražus. 
Per visą stovyklavimo laiką nė 
vienas lašelis neiškrito iš debesų. 
Turėjo baidarių, kuriomis laisvu 
laiku važinėdavo Ventoje.

Stovyklą aplankė vyr. skautų 
štabo atstovas sktn. Mantvila 
ir tuntininko vietininkas p. pulk 
Įeit. Michalauskas, Jų atsi
lankymas stovyklautojams sukėlė 
nemaža džiaugsmo.

Kiekvieną vakarą tamsų mišką 
nušviesdavo auksinės laužo pa
švaistės, o prie jo sėdį skautai dai
nuodavo, vaidindavo, o atėję sve 
čiai žiūrėdavo į tuos jaunuolius, 
į jų papročius, tradicijas. Ne vieną 
gal ir prajuokindavo.

Bet neilgai... Štai jau ir paskuti
nis laužas. Šis laužas buvo įdo-

Jamboree stovykla publikai lankyti 
bus atidaryta kasdien nuo 15 iki 22 vai.

Kas žinoti kelionei.

Skautai vykdami į Jamboree visais 
Europos geležinkeliais gali išrūpinti pa- 
piginimą. Kelionei iki Vengrijos sostinės 
nuo Kauno greitaisiais traukiniais rei
kia 40 valandų.

Jau dabar 1933 m. Jamboree vado
vybė praneša tokį detališką didžiulės 
stovyklos planą. Jamboree tikrai bus be 
galo įdomi. Joje, be abejo, ir mūsų kraštą 
atstovauti turės viena rinktinė draugovė. 
Tik ir mums metas jau sukrusti, rengtis. 

miausias, todėl ir svečių atsilankė 
daugiausia. Rytą atsikėlę, visi 
ėmėsi darbo, išgriovė palapines, 
užlygino kur tik buvo užkasta ir 
atsisveikinę su mišku išsiskirstė 
namo, norėdami kitąmet dar ilgiau 
stovyklauti.

Skautai lieka labai dėkingi p, 
Skurvydams, kurie leido nau
dotis savo gražiu pušynu.

Jofačanas.

Poilsio valandą stovykloje.

Neatsilikime ir mes.
Skuodas. Š. m. birž. m. 15—20 

d. II-ji D. L. K. Kęstučio dr-vė su
rengė stovyklą. Stovyklavo 18 
skautų ir mokyt, p. J. Urbietis, 
kuriam skautai dėkingi už jo didelį 
rūpestį stovyklaujant. Įdomiausia, 
kad stovykla įvyko Apuolės pilia
kalnyje, garsiame savo praeitimi 
ir dabartiniais archeologiniais ka
sinėjimais. Mūsų skautai, mat, 
domisi istoriškomis savo krašto 
vietomis ir stengiasi jas geriau pa
žinti. Stovykla buvo lankoma 
daugelio svečių. Ypač skuodiečiai 
mokytojai netik stovyklą aplankė, 
bet dar daug ir „tradicijų“ atvežė

Skautai niekuomet neužmirš ne
nuilstamo savo rėmėjo p. A. B ai 
t ū s i o, kuris savo bėruoju žirge 
liu gyvus ir negyvus „bagažus“ 
važinėje į stovyklą ir atgal, Birž 
mėn. 18 ir 19 d. stovykloje lan
kėsi iš Klaipėdos atvykęs tunti- 
ninkas sktn. M. Kukutis, taip pat 
birž. m. 19 d. stovykla surengė di
delę gegužinę. Nors beveik iki 
pietų lijo, bet vakare, saulutei pra
švitus, susirinko daug publikos. 
Stovykla praėjo visų skautų labai 
linksmoje nuotaikoje. Jai vado
vavo vyr. skilt. P. Raudys.

Šešėlis.
(B. d ).
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(Tąsa).

Abu valandėlę tylėdami žingsniuoja, 
suka nuo demarklinijos. Pušynas kve
pia, iš smiltingos žemės iškilę pušys šau
na į dangų.

— Kad dabar būtų žemėlapis? — 
Algis taria.

— Tai, kad nors kompasas.
— Kurion pusėn mes turim eiti?
— Man rodos, į vasaros rytus.
— Taigi, rodos.
Abu žings-niuoja, sakytum, nusiminę, 

kažin koks nesusipratimas prieš akis. Tai 
tau Valensas, atvedė į svetimą girią, vi
sai prie demarklinijos, paliko — žinoki
tės, vadinas, eikit kur patinka.

Įėjo į beržų ir eglių mišką. Toliau 
rado iškirstą liniją, už jos matosi laukai, 
vienas klevas, matyt, sodžiaus medis.

— Saulę matant galim drąsiai eiti, — 
guodžia Stepas. — Mes turim eiti į Tra
kiškius, nuo čia bus apie 23 kilometrai. 
Tai tik juokai, dvyliktą valandą būsim 
Trakiškiuose, ten vienas mano draugas 
parodys kur geriausia nakvoti.

— Sakyti, Trakiškiai tai Trakiškiai, 
tačiau kur Valensas. Aš manau, jei jis 
taip juokauja, palikim ir kelionę.

— Tai į namus? — Aštriai paklausė 
Stepas.

Algis nedrįsta toliau kalbėti, iš Ste
po žvilgsnio ryšku, jis nenori atsisakyti 
nuo kelionės, nors ir kažin kaip būtų.

Išėjo į 'auką. Smiltingas laukas ru
gių rėžiais supiaustytas, skysti rugiai 
lenkiasi lengvo vėjelio pučiami, saulė 
pakilusi kaitina, prakaitas išsisunkė abie
jų kaktose.

— Šilta, Algi?
— Truputį.
Sutaria pailsėti. Nusiima kuprines, 

atsisėda ant akmens. Iš laukų ir žydin
čių pievų atskridęs vėjelis gaivina. Toli 
matosi kaimas ant kalnelio, už kaimo 
ežeras žvilga.

— Tu žinai, koks ten, — Algis rodo 
ežerą.

— Ką čia gali žinoti kur mes esam, 
koks čia ežeras. Jei taip žemėlapis.

— Taigi, žemėlapis, — Algis apgai
lestauja, atsimena Valensą, kuris jiems 
tokį šposą iškirto.

— Vis tas Valensas, — Stepas kal
tina.

— O Valensas ir be žemėlapio ži
notų.

— Gudrus, kaip nežinosi savo gimti
nės laukų.

— Taip, tai taip, — Algis kalba ir 
sau, — bet "Vctlenso nepaimsi: pakalbėk, 
jei nori, ką nors apie Žemaitiją, Suvalki
ją ar Vilniaus kraštą, jis žino visus eže- 
tus ir ežerėlius, upelius, miestelius, nekal
bant apie didesnius miestus. Jis visą 
kraštą ne iš knygų pažįsta, ne iš kalbų, 
jis pats visur buvo.

— Gali būti, jis, kad jį ten bala, pui
kiai žino, — Stepas sutinka.

Tyli. Po kurio laiko abu į viens antrą 
pažiūri, be žodžių jie supranta ir jaučia, 
kaip jie menkučiai prieš Valensą. Jis 
vos pora metų vyresnis, bet jau visą šalį 
skersai išilgai išvaikščiojo, daug žmonių 
matė.

Ir jiems tyliai nyku, kodėl jie taip 
mažai pažįsta savo kraštą. O pasaulis 
platus, kas už tėvynės ribų, kiek metų, 
kiek žygių reikėtų pasaulį pažinti.

— Sunku ir savo krašte būti ne sve
riu, — prabyla Stepas, žiūrėdamas į kai
mo medžius, žaliu debesiu ilsinčius to
lumoj.
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— Taigi. — Algis išspaudęs žodį ty
li, ir jis jaučia jaunų dienų svajingumu 
sočią menkystę. Jis, būdamas mažas, kai 
pirmą kartą kiaules išsivarė, galvojo, kad 
už miško baigiasi pasaulis, už bažnyčios 
ir miestelio yra laukas, lauke keli žmo
nės, o toliau — nieko. Išginė penkis 
kartus kiaules, praėjo penkios dienos, o 
tada grįžo .š Kauno brolis. Jis papasa
kojo apie Kauną, ant Nemuno krantų iš- 
siklosčiusį, papasakojo apie Vilnių, kur 
daug žmonių plaukia, skubina, o už Vil
niaus yra šimtai miestų. Dažnai jis gal
vodavo apie tuos miestus, kurie didesni 
už Marijampolę, o žmonių tiek daug.

Pagaliau įbrido į gimnazijos klases, 
pravertė vadovėlių puslapius, šimtai nau
jų pasaulių atsiskleidė.

Ir koks didelis tas pasaulis, koks jo 
patyrimo ir žinių gausumas. Kai pagal
voji, ką žinai ir kiek norėtum žinoti, ro
dos tik lūpas suvilgai, o reikėtų išgerti 
marias.

Sėdėdamas ant akmens, svetur, ne
žinomoj vietoj, pajuto ilgesį, tarsi troški
mo liūdesį, kodėl jis iki šiolei taip mažai 
pažįsta savo kraštą.

— Mes vis dėlto labai apsileidę, Ste
pai, —• jis truputį pakeistu balsu kalba.

— Kodėl?
— Ką mes išmanom, — Algiui, saky

tum, priklu, kam jis pasaulyje gyvena. — 
Mes tik ant akmenų galim sėdėti.

— Tai ką tu nori pasakyti?
— Tu pats žinai?
— Nieko.
— Tikrai?
—■ Nu, dėl Dievo, sakyk, ko tu nori.
— Aš noriu išvaikščioti visą visą sa

vo šalį ir kad galėčiau pasakyti: .,Aš čia 
savas su sakais“.

— O dabar negali?
— Ką gi, einam iki Vievio, o kai rei

kia be žemėlapio keliauti, mes jau susi- 
raukėm. Įėjo į mišką ir stop.

Stepas tyli, kažin kokia labai skau
džiai gelianti tiesa.

— Keliausim, — Stepas nori nutrauk
ti, tarsi po apkaltinimo akto besitęsian
čią tylą. — Aš dabar žinau, matai ten 
kelią. Taip, tai labai puiku, tuo keliu 
mes ir kirsim stačiai į Trakiškius. 0 gal 
dabar su pusryčiais, — Stepas ima 
krepšį.

— Nesinori, gal toliau.
— Tegu,
Stepo laiKrodis rodo devintą, bet abu 

valgyt nenori. Vakar gerokai užkando, 
be to, kažin kas gerklėj, tarsi sprangu, 
sausa.

Per ežias nuėjo į,kelią. Sutiko vieną 
kaimietį, rūpestingai į abu pažiūrėjo, lyg 
jie būtų kokie keisti klajūnai.

Stepas norėjo paklausti ar prieitas ke
lias veda į Trakiškius, tačiau lyg nepa
togu. Nežinoti, ne, jis tik prieš keletą 
minutų sakėsi žinąs.

Ir Algiui būtų drąsiau keliauti suži
nojus, bet Stepas gali pamanyti itarimu 
kelio nežinant.

— Mes čia eisim, — tepaklausė Ste
pą.

Stepas linktelėjo galvą.
Praėjo keletą kaimų, vieno šaltinio 

vandeniu prisipildė baklages, m ško pa
vėsyje suvalgė keletą paplotėlių.

— Už valandos turi būti Trakiškiai, 
— Algis teiraujasi.

— Aš mtnau,
Iš lauko, karves pamilžusi, eina mote

ris, vienplaukė, sijonas aukštai pakamšy
tas. Į abu godžiai pažiūrėjo, priėjusi pa

sidėjo mėlynai emaliuotą kibirą, balta 
linine skarele aprištą.

— Tai iš kur ponaičiai būsit? — ji 
drąsiai klausia.

— Iš Liubavo, — atsako Algis.
— Taip, toli atkeliavot, sušilę. Kur 

taip keliaujat, ar galima sužinoti?
— Į Trakiškius kolei kas žengiam, o 

toliau gal ik' Vievio teks keliauti. — 
Stepas atšiltojo, rengiasi eiti.

— Gal pas gimines buvot užsukę, bet 
iš Liubavo čia bus gerokai iš kelio pa
sukta.

— Ak taip, — Algis atsistoja.
— Tai jau iš kelio.
— Ne, mes ne pas gimines, tai gal 

suklydom, mes stačiai iš Liubavo į Tra
kiškius, — Algis rūpestingai kalba.

— Apie dešimtį, o gal daugiau kilo
metrų bus pasukta iš kelio, sakysim, net 
į priešingą pusę, — pagalvojusi mergina 
aiškina.

— Matai, Stepai!
Stepas tyli, su bato galu stumdo vyš

nios pageltusį lapą.
— Tai kaip čia buvo?
— Paklydcm, Stepai, ot ir buvo. Rei

kėjo pasiklausti, o mes, regi.
— Kad taip žinotum, —• Stepas tei

sinasi.
— Tiek kelio atėję gal pavargot, už

sukit į mūsų namus, — kviečia mergina.
Abu pažvelgia į viens antrą, Algis 

tingiai ima kuprinę.
— Ar toli? — Stepas, nenorėdamas 

tylėti, klausia.
— Ne, čia tuojau už sodo mūsų vien

kiemio trobos. Matosi už liepų.
Pažvelgė, jie jau senai pro alyvas ir 

liepų liemenis mato sodybą.
Algis paima pieno kibirą, jis, nežiūrė

damas į merginos aiškinimą apie nuovar
gį, neša stebėdamasis, kaip mergina iš 
taip toli atnešė pilną, svarų pieno ki
birą.

— Daug karvių laikot, — Stepas tei 
raujasi.

Mergina, pasitaisiusi plaukus, žvaliai 
pažiūri į Stepą.

— Devynias.
— Ar čia visų devynių pienas, dova

nokit, aš taip smulkiai klausinėju.
— Nieko, prašau. Tai jau trečias ir 

paskutinis kibiras.
Atėjo visi į dailiai sutvarkytą, gražią 

sodybą. Sode keliolika kelmų bičių, 
vyšnios kiek paraudę. Priebutyje jie su
tiko žilą, tvirtą vyrą. Mergina prašo su
sipažinti, nors ji esanti nepažįstama. Tai 
esąs jos tėvelis. Apuolis, — pasakė tė
vas.

— Pavaišink pienu, matyt iš kelio
nės, — pasiūlė dukrai, pats nuėjo į 
svirną.

— Paklydom, bet kas mus būtų to
kiu skaniu pienu pavaišinę, — kalba 
Stepas lūpa- nusišluostęs. Jis nori pa
teisinti savo klaidą.

Ir Algiui lengviau. Jis kalba daug 
ir garsiai, juokauja. Pienas jį sustiprino, 
o gal paves s. Klausinėja kaip tiesiau 
pasiekti Trakiškius.

— Iš čia bus apie 25 kilometrus. Jei 
eitumėt per miškus, bus apie 20 kilomet
rų, bet sunkiau kelią surasti. Žmonių 
mažai sutiksit.

— Taip, sakyk, — Stepas nustebęs 
žiūri į Algį. Kaitroje reikės tiek kelio 
eiti.

— Rymantą! Arklys! Arklys numetė, 
— sušuko kažin kas už sodo.

— Gelbėkit!... Rymantą! (B. d.).
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Skautai - ės visame pasaulyje.

Popiežiaus palaiminimas.
Anglų skautų užsienių dalies vedėjo padėjėjas 

maj. W a 1 e y savo tarnybos reikalais buvo nuvykęs 
į Vatikaną. Per savo buvimą prie Šv. Sosto maj. 
W a 1 e y turėjo ir privačią audijenciją pas Šventą
jį Tėvą. Šiame pasikalbėjime popiežius parodė, 
kad jis daug žino apie skautystę, ja įdomaujasi ir 
giliai vertina. Taip pat Šv. Tėvas malonėjo per maj 
Waley nusiųsti skautystės įkūrėjui lordui Baden- 
Powelliui savo specialų palaiminimą.

Alain Gerbault skautas.
Gal skaitėt laikraščiuose, kad drąsus keliautojas buriniu 

laiveliu per vandenynus Alain Gerbault, apie kuri pernai 
rašėme „Sk. Aide", yra nustojęs savo laivo ,,Firecrest", kurio 
vietoje pasistatė naują. Naujo Alain Gerbault laivo nuleidi
mas ir jo krikštynos jvyko šią vasarą Sartrouville, Prancūzijoje. 
Iškilmėse dalyvavo ir skautai, nes A. Gerbault yra skautas, 
„ECLAIREURS DE FRANCE“ organizacijos narys, ir Havro 
miesto jūrų skautų instruktorius. Tai jūrų skautas pakrikštijo 
naują žymaus keliautojo laivą, sumušdamas ant jo jūrių van
dens bonką, kurią iš Havro atvežė to miesto jūrų skautai. 
Krikštynų apeigose dalyvavo vienas vilkiukas ir vienas skau
tas, kaip šių skautystės šakų atstovai. Jie buvo jūrų skauto, 
krikštytojo, asistentai. Iškilmėse dalyvavo skautų organizaci
jos štabo atstovai, daug aukštų asmenų ir šiaip publikos.

Įdomi estafetė.
Danijos skautai DET DANSKE SPEJDERKORPS šios 

vasaros pradžioje organizavo įdomią estafetę tarp iškvšulio 
S k a g e n (Jutlandijoj) ir Kopenhagos. Skautystės įkūrė
jas lordas Baden-Powellis padovanojo Danijos skautų organi
zacijai Kudu ragą. Kaip tik šis ragas ir buvo persiųstas 
skautų estafetės pagalba iš Skageno į Kopenhagą, per 500 ki
lometrų. Kiekvienas skautas, dalyvaująs estafetėje, turėjo 
bėgti su ragu vieną kilometrą ir po to ragą perduoti į sekan
čiojo bėgiko rankas. Perkelti ragą per Beitą buvo panaudotas 
lėktuvas, kurį valdė skautas. Estafetė prasidėjo šeštadienį 
4 vai. ir ragas buvo atneštas prie Kopenhagos rotušės sekma
dienį 15 vai. Rago sutikime Kopenhagoje dalvvavo Drie ro
tušės be skautų apie 20.000 publikos. Visi danų laikraščiai 
plačiai, su gausiom iliustracijom, minėjo šią estafetę ir skau
tus. Visur, kur tik bėgo skautai, jie buvo sutinkami dideliu 
publikos susiįdomėjimu. Ši estafetė turėjo skautams ir dideles 
propagandinės reikšmės.

Vengrijos skaučių tautinė stovykla.
Šalia 1933 metų skautų tarptautinės stovyklos prie Buda

pešto pirmą sykį stovyklaus ir Vengrijos skautės, kurios iki 
šiol dar savo stovyklų neturėjo. Manoma, kad į ateinančios 
vasaros pirmąją „Vengrijos skaučių tautinę stovyklą" suvažiuos 
iš įvairių Vengrijos kraštų apie 1000 skaučių.

Ruduo atėjo.
Jau paukščiai išlėkė... Pageltę lapai krinta ... 
Ir žvėrys išsislaspstė nuošaliausiuos urvuos... 
Kas rodės amžina — paseno, griūva, kinta ... 
Žemelę pridengė tiršti rūkai ir purvas.
Kodėl stovykloje mes šito nenumatėm !..
Et skautai, skautai mes!.. Apakę vienadieniai!.. 
Atsimenam vBi kaip šaukštais košę plakėm, 
Užmiršę vasaros palikt rytojaus dienai.
Dabar sumirkome ir kalbame pro nosį.. . 
Jau niekas nedainuoja „Vija. vija, vija1' ....
Bet... iš dalies gerai: tai kitąmet žinosi, 
Kad vasarą laiku apdraust reik Draugijoj.

Gražulis.
V***MV&**0&^^

Esperanto.
Tarptautinė esperanto kalba yra gan didelėje pagarboje 

pas Vengrijos skautus. Tos kalbos propagandoj didelės pažan
gos padarė daugelis iš jų, vpač paskutiniais metais, besiruošiant 
God d 11 o tarptautinei Jamboree. Vengrijos skautų štabas 
organizuodavo specialius tos kalbos kursus savo skautams. 
Vengrų skautai esperantininkai palaiko susirašinėjimą su bro
liais skautais 22 įvairiose šalyse. Manoma, kad esperanto 
ateinančių metų tarptautinėje stovykloje bus plačiai varto
jama.

Belgų skautų žurnalas ,,LE BOY SCOUT BELGE“, kuris 
gan dažnai duoda informacijų apie esperantistų skautų gy
venimą ir apie esperanto bendrai bei veda šios kalbos propa
gandą Belgijos skautų tarpe, paskutiniame savo numeryje įdėjo 
esperanto kalbos kūrėjo dr. Zamenhof biografiją, kurioje 
pažymi, kad jis kilęs iš Lietuvos.

Tarptautinis skautų biuras praneša,
kad jaunuolis vengrų tautvbės, vardu CHARLES ZETTNER, 
keliauja po Europą vadindamas save skautu ir verčiasi pini
gais išprašvtais už atvirutes. Šis jaunikaitis tikrumoje nėra 
skautas ir Lietuvos skautai yra prašomi, jei jis atvyktų į Lie
tuvą, pagalbos neteikti.

Rumunija,
Antroji Rumunijos skautų tautinė stovykla, įvykusi šią 

vasarą netoli S ibi u miesto, praėjo dideliu pasisekimu. Ru
munijos skautų organizacija turi didelio vyriausybės prielan
kumo. Tautinės skautų stovyklos proga Rumunijos paštų val- 
dvba buvo išleidusi specialią pašto ženkliukų še
ri j ą su vaizdeliais iš skautiškojo gyvenimo. Rumunijos ka
ralius, kuris yra labai prisidėjęs prie skautiškojo judėimo Ru
munijoje organizavimo ir propagandos, kartu su jaunučiu kuni
gaikščiu Mykolu buvo atvykę į stovyklą skautiškom unifor
mom. Vakare prie laužo mažas kunigaikštis Mykolas davė 
skauto įžodį. Stovykloje buvo skautų ir iš užsienių: Prancū
zijos, Graikijos, Čekoslovakijos, Vengrijos ir Lenkijos.

Dantų priežiūra
Ne vienam mums teko matyti 

jauną žmogų su sugedusiais danti
mis. Apgailėtinas toks žmogus. Tai 
negražu, sudaro skausmą ir kas 
svarbiausia — sugedę dantys ne
leidžia tinkamai sukramtyti mais
to. O nesukramtytas maistas ap
sunkina virškinimą ir, jei tas daž
nai pasikartoja, galop viduriai ir 
visai atsisako tarnauti.

Tad tą žinodami, turime kiek iš
galėdami žiūrėti dantų higienos.

Žmogaus dantys vra gan tvirti. 
Jei jų pašaliniais daiktais negadin
ti, jie lieka sveikutėliai visą am
žių.

Kad neskylinėtų dantų emalė, 
nereikia valgyti ar gerti per daug 
karštų arba šaltų valgių ir gėrimų. 
Ypatingai vienų tuoj po kitų. Ne

krapštyti dantų adatomis, špilko
mis ar kitais metaliniais daiktais. 
Nekramtyti per daug kietų daiktų.

Taip pat neužmiršti dantų valv- 
ti. Gera valyti po kiekvieno val
gio, bet kuriems tas negalima, tai 
jau bent vieną kartą į dieną būti
nai. Kai kas valo ryte prausdama- 
sis. Tai ne visai gerai, nes tuoj 
valgo pusryčius — lieka tarp dan
tų valgio liekanų ir paskui tos lie
kanos per dieną ir naktį rūgsta ir 
gadina dantis. Geriausiai dantis va
lyti vakare po paskutinio tos die
nos valgio.

Perkant dantims šepetėlį, reikia 
rinktis kombinuotą, t. y., išgaubtai 
įgaubtą. Tokiu šepetėliu galima ly
giai gerai išvalyti ir išorę ir išvidi
nę dantų pusę. Pastą ar miltelius 
gali vartoti kokius kas nori. Žino
ma, keliaujant, stovyklose (o ir čia 

neturi būt užmiršti dantys) geriau 
pasta, nes milteliai barstosi ir su
tepa kitus daiktus. Galima vietoj 
pastos ar miltelių vartoti dantų 
muilą, arba net paprastą medžio 
anglį. Sausai, išdegusią anglį smul
kiai sutrinti ir tais juodais miltais 
valyti dantis. Anglis gerai dezinfe
kuoja, tik kiek suodina dantis, dėl 
to paskui reik gerai išplauti. Van
denį žiemą vartoti drungną, vasa
rą galima ir šaltą, tik ne tuoj pa
semtą iš šulinio.

Dantims kiek sugedus, tuoj eiti 
pas dantų gydytoją. Žinokit, kad 
dirbtiniai dantys nepakeičia nie
kad tikrųjų. Tad saugokite dantis. 
Skautų papročiai sako: „Skautas 
būtinai valo dantis vakare, atmin
damas, kad dantys yra skilvio 
draugai, o drauge ir sveikatos 
ramsčiai". Pr. E n s k a i t i s .
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HOOTOJII KflFIPEblS.
Darbą pradedant.

Praskrido, kaip keliaują paukš
čiai, poilsingos neskaitomos vasa
ros dienos. Ir vėl darbas. Ir vėl 
mes grįžtame į darbo vietas.

Mokslo metai jau prasidėjo. Ma
žieji vaikučiai jau susirinko į mo
kyklas. Visi klausosi, ką šįmet 
naujo išgirs, ką sužinos? O ką gi 
mokytojas? Jis irgi suka savo gal
vą, ką čia naujesnio ir kaip įdo
miau tų naujenybių patiekti jų ieš
kantiems klausytojams. Tad, dar 
bo pradžia visumet yra įtempta ir 
nepaprasta. Viskas nauja, nenusi
dėvėję. Kad nuotaika būtų paki
lusi ir visą laiką įtempta, čia ir 
bus sunkiausias mokytojo uždavi
nys stengtis ją kurstyti vis naujais; 
nenusidėvėjusiais dalykais ir, kiek 
pajėgiama, įvairesniu būdu ir įvai
resnėmis priemonėmis. Tik taip j 
dalyką žiūrint, galima kurti pilnutį 
mokyklos gyvenimą, kuris suimtų 
visus vaikų interesus, jų rūpes
čius.

Jau daug kartų šiame skyrelyje 
buvo rašyta, kad pilnam mokyklos 
gyvenimui sukurti labai padeda 
vilkiukų — paukštyčių — jaunųjų 
skautų organizacija. Tat, apie šį 
darbą mokslo metų pradžioje ir 
tenka pakalbėti.

Studijų ratelis. Jau 1931 m. „Sk. 
Aido" 17 nr. buvo rašyta, kad 
„kaip du stos — visados daugiau 
padarys". Ten buvo rašyta, kad 
skautiškąjį darbą dirbą vienos 
apylinkės mokytojai būtinai turi 
pasitarti, bendradarbiauti. Bendra
darbiavimas laiduoja tvirtesnį vei
kimo pagrindą ir geresnį pasiseki
mą. Patogiausias bendravimo bū
das yra studijų ratelis. Taip, pa
vyzdžiui, vieno miesto ar vals
čiaus pradžios mokyklų mokyto
jai, vadovaują vilk.-p. draugovėms, 
susiburia studijų tikslu į vieną ra
telį. To ratelio tikslas yra aiškin
ti neaiškius klausimus, aptarti 
ateities veikimo gaires, subendrin
ti ir suvienodinti tuos darbus bei 
reikalus, kurie reikalinga suben
drinti arba suvienodinti. Už tat 
dabar, mokslo metų pradžioje, stu
dijų ratelio įkūrimas ir yra aktu
alus klausimas.

Kaip tą įkūrimą atlikti?
Čia reikalinga vieno asmens ini

ciatyva. Vienas asmuo, pasitaręs 
su vienu antru suinteresuotu as
meniu, kurią dieną patogiausioje 
vietoje sukviečia v.-p. d-vių drau
gininkų susirinkimą. Tam susirin
kimui parengia ir darbų tvarką. Ji 
gali būti maž daug tokia:
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1. Studijų ratelio darbai ir reikšmė — 
pašnekesys.

2. Studijų ratelio vado rinkimas.
3. Aptariamieji reikalai:
a) ateinančiai studijų ratelio sueigai 

d-kai parengia savo d-vių darbų 
planus;

b) pagalvoja ir numato laiką, kada ir 
kaip padaryti visų d-vių bendrą 
sueigą;

c) kaip dažnai daryti st. ratelio su
eigas;

d) sudaryti studijų ratelio darbų pia
ną, ir t. t.

Apie studijų ratelio darbus ir 
reikšmę pašnekesį gali skaityti 
iniciatorius arba pakviestas iš tun 
to štabo vilkiukų-paukštyčių sky 
riaus vedėjas mokytojas. Pašneke
sio tikslas sudaryti apytikrį st. ra
telio darbų vaizdą. Po pašnekesio, 
išsiaiškinus kuriuos - nekuriuos 
paklausimus, reikia išsirinkti vie
ną vadą ir jo padėjėją. Tas reika
linga tam, kad vienas žmogus bū
tų atsakingas už tolimesnio darbo 
eigą, kad jis nuolatos rūpintųsi st. 
ratelio egzistavimu. Tas vadas su
daro ir kiekvienos st. ratelio su
eigos darbotvarkę. Kad ta darbo 
tvarkė būtų aktuali, visiems įdomi 
ir naudinga, reikia reikalą taip su
tvarkyti: kiekvienas st. ratelio na
rys kilusią mintį, ar šiaip susidū
ręs su kokiu įdomiu sueigoje svar
stytinu klausimu, tuojau, neatidė
liodamas, parašo raštelyje ir įtei
kia st. ratelio vadui. Tą klausimą, 
be abejo, sueigoje referuoja jo kė
lėjas. Šitokiu būdu dirbant bus iš
vengta pripuolamumų. Juk pripuo
lamai susidūrus su klausimu nie- 
kumet negalima tiksliai jo išgvil
denti, reikiamas išvadas padaryti 
ir jas suformuluoti. Tokiu būdu 
dirbant sueigos darbų tvarka bus 
žinoma iš anksto, o ne sudarinėja
ma pačiame susirinkime. Iš anksto 
surinkęs sueigoje svarstytinus 
klausimus, vadas gali juos surū
šiuoti, sugrupuoti į eilę, prisilai
kydamas pačioje pradžioje suda
rytos studijų ratelio veikimo pro
gramos.

Pirmą sueigą taip pat reikia tuo
jau surišti su ateinančia sueiga, t. 
y., nusistatyti, kad d-kai ateinan
čiai sueigai pasirengtų referuoti 
savo dr-vių darbų planus, pa
skirti kitos sueigos laiką, aptarti 
st, ratelio darbų planą, jį pavesti 
st. ratelio vadui parengti ir t. t.

Jeigu prieš pirmąją sueigą buvo 
tartasi su tuntininku ar jam tik 
pranešta, kad įvyks st. ratelio pir
moji sueiga, tai dabar, po sueigos, 
būtinai vadas turi pranešti apie 
atliktus darbus tuntininkui atski
ru raportu.

Studijų ratelio darbo planas. Su
darant studijų ratelio darbo pla
ną, reikia numatyti šias darbo 
rūšis:

a) teoretinis skautystės ideologijos 
klausimų gvildenimas, b) Lietuvos skau
tų sąjungos susitvarkymas skautystės idė
joms įgyvendinti, c) skautystės šakos, d) 
v.-p. amžiaus vaikų psichologija ir kaip 
ji reiškiasi jūsų gyvenamame rajone, e) 
v.-p. darbo programos, f) v.-p. užsiėmi
mai ir sueigos (sueigų konspektų skaity
mas), g) d-vės štabas ir jo posėdžiai, L) 
žaidimai ir dainos, k) šventės, 1) iškylos, 
stovyklėlės, m) laužai ir t. t.

Kaip dirbti? Kiekvienoje st. ra
telio sueigoje skaitomas referatas. 
Po referato diskusijos ir keliamų 
klausimų išsiaiškinimai. Referen
tas turi įsidėmėti tai, kad baigda
mas referatą turi padaryti kon
krečių, aiškiai ir pritaikomai su
formuluotų, išvadų. Padarytomis 
išvadomis ar teigimais pasiginči
jus (ginčo objektas gali būti tik 
tas, ar referentas tikrai suprato B. 
Powellio mintis ir dėl to ar jis pa
darė teisingas ir tikras išvadas), 
kiekvienas st. ratelio narys pada
rytas išvadas užsirašo į tam tyčią 
užvestą knygą. Toje darbo kny
goje turi būti įrašomi referatų pla
nai ir išvados. Planą ir išvadas pa
tiekia referentas.

Pav., jeigu kuris st. ratelio na
rys bus pasiėmęs išstudijuoti ir 
paskui susirinkimui referuoti v.-p 
sueigų žaidimų klausimą, tai jis, iš
gvildenęs sportiškųjų ir auklėja
mųjų žaidimų reikšmę, savo klau
sytojus tuojau išmoko keletą žai
dimų. Žaidimų mokymas gali būti 
nuolatinis ir vienkartinis. Vienkar
tinis bus tada, kada referentas iš
mokys savo klausytojus po kelis 
įvairių rūšių žaidimus tik vienoje 
sueigoje: ore, kambary, įvairiems 
jutimams lavinti, būdui auklėti 
ir t. t.

Kadangi daug žaidimų išmokti 
vienoje sueigoje sunku, tai po po
rą trejetą naujų žaidimų galima, 
mokytis kiekvienoje sueigoje. Tai 
bus nuolatinis žaidimų mokyma
sis. Jų moko tas pats „žaidimų 
specialistas", o jį papildo kiekvie
nas klausytojas savo žinomais žai
dimais. Lygiai taip pat galima mo
kytis ir naujų dainelių.

Šitaip dirbant st. ratelio sueigos 
bus įdomios ir originalios (kaip 
tikros skautiškos sueigos), ir, sri
timis pasiskirsčius darbą, bus ge
rai išgvildenta daugumas svarbes
nių skautystės darbo klausimų. 
Taip sakyti, studijos bus atlieka
mos sujungtomis jėgomis: ką vie
nas kurią sritį betyrinėdamas pa
tirs, tą visiems patieks.

Žinoma, bedirbant gali atsitikti 
ir taip, kad ir visi draugėje susi
rinkę nesuras atsakymo į iškilusį 
klausimą. Tuomet, tą klausimą 
tiksliai suformulavus, pasiųsti savo 
tuntininkui, Tuntininkas ar tunto
skautininkai visumet padės neaiš
kumus išsiaiškinti. K. P^c^'U
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Gyvenimas lėkė kaip debesys padangėj, kaip upės srovė, ir die
nos krito į praeitį kaip rudenio šalnos pakąsti medžių lapai. Ir Murziu- 
kas pasijuto bestovįs gyvenime, kaip koks ąžuolėlis miške. Jis augo, 
tolydžio stiprėjo ir stiepėsi į saulę. Visomis savo jutimų galėmis jis 
siekė gyvenimo, kaip kad medis savo šakelėmis geria šviesos spindu
lius. Daug keistų ir nesuprantamų dalykų matė Murziukas aplinkui. 
Savo išgyvenimus jis beveik kasdien įrašydavo į dienoraštį, kurį pa
slėpęs laikydavo rašomojo stalo stalčiuje. Jo dienoraštis buvo jo sielos 
būklės veidrodis.

Iš Murziuko dienoraščio.
Ketvirtadienis. Dar ir šiandie aš negaliu suprast, kodėl tiek 

daug pasauly neteisybės. Beprasmiškos klastos. Dabar aš likau vienui 
vienas. Ir nors mano bičiuliai ramina mane, bet man taip ilgu ir liūdna. 
Gyvenimas man atrodo skambančia daina, kurią nuolatos nutraukia 
kažkokių šmėklų siaubingi riksmai, ir tie riksmai kartais ilgam nustel
bia žavią gyvybės melodiją. Kam reikalinga mirtis? Kam visa, kas taip 
gražiai auga, bręsta, žydi, rudenį turi išnykt, sušalt, mirt? Arba: kam 
miršta žmonės? Ak, aš negaliu rašyt apie savo tėvus. . . Kada aš iš
augau vyras — jie išėjo iš šio pasaulio. . . Kam? Aš likau. Kam? Tiesa, 
man aiškina, kad turiu savo darbu, savo pajėgomis prisidėti prie statomo 
visuomenės kultūros ir gerovės rūmo, aš turiu išaugti, kad galėčiau 
kovoti dėl tautos ateities, dėl šviesesnio Lietuvos gyvenimo. Tiesa, 
yra daugybė tokių, kurie nematę mokslo, ir jiems niekas neaiškino, 
kodėl jie turi gyventi. Ką jie veiks? Ir nors aš stengiuos apie save ne
galvoti, vis dėlto man taip liūdna . . .

Šeštadienis.
Dėdės patariamas nuėjau į teatrą. Vaidino operą „Pajacai“. Nu

stebęs ir sujaudintas sekiau veiksmo eigą ir gėrėjaus muzikos garsais. 
Kaip nuostabu man buvo matyti pirmą kartą operą. Niekuomet nesi
tikėjau tokio didelio įspūdžio. Grįždamas visą laiką kartojau vienos 
arijos pradžią „Juokis, pajace“... Juk tai.labai, tinka gyvenimui. (Toliau 
dešimts eilučių užbraukta. Kitame puslapy).

Man patinka, kad namiškiai elgiasi su manimi kaip su visai su
augusiu. Aš grįžtu į namus, kada noriu. Dėdė žadėjo mane išmokyti 
valdyti automobilį. Puiku!

Sekmadienis. Atėjo Vytautas ir Stasys. Ėjom pasivaikščioti į 
mišką. Aš jiem papasakojau operos įspūdžius.

— Žinai ką, — tarė susimąstęs Vytautas. — Jei tu taip liūdnai 
nusiteikęs žiūrėsi į pasaulį, tu negalėsi būti skautu.

Aš kaž kodėl atsiminiau, kaip kvailai jam padėkojau Nidoj ir pa
raudau:

— Suprask, Vytautai, — tariau jam nuoširdžiai, — mano tragedija 
ta, kad....

— Kam tokie baisūs žodžiai?! — nusijuokė jis ir iškėlė rankas,
— Ne, iš tikrųjų suprask. . . Mes taip nesenai pažįstami, bet 

taip daug gero aš esu iš jūsų girdėjęs. . ,
Vytautas ir Stasys: — Tai mūsų pareiga.
Aš: — Taip, bet kodėl aš negaliu nieko gero jums pasakyt ar 

padaryt, kad atsidėkočiau?
Vytautas: Dėl to, kad tu jaunesnis ir dar turėsi labai daug laiko 

ir progos mums atsidėkot, jei jau taip norėsi.
Aš: — Bet kad aš nemoku. . . Aš dažnai pagalvoju vienaip pa

sakyti, o pasakau kitaip. Kad ir dabar. Aš visai nenoriu būti nusiminęs 
ir vis dėlto liūdna man,:.

Stasys: — Na, liūdesį tai tu mesk šalin. Nieko gero jis neduoda.
Ilgai kalbėjome ta tema. Paskui padarėm egzaminų repeticiją. 

Pasirodo, kad aš drąsiai galiu tikėti įstoti į skautų sąjungą.
Trečiadienis.
— Ar nori važiuot į gimtinę? — paklausė dėdė šiandie rytą.
Man tas pasiūlymas buvo taip netikėtas, kad aš negreit atsi

liepiau:
— Žinoma, dėde, noriu! — sušukau.
— Tai persirenk. Po valandos išvykstam.
Važiavome lygiais laukais. Jau kur-ne-kur laukuos išmėtytose 

valkelėse buvo užšąlęs vanduo. Kelias tiesus kaip juosta tolydžio

„Gandhi Marijampolėj 
apsigyvenęs nesukeltų tiek įdomumo ir 
džiaugsmo, kiek beaugantis visomis .sri
timis Marijampolės tuntas“. (Citata imta 
iš tunto skautų laikraščio „Pėdsa
kas”). Iš tikro: tai grynas faktas. Jau 
anų mokslo metų darbas davė gražų 
būrį skautų bei ,,-čių" (per 250), o dabar, 
šių metų darbui prasidėjus, ne tik tas 
skaičius auga — didėja kartu ir idėjinis 
tunto skautų stiprumas.

Pradžią šių mokslo metų darbui davė 
S. Daukanto sk. vyčių būrelis, sušaukęs 
IX-3 d. aktualiems klausimams aptarti 
sueigą.

Svarbiausiu punktu buvo būrelio vado 
rinkimai. Mat, pagal tradiciją — vienų 
metų vyčių „imperatorius" turįs padaryti 
„sąž nės apyskaitą" ir pavaldiniams duo
ti rimto darbo. Na, žinoma, kadangi vyr. 
skltn. J. Mamaitis skautiškųjų „nuodė
mių* neturėjo, mūsų sk. vyčiai tą šaunų 
vyrą pasiliko antriems „vargo" metams. 
Tolimesnė sueigos dalis — programos 
nustatymas. Kadangi būrelį sudaro veik 
vien IV kurso vyrai, todėl darbų tvar
koje nematyti atliktinų smarkesnių žy
gių. Tačiau ir tai, kas nusistatyta, yra 
labai rimta. Prašau įsitikinti: orkestro 
organizavimas, „Pėdsako" išleidimas, po
ros skautiškųjų pasilinksminimų suruoši
mas, būrelio dienoraščio reformavimas 
(plačiu maštabu), taupom, kasos įvedi
mas, ryšių schemos sudarymas, 6 mt. dar
bo sukaktuvių minėjimas ir — organiza
vimą? (iniciatyva) Marijampolės tunto 
skauto teismo. Be to, numatyta parsi
kviesti ugniagesių instruktorių ir suruoš
ti tuo reikalu tunte paskaitų.

Bolius Švilpukas, 
Alio! Biržų radio!

Geležinio Vilniaus Fondo diena. Biržų 
skautai išsijuosę dirba. Organizuotai pa
kelia, žinoma, ir nuleidžia, tautos vėlia
vą. Vakare Vilniui Vaduoti Sąjungos ge
gužinė. Ir čia skautams viskas pavesta 
tvarkyti. O Vilniaus pasų ir ženkliukų 
platinimas ėjo pilnu tempu, nes skautai 
tik vieni tą darbą dirbo. Išplatinom daug.

Rugs. m. 8 d. Gražu, nes rytas gražus. 
Saulė šypsosi iš aukšto savo sosto. Skau
tai nemiega. Išsirikiavę apie 400 — 500 
skautų-čių, vilkiukų, paukštyčių pakelėm 
ir vakare nuleidom vėliavą. Paradas. Žy
giuoja skautai. Visi šypsosi. Įspūdis di
džiausias, nes jau ir Biržuose skautai ne 
molio Motiejai. Tą dieną ėjom, daina
vom, giedojom. Ne tik skautai linksmi
nosi Tautos šventėje, bet ir biržėnai, 
matydami, kad jaunosios jėgos auga ir 
siekia, tikrojo žmogaus idealo.

Turėjom šiais metais ir abiturientų. 
Žinoma, jie buvo vadai. Vadovaujamus 
vienetus tik dabar. rugsėjo mėnesyje, 
perduoda kitiems. Ašaros, linkėjimai. 
Gaila, mums netekus, bet ką darysi, rei
kia ir į Kauną „eksportuoti“, nors mums 
gal Kaunas jų ir nebegrąžins. Draugoves 
parėmė mokytojai. I Vaidevučio draugo^ 
vė teko p. mok, K. L i u k e v i č i u i, II 
kun, Birutės — mok. vyr. skilt, O. V a- 
1 i u š a i t e i, III D. L. K. Kęstučio — 
vicedirektoriui J. K u t r a i. Dirbsim, o 
mūsų naujieji autoritetingi vadai duos 
skautiškos ugnies.

Teko girdėti, kad Janušo Radvilos 
laivas šiais metais statys laivų dirbtuvę! 
Pamatysime, kai pažadėjimas virs realy
be. Tada Biržų ežeras atrodys, lyg Klai
pėdos uostas! Juk laivai gims kasdieną!...

Ramus Modelis.
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Mažeikių Vingėlos dr-vės adjutantui 
skilt. Juozui Sidabrui, 

dėl jo mylimos motutės mirties, reiškiame 
giliausią užuojautą.

Vingėlos D-vė Mažeikiuose.

Na, ir Joniškis.
Joniškio futbolistai buvo sudarę skau

tų sporto sekciją, sulošė draugiškas rung
tynes su Kalnelio futb. k-da 2:0 savo 
naudai. VIII-15 d. sulošė su žydų sk. org. 
„Beitar“: 1:1, korneriai 5:3, savo naudai, 
VIII-21 d. Joniškio skautai turėjo rung
tynes su Joniškio apylinkės rinktine ir 
sulošė 5:1 savo naudai. Lošimu buvo su
įdominta publika. Skautai laimėjo už
tarnautai. Joniškio m, skautai, Žirgų sk. 
sklt. Grigaliūno pastangomis, buvo su
rengę dvi gegužines, iš kurių vieną spor
to gegužinę. Iš gegužinių pelno neturėta. 
Paskutiniu metu Žirgai įsigijo naują fut
bolą, iki kitų metų žada įsigyti skilties 
palapinę. P. Pov.

Kur balandžiai burkuoja.
Šiaulėnai. Atskira „balandžių“ skiltis, 

nors neskaitlinga, bet su didžiausiu pa
siryžimu žengia pirmyn. Keletas skautų 
yra išlaikiusių egzaminus į II-jį patyrimo 
laipsnį ir ruošiasi į pirmąjį.

Šalia skilties, p. mokyt. Bagdonie
nės vadovaujami, gražiai dirba paukš
tytės ir vilkiukai. Stovyklavo šiais me
tais jungtinėje Radviliškio skautų sto- 
yyklaje, sueigas daro kas savaitė, rengia 
iškylas, ekskursijas ir t, t.

Š. m. rugp. m. 14 d. surengė ekskur
siją į Grinkiškio apylinkes — pažinti 
savo kraštą. Kelionėje aplankė visas įdo
mesnes vietas, ir netoli nuo Čerkasų kai
mo stovinčią koplytėlę, kuri, anot vietos 
žmonių pasakojimų, yra pastatyta dar 
Vytauto Didžiojo laikais. Saulutei gero
kai pakilus pasiekė Grinkiškį, kur buvo 
sutikti malonių grinkiškiečių skautų. Nors 
Grinkišky skautai įsikūrė prieš metus, 
bet jau šalia atskiros „lapinų“ skilties, 
tenka matyti besikuriančią II-ją „gai
džių ’ skiltį ir manoma sudaryti draugo
vę. Be to, dar šalia šių dviejų skilčių 
džiaugsmingai kukuoja ir skaučių „gegu
čių“ skiltis, kuriai vadovauja energinga 
mokytoja p. Meškauskienė.

Tarp Šiaulėnų ir Grinkiškio skautų 
paskutiniu laiku užsimezgė labai tamp
rūs ryšiai, ir, nors šiedu miesteliai ran
dasi nuo vienas kito apie 24 klm., tačiau 
tas netrukdo skautams labai artimai ben
dradarbiauti. Senas balandis.

Rudens motyvais...
Jaunas beržas nulinko pavėjui, — 
Nulinko į raustantį rytą, 
Sudrebėjo jo lapai pajutę artėjant 
Panašų rudenį į pilką granitą.

Apsiverkė žemė rasa krištoline, 
Margą gamtą liūdnai apraudojo, 
Žalių pievų žiedai jau vainikų nepynė, 
Marga gamta bus greit po pilkų 

[rudens kojų, 
Jauną beržą dabar lankstė vėjas, 
Lapus medžių neš sūkuriu greitai, 
Pilkas vėjas, iš kažkur atėjęs, 
Pritars liūdnajai rudens [įeitai.

Gamtai širdį pervers kalaviju, 
Vėjas medžių šakose švilps dainą, 
Lapus medžių kažin kur nuvijęs, 
Sakas medžių bučiuodamas eina. 

Ruduo panašus į granitą 
Mina gamtą po savąja koja.
Iš mūs' vasara verkia išvyta, 
O beširdis ruduo gi pas mus jau kvatoja.

A l f. D o cius.

skriejo į mus; ir lyg dingdavo po mūsų, automobilio ratais. Dėdė valdė 
mašiną puikiai. Aš sėdėjau šalia jo ir visokios įkyrios mintys, nely
ginant uodų būrys, sukėsi galvoj. Štai, ar nepanašus žmogaus gyveni
mas į skriejantį automobilį. Skubame, lekiame, bet kur? Ar laukia 
mūsų ten gimtinė? O gal šiaip kokia nežinoma šalis? Štai mes važiuo
jame auto, o daugybė liesų arklių štai vos traukia sunkias važtas. Ar 
jie taip pat turi tikslą? Žinoma, . .

Vakare atvykom į miestelį. Dėdė išėjo aplankyti pažįstamų, o aš 
nuėjau į kapines, kur ir užsimerkęs atrasčiau tėvų kapą. Jie taip 
kukliai prisiglaudę prie didelės liepos. Čežėjo po kojomis lapai. Šakose 
suposi kažkokie juodi siluetai, gal varnos, o gal man šiaip kas rodės. 
Ir vis dėlto kaip klaiku ir nejauku kapinėse. Pasimeldžiau, . .

Ketvirtadienis.
Kaip viskas sumažėję mano gimtinėj. Nameliai tokie mažučiai, 

rodos, kas tyčia juos priplakė prie žemės. Kai kas pasistatė naujus, 
erdvesnius, bet tie, atrodo, kažkaip nesiderina su lūšnelėmis. Aplankiau 
mokytoją. Jis pasenęs ir atrodo pavargęs, bet labai apsidžiaugė mane 
pamatęs,

— Kaip seniai, kaip seniai, mielas Murziuk, — sušuko jis, bu
čiuodamas mane.

Man taip keista buvo išgirsti vėl pravardę „Murziuk“, Mieste 
manęs jau niekas taip nebevadino. Aš jam papasakojau apie save. 
Visus savo abejojimus ir troškimus išdėsčiau jam kaip savo tėvui. Jis 
paėmęs mane už rankos ilgai vedžiojo po sodą ir liūdnai lingavo galva:

— Ar atsimeni. Tu čia mėgai gulėti ir skaityti, O čia buvo gė
lynas, dabar — daržas. Matai, mielas, reikėjo bulvių daugiau, , . Gėles 
išrovėm, O namą remontavo todėl, kad pristatėm dar porą klasių. 
Daug dabar turiu gabių vaikų, bet tokio kaip Murziukas tur būt ne
turėsiu greit.

Aš padėkojau dar kartą-už jo malonumą ir paklausiau:
— O kaip mano seni draugai? Beišiukas, ką beveikia dabar?
— O, liūdna istorija. Jis buvo šiaip labai geras vaikas, bet susi

dėjo su miesčionimis ir, , , Žodžiu, nežinau kaip ten buvo, bet. , . Jis 
dabar kalėjime,

— Beišiukas, kalėjime! Bet juk jis vaikas.
— Nebe vaikas. Šįmet reikėjo eiti į kariuomenę, . ,
„Kaip greit laikas bėga, kaip greit“, — pagalvojau grįždamas iš 

mokytojo. Prie pat upės stabtelėjau lyg kažką pažįstamo prisiminęs 
Juk čia gyvena Vincas! Čia juk pirkau karvelius, kurie taip pakeitė 
mano likimą. Užeisiu,

Pabeldžiau į duris, •
— Prašau, — pasigirdo balsas iš vidaus.
Už stalo sėdėjo jaunas vaikinas ir kažką valgė. Per mažą langelį 

brovėsi silpnutė šviesa, todėl troboj, pirmą akimirksnį, negalėjau gerai 
visko įžiūrėt. Vaikinas atrodė nepažįstamas,

— Penas ko nors ieškai? — paklausė jis.
Aš vos nesusijuokiau. Žinoma, ten buvo Vincas — pramuštgalvis, 

kuris man kartą taip nusuko ausis.
— Taip, aš ieškau, — valdydamasis atsakiau. — Ieškau to ne

naudėlio, kuris kažkada taip apgavo Murziuką su karveliais, , ,
— Murziuk, tu! — nudžiugęs pašoko iš užustalės Vincas, bet vėl 

atsisėdo.
— Aš pats! Kodėl-gi tu nesisveikini? — paklausiau nustebęs, 

nes mano ištiestos rankos Vincas neėmė.
— Tu dabar ponas...
— Mielas Vincai, ką tai reiškia? Kaip gali taip mane žeisti? — 

Jaučiau, kad balsas suvirpėjo ir jau norėjau išeiti, bet Vincas priėjo 
prie manęs ir stipriai apkabino.

— Suprask, — kalbėjo jis, — kad mes taip seniai nesimatėm. 
Kažkuo tu galėjai virsti mieste. Aš daug kartų girdėjau, kad tu didelis 
ponas, Kerienė būdavo visiem papasakoja, , .

— Ak ta Kerienė! Ko jai iš manęs reikia? Ko ji vis kalba apie 
mane! — pykau.

— Dabar nebekalbės,, .
— Kodėl?
— Kažkur dingo. Sako esanti Kaune,

(B. d.).
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Skaitytojų tribūna

Skautų vyčių reikalu.
Pirmajame mūsų org. dešimtmetyje 

daugiau dėmesio buvo kreipiama ir dau
giau jėgų koncentruota į organizavimo 
darbą, į išorinį skautų susitvarkymą ir 
skautybės sistemos taikymą mūsų sąly
goms. Anrame —- turėtų būti atliktas 
skautybės stiprinimas, — tiek dabar jau 
gausios Lietuvos skautų šeimos įsąmo- 
ninimas. Jei kada nors, tai ypatingai 
šiandie dėl susidėjusios aplinkumos tas 
reikalas yra labai aktualus.

Jau vien šios aplinkybės verste ver
čia mūsų skautus išsiugdyti savo ideo
logijoj tvirtais ąžuolais, kurių jokie vie
sulai neįveiktų pajudinti. Kadangi vy
resnieji rodo kelius jaunesniesiems, tai 
aišku, kad juo gilesnio ideologinio įsisą
moninimo turi pirmieji turėti skautai vy
čiai ir vyresnieji skautai, besirengią į 
skautų vadus.

Pirmiausia noriu užsiminti apie sąly
gas, kuriose mūsų mokyklose skautai 
veikia. Jauniesiems (žemesniųjų klasių 
mokiniams) tos sąlygos nėra perdaug 
blogos, jei tik turi gerus savo vadus — 
skautus. Jaunesnieji neturi jokių abejo
nių auklėjimo bei mokymo klausimais. 
Bet apie vyresniuosius to pasakyti nega
lim. Jie (aukštesniųjų klasių mokiniai ir 
kartais net studentai) turi daug vargo, 
kol galutinai nusistato savo pasaulėžiū
ros pirmuosius pastovaus, pagrindinius 
pradus, ir išsiugdo į skautišką tipą; tam 
reikalingos atitinkamos sąlygos. Ypatin
gai čia daug reikšmės turi aplinkuma, 
kurioje gyvenama ir dirbama. Daugelis 
mūsų mokinių neturi visiškai gerų są
lygų gyventi Dirba, mokosi ir didesnę 
dalį laiko jaunuolis praleidžia mokykloj 
draugų apsuptas. Retas kuris jo draugas 
yra visiškai gerai auklėjamas; daugumas 
jų gyvena ne pas tėvus. Jauna mūsų 
mokykla nėra tiek tobula, kad mokyto
jai visiškai galėtų auklėjime pavaduoti 
tėvus. Daugiausia išsiauklėjimui ir nu
sistatymui tvirtos pasaulėžiūros galėtų 
padėti tokiam jaunuoliui skautai vyčiai, 
jei jis būtų įtrauktas į jų tarpą ir jei 
tas skautų vyčių būrelis būtų gero va
do vadovaujamas.

Aišku, kad mūsų mokyklose daugiau
sia skautų vyčių būrelius galėtų paremti 
skautai mokytojai, teikdami jiems žinių 
iš skautiškosios pasaulėžiūros ir daug ką 
patardami. Bet, deja, mūsų aukštesniose 
mokyklose tokių mokytojų labai dar 
trūksta. Todėl tą spragą kol kas tektų 
kitaip užlyginti. Gal būt, reikėtų daž
niau siųsti iš vyriausio štabo skautų vy
čiu būreliams instruktorių, kurie pašne
kesiais, įvairiais patarimais padėtų būre
liams šiuo atžvilgiu praplėsti savo vei
kimą. Be to, tokie instruktoriai tuo pa
čiu, gal, prisidėtų ir prie palaikymo 
atskiruose būreliuose vieningesnės tvar
kos ir nuotaikos, kas itin svarbu skautų 
vyčių veikime.

Mūsų skautams išviršinio organizuo
tumo netrūksta, visur tinkamai, tvarkin
gai pasirodo. Aišku, tas labai gražu ir 
linkėtina, kad toliau tas organizuotumas 
dar padidėtų. Skautai vyčiai (nors ir ne 
visi) jau yra, :šbuvę keletą metų skautais 
draugovėse ir to organizuotumo sugebė
jimą šiek tiek turi.

Tačiau to skautams vyčiams nepakan
ka. Labai gerai žinom, kad jaunuolis 
galvoja jau apie tokius dalykus, apie ku
riuos vaikas dar nė svajote nesvajoja. 

Jaunuolis mėgsta kritiškiau į dalykus 
žiūrėti. Jei jis neturės tinkamų auklėji
mo direktyvų, vargu, ar jis galvos taip, 
kaip galvojo jo pirmieji auklėtojai — tė
vai. Be tokių tinkamų direktyvų pajėgs 
lygsvarą išlaikyti tik savarankiškai ir 
intelektualiai išsilavinęs jaunuolis. To
dėl šalia fizinio sporto jaunuoliui reika
lingas dar ir intelektualinis sportas, kurs 
pasiekiamas per intelektualinį lavinimą
si. Geriausiai, mano nuomone, galėtų 
skautai vyčiai intelektualiai spirtuoti, 
stebėdami gyvenimą ir gamtą ir iš gyve
nimo ir gamtos reiškinių darydami ati
tinkamas iš-’ adas. Tai, gal, praktiškiau
sias (jei jau taip labai būtų vengiama 
didesnio skaitymo knygų, teikiančių skau
tiškos pasaulėžiūros sudarymui medžia
gos) skautiškosios ideologijos gilinimas 
ir įsisąmoninimas. Panašų pavyzdį rodo 
ir skautybės įkūrėjas Rob. Baden-Po- 
well'is (žiūr. jo str. „Religija“ vertimą 
„Skautų A.“ 1930 m. 10 nr. 6 psl.). Ste
bint gyvenimą ir gamtą, nesunku bus įsi
gilinti į aukščiausius žmonijos idealus ir 
suprasti savo asmens gyvenimo prasmę 
ir reikšmę. Taip įsisąmoninus į skau
tų pasaulėžiūrą, lengva bus vairuoti ir 
skautiško gyvenimo laivelis, kurį neš 
amžinai besisukąs ratas per asmens ir 
tėvynės meilę į žmonijos meilę — ir 
atvirkščiai. Tik tokiu būdu reikšis mū

^Esperanto.
j Visose pasaulio šalyse yra per 800 

kalbų. Vienoje Europoje kalbama 53 
kalbomis O mokėti be savo gimtosios kal
bos ir kurią kitą kalbą būtinai reikia. 
Mokėdami kitų kalbų, kasdien turime 
progos tobulintis. Kiek yra brangaus dva
sios turto knygose, periodiniuose leidi
niuose ir k. Arba, pav., dalyvaujame tarp
tautinėj sk. stovykloj, kur susivažiavę 
įvairių tautų sk. kalba įvairiomis kalbo
mis. Kaip su jais susikalbėt, jei vieni mo
ka vieną, kiti kitą kalbą?

Čia daug gali padėti tarptauti
nė esperanto kalba.

1887 m. pasirodė naujos tarptautinės 
kalbos brošiūrėlė. Ji turėjo 16 gramati
kos taisyklių, žodinėlį iš 900 žodžių, teks
tą iš Biblijos, maldelę „Tėve Mūsų", 
laišką ir eilėraščių. Toji brošiūrėlė bu
vo diegas Esperanto kalbos, kuri išaugo 
iki turtingos ta kalba literatūros, kuri 
dabar turi daug tūkstančių knygų ir bro
šiūrų. Esperanto k. autorius yra dr. 
Liudvikas Zamenhofas. Jis gi
mė Lietuvos (dabar lenkų okupuotoje) 
Baltstogėje 1859 m. gr. m. 15 d. Jo tė
vas buvo gimnazijos mokytojas. Za
menhofas Lietuvą laikė savo tėvyne. 
Vienoj iškilmingoj savo kalboj jis pasakė: 
„Ho, Litovujo, vi mia kara malfelicha 
patrujo!..." („O, Lietuva, tu mano brangi 
nelaiminga tėvynė!...). (Tada Lietuva nešė 
rusų jungą) Iš to matyt, kad Zemenhofas 
mylėjo Lietuvą ir ją brangino, kaip ir 
kiekvienas ištikimas Jos sūnus. Mirė 
Zamenhofas 1917 m. geg. m. 14 d.

Esp. k. yra lanksti, skambi ir lengvai 
išmokstama. Gramatika be jokių išimčių 
turi tik 16 taisyklių. Esperanto k. žo
dynas sudarytas iš žodžių plačiausiai 
vartojamų. Pirmoj eilėj Esperanto kalboj 
yra visi tarptautiniai žodžiai (telefono, 
piano, automobile...), o toliau eina žo
džiai iš prancūzų, vokiečių ir slavių kal
bų, Be to, prie žodžio šaknies pridedant 
įvairias priesagas ar priešdėlius, gauna
me visą eilę naujų žodžių, taip, kad iš
mokęs vieno žodžio šaknį, gali sakyt 
mokąs jau kelias dešimtis žodžių (pav.: . 
sano — sveikata, malsano — liga, malsa- 
nighi—susirgti, resanighi—pasveikti, sa- 

sų skautų darbas pasaulio kultūros dar
be. Taip mes prisidėsim prie pasaulio 
kultūros kūrimo ir pasaulio moralinio 
progreso. „Per tautą į žmoniją, o per 
žmoniją į ’autą", kaip sako Panevėžio 
skautų didelis prietelius rašytojas J. Do
bilas—Lindė, yra dirbamas kultūros dar
bas.

Baigdamas šias kelias savo mintis, tu
riu prieš akis šias kelias praktiškas iš
vadas bei pageidavimus, į ką, mano ma
nymu,' turėtų būti atkreiptas ypatingas 
dėmesys: 1. skautų vyčių būrelių sueigo
se turėtų būti daugiau pašnekėsiu ideo
logijos bei auklėjimosi klausimais; 2. 
skautai vyčiai turėtų, rodyti ypatingai 
gerą pavyzdį skautiško elgesio jaunesnie
siems savo broliams ir neskautams — 
mokykloj ir namie; 3, skautai vyčiai tu
rėtų ruoštis sąmoningai ir nuosekliai 
(per tikrą organizuotumo ir ideologijos 
reikšmės supratimą) į skautų vadus; 4. 
šalia grynai praktiškų organizacinių 
(skiltininkų, pirmosios pagalbos ir t. t.) 
kursų rengti tuntuose ir ideologinius kur
sus vyresnėms skautėms, skautams vy
čiams ir skautų vadams ir 5. skautų vy
čių tarpe turėtų būti vengiamas šalini
masis skautų nuo neskautų, koks dabar 
kai kur yra pastebimas, panašus į kaž
kokią neskautų separaciją.

M. J a s ė n a s.

nigi — gydvti, malsanulo — ligonis ir 
t. t.

Dabar Esperanto kalba leidžiama arti 
šimto periodinių ir neperiodinių laikraš
čių, žurnalų. Mokančių Esp. k., vad. 
esperantistų, dabar yra visur, kiekvie
name krašte. Yra susikūrusios atskiros 
organizacijos esperantistų paštininkų, 

gydytojų, policininkų, mokytojų, skautų, 
geležinkeliečių ir k. Visi leidžia savo 
organus. Dabar kiekvieną vakarą gali 
klausyti radio programos Esp. kalba iš 
įvairių stočių net po keletą valandų. 
Mūsų radiofonas irgi beveik kiekvieną 
savaitę duoda keliasdešimts minučių ir 
Esp. k. Yra pagaminta ir Esp. k. tonfil- 
mas.

Dar tenka pakalbėti apie Skautų 
Esperantistų Lygą.

Skautų Esperantistų Lvga (esperan- 
tiškai Skolta Esperantista L i- 
g o, trumpai S. E. L.) įkurta 1918 m. 
Avoto. Jos sekretorium yra Norman 
Booth (jo adresas: Norman Booth en 
Netherton, Huddersfield. Anglijoje). S. 
E. L. yra stipriai organizuota: be savo 
tiesioginių viršininkų ji turi tarptautinį 
komitetą, ji turi savo skyrių arba agen
tų daugiau kaip 30 šalyse. Narių ji tu
ri visose pasaulio šalyse.

S. E. L. tikslas:
1) per Esperanto platinti skautybės 

idėjas,
2) platinti Esperanto tarp visų šalių 

skautų,
3) sukurti skautų literatūrą Esperanto 

kalba,
4) leisti tarptautinį sk. laikraštį,
5) solidarizuoti broliškumo jausmus 

tarp įvairių šalių jaunuomenės.
Priemonės, vartojamos S. E. L. savo 

tikslams siekti, yra ypač korespondavi- 
mas tarp savo narių ir organizavimas 
tarptautinio pobūdžio stovyklų.

Skautų Esperantistų Lyga turi savo 
mėnesinį erganą „Skolta Herold o“, 
kurį redaguoja kunigas Georges 
R a m b o u x.

(„Skolta Heroldo" adresas: 22, Cours 
Albert 1-er, Paris — VIII).

Al. Sarva.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjungą. Redaktorius Ant» Saulaitis.
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Skyrių veda vyr. skili. H. Rudzinskas.

Šiais uždaviniais pradedam naują 
uždavinių konkursą.

Konkursas baigsis gruodžio men, Ski 
riamos dovanos bus paskelbtos kitam 
,,Sk. A." nr.

KONKURSO UŽDAVINIAI. 
Užd. nr. 109.

K. D v e 1 i o iš Šiaulių.

Perskaityti stačiai: 1) žodis, randamas 
maldose, 2) maisto šaltinis, 3) mot. var
das, 4) tarp tautų pasitaiko, 5) žmonijos 
gerovė, 6) siauras kelias, 7) vanduo, 8) 
skaičiavimo ženklas, 9) ženklas, 10) gy
vuliukas.

Gulsčiai: 11) būdas ką nors pasieki., 
12) vyrukas, 13) užtenka, 14) veiksma
žodis, 15) tai, ko visi trokšta, 16) gyvybei 
reikalingas, 17) atlyginimas, 18) tikėjime 
ženklas, 19) Europos miestas.

Užd. vert. 2 task.
Užd. nr. 110.

G. O r e n t o iš Kybartų.

O O O
o o o
O O o

Šiuos 9 rutuliukus perbraukti, neati
traukiant rankos, keturiomis tiesiomis li
nijomis. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 111.
Anie. Leipo iš Utenos.

1) Liet, kunigaikštis, 2) žymus fizikas, 
3) Liet, miestas, 4) vandenynas, 5) nieko, 
6) nam. gyvulys, 7) Liet, kompozitorius.

Iš visų žodžių pirmųjų raidžių išeina 
vyro vardas, o iš antrųjų Europos val
stybė. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 112.
Ste-Pilio iš Kaišiadorių.

Šarada.
Miestas be galo ir pradžios, 
Reiškinys gamtos.

Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 113.
E. Martyšiaus iš Šeduvos.

_Į_ 
A

A

N

D S R A L V G E

T S A K N L D A A

E A S P E I P

Ę A G I 1 N U

R D K S

Šachmatų žirgo ėjimu perskaityti vie
ną patarlę. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 114.
Šarada.

Duotas spręst uždavinys, 
Atsiuntė jį Ste-Pilis.
Viens, du, trys, keturi — 
Yra laipsnis kario Lietuvos. 
Tik du, trys, keturi — 
Labai ilgą kūną turi: 
Kas pakliūna jam kada, 
Pasmaugia jį visada. 
Tik trys, keturi — 
Muzikantai gerai žiūri.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 115.

J. Vilčinsko iš Vilkaviškio. 
Šarada.

„Imk, imk", „r" pridėk, 
Gėrimui sutrumpink raidę, 
Ir iš viso jau turėk 
Paukštį nesibaidęs.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 116.

A. L i m o n t o iš Telšių. 
Šarada.

Vaikščiodamas dabar miške, 
Tikrai išgirsi tu mane. 
Jei galūnę „tis“ pridėsi — 
Gražų paukštį regėsi.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 117.

Atsiuntė A. Valiukas iš Kaišiadorių.

IH 1 |2| | | !3| |4| 15! 16! I \7\
|8| I I 1 1 1 r 1 1 1 1 1 | ' | Į Į I | j

i rxjx|ui 1 1 1 1 1 |X|X| 1 1 |
1 |X|12|X|13| | 1 1 |X|14|X| 1 >
|15| Į | | |X| |X|16| i i i i ri

[17Į |X| |X|X|X| l+l+l + 1 |X| |18|
|X|19| | |20| ĮX|21|22| .1 1 |X| I

|23| |X|X| |X| |X|24IX| ]l + l l + l + l |25|
j26| | 1 1 |X|Xi |X| |X| 1,Xi + |27l IMI
|28| J 1 |X|29| | 1 1 1 i |X|30| | | |
|31| | 1 1 |X|X| |X| |X| 1 X| + |32| IMI

|X|X|33|X| |X| |X| | + |34|+| + | | |
|X|35| | | 1 |X|36| 1 1 1 |X| 1

| Į37|X| |X|X|X|38|X| + |l + l l + |39| |
|40| |41| 1 1 | |X| |X|42| 1 1 1 1 143,'
1 1 1 |X| |X|44|45| |46i |X| |X| | ||

1 |X|X|47| 1 1
1 1 1 1 1 |X|Xj 1 1 1

|48| | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49| | | | | | |
|50l | 1 1 1 i_J |51| | | | | [

Užd. nr. 95.

Užd. nr. 105.
Kruonis, ruonis.

Perskaityti stačiai: 1) Europietis, 2) 
Italijos miestas, 3) giminė, 4) Italijos upė, 
6) ginklas, 7) gėlė, 9) gėrimas, 12) rašy
tojas, 14) Lietuvos upė, 17) karininko 
laipsnis, 18) Liet, kunigaikštis, 20) van
duo ((būdvardžiu), 22) statybos medžiaga 
(daug, naud.), 23) indas, 24) mokykloj 
esti, 25) nuomojamas automobilis, 3J) me
tų laikas, 34) daržely auga (daug.), 37) 
paukštis, 38) balius, 39) trąša, 40) pieva, 
43) žuvis, 45) mot. vardas, 46) laivo dalis.

Gulsčiai: 1) Vežimo dalis, 5) skiltys 
daro, 8) Liet, miestas, 10) sprogstama me-

džiaga, 11) nam. gyvulys, 13) pinigas, 15) 
pirtis, 16) neriebi, 19) skilty randas, 21) 
kastuvas (galiu.), 26) vertė, 27) atgarsis, 
28) šautuvo dalis, 29) Įžymus skautas, 30) 
medžio dalis, 31) senov. miestas, 32) šo
kantis vabalas, 35) stora drobė, 36) pikt
žolės, 41) gyv. vieta, 42) paukštis, 44) grį- 
čia, 47) valstybė, 48) Europos kalnai, 49) 
Amerikos pusiasalis, 50) uoga, 51) pajūry 
randas. Užd. vert. 4 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 93.

Užd. nr. 100.

Užd. nr. 101.
Simonas, parašas, katedra, atomas, 

margas, laukas, garsas, kalba, Kairas, var
gonus, Kainas, karstas.

Iš pridėtų raidžių gaunam: Madagas
karas. 1) Mada, 2) dama, 3) karas, 4) 
skara, 5) magas, 6) aras, 7) maras, 8) ga
ras, 9) Ada, ir 10) gama.

Užd. nr, 102.
Darbas ir aktyvumas veda į laimę.
Iš „Sk. Aido" 1932 m. 5 nr. 8 pusi.

Užd. nr. 103.
Jonas, jodas, Judas, rudas, rusas.

Užd. nr. 104.
Sliekas, lieka, liepa, peilis.

Užd. nr. 106.
Pas, Valys, Pasvalys.

Užd. nr. 108.
Ladoga, la, dogas.

PRANEŠIMAI.
Visiems: uždavinių nr. nr. 100 — 108 

sprendėjai bus paskelbti kitam „Sk. A.“ 
nr. Visos laimėtos dovanos bus greit iš
siuntinėtos.

Norį laimėti naujam konkurse skina
mas dovanas, turi spręsti uždavinius nuo 
šio „Sk. A." nr., nes laimės tie, kure 
surinks daugiausia taškų.

Užd. sprendimus siųsti iki š. m. rug
sėjo mėn. 25 d.

„VILNIAUS" sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Tel. 776. Karo cenzūros leista.
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