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21 (102) nr. Kaunas, 1932 m. lapkričio mėn. Id. X metai

ARTINASI DIDIEJI DARBAI.
ašarą skautas pralei
džia labai gyvai. Čia 
kiekvienas susidaro 
kuo įvairiausią prog
ramą ir ją savaip 
įvykdo. Kiekvienas 
dirba, kas jam rei
kalinga, kas naudin
ga ar kas įdomu 
Skautai, be abejo, 
vieną kitą savaitę

praleidžia skautiškoje draugėje 
— stovyklose, iškylose, kelionėse 
ir p. Bet gražioji vasara praėjo.

Jau įpusėjo ir ruduo. Kiek
viena metų dalis yra savotiška ir 
gal būt lygiai naudinga. Tik kiek
vienam laikotarpiui renkamės svar
besnius darbus. Gi rudenį moks
leiviai pradėjo labai jiems svarbų 
mokslo darbą. Jįjį teks rimtai 
dirbti iki pavasario. Tačiau skau
tas, kaip ir kiti moksleiviai, turi 
ir laisvo nuo mokslo laiko, kurį 
gali paskirti mūsų organizacijai 
ir sau pačiam.

Sau ir mūsų brolijai Šią žiemą 
reikia skirti labai daug skautiško 
dėmesio. Kadangi skautiškas 
dėmesys toli gražu nepasibai
gia tik dėmesiu, jis būtinai siekia 
realaus darbo, tai šią žiemą mūsų 
skautukas—skaututė turės gero
kai darbuotis.

Kaip žinome, kitąmet, 1933 m., 
vasario 16 d. sukaks 15 metų 
kaip Lietuva yra nepriklausoma 
valstybė. Gi tų pačių metų lap
kričio mėn. sukaks tiek pat metų 
mūsų organizacijai. Kaip žinome, 
pirmasis Lietuvos skautų būrelis 
įsikūrė Vilniuje 1918 m. lapkr. 
mėn. 1 d. Toms labai svarbioms 
sukaktuvėms mes turėsime tinka
mai pasiruošti. Juo labiau, kad 
ta’ proga bus suruošta mūsų 
tautinė stovykla.

Tai bus II-ji tautinė Lietuvos 
skautų stovykla. Kai kurie skai
tytojai yra buvę 1928 m. įvyku
sioje mūsų l-moj tautinėj stovyk

loje Panemunėje, prie Kauno. 
Jie pamena tuos įspūdingus lau
žus, palapines ir kt. Dabar sto
vykla bus vaisius jau didelio dide
lio mūsų prityrimo ir pažangos, 
kurią mes sparčiai darome.

Be visų eilinių einamųjų reikalų, 
skautų vienetai per šiuos 8 mė
nesius turės pasiruošti tam dide
liam pasirodymui, kuriuo bus 
mūsų didžioji tautinė stovykla. 
Taigi, darbelio yr kiekvienam — 
kiek norėsim, kiek valiosimi

Kasmet įvyksta tokių tautinių 
stovyklų. Vienoj tokioj stovykloje 
šią vasarą buvo ir mūsų viena 
draugovė. Tai estų skautų taut, 
stovykloje. Tos draugovės nariai, 
kurie buvo iš įvairių tuntų, be 
abejo, turės rūpestingai darbu 
atsiskaityti iŠ savo prityrimo ir 
įspūdžių, kurių gausiai galėjo pa
sisemti pas brolius estų skautus. 
Jiems dabar didelė pareiga kuo 
aktingiausiai prisidėti ruošiantis 
skilčiai, draugovei ar tuntui i mūsų 
tautinę stovyklą.

Mes pasiruošti, tiesa, laiko ne
turime perdaug. Bet jo mes tu
rime pakankamai. Žinome ką 
kitos tautos sugebėdavo duoti 
savo tokiose tautinėse stovyklose. 
Tas mus skatina savoj stovykloj 
pareikšti nemenkesnį skautišką 
prityrimą ir sugebėjimus. Mūsų 
kiekvienas skautas-ė su meile 
dirba, dirba atsidėjęs. O ypač tų 
kilnių dorybių saikas padidėja 
prieš tokį svarbų žygį — prieš 
savo tautinę stovyklą.

Kiekvienas skautas, kiekvienas 
narys yra reikšmingas ir naudin
gas. Darnus, širdingas darbas ir 
graži skautiška šypsena mus turės 
visą šią žiemą vesti į didįjį pasi
rodymą stovykloje!

Juk sulauksime brangių sve
čių ir iŠ užsienių. Atvyks skau
tiškųjų idealų broliai. Su jais ga
lėsime džiaugsmingai bendrauti 
vienoj stovykloje, bet jau mūsų kraš

te, mūsų tėvynėje. Jie bus mūsų 
svečiai. Tai didėja mūsų parei
gos. Mes nenorime bet kaip 
juos priimti, mes norime juos 
gerai sutikti, broliškai stovy- 
klaut ir širdingai išleist...

Mūsų dideliu darbu turės pasi
džiaugti skautų tėveliai ir piete
liai. Jau dabar juos supažindin
kime su darbu, su skautų darbu, 
kurį esam pasirinkę taip energin
gai dirbti. Sunkesnę valandą jie 
tars mums širdingą žodelį, parems 
mūsų pasiryžimą. Mes su jais 
išvien eisime į laimėjimo lauką.

Po intepsyvaus darbo išeisime 
vasarą su vėliavomis ir skautiška 
dvasia į žalią didelį pušyną ir 
jame įkursime palapinių miestą, 
kuris bus Lietuvoje vienintelis. 
Ir to miesto gyventojai būsime 
mes, mes jauni, skaidrūs ir 
darbštūs!

Gal net visa rinktinė skautų 
draugovė susidarys nuvykti į di
džiulę broliškumo triumfalinę šven
tę kitą metą Vengrijoje. Ta tarp
tautinė viso pasaulio skautų sto
vykla—IV Jamboree įvyks Godolo, 
prie Budapešto, rugpjūčio mėn. 
1—15 d. d. Mes nesame visi tiek 
laimingi, kad tas troškimas būti ten 
su trimis dešimtimis tūkstančių iš 
viso pasaulio skautų — įvyktų. 
Mes per savo atstovus, kurie juk 
išeis iš mūsų pačių tarpo ir bus 
mūsų visų paruošti atstovauti, 
siusime nors karštus linkėjimus. 
Ir vykti į tą didelį skautiško 
prityrimo egzaminą reikia tvirtai 
pasiruošti.

Du dideli uždaviniai—pasiruošti 
tarptautinei Jamboree ir didžiajai 
savo tautinei stovyklai!

Ir dėl to, mes dirbsime visą 
žiemą, nepaisydami jokių kliūčių. 
Dirbsime, nes mylime darbą. 
Dirbsime, nes norime nuolat 
tobulėti!

Gerasis Dievuli, laimink mūsų 
troškimus, pastiprink darbe. Dr.
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Skautų įstatai.
(Pagal prof. Aleksandrą Sik).

Ketvirtas įstatas. 
Skautas draugas savo artimui 

ir brolis kitam skautui.

Broliškumo įstatas-, skautas yra 
draugas ir brolis visų kitų skautų, ne
žiūrint kuriai visuomenės klasei jie pri
klausytų.

Visi esame vieno Tėvo vaikai, vienos 
šeimos nariai, visi siekiame vieno tikslo. 
Kiekvieną skautą su kitais skautais riša, 
nežiūrint konfesijos, tautybės ir sociali
nės padėties skirtumų, bendri įstatai, 
bendrasis tikslas ir bendras visiems bro
liškosios meilės įžodis.

Sveikink kiekviena skautą susitikęs, 
kad ir nepažįstamą, kuo širdingiausiai, 
visada mielai jam padėk, pasidalink su 
juo kuo turi, jei jis to reikalingas, nes 
esate broliai\

Šis įstatas yra pabrėžimas tos vidu
jinės priklausomybės, kuria bendrasis 
tikslas kaip juosta juosia viso pasaulio 
skautus. Šis įstatas parodo aukštą i d ė- 
j o s vertybę ir vienijančią galią. Šis įsta
tas pabrėžia ir visų tautų solidarumo 
reikalą, visų tautų tarpusavį priklausymą. 
Šiandien vienoje pusėje viešpatauja kraš
tutiniai internacionalizmo obalsiai, kitoje 
pusėje norima tėvynės meilę aprubežiuoti 
siaurai tik sava tauta. Todėl reikia ytin 
dažnai pabrėžti, kad kilni tikra tėvynės 
meilė ir krikščioniškasis broliškumas 
eina iš vieno kamieno, ir vienas be kito 
yra netobula ir neprasminga.

Skautui brolis yra ne tik kiekvienas 
kitas skautas, bet ir kiekvienas kitas 
žmogus. Skauto iškėlimas į pirmąją 
vietą yra tik todėl pateisinamas, kad ta
sai, kuris priklauso mūsų tautai, mūsų 
šeimai—yra mums artimesnis, kaip kiti.

Šio įstato ribose galima svarstyti 
draugiškumą, jo vertę, sąlygas ir 
pavojus.

Penktas įstatas. 
Skautas mandagus ir ritieriškas.

Ritieriškumo įstatas—s k autas yra 
mandagus. Šio įstato turinyje yra, 
dvi pareigos: palankus draugingumas, 
kitiems ir griežtumas pačiam sau.

Skauto tikslas yra kilnusis ritierišku- 
mas. Jis yra kantrus su silpnesniais 
nori atleisti kitų klaidas, bet, jei reikia 
jas iškelti, ir stengiasi suprasti kito žmo
gaus nusiteikimą. Skautas džiaugiasi su 
linksmaisiais ir paguodžia liūdinčius. 
Skautas kituose ieško gerųjų bruožų, ir 
ugdo savy kitų užjautimą ir nuoširdų, 
gerą draugingumą. Jis stengiasi, būda
mas su kitais, kiekvieną maloniai sutikti.

Šio įstato svarbą reikia ypač suprasti. 
Ypač berniukams, kurie dažnai yra linkę 
būti nemalonūs, išsiblaškę ir šiurkštūs. 
Kiekvienas, kuris turi reikalų su berniu
kais, žino iš prityrimo, kad jiems yra 
vienas laikotarpis, kurio metu turėti su 
jais reikalų būna beveik nepakenčiama. 
Jų elgimosi formos būna dažnai nepa
kenčiamos, šiurkščios, nemalonios. Bet 
tuo pačiu metu berniuko sieloje randas, 
gal dar neaiškių, bet gilių ir tikrų, užuo
jautos, geros valios, žygiškumo ir pasi
aukojimo jausmų. Todėl reikia leisti 
šitiems jausmams pasireikšti. Čia tinka 
iškelti taurius viduramžio ritienų idealus 
suprasti, kas yra ritieriškumas. Reikia, 
sąmoningai suprasti, kad didelė jėga 
be švelnaus jausmo nieko 
nereiškia, kad tik stipri asmenybė 
gali gerbti kitus, kad didelė jėga, kad 
nebūtų šiurkšti ir brutali, reikalinga pa

pildyti gal kitoniškai pasireiškiančiomis, 
bet ne mažiau vertingomis švelnumo 
ir takto jausmo jėgomis, nuoširdumu 
ir supratingąja meile. Reikia dar išmokti 
visur taip pasielgti, kaip pridera, pažinti 
išviršines gero elgesio formas, mandagu
mo taisykles.

Giliau suprantamas mandagumasyra 
ne kas kita, kaip artimo meilės reiški
masis išviršiniais veiksmais. ■ Tą principą 
supratus, paaiškės, kodėl reikia žinoti 
elgesio, etiketo taisykles. Geros manie
ros, mokėjimas visur tinkamai elgtis, 
yra gero skautiškumo dalis. Tikras skau
tas yra geras skautas ne tik miške, šei
moje ar draugovės būkle, bet yra džen
telmenas draugijoje, viešumoje, šokių 
vakare ir pan. Ugdyti savy džentelmeną 
skautas yra įžodyje pasižadėjęs.

Bet dar svarbesnė yra penktojo įstato 
antroji dalis.

Skautas visada stengiasi pažinti 
save tokį, koks yra. Jis savo klaidų 
pats nuo savęs neslepia, bet atkakliai 
su jomis kovoja. Skautas nelaiko savęs 
tobuliu, ir žino, kad jo palinkimai ir 
gabumai yra tik akmens, iš kurių tiks
lingu ir rimtu darbu reikia statyti gero 
charakterio rūmus.

Reikalavimas būti griežtam pačiam 
sau uždeda savitvardos pareigą. Tai 
yra ne kas kita, kaip aukščiausias evan- 
geliškosios gyvenimo programos princi
pas—„bukite tobuli“... Krikščioniškoji pa
saulėžiūra ir jąja pagrįsti skautų įstatai 
(pig. prof. St. Šalkauskis „Skautai ir 
pasaulėžiūra“} nelaiko žmogų tobuliu, 
bet turinčiu tobulėti. Tai toks darbas, 
kur negalima sustoti, nes stovėjimas 
vietoje yra ėjimas atgal! Kiekvienas skau
tas turi taip galvoti: toji diena, kurią aš 
nieko nepadariau, kad tapčiau geresniu 
žmogumi, yra man žuvusi (Prisiminkime 
musų skautišką kasdienę maldą-. Dieve, 
padėk man šiandien būti geresniam, kaip 
vakar buvau). Šio darbo programą pa
tiekia lygiai krikščionystė ir skautystė, 
tos programos vykdymo būdas yra prak
tiškai krikščioniško gyvenimo taisyklės.

Senas lietuviškas kryžius vienos bažny
čios šventoriuje.

Matyti yra geriau negu žiūrėti, 
pastebėti yra geriau negu matyti.

Requiem aeternam...
(Iš dienoraščio).

Verkia dangus. Smulkus lietus 
merkia žemę, mirtimi kvėpuojan
čią žemę. Šiandie Vėlinių naktis, 
Vėlinių vakaras... Visi skuba į ka
pines, pas brolius, seseris, tėvus, 
artimuosius, pas tuos, kurie jau il
sisi Amžinybėje, kuriuos užliūlia
vo mirtis.

Minioje ir aš, taip pat skubu ka- 
pinėsna... Ar aš turiu ten ką nors 
artimą? Jei neturiu, tai ko man 
ten skubėti, ko veržtis kur liūde
sys. ašaros, aimanavimai, skaudūs 
prisiminimai. Ko?!, Mane su ta 
amžino poilsio vieta taip pat riša 
skaudūs prisiminimai, liūdesys 
graužia krūtinę, juodos mintys su
pa mano galvą, visą prigimtį. Aš, 
kaip ir daugelis kitų, ne tuščio 
įdomumo vedamas slenku kapi- 
nėsna, ne tuščia širdimi sveikinu 
jų baltą, bet liūdesiu ir sielvartu 
kvėpuojančią iliuminaciją...

Kapinėse žmonių daug. Daugelis 
jų suklupę prie artimųjų kapų, ta
rytum skausmo našta juos būtų 
galutinai prislėgusi. Štai čia, skau
smingu, širdį veriančiu aimanavi
mu, senutė motina prisimena savo 
sūnelį, kuris gal pačioje jaunystėje 
mirė garbinga kario mirtimi...

Žvakių liepsna baimingai krūp
čioja ant kiekvieno kapo, tarytum 
verkia, tarytum kvatoja šio pa
saulio menkumu... Varpų garsai, 
siaubingai skambantis giedojimas 
plinta pro atdaras koplytėlės duris. 
Elgetos sudaro savo maldavimais 
irgi savotišką chorą, kurio garsai 
taip pat kartais iškyla iš to cha
oso. Ir skamba tie visi garsai liū
desiu, verksmu...

Tuščias ir kartu menkas atrodo 
pasaulis prieš mirties galią, prieš 
jos viešpatiją. Ir tas Vėlinių liū
desys ir rimtis ne lengvabūdiški, 
ne šioje žemėje gimę... Pajunti jų 
apsuptas kasdieninės realybės 
menkumą, pajunti, kad žmogaus 
prigimtyje yra kas tai kilnesnio, 
didingesnio už kasdieninius reika
lėlius...

Einu į namus... Raudona pa
švaistė žymi kapinių vietą, žymi 
mirties karaliją, kurios pavaldiniu 
ne šiandien, tai rytoj pasidarysiu 
aš, tu, jis, pasidarysime mes visi...

Balys Gendvilas.
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V. Mrs.

Vaikas, kuris viską galėjo.
Kai buvau mažas, į mūsų miestelį ateidavo juodu. Atei

davo, išeidavo ir vėl ateidavo. Kas juodu? Iš nustebimo tu
rėčiau kraipyti pečius, — ką ir visi išmintingi žmonės tokiu 
atveju daro, — jei jūs ir juodviejų neatmintumėt. Na gi, tai 
buvo žlibas senis su katarinka ir vaikas, apie kurį, atsimenat, 
sakydavom, kad jis viską gali.

Būdavo smagu, pašėliškai smagu, kai juodu ateidavo. Da
bar, kai jau esu užaugęs ir visokių gudrių žodžių pramokę , tą 
įvykį galėčiau pavadinti gana įmantriu vardu — vaikų švente.

Sužinoję, kad ateina, mes skubėdavome pasitikti ir lydė- 
davome vis tankėjančiu būriu iki to kiemo, kuriame juodu su
stodavo. Kur juodu sustos, mums buvo nepaslaptis, nes buvo 
jau taip įprasta, kaip atsimenate, kad nakvoti ir savo gudry
bėms rodyti pasirinkdavo jie kiemą iš eilės. Mes baisiai džiaug
davomės, kai sulaukdavome eilės turėti juodu savo svečiais.

Kai jau sustodavo ir pailsėdavo, tai pradėdavo daryti to
kius daiktus, kurių nežiūrėti galėtų tik tas, kas iš viso žiūrėti 
negali. Tikriau pasakius, viską darydavo tik vienas vaikas, o 
senis sukdavo tik katarinką ir dalydavo savo didžiulę pypkę, — 
kitos tokios pypkės aš dar ir iki šiol nemačiau.

Nelaikyki! man per blogą, jei priminsiu dar ir tą, kad ant 
katarinkos stogelio išdidžiai vaikščiodavo žalia papūga. Ji,

Senis su katarin
ka.

Foto Mirono.

kai tik išgirsdavo ką nors tarškant ar skambant, arba mes stip
riau suerzėdavome, tuoj imdavo šaukti: — Jonas movė Mikui 
kelnes! Jonas movė Mikui kelnes!.., — Daugiau ji nesakydavo 
nieko. Bet jau ir dėl to mes juokdavomės pasišokėdami. Ir 
kai atsirasdavo laikotarpis, kuriuo niekas kitas nepatraukdavo 
mūsų akių, susiieškodavome būdų prakalbinti papūgą. Tačiau 
ji prabildavo kartais ir tada, kai kiekvienam kalbančiam su
tvėrimui patartina verčiau tylėti. Štai, kad ir tuokart, ar ver
tėjo jai sušukti savo, — žinote ką, — kai važiavo kunigas pro 
šalį pas ligonį ir kai, jam suskambinus, mes visi suklaupėme.

Bet, palaukit, apie vaiką, rodos, žadėjau pasakot. Taigi, 
tas vaikas. Turėjo jis apie dvylika metų amžiaus ir nepaprastai 
plačias kelnes. Jo akys buvo žaliai žalios, o marškiniai mėlyni. 
Jis visada ramiai šypsodavos, o kalbėdavo nedaug. Galėdavo 
jis, — na, jau sakiau, — galėdavo jis viską. Mes tuo tikėdavom 
be jokio riziko suklysti. Šiaušdavos tik viena Julvtė, žinote, 
ta našlės Kuisienės duktė. Ji buvo baisiai išdidi dėl to, kad 
jos tėvas Amerikoj buvo buvęs ir kad jų namai su balkonu 
buvo. Be to, didžiuodavos ji dar ir tuo, kad turėjo murziną 
katiną Lauruką. Tai ot, ji po kiekvieno to vaiko veiksmo, kuris 
iššaukdavo neišmatuojamą mūsų nusistebėjimą ir nesutvardo- 
mą juoką, — nes, kaip žinote, vaikai ir stebėdamies juokias, — 
ji, šita Julytė, tik pasakydavo:

— Yr čia ko, yr čia ko!...
Ir mes turėdavome pripažinti, kad ji tai mokėdavo pasa

kyti gana savotiškai, gal net gražiai; mokėdavo ji prie kiek
vieno „yr" ir nosytę pasukti, ir ranka mostelėti, visai panašiai, 
kaip senis Tomkus. Bet ji mūs neįtikindavo. Mums senio su 
katarinka vaikas, — jo vardo mes nežinojom, bet ir nesirūpi- 
nom sužinoti, nes patys jam davėm visai mus tenkinantį vardą: 
Imimi. Mat, jis mėgdavo pusbalsiu niūniuoti: mi, mi, mi, mi... 
Vadinasi, dėl vardo ir galvot daug nereikėjo: paėmėm porą tų 
„mi", o kad būtų savotiškiau, pridūrėm dar i, ir baigtas kriu
kis, — mums Imimi vis dėlto likdavo tas, kuris viską gali. Ir 
kaip ne! Kas kitas galėtų pagaut bėgantį šunį mesta virvės 
kilpa, kas kitas galėtų pereit tarp dviejų medžių ištempta virve. 
Bet tai ne viskas. Galėdavo jis kieno tik nori kepurėj iškepti 
blvną arba kiaušinienės. Bet ir tai dar ne viskas. Imimi ga
lėdavo iš po mūsų kepurių arba užančio ištraukti ką tik nori: 
šuniuką, gaidžiuką, lėlę ar dar ką įdomesnio. Teisybė, mes 
niekad neprimindavom, ką jis turėtų ištraukti. Mes sakydavom 
trumpai: — Man ištrauk, man ištrauk! — Tik viena Kuisienės 
Julytė ir čia visus prašoko. Kartą, pakankamai į tuos ištrauki
mus ir mūsų klegesį prisižiūrėjusi ir prisimurmėjusi kiek tik 
telpa savo „yr čia ko", kairį petį išdidžiai pirmyn pašovusi, 
priskriejo ji prie Imimi ir tarė:

— Ištrauk man rudą kačiuką su baltom kojytėm.

Imimi pasimuistė apie savo plačių kelnių kišenius ir, taip 
pat nesiaurų, marškinių rankoves, ištiesė dešinę, leisdamas įsi
tikinti, kad saujoj jis nieko neturi, — taip visada darydavo — 
užkišo ranką Julytei už apikaklės ir ištraukė... žalią varlę! 
Pašėlk, kad nori, — iki kelių susiriesdami kvatojomės. Papūga 
visa gerkle rodė savo kalbos mokėjimą, o senis ranka įsik<h 
didžiulę pypkę, kad, jam išsižiojus, nepanūstų ji palikti savo 
įprastinę vietą.

Teisybė, varlė buvo iš gumos, bet vis dėlto tai buvo varlė 
ir dar gi taip ryškiai žalia.

Kai aprimom, Julytė, — ji buvo vienintelė, kuriai nerei
kėjo aprimti, — pasakė savo „yr čia ko“ ir dar pridūrė:

— O vis dėlto rudo kačiuko su baltom kojytėm jis iš
traukt negali.

Tačiau tas jos tvirtinimas mūsų įsitikinimo vaiko sugebė
jimu nė kiek nepakeitė. O kai Vingių Napaliukas, tai net atrėžė:

— Žinoma, kad gali. Bet iš tavęs jau ir varlę ištraukti 
buvo per gerai.

Jei prie to viso pridurčiau, kad Imimi mokėjo, pirštus į 
burną sukišęs, pašėliškai sušvilpti, tai ir tada dar būtų ne vis
kas pasakyta, toli gražu ne viskas, ką jis galėjo.

Kaip atlyginimas, į jo stebėtinai plačių kelnių kišenius 
nuskęsdavo mūsų dovanoti saldumynai, smulkūs pinigai ir visa 
kita, ką tik mes galėjom duoti. Bet, jeigu mes būtume atidavę 
ir tai, ko negalėjom duoti, jeigu net, — bijau ir ištarti, — Julytė 
būtų įsviedus į tuos kišenius ir savo Lauruką — nebūtų dar 
buvę atlyginta.

Kai kartą atėjo eilė juodviem nakvoti mūsų namuose, tai 
ir įvyko tas, ką aš jums jau seniai noriu papasakoti.

Padirbo juodu dieną, ką ir paprastai padirbdavo, ir su
gulė svečių kambary, kur ir paprastai suguldavo.

Manau, kad kas tą naktį atsitiko, būtų ir atsitikę, bet vis 
tik ne taip, jeigu vaikas, kuris viską galėjo, būtų galėjęs ir 
miegoti, kai šviečia mėnulis. Tačiau to tai jau jis negalėjo. Vos 
mėnulis pro langą įsibrovė į kambarį, Imimi nubudo. O aš, 
žinoma, miegojau taip stipriai, kaip ir visi vaikai miega. Stai
ga, — riksmas! Ir toks riksmas, kad mano plaukai, jeigu tik 
nebūtų buvę nukirpti, būtų sustoję iki vieno. Tai rėkė ne žmo
gus, tai rėkė ne žvėris, tai Imimi švilpė. O paskui...

— Gaisras! Gaisras!... — šaukė visi pašaliai, visos burnos.
Degė našlės Kuisienės namas. Degė namas su balkonu. 

Liepsna pasigardžiuodama rijo sausas sienas.
Į gaisrą subėgo žmonės ir kibirai. Kas ką galėjo, tą gel

bėjo. Kibiras po kibiro plūdo į ugnį vanduo. Bet namas degė. 
Degė išdidžiai ir noriai. Ugnis pasigardžiuodama rijo sausas 
sienas...

.Staiga!
Klausykit, tiktai klausykit!.., 0, tai baisu!... Name suriko!... 

Sekundė... dvi... Vėl suriko... trys... suriko! Žiūrėkit, tiktai 
žiūrėkit!,.. O, tai baisu!.,. Liepsnų jau laižomam balkone pa
sirodė... Julytė svylančiais rūbais, su Lauruku glėby. Mano 
tėvelis, labai jautrus žmogus, šoko į ugnį, bet kiti vyrai nutvėrė 
jį už skvernų, nes...

Stogo kraigu ėjo vaikas, kuris viską galėjo. Priėjo jis ka
miną. Pririšo prie jo virvės galą. Virvės laikydamasis, rūks
tančiu stogu nusileido į balkoną. Užnėrė Julytei kilpą po pa
žastim, perkėlė ją per turėklus ir nuleido. Dabar pats pakibo 
ant virvės, ir... namas griuvo. Bet Imimi nupuolė į ištiestas 
žmonių rankas.

— Valio, vaike, valio! — sušuko žmonės.
Mes nesitvėrėm. Mes mėtėm kepures į viršų. Vyrai metė 

Imimi. Mes šaukėm:
— Valio, Imimi, valio!
Žmonės šaukė:
— Valio, vaike, valio!
Mes šaukėm ir šaukėm.
Paskui... paskui buvo pasakyta:
— Prašyk, drąsus vaikuti, ko tik nori. Tu visko vertas.
Vargšas Imimi! Jis visas buvo pavirtęs į prakaitą, ir dabar 

čia tas „ko nori“. Tai galvosūkis! Pasimuistė jis apie plačių 
kelnių kišenius — atsakymo nerado. Perleido akim apspitu- 
sius — niekas nė šnipšt. Pagaliau, Imimi šyptelėjo — jis rado 
atsakymą.

— Jei jūs turit man ką duoti, tai duokit naują virvę — 
senoji sudegė.
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Kaip sujungtos viso 
pasaulio skautės
Be abejo, girdėjote, kad įvai

rių kraštų skautės yra sujungtos į 
tam tikrą tarptautinę skaučių or
ganizaciją. Tos organizacijos prie
šakyje stovi Pasaulinis ko
mitetas, sudarytas iš 9 ponių. 
Šios ponios nėra kokių atskirų 
valstybių atstovės, bet yra parink
tos į šį komitetą už savo asmeniš
kus skautiškus nuopelnus. Komite
tas perrenkamas kas du metai 
Tarptautinėje skaučių vadovių kon
ferencijoje. Vykdomuoju Pasaulinio 
Skaučių Komiteto organu yra P a- 
saulinis Skaučių Biuras, 
kuris savo buveinę turi Londone. 
Šis biuras yra įsteigtas panašiai 
kaip kad Tarptautinis Skautų Biuras. 
Jis leidžia tarptautinį skaučių laik
raštį „The Council Fire“, 
kur įdedami anglų, prancūzų ir vo
kiečių kalbomis straipsniai, kurie 
įvairių kraštų skautėms padeda ge
riau pažinti kitų kraštų skaučių 
veikimą bei pasidalinti nuomonė
mis ir susiartinti; organizuoja tarp
tautinę skaučių vadovių konferen
ciją, stengiasi raginti tarpusavį 
įvairių tautų skaučių susirašinėjimą, 
savo vadovių kelionėmis padeda 
silpnesnėms organizacijoms jų dar
be ir panašiai. Naujas tarptautinio 
biuro būdas stiprinti tarptautinį 
skaučių seseriškumo jausmą yra 
tarptautinių skaučių namų 
įsteigimas Šveicarijoje (apie tą sa
vo iaiku „Sk. Aidas“ rašė). Čia 
daromuose kursuose dalyvaus įvai-
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rių kraštų skautės. Neturtingoms 
net duodama stipendijų. Tarptau
tinio biuro lėšos susidaro iš įvairių 
tautų skaučių organizacijų, kurios 
įeina į biurą, mokesnio, kuris mo
kamas nuo skaučių skaičiaus tame 
krašte. Šiuo laiku skaučių organi
zacijų yra šiuose kraštuose: Ang
lijoje, Austrijoje, Australijoje, Bel
gijoje, Brazilijoje, Čekoslovakijoje, 
Danijoje, Estijoje, Egipte,Indijoje, Ir- 
landijoje, Islandijoje, Japonijoje, 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
Olandijoje, Kanadoje, Lenkijoje, 
Latvijoje, Lietuvoje, Liberijoje, Liuk
semburge, Norvegijoje, Naujoje Ze
landijoje, Prancūzijoje, Pietų Afri
koje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicari
joje irVengrijoje.Čia paminėtų kraštų 
skaučių organizacijos priklauso pa
sauliniam skaučių biurui. Priėmimo 
į šio biuro nares sąlyga yra, kad or
ganizacijos ideologija atitiktų Baden- 
Powell'io padėtiems skautystei prin
cipams. Skaučių organizacijos kai- 
kuriose šalyse dirba visai atskirai 
nuo skautų, kitose gi skautų ir 
skaučių šakos sudaro vieną sąjun
gą kaip kad, pavyzdžiui, yra Če
koslovakijoje, Lenkijoje, Lietuvoje.

A. Strikulytė.
Paskutinis vakaras 

stovykloj.
Iš dienoraščio „Praeities atsiminimų užrašai“.

Kaip sapnas, kaip nebegrįžtanti 
svajonė, prabėgo dvi savaitės ža
liuojančiam miške. Jau paskutinis 
vakaras... paskutinis laužas liepsno
ja, dega,„

Taip liūdna, liūdna, sunku šypso
tis. Paskutinis atsisveikinimo lau
žas... Susimąstę veidai, akys liūd
nai palydi kylančius aukštyn dū
mus. Nebesišypso žvaigždėtas dan
gus, pušynas nebedainuoja links
mos vakarinės dainos... Taip 
liūdnai ošia, taip graudingai, lyg 
jausdamas tą sunkią atsisveikinimo 
valandą.

— Sudiev! sudiev! — slaptingai 
kužda vėjo judinami lapai.

Ak, taip gail i tų prabėgusių, 
brangių dainų! Kaip sunku atsisvei
kinti, išsiskirti. Norisi sėdėti prie 
rusenančio laužo, kol išblikš žvaigž
dėtas dangus, kol juoda naktis 
suglaus sparnus...

Pagaliau... nuskambėjo liūdnai 
paskutinį kartą „ateina naktis". Lyg

DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI.

Mus Viešpats lydi, su Juo keliaujam, 
Jo garbei maldos laimina dienas, 
Jis mus paguodžia, kai sieloj skausmas 
Laimės nematęs klaidžioja vienas. 
Tėvynei gimėm, Tėvynei mirsim. 
Mūs* darbo žygiai Jai paaukoti. 
Su saule kėlę viltim šarvuoti.
Mes einam laimės dienų ieškoti.
Kur vargas žydi, kur nėra saulės, 
Tenai mes skubam su džiaugsmo lira. 
Lai nusišypso ‘ laimės nematę, 
Lai pasiguodžia širdimi tyra.

Mt. Ilgesys.

Dailininkė skautė ir jos nuaustas samanų 
kilimas stovykloje.

KAUNO SKAUČIŲ ŠVENTĖ.

Spalių 23 d. Mirgos dr-vė šventė savo 
6 metų sukaktuves. Šią reikšmingą šven
tę paminėjo tikrai gražiai. Rytą 9 vai. 
Šv. Kazimiero seserų koplyčioje įvyko 
pamaldos, per kurias skautės priėmė Šv, 
Komuniją, 16 vai. gimn. salėje iškilminga 
sueiga. Atsilankė skaučių tėveliai ir kitų 
dr-vių dr-nkai-ės ir keletas skautų. 
Šventė pradėta skaučių įžodžiu, kur gra
žus būrelis skaučių pasižadėjo būti išti
kimos Dievui ir Tėvynei. Po to, sugie
dojus Tautos Himną dr-vės adj-tė pa
darė dr-vės veikimo apžvalgą, iš kurios 
paaiškėjo, kad dr-vė kai kuriais metais 
yra smarkiai veikusi. Dabar irgi sparčiais 
žingsniais žengia. Dr-vė turi per 60 skau
čių. kurioms gražiai vadovauja sesuo 
Marija (Sakalaitė). Po pranešimo buvo 
sveikinimai ir scenos programa. Skautės 
suvaidino vieną vaizdelį iš mokinių gyve
nimo, sudainavo skautiškų dainelių, pa
deklamavo ir inscenizavo skaučių sto
vyklos laužą. Kai kurie programos daly
kėliai buvo išpildyti tikrai gražiai.

sustingus žiūrėjau į paskutinį ru
senantį laužą. Didingos pušys ap
glėbė liūdnus aidus savo lapuose... 
ir viskas nutilo...

Sėdėjau savo palapinėj. Pro at
darą kraštą žvelgė į mane liūdnas 
mėnulis... Supė mistiška tyla, tik 
eglės kuždėjo nesuprantamą paša- • 
ką. Paskutinį kartą supė mane ryt
mečio žaros po atviru dangumi... 
Ir dabar paskutinį kartą pasakiau 
sudiev viskam, kas taip mane ža
vėjo, kas pavergė čia mano sielą. 
Švelnutis vėjelis glamonėjo skruos
tus, bučiavo lūpas jau paskutinį 
kartą tame taip numylėtam pušyne...
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LOBO
u r r u m p o yra ne
apmatuojama dide
lė galvijų ferma 

Naujosios 
Meksikos šiau 
rėje. Tai sultingų 
žaliųjų pievų kraš
tas, kur ganosi di
džiulės skaitlingos 
bandos. Pievas iš
raižo vandeningi,

smarkūs upokšniai, kurie visi susijungia į 
Currumpo upę, jos vardu pažymėta 
visa toji apylinkė. Ir jos valdovas, 'dėl 
kurio despotiškos galios drebėjo visas 
kraštas, buvo senas pilkas vilkas. Sena
sis Lobo arba Karalius, kaip buvo pra
tę jį vadinti meksikiečiai, buvo milžinas 
vadas blogu pagarsėjusios pilkųjų vilkų 
gaujos, metų metus Currumpo slėnio 
siaubas. Piemenys ir fermeriai jį perdaug 
gerai pažinojo, kur tik jis su savo bičiu
liais pasirodydavo, galvijų bandas pagau
davo siaubinga baimė, bejėgis siutimas 
ir nusiminimas — jų savininkus. Senasis 
Lobo buvo milžinas vilkų tarpe, ir gud
rus ir stiprus, kaip pritiko jo dydžiui. Jo 
galingas balsas, dažnai suskambėdavęs 
naktį, visų buvo žinomas ir lengvai iš
skiriamas iš jo palydovų balsų. Papras
tas vilkas galėtų pusę nakties kaukti 
prie pat piemenų stovyklos, gal tik atsi
tiktiną dėmesį sukėlęs, bet kai suskar- 
dendavo slėnyje gilus piktas senojo 
Karaliaus kaukimas, išgirdę žmonės 
turėdavo pasiruošti rytą patirti apie nau
jas žudynes bandoje.

Senojo Lobo gauja buvo nedidelė, 
faktas, kurio aš niekados negalėjau vi
sai suprasti. Nes kai vilkas pasiekia to
kios padėties ir galios, kaip Lobo, jis pa
prastai suburia apie save skaitlingų se
kėjų. Gal būti, kad Lobo tiek jų turėjo, 
kiek norėjo, o gal jo nevaržomas žiaurus 
temperamentas neleido didėti jo gaujai. 
Žinia, kad į jo viešpatavimo galą gauja 
skaitė tik penkias galvas. Vistik kiekvie
nas jų buvo tikras vilkas iš pašaukimo, 
ypač antrasis komandoje buvo visas mil
žinas, nors ir jį jojo vadas toli pralenkė 
dydžiu ir narsumu. Ir kiti gaujos nariai 
buvo ypatingai pasižymėję, jų tarpe pui
ki balta vilkė, kurią meksikiečiai pra
minė B 1 a n k a, tur būt, Lobo draugė. 
Dar buvo vienas geltonas vilkas, labai 
greitas, kaip seka paskalos, jis nekartą 
pagaudavo gaujai pasivijęs greitakoję 
stirną.

Tuos žvėris dažnai matydavo galvijų 
ir avių piemenys, ir tiesiog neįtikėtinų 
dalykų apie juos pasakota. Jų gyveni
mas buvo arti susijęs su galvijų augin
toju gyvenimu, šie mielai išprašytų juos 
iš šio pasaulio, ir nebuvo Currumpo slėny
je bene nė vieno, kuris nesutiktų atiduoti 
visą pelną iš žymaus skaičiaus jaučių už 
Lobo skalpą. Bet tų vilkų gyvybė rodėsi 
lyg užburta, jie išvengdavo kiekvieno, 
kad ir sumanaus, nukreipto į juos žygio, 
rodės, pašiepdavo medžiotojus, niekino 
spąstus ir nuodus ir per visus penkerius 
metus ėmė iš Currumpo galvijų augintojų 
priklausomą duoklę, t. y., kasdien bent 
po vieną karvę.

Tuo apskaičiavimu toji gauja papiovė 
per du tūkstančiu rinktinių galvijų, nes 
tik geriausiuosius pasirinkdavo sau.

Ernest Thompson Seton.

CURRUMPO 
KARALIUS.

Senas žmonių manymas, kad vilkas 
beveik visada yra išbadėjęs, aiškiai ne
tiko šiai savanorių gaujai. Jie buvo gerai 
atsišėrę ir riebūs ir labai pasirenka sau 
maistą. Gyvulio, kritusio sava mirtimi ar
ba sirgusio kokia apkrečiama liga, jie ne
judino ir palikdavo gulėti. Paprastai pie
tų vaišėms jie pasiimdavo atsipenėjusią 
telyčią, o senų jaučių ir karvių nelies
davo. Aviena jiems ir nepatikdavo, nors 
jie dažnai sumanydavo užpulti avių ban
das tik tam, kad žudytų. Taip vieną 1893 
metų lapkričio naktį B 1 a n k a ir gelto
nasis vilkas išpiovė du šimtu penkiasde
šimt penkias avis, ir tai tik pramogai, 
nes neėdė nė kąsnelio.

Šis pavyzdys gana parodo tos plėšikų 
gaujos nusiteikimą žudyti. Kas metai bu
vo siūlomi ir mėginami įvairiausi būdai 
jiems išnaikinti, bet jie ir toliau gyveno 
ir siautė, lyg pajuokdami persekiotojų dė
tas pastangas. Už Lobo galvą buvo pa
skirta didelė premija, visokiausiais būdais 
buvo jiems dedama nuodų, bet Lobo mo
kėdavo tuoj nuodus atrasti ir jų neliesti. 
Tik vieno jis bijojo — šaunamojo ginklo. 
Ir dėl to, kad gerai žinojo visus šioje 
apylinkėje turint tokį ginklą, jis niekada 
neužpuldavo žmonių, ir jo gaujos buvo 
įprasta taktika, tuojau pabėgti, kai pa
stebėdavo dienos metu žmogų, kad ir la
bai toli. Daugel kartų didelis Lobo atsar
gumas išgelbėjo jo gaują, nes jis leisda
vo tik tą ėsti, ką patys nudėdavo, ir jo 
uoslės jautrumas, kuriuo patirdavo žmo
gaus rankų darbą arba buvimą nuodų, 
gynė nuo visų pasikėsinimų.

Vieną dieną vienas piemuo išgirdo ka
ringąjį Karaliaus kaukimą. Jis selino 
žingsnis po žingsnio ir surado slėnio dau
boje visą jų būrį, ką tik apsupusį nedi
delę galvijų bandą Lobo sėdėjo šalia ant 
kalnelio, o Blanka ir kiti stengėsi išsi
rinktąją auką, vieną karvę, išskirti iš 
bandos. Bet galvijai stovėjo susimetę į 
būrį ir apsigindami nuo užpuolikų rodė 
stiprius aštrius ragus, toji eilė buvo su
ardyta, kai viena karvė, naujo vilkų puo
limo išgąsdinta, pamėgino pasitraukti į 
vidų. Toji proga leido vilkams pasirink
tąją auką sužeisti, bet dar ji galėjo ko
voti Rodės, Lobo netekęs kantrybės, nes 
jis staiga paliko savo vietą ant kalnelio, 
garsiai sustaugė ir šoko į bandą. Siaubo 
pagauti galvijai dėl to puolimo išsisklai
dė, kaip sprogusios granatos skeveldros, 
ir Lobo įšoko į jų tarpą. Pasirinktoji 
karvė bėgo, baisaus vilko persekiojama. 
Netrukus jis įsikando jai į sprandą, tvir
tai įkibo ir staiga visa jėga trūktelėjo at
gal ir taip perbloškė žemėn. Smūgis tu
rėjo būti baisus, nes karvė parvirto ir 
traukė Lobo drauge. Bet milžinas tuoj 
atsipeikėjo iš sutrenkimo, jo gauja puolė 
vargšą gyvulį ir bematant sudraskė. Se
nis nebeprisidėjo prie to skerdynių dar
bo. Parbloškęs karvę, jis vėl nuėjo į sa
vo stebimąją vietą ir, rodės, sakytų: 
,,Kodėl vienas jūsų negalėjo to pirmiau 
atlikti, kad negaištų tiek daug brangaus 
laiko?“.

Galvijų varovas nujojo į slėnį, paruo
šęs šauti savo revolverį, ir vilkai, kaip 
paprastai, mėgino išsigelbėti greit pabėg
dami. Jis užnuodijo lavoną strichninu tri
jose vietose ir apleido tą mūšio lauką, 
nes žinojo, kad gauja grįš ėsti, nes pa
tys tą galviją buvo nudėję. O kitą rytą, 
kai nujojo pasižiūrėti laukto grobio, te- 
pamatė, kad vilkai, tikrai, karvę apgrau-

,,Juodas vilkas“.
.0 (Ernest Thompson Seton).

Kada Ernest Thompson Seton pasvei
kino Baden-Powellį, kaip skautystės tė
vą, Baden-Powellis atsakė: „Tai grei
čiau Tamsta, ponas Setone, juo esate, 
nes aš tik sutraukiau ir suskirsčiau tik 
tą, ką pasiskolinau iš Tamstos, Dean 
Beardon ir iš kitų“.

Šiandie , kada sukanka 30 metų nuo 
Beržo Žievės Sąjungos Įkūrimo, 
yra pravartu susipažinti su jos Kūrėjo 
asmenimi. Tačiau, tiesa — jūs dar ne
žinote, kas yra toji „Beržo Žievės Są
junga“.

Tai Šėtono Įkurta auklėjimo sistema. 
Apie ją savo laiku užsienyje buvo daug 
rašyta. Raudonodžių indėnų pradų Įvedi
mas į auklėjimą buvo radęs daug šali
ninkų ir aiškintojų. Be abejo, ši sistema 
turėjo savo Įtakos ir skautystės kūrėjui 
Baden-Powelliui.

Priešingai, negu skautystė, Thompso- 
no Šėtono idealas yra tik grynai fizinis 
idealas. Šėtonas yra šalininkas nuomonės 
„kad paprastas berniukas tarp 10 ir 15 
metų, kaip ir koks laukinis žmogus, savo 
sekimuose yra tik fizinis sutvėrimas ir 
tame amžiuje berniukas, be abejo, no
rėtų tapti žymiu boksininku, bet ne Dar- 
winu ar Tolstojum“. Tačiau nereikia ma
nyti, kad tarp jaunų „Seton Indians“ 
(Šėtono Indėnų) nebuvo jokios ideologi
jos. Ideologija buvo, tik jai neduodavo 
taip didelės reikšmės, kaip kad duoda
ma skautystėje. Beržo Žievės statutas, — 
Šėtonas pavadino savo organizaciją „Ber
žo Žievės Sąjunga“, — Įsako paklusnumą 
vadui ir tarybai, už prasižengimus bau
džia pašalinimu ar pabauda, draudžia už
mušti paukščius, naikinti jų lizdus, per
sekioti voveraites, ypač griežtai baudžia 
už paliktus be priežiūros laužus, nelei
džia vartoti prieš 18 met. ir alkoholio 
stovykloje, tabako, šaunamąjį ginklą lei
džia tik berniukams po 14 metų, liepia 
saugoti miškų ir medžioklės įstatymus. 
Sąjungos dogmatai — sąžiningas žaidi
mas be apgavimų ir sukčiavimų, garbės 
žodis yra šventas.

Didelės svarbos Šėtono metode turi 
ženklai, duodami už asmeniškus atsižy- 
mėjimus, už darbą ir pastangas, kas yra 
kiekvienam prieinama. „Beržo Žievės Są
junga“ buvo suskirstyta stovyklomis, ku
rių kiekviena parinkdavo sau vadą, bur
tininką ir 12 vyresniųjų, kurie sudaryda
vo tarybą. Narių nešiojamas ženkliukas 
buvo metalinė saga, seno Irokiezų papuo
šalo kopija, kuriame buvo atvaizduota 
baltojo jaučio iš Amerikos prerijų galva.

žė, bet paliko nelietę visas užnuodytas 
vietas.

Baimė to milžino vilko augo iš metų į 
metus, ir kasmet buvo skiriama vis di
desnė premija jo galvai, toji premija pa
siekė 1000 dolerių — tur būt, dar nieka
dos nebuvusi tokio dydžio premija vil
kui. — Kitą ir žmogų už mažesnę sumą 
persekiotų. — Didelio atlyginimo suvi
liotas atsibastė kartą vienas vyras iš 
T e c h a s o, vardu Tannery, į Cur
rumpo slėnį. Jis turėjo geriausius pabūk
lus vilkams medžioti, moderniškųjų šau
tuvų, greitųjų arklių ir gaują stiprių di
delių vilkagaudžių šunų. Ten plačiose 
T e c h a s o stepėse jis daugeliui vilkų pa
darė galą, ir neabejojo, kad ir senojo Lo
bo skalpas per kelias dienas kabos prie 
jo balno.

Tad kartą išsisklaidė greitas būrys 
medžioklei, į gražios vasaros dienos ryto 
prieblandas, ir greit šunes pradėjo sma
giai loti, tuo pranešdami, kad užtiko pir-
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Kiekvienas naujai priimtas į. sąjungą ber
niukas iškilmingai gaudavo iš burtininko 
— žinio skalpą iš baltos arklio uodegos 
ašutų. Jei berniukas pamesdavo savo 
skalpą, jis buvo laikomas „negyvuoju“, 
kol vėl už kokį ypatingą pasižymėjimą 
negaudavo kito naujo skalpo. Sąjunga da
rydavo įvairių žaidimų ir lengvosios at
letikos rungtynių.

Tai maždaug taip atrodė Šėtono „in- 
dianizmas“. Dar apie patį Šėtoną.

Šėtonas, nors ir turi šiandien 72 me
tus, 3 metais jaunesnis už mūsų šefą Ba- 
den-Powelli, bet yra dar sveikas ir ener
gingas senelis. Nuo 38 metų jis yra ži
nomas, kaip pasaulinio masto rašytojas. 
Jei kas nors paklausia berniuką, kuris 
skaito angliškai, koks yra jo mylimiausias 
rašytojas, jis dažniausiai atsako: Ernest 
Thompson Seton, Lietuvoje, deja, 
šis rašytojas, kuris šalia Mark T w a i- 
no ir Beecher Stove yra laikomas 
geriausiu amerikiečių rašytoju ir kurio 
knygų kasmet yra parduodama 100.000 
egzempliorių, yra beveik nežinomas.

Šėtonas gimė 1860 m. rugpiūčio mėn. 
14 d. South Shieldsben Šotlandijoje, 
Jo tėvai buvo labai turtingi. Tačiau, jo 
tėvas nustojęs savo turtų, kada mažam 
Šėtonui buvo vos 5 metai. Kartu su ki
tais vaikais persikėlė, likimo verčiamas, į 
Kanadą naujos laimės ieškoti. Šėtonų 
šeimyna apsigyveno Ontario valsty
bėje netoli Lindsay miesto visai lau
kiniame krašte. Čia tarp visai laukinės 
gamtos „Juodas Vilka s“, tokią pra
vardę gavo vėliau mūsų Šėtonas, pradeda 
susipažinti su gamtos grožiu. Jis neturėjo 
nei kitos knygos, nei kito draugo, kaip 
gamta. Jis buvo tokiu pat mažu lauki
nuku, kaip tas, kurį jis puikiai aprašė 
savo knygoje „Two little Savages“ („Du 
maži laukinukai“), su šiuo veikalu „Skau
tų Aido“ skaitytojai turėjo laimės susi
pažinti mūsų laikraščio skiltyse.

19 metų jaunikaitis, Šėtonas, vyksta 
meno studijoms į Karališkąją Dailės Aka
demiją Londone. Šiai kelionei jis buvo 
gavęs, savo gabumų dėka, stipendiją. Ta
čiau ne tiek Dailės Akademiją, kiek 
„British *Muzėjaus“ gamtos rinkiniai vi
lioja jauną Šėtoną į Anglijos sostinę. De
ja, tik baigusiems 21 metus tegalima nau
dotis muzėjaus knygynu, tačiau Šėtonas 
net Welso princo pagalba gauna ypatin
gą leidimą ir per dvejus metus studijuoja 
knygas.

1882 m. jis grįžta Amerikon ir apsigy
vena savo brolio ūkyje Manitoboje. 
Čia kasmet jis praleidžia 4—6 mėnesius 
tarp indėnų, per laukinius miškus perei
na šimtus kilometrų ir studijuoja gamtą. 
Pragarsėja vilkų medžioklėmis. Vilkai 
Amerikoje laikomi žvėrių aristokratija.

muosius vilkų pėdsakus, Pajojėję dvi my
lias, pamatė pilkąją Currumpo gaują, ir 
medžioklė darėsi aštresnė. Vilkų medžio
jamųjų šunų uždavinys yra sutūrėti vil

kus, kol spės atjoti 
medžiotojai ir galės 
vilkus nušauti. Tas se
kėsi lygiose Techa- 
s o stepėse, bet čia 
teko medžiotojams 
susidurti su nežino
mu ir kliudančiu 
paviršiaus reljefu. Lo
bo išmintingai pa
sirinko savo rajoną, 
nes uolotos Currum- 
akų slėniai ir stačių 

skardžių daubos įvairiomis kryptimis bu
vo čia išvagoję preriją. Senasis vilkas, 

Tačiau greit Šėtonas nustoja medžiojęs 
žvėris ir pasitenkina tik jų tyrinėjimais. 
25 m. amžiaus jis jau išleidžia 2 gamtos 
veikalus. 30 metų amžiaus vyksta į Pa
ryžių baigti dailės studijas. Čia jo pa
veikslai gauna premijų didžiausiose pa
rodose. Savo paveiksluose jis vaizduoja 
žvėrių, daugiausia vilkų, gyvenimą. Po 
keturių metų grįžta į Ameriką, kur apsi
gyvena visam laikui ir visiškai pasišven
čia gyvulių ir jų gyvenimo tyrinėjimams. 
Daro dideles keliones į vietas, kur dar 
nebūta žmogaus kojos. Vietoje ginklo 
savo rankose jis turi foto aparatą. Šėto
nas sako, kad gyvulį galima kartais už
mušti maistui, bet niekad — pramogai. 
Ne žvėrių medžioklėje ieškojo malonumo 
„Juodas Vilka s“. Vienintelis jo ma
lonumas buvo žvėrių gyvenimo sekimas. 
Jis žiūri į juos, kaip į žmones. Jis myli 
juos ir pasakoja, kad tą jo meilę žvėrys 
jaučia. Šėtonas prijaukino daugybę įvai
riausių žvėrių. Šėtonas yra autorius dau
gybės veikalų, tačiau ne sausai moksliš
kų, bet paremtų savo paties stebėjimais, 
iš žvėrių ir gyvulių gyvenimo. Jis ne
skirsto žvėrių pasaulio rūšimis ir klasė
mis. Jam šis pasaulis yra kitas žmoniš
kas pasaulis, kuris turi savo ašaras, savo 
šypsenas, savo idilijas ir tragedijas. Lau
kinis ir paprastas pasaulis, tačiau dažnai 
daug geresnis, negu tas, kurį valdo žmo
gus. Pasaulis, kurį valdo jėga, tačiau aiški 
ir paprasta jėga, jėga, nepaslėpta po šim
tu popierinių diplomatinių aktų.

Ernest Thompson Seton sutvėrė visą 
žvėrių psichologiją. Jų veiksmams jis tei
kia žmoniškos minties, laiko, kad gyvu
liai turi geros ir blogos nuotaikos, gali 
atjausti įžeidimą ir panašiai. Nors daug 
gamtininkų daro Šėtonui užmetimų, kad 
jis perdaug „sužmogina“ žvėris, tačiau 
visi jų nuotykiai, aprašyti Šėtono veika
luose, yra tai tikri nuotykiai ir išvados, 
kurių jis prieina, yra visai natūralios. 
Aišku, gal būt, prie tokių išvadų negali 
prieiti mokslininkas, kuris pažįsta žvėrį 
tik iš spalvotų zoologiškų tabelių. Taip 
pat šių išvadų neprieis ir medžiotojas, 
kuris laiko žvėrį tik savo šautuvo taiki
niu. Tačiau šių išvadų prieis tas, kuris, 
kaip Šėtonas, nueis į mišką atviromis 
akimis ir atvira širdimi. Prieis tas, kas 
pamirš viso pasaulio zoologus — moksli
ninkus ir žiūrės į gyvenimą, kurį turi 
prieš savo akis, ne per mokslo akinius, 
išraižytus rūšių ir klasių tinklu, bet savo 
paties akimis ir savo sielos akimis.

Thompson Seton yra vienas didžiau
sias tikrojo gyvenimo skautų. Skautai tu
rėtų susipažinti su jo veikalais kuo pla
čiausiai ir jo akimis žiūrėti į aplinkinę 
gamtą.

kuris tuoj suprato pavojų, paskubėjo pa
siekti vieną tų plyšių ir tuo nusikratė šu
nimis, Jo gauja išsisklaidė ir todėl turėjo 
išsiskirti ir persekiojąs šunų būrys, ir kai 
vilkai toli vėl susijungė, šunų buvo jau 
tik aiški mažuma, Vilkai dabar perėjo į 
puolimą ir trumpose grumtynėse nudėjo 
arba sužeidė šunis. Kai Tannery va
kare sušaukė savo rują, tik šeši tegrįžo, 
ir tai du buvo sužalotu taip, kad niekam 
nebetiko. Jis dar du kartu mėgino lai
mėti karališkąjį skalpą, bet ir tuodu mė
ginimu buvo tokiu pat nesėkmingu, kaip 
pirmasis, ir paskutinėje medžioklėje su
klupo jo geriausias žirgas ir sulaužė nu? 
garkaulį. Tai buvo paskutinis Tannery 
mėginimas, suerzintas ir nusiminęs jis 
nutraukė medžioklę ir grįžo vėl į savo 
Techasą, O Lobo pasiliko — neribo
tas Currumpo valdovas.

Kitais metais atvyko kiti du medžio
toju, su nepalenkiamu pasiryžimu laimėti 
skirtąją premiją. Kiekvienas jų buvo tik
ras įveiksiąs garsųjį vilką, vienas su pa
galba naujų išrastų nuodų, kitas, pran
cūzų kilmės kanadietis, su pagalba nuodų 
ir ypatingų užkeikimų ir amuletų, nes 
laikė Lobo per tikrąjį „loupgarou“ — 
vilką, piktosios dvasios apsėstą, kurį esą 
negalima paprastais būdais išprašyti į ki
tą pasauli. Bet nei sumaniai išdėlioti nuo
dų jaukai, nei stebuklingosios galios amu
letai ir užkeikimų žodžiai nesiekė pilkojo 
plėšiko. Jis darė savo savaitines aplin
kines keliones, kėlė puotas, kaip pirmiau, 
ir vos kelias savaites atvykę į tą kraštą 
nusiminę Kalonas ir Lalošas metė 
nesėkmingą medžioklę, kad kitur mėgin
tų laimės.

1893 metų pavasarį, po nevykusio mė
ginimo prigauti Lobo, Joe Kalonas 
pastebėjo nepaprastą dalyką, kuris buvo 
jam labai žeminantis ir parodė, kad S e- 
n i s kalne savo persekiotojus paprasčiau
siai pašiepia ir tvirtai pasitiki savimi. 
K a 1 o n o sodyba buvo prie vieno Cur
rumpo upės intako, gražiame slėnyje ir 
daugiausiai mylią nuo jo nanuų turėjo Lo
bo ir jo draugė olą, kur augino savo jau
niklius. Čia jie gyveno visą vasarą, pulda
vo, nebodami visokeriopos apsaugos, 
J o e‘o avis ir galvijus, ir nekliudomi lei
do dienas uolotame slėnyje. Joe veltui 
vargino savo galvą, ieškodamas priemo
nių nemalonia kaimynyste nusikratyti. 
Jis net mėgino juos dinamitu išsprogdin
ti į orą. Bet jie visada nekliudyti išsisuk
davo ir tęsė plėšikų žygius, kaip pirmiau, 
„Ten viršuje gyveno jie visą vasarą", pa
sakojo man Joe, rodydamas į vieną išsi
skiriančią uolą, „ir aš nieko negalėjau 
jiems padaryti. Aš tik stovėjau, kaip ap
kvaišęs".

II.

Visos tos surinktos iš galvijų varovų 
žinios man atrodė visai neįtikėtinos, kol 
aš pats 1893 melų rudenį susipažinau su 
gudriuoju plėšiku ir pamažu pažinau jį kur 
geriau, kaip kurį kitą. Prieš keletą metų, 
Bingo1) dienose, aš labai mėgdavau 
medžioti vilkus, bet vėliau kito pobūdžio 
užsiėmimai laikė mane prie rašomojo 
stalo. Darbo pakeitimas rodėsi man bū
tinas, ir kai vienas mano draugas, vienas 
galvijų augintojas Currumpo slėnyje, pa
kvietė mane į Naująją Meksiką, kad iš
mėginčiau laimę bemedžiodamas tą gar
sią plėšikų draugę, aš priėmiau kvietimą, 
nes trokšte troškau pats pažinti senąjį 
Karalių. Po keletos dienų aš buvau jau 
Currumpo slėny. Pirmąsias savaites aš 
jodinėjau po apylinkes, kad gerai jas pa
žinčiau, ir dažnai mano palydovas paro
dydavo galvijo kaulus, sakydamas: „Čia 
buvo Lobo!".

Aš greit supratau, kad tose giliomis 
daubomis išvagotose vietose nėra pras
mės imtis persekioti Lobo arkliais ir šu
nimis. Tik nuodų ir spąstų pagalba ga
lima pamėginti jį prieiti. Kadangi pra
džioje neturėjome reikalingojo dydžio 
spąstų, aš pradėjau nuo nuodų.

Tebūnie man leista smulkiau papasa
koti šimtus mėginimų, kuriais aš siekiau 
pritverti tąjį „loup-garou". Tur būt, ne
buvo nė vieno mišinio strichnino, arseni
ko ir ciankalio, kurių aš nebūčiau išmė
ginęs, ir nebuvo nė vienos rūšies mėsos, 
kurios aš nebūčiau pavartojęs kaip jau
ką. Bet diena po dienos, kai aš jodavau, 
kad rasčiau galop kokį rezultatą, aš pa-

’) Bingo — vieno E. Thompso-Seto- 
no šunies vardas. Apie jį yra parašęs apy
saką.
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tirdavau, kad visos pastangos būdavo ne
sėkmingos. Senasis Karalius atrodė per 
gudrus net man. Jo išmintį parodys tas 

vienas pavyzdys. Sekdamas vieno seno 
spąstų statytojo patarimą, aš sutryniau 
gabalą sūrio su ką tik papiauto gyvulio 
inkstų taukais, užviriau tą mišinį porce
liano inde ir supiausčiau jį į dalis kauli
niu peiliu, kad pašalinčiau nors ir men
kiausią metalo kvapą arba skonį. Tuose 
ritiniuose aš padariau skylutes ir pripil
džiau jas strichnino ir ciankalio mišiniu, 
įdėtu į nepraleidžiančias kvapo kapsu
les. Galop aš užtaisiau duobutes vėl sū
riu. Tų prisirengimų metu aš mūvėjau 
pirštines, permirkusias šiltame galvijo 
kraujuje. Kai visa buvo paruošta, aš su
vyniojau jaukus į permirkusią kraujuose 
galvijo odą ir išjojau, virve vilkdamas 
žeme galvijo kepenas ir inkstus. Taip aš 
apjojau dešimties mylių lanką, kas ket
virtis mylios išmesdamas vieną jauką, 
kurį atidžiausiai vengdavau paliesti ran
komis.

Lobo buvo pratęs kas savaitės pra
džią ateiti į tas vietas ir trankėsi, kaip 
man pasakojo, kitas dienas Sierra Grande 
pakalnėse. Tai buvo pirmadienį — aš 
guldamas vakare išgirdau Jo Didenybės 
gilų balso kaukimą, ir mano širdis ėmė 
plakti džiaugsmo sujudimu.

Anksti rytą aš išjojau, tikrai įsitiki
nęs, kad seniai trokštamas rezultatas bus 
pasiektas, ir greit užtikau naujus pėdsa
kus akiplėšų gaujos su Lobo priešakyje 
— jo letenos su baisiųjų nagų įspaudo- 
mis buvo tuoj išsiskiriančios iš kitų pėd
sakų. Gauja tikrai buvo suradusi mano 
išmėtytus jaukus ir aš galėjau pažinti, 
kaip Lobo buvo priėjęs prie pirmojo jau
ko, jį buvo apuostęs ir galop paėmęs.

Lobo ir Blanka.

Aš nebeįstengiau nuslėpti džiaugsmo: 
„Galop aš turiu tave!“, surikau, ir greit 
nujojau į priekį, godžiai sekdamas aki
mis didelį platų pėdsaką smėlyje. Pėdsa
kas atvedė mane į antrą jauką, ir to ne
bebuvo, Džiaugsmingas sujudimas, kuris 
mane pagavo, negalima aprašyti, nes aš 
tariaus turįs jį savo rankose ir gal dau
gelį jo gaujos kitų vilkų. Bet aš vis dar 
mačiau baisiųjų nagų įspaudas smėlyje 
priešais ir, nors buvau pasikėlęs balne, 
kad geriau apžvelgčiau tolimą lygumą, 
aš nieko nepastebėjau, kas būtų panašu 
į kritusį vilką. Aš tęsiau jojimą pėdsa
kais ir persitikrinau, kad nebebuvo ir 
trečiojo jauko ir visų vilkų karaliaus pėd
sakai vedė į ketvirtąjį. Ir ten patyriau 
nuostabų dalyką — jis nė vieno jauko 

bandoje keletą ožių.

nebuvo tikrai prarijęs, tik paprastai pa
ėmęs juos į burną, sudėjęs čia į vieną 
krūvą ir apmetęs purvu, kad tuo man pa
rodytų, kaip jis labai mano pasikėsinimus 
niekina. Tai atlikęs jis paliko tą pėdsa
ką ir pradėjo savo dienos žygį draugų 
lydimas.

Tai buvo tik vienas patyrimas iš tų, 
kurie įtikino mane, kad nuodai neįveiks 
plėšiko. Ir nors aš vartojau nuodus ir to
liau, laukdamas, kol atveš spąstus, aš da
riau tai tik todėl, kad tai buvo tikroji 
priemonė sunaikinti žymų skaičių kitų 
prerijos vilkų ir šiaip plėšriųjų.

Apie tą laiką atsitiko ir kitas nuoty
kis, parodęs visą nepaprastą Lobo gud
rumą. Gauja žudė avis vien tik pramo
gai, nes jų išlepusiam skoniui aviena ne
patikdavo. Vakaruose avis laiko bandose 
po tūkstantį iki trijų tūkstančių galvų, 
tokias bandas gano vienas arba keli va
rovai piemenys. Nakčiai avis suvaro į 
saugią vietą ir dar apsaugai iš kiekvie
nos pusės bandos miega po vieną pie
menį. Visi žino, kad avys yra baikščios 
ir kvailos, ir dėl mažiausio menkniekio jų 
būryje kyla sumišimas ir siaubinga baimė. 
Bet joms yra įsišaknijęs vienas paprotys, 
gal didžiausia jų silpnybė, būtent — ak
las paklusnumas, kuriuo jos seka bandos 
vadovą. Dėl to varovai paprastai laiko 

Avys pripažįsta 

aukštesnį autorite
tą savo barzdotų 
giminiečių ir kilus 
naktį pavojui vi
sos susispiečia apie 
ožius. Tuo būdu 
piemenys papras
tai išvengia visuo
tinio sumišimo ir 
įstengia išlaikyti 
visą bandą krūvo
je. Bet tas ne- 
visada pavyksta. 
Vieną naktį, įpu

sėjus lapkričiui, du piemenys buvo iš
gąsdinti vilkų užpuolimo. Jų banda susi
mėtė prie ožių, kurie, nei kvaili, nei baikš
tūs drąsiai pasiliko savo vietose. Bet tam 
užpuolimui vadovavo nepaprastas vilkas. 
Senasis Lobo, tas baisusis, lygiai gerai, 
kaip piemenys žinojo, kad ožiai yra ban
dos šulai. Jis vikriai peršoko per susi- 
spaudžiusių krūvon avių būrį, užpuolė 
ožius, keliomis valandėlėmis papiovė juos 
visus ir greit išsklaidė visą bandą. Per 
keturias savaites po to įvykio aš buvau 
kasdien sulaikomas susirūpinusių pieme
nų, kurie manęs klausinėdavo, ar nesu 
kur matęs paklydusių avių su išdegintu 
bandos ženklu, ir dažniausiai turėdavau 
atsakyti teigiamai. Kartą aš radau penkis 
ar šešis lavonus prie D i a m a n t ų vers
mės, kartą mačiau nedidelį avių būrelį, 
bėgantį M a 1 p a j o slėniu, o Juanas 
M e i r a rado keturiasdešimts neseniai 
nudėtų avių Monte Cedro pakalnėje.

įrengimus, ir greit 
vedantį nuo vienų

Galop atvežė ir vilkų spąstus ir su 
dviem talkininkais aš dirbau visą savai
tę, ruošdamas juos pasekmingam veiki
mui. Mes nebojome nuovargio nei sun
kaus darbo, kad tik laidotume pasiseki
mą. Į antrą dieną, kai pastatėme spąstus, 
aš išsirengiau dar kartą apžiūrėti mūsų 

radau Lobo pėdsaką, 
spąstų į kitus. Smė

lyje aš perskai
čiau visą jo nak
tinio žygio istoriją. 
Jis tamsoje atbėgo 
į čia, ir nors spąs
tai buvo rūpest'n- 
gai pakasti, jis 
tuoj surado pir
muosius. Liepos 
gaujai nejudėti, jis 
pats atsargiai 
krapštėsi apie ge- 

• ležis, kol iškasė 
visus spąstus cu 
retežiu ir pririšta » 
sunkia medžio ka
lade.

Lygiai taip pat 
jis surado ir kitus 
spąstus. Aš paste
bėjau, kad jis daž
niausiai sustoda
vo ir pasukda
vo į šalį, pama

tęs ką nors nepaprasta kelyje. Tuo pa
stebėjimu aš pagrindžiau naują savo pla
ną. Aš sudėjau iš spąstų didelę raidę H, 
t. y., padėjau eilę spąstų iš abiejų kelio 
pusių ir vienus spąstus viduryje ant ke
lio, kaip raidės H skersinį brūkšnį. Ne
ilgai trukus mano prityrimas buvo naujų 
pastebėjimų praturtintas. Lobo ėjo tuo 
taku ir buvo patekęs tarp dviejų eilių 
spąstų, dar nespėjęs pastebėti vienų 
spąstų viduryje. Bet prie pat jų sustojo. 
Aš nesuprantu, kaip jis apie juos suži
nojo. Lyg angelas sargas turėjęs jį lydė
ti, nes jis nepasuko nei į dešinę, nei į 
kairę, bet traukėsi atgal, statydamas ko
jas kaip tik į pirmuosius savo pėdsakus, 
kol taip išėjo iš pavojingosios vietos. Pas
kiau jis ėmė mėtyti spąstus žeme ir ak-
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menimis, kol visi spąstai užsitrenkė. Ly
giai taip pat jis elgėsi ir paskiau ir nors 
aš vis keičiau savo metodus ir didinau 
atsargumą, jo prigauti man nevyko. Jo 
jautrus nujautimas, gera uoslė rodės jo 
nė valandėlei neapleisdavusi ir jis dar ir 
šiandie gal tęstų savo plėšimo žygius, jei 
nebūtų vienas nelemtas sąryšis lėmęs jc 
pražūtį ir liepęs įrašyti jo vardą į sąrašą 
didvyrių, kurie, būdami patys neįveikia
mi, žuvo dėl jų draugų neapsigalvojimo.

III.

Vieną ar du kartu aš radau požymių, 
kad Currumpo vilkuose nebe visa po se
novei, nes pastebėjau tikrų sauvalės ir 
nepaklusnumo žymių. Vieno mažesnio 
vilko pėdsakai aiškiai išsiskirdavo iš ki
tų ir dažnai būdavo toli priešakyje vado. 
Aš nieko negalėjau suprasti, kol vieno 
piemens pastaba paaiškino visa.

„Aš mačiau gaują šiandie rytą“, pa
sakė jis, „ir nepaklusnioji, kuri vis bėga 
pirma, yra Blanka". Ir man tiesa paaiš
kėjo. Blanka, vilkė, tegalėjo taip savaran
kiai elgtis, kuris kitas vilkas tuoj būtų 
sudraustas valdovo.

Tas faktas įkvėpė man naują planą. 
Aš paploviau jauną galviją ir sudėjau vi
sai netvarkingai kelis spąstus apie lavo
ną. Paskiau nuploviau galvą ir numečiau 
šalia, bet pakasiau aplink ją šešis stip
riausius plieno spąstus ir kuo rūpestin
giausiai juos paslėpiau. Tiems prisirengi
mams aš ištepiau savo rankas, batus ir 
įrankius šviežiu krauju ir žemę aplais- 
čiau krauju taip, lyg būtų iš paskerstojo 
gyvulio galvos tekėjęs. Kai visa buvo su
tvarkyta, aš kelis kartus apvilkau žeme 
prerijos vilko kailį ir jo letenomis pada
riau pėdsakų žemėje apie tą vietą. Galva 
buvo padėta taip, kad tarp jos ir nedi
dučiu krūmokšnių buvo likęs siauras tar

pas. Ten aš pakasiau savo dviejus ge
riausius spąstus ir pririšau juos tiesiog 
prie ragų.

Vilkai buvo įpratę ištyrinėti kiekvieną 
lavoną, kurio kvapą atnešdavo jiems vė
jas, net jei ir nebuvo išalkę. Aš tuo pa
stebėjimu pasitikėjau dabar ir tariaus, 

» kad Currumpo gauja ateis į čia. Aš nė 
akimirkai neabejojau, kad Lobo tuojau 
suras spąstus prie lavono ir sulaikys sa
vo palydovus, bet aš didelę viltį dėjau 
galvai, ji darė tokį įspūdį, lyg visai ne
reikalinga būtų numesta į šalį.

Kitą rytą mes išjojome, kad apžiūrė- 
tumėm spąstus, ir kas aprašys mūsų 
džiaugsmą, kai radome visos gaujos pėd
sakų. Bet toji vieta, kur gulėjo galva su 
spąstais, buvo tuščia. Skubus pėdsakų 
apžiūrėjimas parodė, kad Lobo nuvarė 
vilkus nuo mėsos. Vienas mažesnis vil
kas, tačiau, nubėgo į šalį, kad apžiūrėtų 
galvą, ir pateko į spąstus.

Mes nujojome pėdsakais ir už vienos 
mvlios pastebėjome nelaimingąjį vilką — 
Blanką. Ji greit bėgo tolyn, ir nors jai 
kliudė galva, svėrusi per penkiasdešimt 
svarų, jos greit nebematė mano draugas, 
kuris ėjo pėsčias. Bet mes pasivijome, 
kai ji pateko tarp uolų, nes ten galvos 
ragai tvirtai įstrigo. Blanka buvo pui
kiausia vilkė, kokią kada nors buvau ma
tęs, jos kailis buvo minkštas ir tankus, ir 
beveik baltas.

Ji apsigrįžo, kad gintųsi, sustaugė ka
ringąjį savo giminės šūkį, klaikus kauki

mas nuskardeno slėniu. Iš tolimų tolių 
atskrido gilus duslus atsakymas — seno
jo Lobo šauksmas. Tai ji paskutinį kartą 
sukaukė, nes tuo tarpu pasivijome ją mes 
ir turėjo visą dėmesį sukaupusi gintis.

Sekė šiurpus 
reginys — mes mė
tėm kiekvienas sa
vo lasso apie kak
lą pasmerktosios 
vilkės, pentinais 
suraginę žirgus 
tampriai įtempda- 
vom virves, kol 
B 1 a n k o s snukis 
pasidengė krauju, 
akys išėjo viršun, 
sąnariai sustyro ir 
ji negyva krito že
mėn. Tada mes pa
sukome joti na- 

nudėtą vilkę, trium
fuodami dėl to žiauraus smūgio, kurį su- 
teikėm Lobo.

Baisiosios kovos metu ir vėliau grįž
dami, mes girdėdavom Lobo kaukimą, jis 
klaidžiojo po tolimas lygumas, ieškoda
mas Blankos. Jis nebuvo jos neištikimai 
apleidęs nelaimėje. Bet jis žinojo, kad 
nebegali jos išgelbėti, o įgimtoji šauna
mojo ginklo baimė jį nuvijo tolyn, kai pa
matė mus atjojančius. Visą ilgąją dieną 
girdėjome mes jį siunčiant skundus, ir 
man darėsi aišku, kas buvo jam nudėtoji 
vilkė.

Kai nusileido saulė, rodėsi, kad Lobo 
artėja mūsų slėnio link, nes jo balsas da
rėsi vis aiškesnis ir jame graudžiai skam
bėjo sielvarto gaidų. Tai nebebuvo gar
sus, galingas valdovo kaukimas, bet tik 
tysus skundo šauksmas: „Blanka, Blan
kai“. Lobo buvo nebetoli tos vietos, kur 
mes ją nudėjome ir staiga suskambėjo 
širdį perveriąs riksmas — jis surado tą 
vietą, kur žuvo Blanka. Jo kaukimas vir
to rauda ir net nejautrūs galvijų varovai 
sakėsi niekada negirdėję vilko taip kau
kiant, lyg verkiant. Lobo turėjo suprasti, 
kas buvo toje vietoje įvykę, nes žemė, 
kur Blanka žuvo, buvo aptaškyta jos 
krauju.

Iš ten Lobo sekė mūsų pėdsaku iki 
pat sodybos, nežinau, ar turėdamas viltį 
rasti Blanką, ar sumanęs keršyti. Tur 
būt, jį vijo keršto troškimas, nes užpuolė 
mūsų kiemsargį šunį, išbėgusį už sodybos 
užtvaros, ir sudraskė jį į skutelius vos 
penkiasdešimts metrų nuo vartų. Visos 
žymės rodo, kad Lobo tą naktį buvo vie
nas, nes aš rytą suradau tik vieną pėd
saką, nusiminęs jis bėgiojo šen ir ten, tas 
buvo jam visai neįprasta. Aš buvau tai 
įspėjęs ir dėl to buvau padėjęs kur pa
kliuvo prerijoje keletą spąstų, ir nevisai 
tuščiai, nes jis buvo patekęs į vienus. Bet 
jo jėga buvo tokia didelė, kad išsivada
vo iš spąstų, numetė juos nuo savęs.

Aš supratau, kad jis dar kurį laiką 
bastysis aplinkui, ieškodamas Blankos, ir 
dėjau visą savo energiją pagauti Lobo, 
kol jis apleis tą apylinkę ir kol taip ne
paprastai nusiteikęs. Man paaiškėjo, kad 
padariau didelę klaidą, nudėjęs Blanką, 
nes jei ją gyvą pavartočiau jam įvilioti į 
pinkles, aš būčiau turėjęs Lobo jau antrą 
naktį.

Visus spąstus, kiek tik galėjau surink
ti, aš sunaudojau — šimtas trisdešimts 
tvirtų plieninių spąstų, ir sudėjau juos 
po keturis visuose takuose, vedančiuose į 
slėnį. Kiekvienas tų spąstų buvo retežiu 
prirakintas prie medžio kaladės, toji rū
pestingai užkasta. Kasdamas aš supiaus- 
čiau velėną į dalis, o žemę rinkau į mai
šus, kad nė viena akis nepastebėtų žmo
gaus rankų darbo žymių, kai velėna vėl 

buvo sudėta į vietą. Kai spąstai buvo su
dėti, aš apvilkau vargšės Blankos kūną 
apie juos ir aplink sodybą. Aš dirbdamas 
žiūrėjau visų žinomų atsargumo dėsnių ir 
tik vėlų vakarą pasitraukiau, laukdamas, 
kas bus.

Tą naktį vieną kartą man pasirodė, 
kad Lobo bus įkliuvęs, bet aš nebuvau 
tuo visai tikras. Rytą labai anksti aš pra
dėjau aplinkinę spąstų peržvalgą, bet va
karo tamsa užklupo mane dar neapjojusį 
šiaurinės slėnio dalies, tat aš nespėjau 
visos peržvalgos atlikti. Per vakarienę 
vienas piemuo pastebėjo: „Šiandie gal
vijai buvo labai neramūs šiaurėje, gal 
ten kas bus atsitikę".

Stojosi kitos dienos popietis, kol aš 
atjojau į paminėtąją vietą. Man priartė
jus nuo žemės atsikėlė stambi, pilka bū
tybė ir tuščiai pamėgino pabėgti — sena
sis Lobo, Currumpo karalius, stovėjo prie
šais, sukaustytas plieno spąstų baisiųjų 
replių. Vargšas senas tyranas. Jis vis ieš
kojo savo dingusios draugės, ir \ užtikęs 
jos pėdsaką, sekė juo aklai, kol pateko 
i paruoštus jam spąstus. Štai jis guli čia 
keturių tvirtų geležių laikomas, visai 
bejėgis, ir daug pėdsakų aplinkui žymė
jo, kad buvo čia susirinkę galvijų pa
šieptų įveiktąjį despotą, bet nedrįsdami 
vis tik prie jo arčiau prieiti. Jis gulėjo 
ten dvi dienas ir dvi naktis ir dabar 
buvo visai paliegęs, netekęs visų jėgų, 
mėgindamas, be pasekmės, išsivaduoti. 
Bet kai aš priėjau arčiau, jis atsikėlė 
pašiaušęs karčius ir paskutinį kartą su- 
skardeno slėny gilus graudžiąs jojo bo
sas, pagalbos šauksmas, karingasis gau
jos šūkis. Bet neatsiliepė jam atsakymas 
ir apleistas savo desperacijos kovoje jis 
atsigrįžo, į mane, dėjęs baisias pastangas 
į mane šokti. Visa tuščia, kiekvieni 
spąstai svėrė po tris šimtus svarų. Su 
tomis plieno replėmis kojose ir dar į 
vieną supintais retežiais ir kaladėmis, jis 
buvo visai bejėgis. Jo stiprūs, blizgą 
kaip dramblio kaulas nagai braškėjo 
baisiuose pančiuose, ir kai aš pamėginau 
paliesti mano šautuvo vamzdžiu, jis įbrė
žė jame gilias žymes, tos įbraižos dar 
šiandie matyti. Jo akys žibėjo neapykan
ta ir siutimu ir žandai susičiaupdami 
kaleno, lyg būtų tuščiai stengęsis pa
griebti mane ir mano drebantį arklį. Bet 
jį buvo iškankinęs badas ir kraujo nete
kimas, ir išvargęs vėl krito žemėn.

Kažkas, lyg pasigailėjimas, pagavo 
mane, kai aš rengiausi su juo atsiskaityti 
ir atlyginti už visa, ką iškentė nesuskai
toma daugybė gyvulių, patekę į jo nagus.
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„Didis senas plėšike, tūkstančio ne
teisėtų skerdynių didvyri, per kelias mi
nutes beliks iš tavęs tik skurdus lavo

Lobo ’uždaro spąstus.

nas‘‘. Aš paleidau savo lasso, kuris nu
zvimbė viršum jo galvos. Bet nevyko jis 
taip greit įveikti, dar jis nesijautė nuga
lėtas. Kol liauna kilpa spėjo suveržti jo 
sprandą, jis nutvėrė ir smarkiai sukan
dęs dantimis perkirto tvirtą virvę. ,

Dar aš turėjau 
šautuvą, kaip pas
kutinę išeitį, bet 
nenorėjau sužaloti 
karališkojo kailio. 
Tat skubiai nujo
jau į sodybą ir grį
žau lydimas vieno 
piemens, turinčio 
tvirtą naują lasso. 
Mes numėtėme Lo
bo lazdą, jis grie
bė dantimis ir kol 
ją perkando, oru 
vėl nuzvimbė vir
vė ir tvirtai suver
žė jo kaklą.

Jau buvo begęstanti jo žibančių akių 
šviesa, bet aš ta akimirka nusprendžiau 
kitaip ir surikau: „Stok, nesmaukim jo 
nuvežkim jį gyvą į sodybą!" Dabar jis 
buvo visai nusilpęs ir mums buvo nesun
ku įgrūsti pagalį jam į nasrus ir tvirta 
virve surišti jo snukį. Pasijutęs surištas 
jis visai liovėsi priešinęsis ir ž'ūrėjo į 
mus, be garso, ramus, lyg norėtų tarti: 
„Taip, dabar galop turite mane, darykit, 
kas patinka!" Daugiau nebekreipė į mus 
dėmesio.

Mes surišome jo kojas, bet jis ne- 
urzgė ir nejudino galvos. Bendromis pa
jėgomis mes įkėlėme jį į mano arklį. 
Lobo lygiai kvėpavo, lyg miegotų, jo akys 
vėl buvo šviesios ir aiškios, bet jos žiū
rėjo ne į mus. Į tolimas, plačias stepes 
jos žiūrėjo, į jo nustotąją viešpatiją, kur 
dabar klajojo pagarsėjusi jo gauja, ne
tekusi savo didžiojo vado. Taip jis žiū
rėjo į tolį, kol mes nusileidome keliu į 
slėnį ir uolos užstojo akiratį.

Pkmažu slinko laikas, kol mes be nuo
tykių pasiekėme sodybą. Parūpinę savo 
nelaisviui apykaklį ir tvirtą retežį, mes 
pririšome jį prie stulpo pievoje ir per
plovėme virves. Pirmą kartą dabar aš 
galėjau gerai įsižiūrėti Lobo ir patirti, 
kokių paskalų buvo pramanyta apie tą 
galingą tyraną. Nebuvo aukso apykak- 
lio apie jo tvirtą sprandą, nebuvo kry
žiaus jo pečiuose — to ženklo jo sutar

ties su pragaro galybe. Bet šlaunyje aš 
radau gilų platų randą, tai J u n o, ge
riausias Tannery'o šuo buvo jį sužeidęs, 

kol Lobo jį negy
vą trenkė į smėlį.

Aš padėjau jam 
mėsos ir vandens, 
bet jis nejudėjo. 
Nejudėdamas gulė
jo ir žiūrėjo savo 
šviesiom geltonom 
akim, pro mane, į 
tolį, per slėnio an
gą į plačiąsias pre
rijas, į jo prerijas. 
Kai nusileido sau
lė, jo pastovus 
žvilgsnis tebebuvo 
nukreiptas į preri
jas. Aš tikėjaus, 
kad jis sušauks 
savo gaują nakčiai 
užstojus, ir buvau 
tam pasiruošęs. 
Bet giliaus nusi
minimo metu, pa
skutiniame pavo- 

kartą šaukęsis pa-juje jis jau buvo 
galbos, ir niekas neatėjo — tat dabar jis 
buvo nebylys.

Liūtas, kuriam paveržta galia, erelis, 
kuriam atimta laisvė, ir karvelis, per
skirtas su savo drauge, visi jie miršta, 
taip sakoma, trūkus širdžiai. Ir to baisaus 
bandito širdis nepakėlė trigubo smūgio, 
jį ištikusio. Kai aušo rytas, jis tebegulėjo, 
tik taikiame ramume. Jo karališkasis

Lobo.

kūnas buvo be žaizdų, bet gyvybė už
gesus — valdovas miręs.

Aš nuėmiau retežį jam nuo kaklo, ir 
vienas piemuo padėjo man nunešti pa
stogėn. kur gulėjo Blanka. Ten mes pa
dėjome ir 
išpildėme 
riuodu tik 
jungtu.

senojo valdovo kūną, ir taip 
paskutiniąją valią: abu, ku- 
mirtis perskyrė, vėl buvo su- 

(Galas).
I š v e r

versitetą.
— Vytauto ir Basanavičiaus dr-vių 
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viešą vakarą neturtingųjų mokinių nau
dai, kuriame vaidinsime skautišką vei
kalą „Buities Sonatą".

Draugovę sudaro lapinų ir žirgų skil
tys. Vadovauja mokyt. J. Butkus, Daug 
padeda ir mokyt. Olšauskas, kurs ir 
dabar režisuoja mūsų veikalą.

Korespondent.
IV L. K. Mindaugo d-vė.

Šančiai. 1932.X.23 d. Vos tik pasiro
džius rudeniui, medžių lapai ėmė keisti 
savo spalvą. Taip pat ir mindaugiečiai 
pakeitė savo vadovybę. Ligi šiol vadova
vo energingas ir sumanus d-kas pstn. j. 
1. Jz. Navikas. Prie jo d-vė nužengė di
delį šuolį į priekį. Dabar dėl laiko sto
kos ir kitų savo tiesioginių pareigų turėjo 
perduoti d-vę naujam dr-kui j. 1. Vale
vičiui. Naujasis d-kas pasižadėjo taip pat 
energingai tęsti pradėtąjį darbą. Per 
paskutinį atsisveikinimo žodį iš skautų 
veidų galima buvo išskaityti didelį prisi
rišimą prie senojo d-ko. Atsisveikinęs su 
d-ve, paliko jai atminimui ragą.

Iš ukmergiečių padangės.
— "Kęstučio dr-vės dr-ko vyr. skiltn.

B. Jurgelėno „vyriausybė" paskutinėmis 
dienomis sugriuvo. Mat, draugininkas turi 
visai iš Ukmergės išvažiuoti, į kar’uo- 
menę. Nauju dr-ku paskirtas skltn. J. 
Valakas, kuris taip pat sudarė savo „ka
binetą" iš skiltininkų: pskltn. Al. Striel- 
čiūno ir N. Risovo ir adjutanto V. 
ciūno. Draugovėj yra 24 skautai.

X.— — Vilkiukų gaujos senas vilkas
• V iLtfMn • skiltn. J. Šablauskas nuo pareigų 

te . Vi JA ^akė ir gaują perdavė vyr. skiltn.

Ma-

vyr. 
atsi- 
Ant. 

Umbrasui. Senas vilkas, mat, nori laimin-
gai aštuntą klasę baigti ir pakliūti į uni
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(Tąsa iš 17 — 18 nr.).
— Atsimeni, kai mes perėjom ilgą, 

tiesią liniją, aš klausiau ar tai bus de- 
marklinija, jis nusišypsojo ir vedė toliau. 
Iškirto jis mums šposą. Dabar eitum 
kelio paklausti, bet ar žinai, kur gali už- 
sidurti, gal ant lenkų, ar šiaip kokių tipų. 
Kur mus dės, nešaudys, bet gimnazija 
užpiaus. Tai tau keliauninkai, sakys, ėjo, 
ėjo, Vievin beeidami atsidūrė Krokuvoj. 
Nieko sau.

— Taip, mes už linijos, bet koks tas 
Varėnos skautas, jei jis tokius šposelius 
sau pavelija. Įdomu koks statutas apie 
tokius darbelius kalba. — Stepas ir ne
ramus.

Kur toliau eiti miškais. Kad taip do
ras žemėlapis, jie amžinai jo pasi
ilgę, — tada galima ir po Vilniaus kraštą 
vaikščioti. Tiek miškų, landžiok ir gy
venk, o nusibodus pasuk Marijampolės 
link.

Jie jau penktą dieną keliauja, jau bu
vo prie Varėnos miestelio, bet, štai, juos 
prisiveja skautas, sakosi pažįstąs Valen
są, jo fotografiją parodė. Sumanus ir dai
lus vyrukas, jų metų, siūlosi parodyti 
kelią į gražius miškus, be to, jiems būsią 
pakeliui. Jiems miškai jau savi, ant Ne
dzingės ežero krantų miške ilsėjosi, be 
to, jie visą kelią nori išvesti per miškus, 
kodėl nepasinaudoti nuoširdaus bičiulio 
patarnavimu. Ir ėjo visi trys gerą pus
dienį, o nuo pusdienio jiems liepė eiti 
šituo siauru takeliu, jis grįšiąs į namus.

Nuėjo malonus bičiulis, o jie ėjo take
liu. Labai ramūs, jis aiškiai nusakė kelią, 
eina švilpaudami, pasilsę.

Jie dabar jau tikri keleiviai, vienodas 
žingsnis išsidirbo, kojos nenuvargsta, per 
keturias dienas jau priprato prie kupri
nės ir žingsnio.

— Tai ką darom?
— Nežinau, Stepai.
— Ar einam ir toliau, kol Vilniaus 

bokštus pamatysim?
— Jei į lenkų nagus, ką tu su jais, 

varinės, tampys. Bėda.
— Ir aš taip manau, bet dabar mes 

visai riestam padėjime.
— Taigi, kad riestam, — Stepas jau

čia keblų padėjimą.
Atsistojo, apsidairė.
— Čia už miško yra sodžius, tačiau, 

jei sodžiuj lenkų kareiviai.
— Liūdna. — Algis nutaria ieškoti 

išeities. — Brendam atgal.
— Ar berasi tuos kelius, kelelius. 

Reikės, kągi.
Užsidėjo kuprines, po vieną paplotėlį 

suvalgė.
— Kas ten!.. — Stepas pamatė du 

uniformuotu vyru.
— Lenkai!.. — Kaip bailiai didelę ži

nią pasako, prisiglaudžia prie medžio.
— Jie artinasi!...
— Pamatys, žuvom! — Algis su

stingsta.
— Bėkim!

Abu pasileidžia kiek kojos išneša, ša
kos lūžta po kojų, raižo veidus.

Iš užpakalio du vejasi, grynai lietu
viškai prašo stoti, o jie neria kiek kojos 
išneša.

— Stokit, — prieš akis vienas, kaip 
iš žemės išlindęs, ištiesia šautuvą.

Abu iškelia rankas, žiūri į priešo 
akis.,.

Koks jaunas kareivis, skautiškai ap
sirengęs... Matyt, tokia lenkų kareivių 
uniforma, bet... ne šautuvą, o lazdą iš
tiesęs.

— Kur jūs bėgot? — atėję abu juos 
viję klausia.

— Tai... tai mes... bėgom.
— Kur jūs bėgot? — vienas aštriai 

klausia, — ar žinot, kad čia lenkai 
valdo? x

— Žinom...
— Tai kaip čia atsiradot?
— Paklydom, — Algis labai maloniu 

ir atviru balsu pasisako.
— .Ak, taip, paklydot, na tai mes jus 

nuvesim į vietelę, kur niekur negalima 
išklysti.

Iš tankumyno išsineria Valensas, pas
kui jį jų buvęs palydovas.

— A..i Valensai! — sušuko Algis.
— Tai tu čia?! Kaip tu čia?..
— Jūs pažįstami, na tai visi eisim, — 

vienas brunetas labai piktai nasrus, 
eina kaip Napoleonas.

— Kaip jūs čia patekot? — Valensas 
sveikindamas klausia, šypsodamas žvilg
teri į tą padaužą, kuris į šituos miškus 
atvedė.

— Vyrai, ponai kareiviai, paleiskit 
šituos bičiulius, — Valensas maldauja.

— Pšeprašam, pana, — blondinas la 
bai mandagus šlėkta, tačiau žino savo 
pareigas. — Be „pšepuskos" peržengei 
sieną, na, tai pasikalbėsim, pani!..

— Būkit geri, paleiskit, — Valensas 
negali paslėpti šypsenos... — Aš manau, 
užteks, jiems ir taip blusos jau šaltos... 
Būkit pažįstami, čia mano bičiuliai — 
jūsų aukos.

Visi trys „kareiviai" sugriebia abu, 
bučiuoja, sveikina.

— Tai Varėnos laukų skautas, Vytas 
Vaičius, jis. jus vedžiojo po miškus, jis 
suklaidino, — Valensas aiškina.

— Mes tikrai buvom nusigandę, ką, 
manom, jei už linijos užėjom, sugavo len
kai — baigta. Po pusmečio gal tebūtum 
grįžę, — Stepas nenori slėpti savo 
džiaugsmo,

— Įsivaizduok, Valensai, mes, paklau
sę svetimų nurodymų, įbridom į kažin 
kokį mišką, einam, einam, brendam, 
brendam, o galo nesimato.

— Ir lenkų bijot, — nutraukia Algio 
kalbą Valensas.

— Taigi, eitum kur nors į kaimą — 
bijom. Jei lenkai stovi kaime. Taip ir 
klaidžiojom.

— O dabar jau būtumėt už linijos, už 
„demarktfvkos" patekę, — Valensas aiš
kina. — Čia, už šito miško, lenkų postas.

— Kad taip už linijos slapta patekti, 
— Stepas norėtų,

— Mes eisim ne kaip slapukai, ne 
kaip svetimi, bet ryt, poryt eisim vieš
keliais dainuodami, — vienas, brunetas, 
„lenkų kareivio" rūbais apsivilkęs, skau
tas, aštriai pasakoja žodžius.

— O mes, bala žino, kur keliavom, — 
Algis nesupranta, kur būtų nuėję.

— Aš žinau visus jūsų žingsnius.
— Iš kur tu žinai?
— Sekiau.
— Netikiu!
— Tikėk, Algi, nepasakok, kur kelia

vai. Aš jus palikau vienus, o aš iš paskos 
sekiau. Čia tyčia pasiunčiau vieną skautą 
jus suklaidinti ir suklydot. — Valensas 
atkloja kortas.

— Ir kam tai? — Stepas.
— Taip reikėjo. Jūs pasiėmėt žemė

lapį, kompasą, žodžiu, labai pasirengę 
keliautojai tapot. Taip gali keliauti kiek
vienas. Bet mes turim mokėti keliauti be 
kelio, be žemėlapio. Savo šalyje reikia 
tai išmokti.

— Tai tam mus ir privertei taip ke
liauti?

— Taip, Algi, jūs puikiai keliavot. Ge
rai, pasidarėt užrašus, dabar, parvykę į 
namus, galėsit patikrinti, kur keliavot ir 
turėsit aiškų vaizdą. Su žemėlapiu ir ki
tokiais gudriais įrankiais keliaudamas, 
nenori taip sekti aplinkos, nieku nesirū
pini, žodžiu, pastabumas menkėja. Prie
šingai, be įrankių, esi verčiamas domė
tis, sekti, žinoti, kur Aušrinė, kur veda 
Paukščių kelias, ką ženklina medžių są- 
manos.

— Mes tuo labai rūpinomės ir tai su
klydom, — Stepas prisipažįsta.

— Pabaigoj, dovanokit, jus truputį iš
gąsdinau, — Valensas lyg atsiprašo.

— Kaip mus išgąsdinai?
j— Matot, atsivedžiau tris „lenkus".
Visi nusikvatojo,
Vakare visi susirinko miške, prie Va

rėnos. Dangus žvaigždėtas, mažą ugnį su
kūrę, ištiesė palapines, po mirgančiomis 
žvaigždėmis. Tylu. Kažin kur gaidys pra
gydo.

— Ateinančią vasarą, visi keliausim 
iki Vievio. Šįmet kelionės užteks. — Va
lensas taria.

— Tai nebeisim iki Vievio?
— Ne. Kitų metų programa. Algis, 

Stepas, trys „kareiviai“ ir aš, sudarysim 
būrį ir vėl keliausim. Dabar reikia ke
liauti, kol jauni, kol rūpesčių našta leng
va. Keliausim. Kelionės geriausias paži
nimo ir išprusimo šaltinis. — Valensas 
įbedė akis į žvaigždėtą dangų.

Algis išsitiesė prie palapinės.
Toli girdisi daina ir armonikos gar

sai. Plaukia toli ir liūdnokai.

Autoriaus priedėlis.
Brangus skaitytojau, užversk pasku

tinį puslapį, keliauti baigėm. Trumpa ir 
kukli mūsų kelionė, kaip viskas, kas pa
vagiama ir sunkiai suimama. Raštai, jų 
žodžiai, tai lyg iškabos nuo sandėlių, jais 
neišpasakosi, neaprašysi kelionės, kuri 
galima pačiam pergyventi, matyti, jausti.

Aš tau patariu keliauti, ieškoti ir am
žinai ko nors norėti. Norėti, tai pati di
džioji žmogaus tobulėjimo ir išprusimo 
galia, norėti, tai būti nepatenkintam, būti 
nepatenkinta, tai reiškia ieškoti, o ieš
koti, tai — rasti.

Kelionėse daug gali rasti, ko neduos 
nei knyga, nei žodis, nei metai. Jei aš 
ko nors linkiu, tai tik kelionės pasiseki
mo. Keliauk trumpas ir ilgas keliones, ke
liauk visą savo gyvenimo kelionę, ieško
damas, norėdamas ir iš visko, iš klaidų 
mokydamasis.

Užversk knygą, už lango verkia vė
jas, supasi medžiai ir lapai krinta. Matau 
vieškelius, saulės tekėjimą ir nusileidi
mą, dažnai stoviu ant upės kranto, matau 
dūsaujantį traukinį. 0 dabar, užvertęs 
knygą, sėdžiu, už lango naktis sidabrinė, 
vėjuota, mėnuo keliauja debesų pusni
mis ir patylomis sau kalba, pritardamas 
verkiančiam vėjui: „Mes keliaujam!" - 

Jūsų Vyt. D o n a i 1 a.
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Gelmių užkariavimas
arba milijonai gelmėse.

II. (Tąsa iš 15 — 16 nr.).
Yra apskaičiuota, kad net taikos metais per metus vidu

tiniškai virš tūkstančio laivų paskęsta, o karo metais daug 
daugiau. Sunku įsivaizduoti kokios brangenybės yra paskendu
sios. Yra žinoma dešimtys tokių laivų, kaip „L u t i n a“, kurie 
nepasiekė savo tikslo.

Dideliu karstu yra jūros dugnas, 
Kapinėmis — jūros paviršius.. . 
Aplinkui siaučiančios bangos 
Yra kapų kalvos.

Kad šis eilėraštis yra tikra teisybė, žino kiekvienas, 
kuris bent paviršutiniškai pažįsta laivus ištikusių nelaimių 
istoriją. Krauju ir ašaromis ji yra rašyta. Beveik kiekvienas 
nuskendęs laivas pasiėmė su savim į šlapią kapą didelę dau
gybę pinigų, visokių vertybių ir turtų, kurie šiandien okeano 
begalybes, kaip faraonų karstus, pripildo.

Senosios Romos istorikai pasakoja apie dvi auksiniais 
indais, brangenybėmis ir brangiais akmenimis prikrautas val
džios galeras, kurios dviem šimtais metų prieš Kristų paskendo 
Neapolio uoste. 54-iais metais vėliau, Romos konsulas 
M u m i j u s, apiplėšė turtingą Korintą ir surinkęs visus 
graikų meno brangiausius dalykus, atėmęs iš gyventojų visus 
pinigus, puikius auksinius ir sidabrinius indus, brangius akme
nis, papuošalus ir kt. sukrovė į savo laivus ir norėjo šį gerą 
grobį nusivežti Ryman. Bet grįžtant ištiko didelė audra ir vos 
keli laivai suskubo pabėgti. Dauguma laivų paskendo su visais 
juose buvusiais lobiais, kurie ir šiandie ilsisi jūros dugne. Iš 
kitų to meto žinių galėtum spręsti, kad nuodugniai ištyrinėjus 
Viduržemio jūrą — jeigu tik toks tyrinėjimas galimas — 
rastum nesuskaitomus milijonus turtų, kurie yra paskendę kru
vinaisiais Viduržemio jūros gyventojų karų metais.

Taip pat Ispanijos 16 ir 17 šimtmečio, Amerixos nu
kariavimo laikų, metraščiai yra pilni pasakojimų apie nusken
dusius laivus, pilnus vogtų turtų, kurie buvo išplėšti iš naujai 
surastų aukso šalių. 1502 metais nuskendo keletą Ispanijos 
laivų, kuriuose buvo sukrautas didelis aukso smėlio kiekis. 
Iš Haiti salų aukso smėlis turėjo patekti Ispanijon, bet ties 
Šventos Lucijos sala ištiko uraganas ir paskandino. 
Ten jie ir šiandie guli. Toki pat neapsakomi turtai guli T o- 
bermory įlankoj, prie Vakarinių Škotijos krantų. Prieš 
pusketvirto šimto metų ten paskendo ispanų armados admira- 
linis laivas su 600 milijonų aukso ir sidabro.

Armados istorija yra žinoma. 1588 m. gegužės 29 d. iš 
Lisabono išplaukė 160 gerai ginkluotų laivų, kurie be savo 
įgulų vežė daugiau kaip 50.000 kareivių. Jie norėjo kanalu 
pasiekti Anglijos krantus. Jeigu būtu pasisekę šiai kariuome
nei išlipti Anglijoj, Britanijos nepriklausomybei būtu buvęs 
galas. Bet likimas kitaip nulėmė. Už pusmečio Anglijos ka
ralienė Elžbieta nukaldino medali, kurio parašas minėjo 
armados likimą: ,,Deus afflavit et dissipati sunt" ten buvo pa
rašyta. Šileris laisvai išvertė: „Visagalis Dievas papūtė ir ar
madą visais vėjais išnešiojo“. Neapsakoma, kelias dienas 
ūžaujanti audra sudaužė laivus ir tiktai maža dalis grižo į 
tėvvnę. Kiti gi nuskendo kanale, Škotijos ir Irlandijos pa
kraščiuose. Su didžiu laivynu nuskendo dešimtys tūkstančių 
žmonių ir nesuskaitomi milijonai pinigų, aukso smėlio ir 
gryno aukso. Tobermorio turtai sudaro tiktai vieną mažą 
ių dalelę. Nuo 1641 metų vis daromi bandymai juos išgelbėti, 
bet ligi šiam metui visos pastangos nuėjo veltui. Paskendusio 
laivo vieta yra tiksliai žinoma ir apačion siunčiami narai 
smėlyje, tarp sudaužytu skandinio dalių, ižiūro net aukso dėžes 
ir ginklų vamzdžius. Bet kiekvienas, kuris ligi šiam metui 
bandė prie aukso artėti, už sax o drąsumą turėjo gvyybe 
atiduoti, nes Tobermory įlankoj viešpatauja neapsakomai 
stiprios jūros srovės. Gana tiksliai žino ir kitų armados laivu 
vietą. Dar šiandie kiekviena audra tose vietose išplauna "ant 
kranto senus ispanu pinigus. Bet iškelti šiuos turtus nė karta 
nepasisekė. Dėl didelių vandens gelmių vietomis nebuvo nei 
bandyta.

Jau 200 metų, kaip jūra saugoja Ispanijos pakraščiuose, 
Vigo įlankoj, paskendusį sidabrini Ispanijos laivyną, kuriame 
buvo sukrautas Peru ir Meksikos sidabro rudvnų pel
nas. Jis paskendo 1702 metais kovoje su britų ir olandų 
laivais. Porą valandų prieš užpuolimą, ispanų laivai jau buvo 
uoste. Bet kai priešai buvo pastebėti, kroviniai buvo dar ne
iškrauti. Laivai greit išsiskubino iš uosto pasitikti priešą. Bet 
visas pasirvžimas buvo be naudos, nes priešai buvo daug 
stipresni. Kelis laivus pagrobė anglai. Juose rado turtų 20 
milijonų sidabru. Dauguma laivų patys ispanai paskandino. Su 
jais paskendo gelmėsna brangiausieji kroviniai, kurie buvo 
50 — 60 milijonų vertės. Ligi šios dienos nenustatyta kurioj 

vietoj jie guli, nes toj vietoj įlanka yra 130 metrų gilumo.

APIE MUS RAŠO.
Paskutiniame (48) numeryje tarptautinio skautų 

laikraščio „Jamboree", kurį leidžia prancūzų ir anglų 
kalbomis tarptautinis skautų biuras, yra ilgokas in
formacinio pobūdžio straipsnis apie Lietuvos skau
tus, jų įsikūrimo istoriją ir susitvarkymą.

NAUJI BADEN-POWELLIO PAGERBIMAI.
Per šios vasaros Olandijos skautų tautinę stovyklą kara

lienė Vilhelmina per savo užsienių reikalų ministerį įteikė 
lordui Baden-Powelliui, kuris buvo atvykęs į Olandiją apsilan
kyti skautų stovykloje, didįjį ordino „Orange Nassau“ kryžių.

Gi Rumunijos karalius Karolis nesenai apdovanojo pa
saulio skautų šefą pirmojo laipsnio „Meritul Cultural“ ordinu 
už Baden-Powellio nuopelnus įkuriant skautų judėjimą.

SKAUTAI ESPERANTININKAI.
Vėngrija, Budapest. Š. m. kovo 6-ą, Skautai - Esperanti

ninkai po savo esp. grupės vėliava dalyvavo skautų šventėje 
prieš kelių tūkstančių žmonių minią. Jie žygiavo dainuodami 
esperantiškai vengriškas dainas. Eisenai pasibaigus, buvo įdomi 
programa, kurioje p. Andreo S z i k s z a y nepaprastu pasise
kimu sudainavo solo keletą esperantiškų dainų. Dalyvavusieji 
šventėje turėjo progos susipažinti su Esperanto kalba ir jos 
reikšme skautų gyvenime. Visi buvo patenkinti ir visur girdė 
josi garsūs šūkiai: „Vivu Esperanto“. (Tegyvuoja Esperanto).

Brazilija. Rio de Janeiro. Š. m. vasario 25 d. Brazilijos 
Skautų Federacijos pirmininkas kalbėjo per radio apie „Skau- 
tizmą ir Esperanto“. Du didžiausieji žurnalai jo kalbą atsispaus
dino. Jis pasižadėjo padaryti didelę propagandą sekančiai tarp
tautinei skautų džamboreei, kuri įvyks 1933 m., kad skauta: 
mokintųsi Esperanto.

Laimingesnis buvo kitas nuotykis, kuris taip pat buvo 
jūros mūšio auka. Keletą metų prieš didįjį karą turkų valdžia 
liepė narams ištyrinėti C e s m e įlankos dugną. Ji randasi 
prieš Chios o salą. 1770 metais liepos 5 d. ten mušėsi rusų 
ir turkų laivynai. Šiam mūšyj paskendo rusų admirolo laivas, 
o sekančią naktį rusai padegę įlankoj ant inkarų stovinčius 
turkų laivus. Laivai nuskendo. Ten, kur nuskendo admirolo 
laivas, 30 metrų gilumoj narai rado kasą su 12,000 auksinių 
dukatų, šovinių ir ginklų. Vėliau ieškojo ir turkų laivų likučių. 
Sulig to meto pasakojimais, pasekmės buvo geros.

Prie Sevastopolio, prieš pačias B alakla v o s įlan
kos žiotis, 70 metrų gilumoje guli 200 milijonų angliškais su
verenais. Šie turtai nuskendo Juodųjų jūrų dugnan Krymo 
karo metu. Tai buvo fregatų atvežta anglų kariuomenei alga. 
Daug kartų buvo dedamos pastangos auksui iškelti, bet 
veltui.

Ramiajam vandenyne, tarp Kokoso salos rifų, snaudžia 
didelis, kelių milijonų dolerių vertės, anglų pirato grobis. 
Jis juos įsigijo plėšikaudamas pirmame 19 šimtmečio ketvir
tyje. Ten buvo aukso, sidabro ir šiaip brangenybių. Ispanai 
paskandino plėšiko laivą, kai pats vadas jau keliavo ieškoti 
atsargios *vietos, nemanė daugiau plėšikauti. Turtai yra taip 
pasislėpę, kad buvo darytos net kelios ekspedicijos jų ieškoti, 
bet tikrai nėra žinoma nuskendimo vieta ir skandinys ligi šiam 
metui nesurastas.

Šias senai nutilusių laikų žinias mūsų dienos gali žymiai 
papildyti. Daugiau kaip 20 milijonų paskendo kartu su „T i t a- 
n i k u". Jie ilsisi 4000 metrų jūros gilumoj ir jokia žmogaus 
jėga nepajėgs jų iš ten iškelti. Vienais metais vėliau, kartu su 
„Empress of Indi a", paskendo 4 milijonai grynu si
dabru. 1912 metais kanale „P i s a k a i" Susidūrus su „0 k e a- 
n a“ nuskendo dideli turtai. Tiktai po trijų mėnesių narų darbo 
buvo išgelbėta virš 10 milijonų markių sidabru. Didžiajam 
kare, 1917 m., prie Irlandijos krantų povandeniniu laivu buvo 
paskandintas „L a u r e n t i k“, kuriame, sulig valdžios prane
šimais, buvo gryno aukso per 100 milijonų markių vertės. Ligi 
1921 m. iš jų buvo išgelbėta tiktai 12 milijonų. Ir tai su di
džiausiomis sunkenybėmis, nes paskendęs laivas sulūžo ir 
sunkios aukso dėžės sukrito į laivo dugną. Su dideliu pavojumi 
gyvybei narai turi leistis 40 metrų gilumon ir dirbti laivo 
lauže. Ten jie vos vieną valandą gali užtrukti. (B. d.).
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Skautų kalbos kertelė.
Tur būt, malonūs atostogų įspūdžiai ir atsimini

mai ne vienam skautui moksleiviui jau baigia dūkti 
iš galvos. Tačiau esu tikras, kad atostogų metu pa
semtos jėgos, pasiryžimas mokykloje atsidėjus pa
dirbėti, pirmyn pasivaryti, taip greitai, bent skau
tams, neišdūks ir padės jiems ištverti iki naujų atos
togų — budriems, stropiems ir pasiryžusiems. Be 
abejo, ne vienas skautas, naujiems mokslo metams 
stojus, tarp kitko, pasiryžo ir lietuvių kalbos nuo
dugniau pasimokyti, ir tuo, kad ir nežymiai, prisi
dėti prie tyliai, bet tikrai, be atlaidos varomo mūsų 
kalbos puoselėjimo ir tobulinimo darbo.

Tokiems pasiryžėliams aš ir šiais mokslo metais, 
kiek įstengdamas, bandysiu padėti šioje „kalbos ker
telėje“. Tikiuos, kad skautai ją ir toliau smalsiai seks, 
ir būsiu labai patenkintas, jei ir toliau kreipsis, kada 
jiems kils kokių nors abejojimų ar klausimų dėl 
kalbos.

Vienas skautas, vyr. sklt. Masaitis, dar šią va
sarą kreipės į „kertelę“ su keliais įdomiais klausi
mais. Į tuos jo klausimus, pradėdamas šiųmetę ker
telę, visų pirma ir atsakysiu, tikėdamasis, kad tokia 
pradžia prives prie dar glaudesnio „Skautų Aido“ 
skaitytojų ir „kertelės“ bendradarbiavimo ir susigy
venimo ir dar didesnio susidomėjimo mūsų gražia ir 
turtinga kalba, kurią dažnai taip negailestingai dar
kome.

Vyr. sklt. Masaitis savo laiške, visų pirma, iške
lia mūsų skautų ir kariuomenės vartojamo termino 
„vyresniškumas“ netikumą. Esą, priesaga „iškas“ 
segama tik prie daiktavardžių, o ne prie būdvardžių. 
Antra vertus, iš aukštesniojo laipsnio būdvardžių 
(vyresnis) nedaromi jokie išvestiniai žodžiai. O 
čia kaip tik iš aukštesniojo laipsnio būdvardžio su
darytas naujas būdvardis (v y r e s n i š k a s), o iš to 
būdvardžio — daiktavardis (vyresniškumas).

Su vyr. sklt. Masaičio išvada dėl „vyresniškumo“ 
netikumo visiškai sutinku. Tačiau dėl jo pastabos, 
kad iš aukštesnio laipsnio būdvardžių nedaromi iš
vestiniai žodžiai, turiu padaryti vieną rezervą: tiesa, 
šiaip, iš tikrųjų, naujų žodžiu iš aukštesniojo laipsnio 
būdvardžių nedarome, bet. vis dėlto vieną taip su
darytą žodį, ir tai ne nuo vakardienos vartojamą, 
turime — vyresnybė. To išimtinio daiktavardžio 

pavyzdžiu galime nusikalti ir tinkamesnį terminą 
„vyresniškumo" sąvokai — žodį pirmesnybė (plg.: 
Kas pirmesnis, tas geresnis).

Vyr. sklt. Masaitis toliau pareiškia abejojimo ir 
dėl „obalsio" tinkamumo, Dėl .„obalsio" „kalbos ker
telėje“ jau man teko rašyti ir nurodyti, kad jis mūsų 
kalboje atsirado svetimo žodžio (lenkų o-krzyk) ana
logija ir todėl mūsų kalbai netinka.

Bet su vienu šūkiu, kuriuo „obalsį" paprastai siū
loma pakeisti, kaip vyr, sklt, Masaitis teisingai pa
stebi, sunku apsieiti. Tą šūkio nepakankamu
mą jaučia ir kiti žmonės ir „obalsio" prasme pra
deda vartoti žodį pošūkis. Gal juo ir vertėtų galu
tinai „obalsį" pakeisti.

Dėl paskutinio vyr. sklt. Masaičio klausimo,, ar 
valtis, kuri, esą, reiškianti didelį laivą, pakraščiu ei
nančių žmonių ar arklių upėmis tempiamą, tinka var
toti mažiausiam jūrių skautų organizaciniam vienetui 
vadinti, tuo tarpu nieko griežtai negaliu pasakyti. Gal 
atsilieptų skautai, kurių gimtoje kalboje valtis dar 
yra gyvas žodis, ir praneštų, ką jis iš tikrųjų reiškia. 
Mano gimtajame krašte, pav., žmonių ar arklių upė
mis tempiama valtis vadinama botu (iš vokiečių 
Boot).

Tačiau, gal, jūrių skautams valties nederėtų var
toti dėl kitos priežasties, — ne dėl vienos prasmės 
neatitinkamumo (jei ji pasirodytų iš tikrųjų neatitin
kama). Sktn. B. Mantvila, recenzuodamas naują anglų 
jūrių skautams knygą „Sea Scouts", pacituoja šitokį 
skyrelį iš jos: „Jūrių skautų organizacija yra visiškai 
ta pati, kaip ir paprastų „sausumos skautų". Toje pat 
draugovėje gali būti „sausumos" ir jūrių skautų 
skilčių. Kiekviena jūrių skautų skiltis... turi kokio 
nors paukščio ar gyvulio vardą... Kiekviena skiltis 
turi skiltininką ir paskiltininkį. Vartoti jūreiviškų ter
minų, kaip „įgula" ar ką kita, skilties vietoje neleis
tina, nes tai vestų tik į nesantaiką tarp jūrių ir sau
sumos skautų“.

Motyvas, dėl kurio anglų jūrių skautams nelei
džiama vartoti jūreiviškus terminus mažiausiam jūrių 
skautų organizaciniam vienetui vadinti, yra iš tikrųjų 
labai rimtas, ir į jį, mano nuomone, mūsų jūrių skau
tai turėtų visai rimtai atsižvelgti. „Valties“, „laivo", 
„vyresnio valtininko", „valtininko" vietoje tikrai ge
riau tiktų vartoti paprastai skiltį, skiltininką, paskil- 
tininkį.

Vikt. Kamantauskas.

IŠ MŪSŲ GYVENIMO.
Kauno padangėje,

Kauno r. tuntas vis plečiasi. 1931/32 
m. m. įsisteigė kelios naujos vilk.-paukšt, 
dr-vės. Dabar įsisteigė „Aušros" bern. 
gimn. nauja P. K. Margio dr-vė. Dr-ku 
paskirtas pasktn. M, Rėklaitis. Kad ge
riau būtų instruktuoti dr-ves ir prižiūrėti 
veikimą, tuntas padalytas į du rajonus. 
Vieno rajono inspektorium paskirtas 
sktn. Vyt. Civinskas, kito — sktn. K. 
Avižonis. Tunto ūkio dal. vedėju paskir
tas pasktn. D. Stankūnas, jis kartu yra 
ir vilk.-paukš. skyr. vadas, jo pavaduo
tojas psktn. j. Įeit. J. Bulota. w

Pasitraukus senajam tunto adjutantui 
sktn. V. Kizlaičiui, adj-tu paskirtas sktn. 
VI. Kviklys, ir bendr. dal. vedėju psktn. 
H. Lukaševičius.

Skautų dr-vėse taip gi įvyko reformų; 
IV-os L, K. Mindaugo dr-vės dr-kas 
psktn. J. Navikas dr-vę perdavė j. le t. 
Valevičiui. Psktn. J. Navikas eis tunte 

kitas pareigas. VI-oje D. L. K. Gedimino 
dr-vėje, atsisakius p. J. Mašiotui nuo 
dr-nko pareigų, dr-nku paskirtas psktn. 
V. Kišonas. VIII-os Vytenio dr-vės dr- 
nku skiriamas psktn. St. Danilevičius ir 
X-CS .K, K. Vaidoto dr-vės dr-nku pa
skirtas psktn. H. Čerkesas. Be visų kitų 
naujų žmonių tunte pradėjo dirbti osktn. 
Art. Jurgutis ir psktn. Valiukėnas.

Skaučių pasaulyje taip gi ne visa 
ramu. Skaučių skyr. vadė sktn. M. Bar- 
niškaitė atsisakė nuo pareigų ir jos vie
ton paskirta sktn. D. Kesiūnaitė.

Tunto štabui persikėlus į savo patal
pas (Miškų g-vė 28/4 Nr.) skautininkai ir 
draugininkai turi nuolatinius užsiėmimu 
kuriuose nagrinėja įvairius vadovavimo 
klausimus ir patys praktiškai speciali
zuojasi.

Skautų dr-vės yra labai susidomėję 
1933 metų tautine stovykla ir laukia sto
vyklos planų bei pasiruošimo programos, 
nes visi nori tokiai dideliai stovyklai 
rimtai pasiruošti.

Skautų draugovėse.
III-ji kar. Juozapavičiaus dr-vė ,’š- 

augo į tikrai stebėtiną skaičių, per 100 
skautų, dėlto iš jos netrukus manoma su
daryti 2 — 3 dr-ves. Dabar nuo rugsėjo 
25 d. dr-vė padalyta į du skyrius: I-as 
skyrius pavesta psktn. V. Bražėnui, II-jo 
skyriaus adj-tu paskirtas vyr. skilt. St. 
Kairys.

II-sis skyrius labai smarkiai subruzdo. 
Persitvarkė skiltys ir jų vadovybės; La
pinams vadovauti paskirtas sk, J. Valiu
lis ir jo paskilt. sk. J. Noreika, Gaidžiams 
— sk. V. Norkus ir J. Karosas ir Žir
gams — psklt. J, Audenis ir sk. P. Stau
gaitis. Skyrius padarė labai įdomią iškylą 
ir kelias sueigas. Be to, smarkiu tempu 
vyksta skiltininkų paruošimas. Tam tiks
lui dalomi specialūs skiltininkų užsiėmi
mai, sueigos ir iškylos. Skiltyse ruošia
masi į patyr. laipsnius ir kartojama pra
eitos programos. Dainininkai ir muzikai 
mėgina savo balsus ir tvarko instrumen
tus.
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Kaip tik sveikas panorės, 
visa žemė sudrebės,

(Liaudies posakis).

Grumtynės ir šposai — 
gera pramoga.

(Žiūr. „S. A.“ 3(84) nr.).

Lietuviai mėgsta šposauti. Ypač 
senesniais laikais žiemos vakarais 
mūsų kaimo jaunimas šposus krės
davo, Tik šposai šposams nelygūs. 
Reikia pasirinkti tokius, kad ne 
tik būtų linksma, bet ir naudinga.

Čia duosim kelius pavyzdžius, 
paimtus iš švedų.

Lenktynės maišuose. Pir
mas būdas — a: gulint ant 
žemės, rankomis atsiremti ir 
tokiu būdu eiti lenktynių. 
Antras būdas — b: sto
vint su išskėstom kojom šok
ti šuoliais į priekį. Trečias 

būdas — c: šokinėti lig paskirtos vietos
suglaustomis kojomis.

Lenktynės nešant įvairius daik
tus. A: bėgti su puodais ant galvos; 
be abejo, puoduose yra įpiltas vanduo.

b: bėgti su indu, laikomu virš galvos 
abiem rankom. C: bėgti su puoduku pil
nu vandens. D: bėgti su šaukštu rankoje, 
kad iš šaukšto neiškristų kiaušinis ar 
akmenėlis.

Karučio lenktynės. A ir B: lenk
tynės karutį traukiant ir stumiant ,u

pasiekti su galva? B: pusiausvyros 
mankšta — su koja pasiekti nosį. Du 
žmonės, trys kojos — kas greičiau nu
šoks ligi paskirtos linijos. C: a-g-per- 
lipti per sunertas rankas (lipti į maišą).

Ir mes lavinkime atmintį ir 
protą žaizdami.

^Skautai, vykdydami savo įsakymus: 
„Stiprink savo kūną ir sielą, šviesk pro
tą“ ir „Auk į viršų, kaip galingas ąžuo
las, o nesilenk žemyn, kaip verkšlenąs 
gluosnis“, žaidžia įvairius sportiškus bei 
skautiškus žaidimus. Tie žaidimai turi 
labai svarbų lavinimosi charakterį. Jie 
lavina žaidžiančiųjų drausmingumą, pa
stabumą, apsukrumą, sumanumą, fiziškas 
jėgas ir teikia jaukų pasitenkinimo jaus
mą. Taip pat skautai nepamiršta ir tokių 
žaidimų, kurie lavina jų protines jėgas, 
k. t,, šachmatus. Šis žaidimas lavina 
asmens ramumą, orientaciją, vaizduotę, 
skatina prie viso, kas yra gera, kilnu...

Neseniai „Kario“ skiltyse jo ben
dradarbis p. Ant. Gulkis patiekė skai
tytojams, o ypač pritaikytą kariams, nau
ją protinį žaidimą — „Lavinkime atmintį 
ir protą žaizdami!" Štai ką jis rašo apie 
tą žaidimą:

„Amerikoje dažnai galime pastebėti 
tokį vaizdą: ant suolelio sode sėdi du 
žmonės; vienas su knyga, antras be. Su 
knyga geriau nusiteikęs, o antras blo
giau. Jie žaidžia: „Paklausk mane ko 
nors“. Tai paprastas žaidimas, kada vie
nas klausia, o antras atsako. Atrodo, kad 
tai prasčiausias žaidimas, bet Amer.koj 
jį žaidžia šimtai tūkstančių žmonių. Žai
dimas kilęs Amerikoj, dabar labai prigijo 
Anglijoj ir veržiasi toliau į Europą. Eili-

____________ _________ M

A: prie švedų sienelės, B su 
skautiška lazda. Įsiręžimo — atsilen- 
kimo bei išsivertimo lavinimas: skautišką 

lazdą paėmus (B) 
išsilenkti kaip pa
rodyta paveikslėly; 
išsilenkus pamėgin
kim išsiversti, — 
atsistoti neprisilie- 
tus grindų.

Kas aukštielninkas nuo žemės už
sirioglins ant suolelio? Čia reikia 
neaukšto, vadinamo švediško suolelio. 
Kai kur gimnazijose tokių suolelių yra. 
Reikia atsisėsti ant žemės (a); paskui 
pereiti į juodą figūrą (b); iš b į c ir iš

užrištom akim. C: trys budai abc, kur 
karutį atstoja žmogus.

Įvairūs kojų lavinimai. A: kas 
gali prilenkti kelią prie krūtinės (a)? 
Kas gali prilenktą prie krūtinės kelią

Kas toliausia paženklins su krei
da? Reikia atsistoti prie sienos (juo
da figūra a), paskui su kreida rankoje 
nuosaikiai pereiti į figūras b, c, d. Tiesą 
sakant, tai bus lengvas griuvimas kris- 
tinon padėtin.

Grumtynės ant rąsto (A ir B) su mai
šais ir be jų įvairiai sėdint. C: tas pit 
sėdint ant lyno.

(B. d.). Linkuvos Dėdė.

nis amerikietis samprotauja, kad dauge
lis atskirų žinių jo protui nereikalingas 
balastas, bet tuo pačiu laiku jam gėda, 
kad tų padrikų žinelių jo galvoj tiek 
maža. Čia ir kyla konfliktas, bet nežino
jimo gėda nugali „balasto" baimę. Šito 
žaidimo patraukianti jėga yra ta, kad 
nepakankamo žinojimo gėda skatina 
daug ko mokytis.

Klausiamasis, neatsakęs į bet kokį 
klausimą, pyksta ir jaudinasi, bet žaidi
mas visvien eina toliau.

— Kur buvo Napoleonas palaidotas?
— Napoleonas palaidotas? Tuojau 

pasakysiu...
Keletą sekundžių galvoja, bet be re

zultatų.
— Napoleonas palaidotas invalidų ka

tedroj Paryžiuje.
— Bet juk aš tą žinojau! Na, bet 

klausk toliau, klausk toliau!
Gal būt klausiamasis ir žinojo, bet, 

laiku neatsakęs, jis negauna nė vieno 
taško.

Ir vėl žaidimas eina toliau.
Žaidimas tuo naudingas ir įdomus, kad 

be didelio vargo lavina protą, orientuo- 
tę ir suteikia daug naudingų bendram 
žmogaus išsilavinimui žinių.

Paskui žaidėjai pasikeičia rolėmis.
Užsienyje yra išleistos specialios 

knygos, kuriose yra surinkti įvairiausi 
klausimai: istorijos, geografijos, literatū
ros, politikos, meno ir kt. Šitie visi 
klausimai suskirstyti į atskiras grupes. 
Aišku, yra ir tokių klausimų, į kuriuos 
gali atsakyti tik tos srities specialistai, 
bet tas anaiptol nekenkia paprastam pi
liečiui. Amerikoj ir Anglijoj dabar madoj 
aukšto išsilavinimo žmones viešai tikrinti 
klausiant įvairiausių dalykų.

Pav., garsus anglų romanų rašytojas 
ir žymaus veikalo „Pasaulio istorijos“ 
autorius H. G. Wells, iš 50 jam už
duotų klausimų, surinko tik 63 taškus 
(atsakius į visus 50 klausimų gaunama 
100 taš|<ų: 1 klausimas 2 taškai), t. yra, 
ne į visus klausimus atsakė“...

Kaip matome ir šiuo žaidimu verta ir 
naudinga mums skautams-ėms, mokdei- 
viams-ėms ir kitiems susidomėti, nes 
įprastume greičiau orientuotis, tiksliau 
atsakinėti, papildytume galvas didesniu 
naudingų žinių bagažu ir, po tokių pra
tybų, lengviau sugebėtumėme atlikinėti 
savo pareigas ar mokykloje, ar kitur.

Specialių knygų tam žaidimui su 
klausimais lietuvių kalba dar nėra. Bet 
mes dalinai galime tam žaidimui medžia
gą semtis iš „Kario“, o labiau, geriau pri
taikytą — iš „Skautų Aido“.

Žaidimą vadinsime „Paklausk mūsų 
ko nors!“ Panagrįųėsime žaidimą!

. „Paklausk mūsų ko nors!“
Žaidžiama kambary arba, jei galima, 

ir kitur.
Žaidėjų skaičius — 1—2 skiltis. Vie

nas vadovas — klausėjas, visi kiti žai
dėjai*— atsakinėtojai.

Žaidimo priemonės. Kiekvienas žaidė
jas turi pieštuką ir popieriaus 
lapelį, kuriame rašys atsakymus. O klau
sėjas — „Skautų Aid ą“, kuriame 
yra įdėti žaidimui reikalingi klausimai, 
ir laikrodį.

Žaidimo eiga. Žaidėjai susėda į suo
lus, o priešais esantis klausėjas skaito 
arba rašo ant lentos, iš aukščiau minėtų
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laikraščių, klausimus, į kuriuos žaidėjai 
atsako raštu. Kiekvienas savarankiškai, 
sąžiningai. Atsakymui duodama 1 — 10 
minučių laiko, žiūrint kaip reikia: pla
čiai ar ne, atsakyti. Atsakę žaidėjai į 
visus patiektus klausimus (teisingai ar 
ne, arba nežinant, visai neatsakius), pa
sirašo lapeliuose ir juos įteikia klausėjui.

Tiksiąs. Teisingai kaip galima į di
desnį klausimų skaičių, atsakyti, t. y., 
kuo daugiau surinkti taškų.

Taisyklės. 1. Už teisingą atsakymą 
duodama 2 tašku. 2. Jei atsakymas apy
tikris, bet nepilnas — vienas taškas. 3, 
Už klaidingą arba visai nedavus atsaky
mo, negaunama nė vieno taško.

Svarbios pastabos:
— Atsakyti į visus patiektus klausi

mus teisingai — siurprizas; į pusę — la
bai gerai; į trečdalį — gerai; į šeštadalį 
— jau silpnoką.

— Žaidimo metu žaidėjai neprivalo 
naudotis knygomis ar užrašais, kuriuose 
galėtų būti tikslūs atsakymai į duotus 
klausimus. O taip pat neprivalo nura
šinėti viens iš- kito atsakymų.

— Žaidėjai gali turėti klausimus (kiek
vienas po laikraštį). Tuomet nereikės 
klausėjo — lektorio (skaityti). Žaidėjai, 
žiūrėdami į klausimus, rašys atsakymus, 
o klausėjas žiūrės tvarkos ir skirs visam 
žaidimui laiką.

— Klausėjas tikrina žaidėjų atsaky
mus, prisilaikydamas virš minėtų taisyk
lių, su gautų „Skautų Aido“ ar „Kario" 
atsakymais.

— Klausėjas viešai skelbia kiekvieno 
žaidėjo surinktų taškų skaičių ir grąži
na atsakvmų lapelius, užsirašydamas kon
trolės dėlei jų taškus.

— Kiekvienas žaidėjas, gavęs atgal 
savo atsakymų lapelius, lygina jų atsa
kymus su „Skautų Aido“ ar „Kario" 
(žiūrint, iš kurio buvo imta klausimai) 
atsakymais. Geriausiai tą darbą dirbti 
namie.

— Žaizdamos šį žaidimą skautų skil
tys gali rengti tarp savęs varžynes 
(konkursus) patikrinimui, kuri iš jų turi 
aukštesnį išsilavinimo laipsnį.

—Žaisti gali ir pavieniai skautai ar 
kiti, tiesiog žiūrėdami į klausimus ir ra
šydami jiems atsakymus. Tikrina atsa
kymų tikrumą gavę naują laikraščio nu
merį. Neteisingus atsakymus pataiso. Vi
suomet žymi gautų taškų skaičių, kad 
vėliau, toliau žaizdami, galėtų žinoti ar 
daro pažangą atminties ir proto da
lykuos.

PRADŽIAI, SKAUTE, ATSAKYK BENT 
Į TREČDALĮ KLAUSIMŲ.

1. Kada gimė skautijos įkūrėjas R. 
Baden-Powell? (metai ir diena).

2. Kas yra ornitologas?
3. Kada ir kur pradėjo eiti „Skautų 

Aidas“?
4. Kieno šie žodžiai: „Siek ten, kur 

vyzdis nepasiekia! Laužk tai, ko 
protas nepajėgia".

5. Kuriuose apskrityse randasi šie 
miestai: Prienai, Širvintai, Obeliai, 
Utena, Plungė, Dotnuva, Kėdainiai, 
Šėta, Kuršėnai, Radviliškis? (Padarius 
nors vieną klaidą, taškai neįskaito
mi).

6. Kada įkurta skautija ir kas jos pio
nieriai? (skautai).

7. Kur gyvena (adresas) skautų Šefas ir 
koks jo telefono numeris?

8. Išvardyk bent dešimtį, skautams ži
notinų, mazgų, kilpų! Ar žinai?

9. Kur ir koks yra aukščiausias pasta
tas Lietuvoje? (metrai).

10. Koks skautų įstatas ilgiausias?

Skaitytojų tribūna.
Broliai skautai.

.Tenka pastebėti, 
kad daugelis mūsų 
skautų netinkamai 
sveikinasi. Kiekvie
nas skautas gerai ži
no, kaip reikia pa
sveikinti, sutikus gat
vėje ar tai kitur, sa
vo pažįstamą draugą, 
ar savo mokytoją, ar 
kitus: turi pakelti tris 
kairės rankos pirš

tus, jei be kepuraitės, žodžiu sakant, kiek
vienas žino, kaip reikia saliutuoti. Bet, 
deja, daugelis mūsų skautų, tokiais atve
jais, praeina pro šalį, padarydami kaž
kokį greitą rankos mostelėjimą, nusišyp
so ir taip praeina. Todėl turėtų mūsų 
skautai susiprasti patys, kad tuo parodo 
savo nemandagumą. Teko man išgirsti 
keletą kartų iš svetimų žmonių nusi- 
skundžiant, kad yra mūsų skautų ne
mandagių.

Todėl būtų gražus darbas, jei mūsų 
vyresnieji per sueigas primintų tai skau
tams, o kartais jaunesniuosius ir patik
rintų. Tas nebūtų sunkus darbas, o nau
da būtų visai skautų organizacijai didelė.

Žinoma, neužtenka tik vyresnių per
spėjimą ramiai išklausyti, — kiekvienas 
skautas turi pats pagalvoti, pats turi su
sitvarkyti. Pamačius savo brolį, skautą 
blogai elgiantis, turi būtinai jį perspėti, 
tokia yra kiekvieno skauto pareiga.

Takelis

Ar tu skautas?
— Taip, ar tu esi skautas?
— Tikriausiai! Juk tu gerai žinai, 

skautininke, kad aš esu skautas. Mano 
skrybėlė plačiais bryliais, žalsvi marš
kiniai su antpečiais, geltonas kaklaraiš
tis, mano ženklai, — visa tai aiškiausiai 
rodo, kad aš esu skautas.

— Ne šitai, ne. ..
— Pala, priklausau dar skilčiai, turim 

voverių šūkį. O šitai turėt, manau, tik 
skautai gali.

— Tu vėl nekliudei taikinio savo 
skilties šūkiu, gerbiamas voveriuk. Bū
damas guvus jaunuolis, tu greit suprasi 
ką noriu pasakyt. Tu žinai Jurgį Karklą?

— Taip, skautininke.
— Jis pasakojo man savo senus nuo

tykius. Tai krapštos pas kurpių, gatvę pa- 
šluoja, kaimyno laiškus paštan nuneša, 
knygyne pardavėju, spaustuvėj darbinin
ku, — visa mėgina. Darbo ieško ir dirba

11. Kieno šie žodžiai: „Kilnus ir drąsus 
riteris, kaip tikras lietus, pro visur 
praeina?"

12. Ar yra Baden-Powellio kalnas?
13. Kada šiemet prasidės žiema?
14. Ar pažįsti didžiausius gyvius že

mėje? *
15. Kaip rašomas trilijonas?
16. Ar žinote kur yra karščiausios žemės 

vietos?
17. Kiek rašto ženklų turi japonų kalba?
18. Kiek pasaulyje yra skautų?
19. Į kiek apskričių padalyta Lietuva?
20. Kaip džiovinti šlapius batus?
21. Kas sudaro „Skautų Aido“ redakci

nę komisiją?
Tad, skaute, lavink savo atminų ir 

protą žaizdamas. Sekančiame numeryje 
rasi atsakymus ir naujų klausimų.

Paulius. 

ištisą savaitę. Turi trim metais jaunesnį 
broliuką Petruką. Šis, geras padauža tarp 
draugų, guvumu ir kruopštumu neatsilie
ka nuo vyresniojo. Abu pinigų rinkėjai, 
kaip aukso ieškotojai, negal užtikt pa
kankamos versmės.

Apdribę jaunesniojo marškiniai rodo, 
kad jį puošia vyresniojo rūbai. Nors dau
gely savo išvaizda prajuokina, bet, jo 
manymu, jeigu šiandie nebėra geresnių, 
tai esami puikiausiai tinka. Jis linksmas, 
judrus, viskuo patenkintas, tvarko gyve
nimą kaip gali. Nuotaikos jam daugelis 
galėtų pavydėti.

Argi, šiaip atrodydams, Petruks negali 
būti skautu?

— Bet jo apšepę rūbai?
— Tai ir Jurgis pastebėjo, jam pa

norus būti skautu. Dvi dieni nebėgiojo, 
kol rankoves sutrumpino ir kišenes aukš
čiau pakėlė.

Tėmyk į kur dabar aš krypsiu. Sakai 
skautu esąs turėdams skrybėlę, kakla
raištį, ženklus ir kitus priedus. Šitai 
Petrukui dviem dienom pritaikė. — Skau
tu ne rūbai, ne išvaizda daro, nors ir 
Mikės Švilpos išvaizda jam nedera.

Yra svarbesni privalumai, jaunuolį 
skautu paverčianti, kurių trūkstant ne 
greit įgysi. Jų ryškiausiu ir tarsi kitų 
vertintoju yra garbė. Garbės jutimas, 
skauto mąstymams svyruojant kai svars
tyklėms, nulenks į gerą kiekvieną mintį.

Skaute, parinkęs garbę sau kelrodžiu 
ir teisėju, atsakyk: ar tu užsivilkęs uni
formą, gavęs skauto pažymėjimą, aplan
kęs stovyklą, nors mokykloje pamokas 
nusirašinėji, mokytojus apgaudinėji, me
luoji, nevykdai pažadėjimų nejausdamas 
jokio nemalonumo, dar tu esi skautu?

Skaute, kurs tėveliams ir vyresniems 
nepaklusnus, apsileidi nepadaręs artimui 
kasdienio menkiausio gero darbelio, lau
žai ir naikini nė negalvodamas augalus, 
o gal kankini ir gyvius, ir tu jauties 
skautu? — Kurs menkiausį nepasiseki
mą lydi pykčiu, artimus vedi į piktumą, 
nesugebi nė pusės lito savarankiškai 
įgyti, nepadoriai išsitari ar manai, ir tu 
esi skautu?

Ne! Jei tik uniforma ir išvaizda tave 
skautu daro, tai jau apgaudinėji ir me
luoji tiems, kurie tave mato. Būk skau
tas ne rūbais, bet darbais. Būk atidus ir 
neapleisk progos kiekvienu darbu savy 
skautiškumą stiprinti.

Skautininkas V. m, Z.

ŽAIDIMAI.
PILYPAS...

Visi žaidikai sustoja ratu, iš kurių 
tarpo išrenkami du Pilypai, kurie stoja į 
vidurį rato. Vienam užrišamos akys. Jo 
draugas pasitraukia į rato pakraštį. Pir
masis klausia: „Pilypai, kur tu?" Pily
pas atsako: „Aš čia!" Išgirdęs atsakymą, 
bėga paskui ir gaudo. Kada sugauna, abu 
stoja į ratą. Jų vietą užima kiti.

Variantas. Užrištomis akimis Pilypas 
gaudo išsisklaidžiusius žaidikus. Pagau
tiesiems užrišamos akys — virsta Pily
pais ir gaudo.

ŠLUBA KATYTĖ.
Išrinkę šlubą katytę žaidikai stoja į 

didelį ratą. Katytė, šokinėdama ant vie
nos kojos, puola žaidikus, kurie bėgioja 
rate, ir stengiasi paliesti ranka. Paliesta
sis stoja į katytės vietą ir žaidimas tęsia
mas toliau.
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Kam aš mokaus?
Laiškas iš žemės ūkio klasės.

Beveik kiekvienas mūsų turi tėvus ar 
globėjus, kurie mus leidžia į mokyklas, 
kartais labai pasunkindami savo gyveni
mą. Jie rūpinasi mumis kiek galėdami, 
kai kada net paskutinį centą atiduoda
mi, neprivalgydami, neprimiegodami, kad 
tik mums būtų gera. Tai ar mes jiems 
neturime būti dėkingi? Taip, kiekvienas, 
kurio širdyje yra nors maža meilės ir dė
kingumo kibirkštėlė, turi būti dėkingas! 
Mes išmokę galėsim užsidirbti duoną sau 
ir savo tėveliams. Tokiu būdu atlyginsim 
už jų vargus ir rūpesčius. O ir patiems 
bus geriau ir linksmiau, matant juos 
mumis patenkintus.

Be to, mes turime būti dėkingi savo 
tėvynei ir josios žmonėms. Nes be jų pa
galbos sunku būtų ir mums gyventi. 
Tiesiog neįmanoma. Kiekvienas daikte
lis yra padarytas kokio nors amatinin
ko, ne mūsų pačių: Batai pasiūti kurpiaus, 
rūbai — siuvėjo, duona ūkininko už
dirbta ir t. t. Yra tokių žmonių, kurie ne
moka daug dalykų, kiti juos išnaudoja, 
skriaudžia. Išsimokę mes galėsim padėti 
žmonėms atsiginti nuo tokių skriaudėjų. 
Neapsišvietę žmonės nemoka kovoti su 
gamta, nemoka prie jos prisitaikyti, iš
naudoti jos galingą jėgą. Jie nežino, kas 
yra elektra, kam reikia perkūnsargio, 
kaip elgtis ištikus gaisrui. Mokyti žmonės 
turi pamokyti nemokančius. Turi juos 
šviesti. Mūsų tėvynė dar tebėra suvar
gusi nuo karų ir priešų. Jie, užėmę Lie
tuvą, laikė jos gyventojus prispaudę sun
kia gyvenimo našta. Mūsų pareiga yra 
mokytis, kad galėtumėm šviesti tuos, ku
rie negalėjo šviesos gauti.

Aš mokaus tam, kad padėčiau tėvy
nei, žmonėms ir savo tėveliams. Palai
mintas tas, kurs dirba tėvynei, kuris myli

TELEFONO STATYMAS.
Žaidžia 5 — 30 žaidikų.
Išrenkamas prižiūrėtojas. Kitas atsi

stoja ir sako: „Statau, statau telefoną“. 
Prižiūrėtojas paklausia: „Ko telefonui 
reikia?“ Žaidikas ko nors prašo: ar vi
nies, ar vielos... Prižiūrėtojas klausia: 
„Kas paduos?“ Žaidikas pasako pavardę, 
kuris stoja prie jo, tik atsigręžęs į prie
šingą pusę, ir rankomis susikabina. Šis 
telefoną stato toliau. Kada pabaigia, tai 
iš vieno galo vienas kitam tyliai sako 
vieną kokį žodį. Jei paskutinysis jį 
teisingai ištaria — telefonas geras, jei ne, 
tai dar kartą mėgina.

VARLIŲ MUŠTYNĖS.
Žaidikai sustoja dviejose eilėse ptr 5 

— 10 m. atstu. Kiekvienoje eilėje po 
lygiai žaidikų. Teisėjui davus ženklą, 
žaidikai sutupia ir šokuoja vieni prieš ki
tus. Prisiartinę, atstatę rankas, puola 
kiekvienas pasirinktą priešą.

Laimi tie, kurie rankomis parverčia 
savo priešą. Ligi žaidikai vieni kitų ne
nusigali, negalima atsikelti. Žaidimas 
baigiamas, kada vieni kitus nugali.

VINIŲ KALIMO LENKTYNĖS.
Dalyvauja skiltis. Įrankiai: plaktukas 

ir 10 vinių kiekvienam, medinis tašas, 
prie kurio galėtų atsistoti (tašas neplat. 
10 cm.). Kiekvienam skautui skiltininkas 
duoda plaktuką ir 10 vinių. Davus ženk
lą visi turi kalti vinis į tašą. Reikia įkalti 
vinis greičiau už kitus.

Kalti labai sunku, nes vieni kala 
greičiau, kiti lėčiau. Tašas kliba, skautas 
vietoj vinies pataiko į pirštus.

P. M.

Arėjas Vitkauskas.

* Naras.
Kiek akis apmato jūrą — 
bangos kyla, bangos gūra, 
garsiai jos su vėju baras, 
o viršūnėje jų — naras, 
tai iškyla, tai išnyksta... 
Jūra dar labiau supyksta! 
Ji pakęsti to negali: 
narą nubloškia i šalį, 
bet negąsdina tas paukščio!.. 
Tarpe gilumos ir aukščio 

jis iškėlęs kaklą plaukia... 
..Paskandink jį\“ vėjas šaukia... 
Žiūriu aš, kol raivsta akys, 
kaip~ kovos neatsisakęs 
mažas naras nenurimsta, — 
ir drąsa širdyje gimsta... 
„Plauk narūne T1 Tegul gūra 
į putas plačioji jūra — 
plauk, tešėlsta piktas vėjas, 
nes tu toks drąsus plaukėjas !!! — 
siunčiu drąsai pagyrimą, 
ir širdis pritarti ima: 
„Taip ir aš, kaip tu, kovosiu — 
jūros antpuolio nebosiu!
Ir gyvenimiška jūra 
tegul kaukia, tegul gūra — 
ant bangų išsilaikysiu: 
taip, kaip tu, nare, darysiu'...“ 

Palanga.

žmones. Nes jei jis kitiems padės, norės 
gero, tai ir kiti jo neužmirš. Jei taip visi 
darytume, viešpatautų taika. Tada iš
nyktų ir karai, kurie tiek nelaimių ir 
vargo pridaro pasauliui.

Dabar lankydamas žemės ūkio klasę, 
mokaus, kad galėčiau prisidėti pakelti 
savo žemės ūkio kultūrą. Ir kas gi to ne
norėtų? Aišku, kad kiekvienas nori ge
riau ūkininkauti ir didesnį pelną turėti.

Kad suteikus ūkininkams progos tuos 
norus patenkinti, ir steigiamos įvairios 
žemės ūkio mokyklos, taip vadinamos 
žemės ūkio klasėmis.

Ir iš tikrųjų, neturint didesnio kapi
talo mokytis aukštesnėse žemės ūkio mo
kyklose, yra labai svarbu baigti nors ir 
tą kalbamą žemės ūkio klasę. Nes joje 
yra mokoma, nors ir trumpai, pačios pa
grindinės iš žemės ūkio žinios, be kurių 
pavyzdingam ūkininkui sunku būtų ap
sieiti. Svarbiausias žemės ūkio klasės 
tikslas, lavinti ūkininkaičius žemės ūkio 
srityje ir paskatinti juose norą arčiau 
pažinti žemės ūkio mokslą iš teoretinės 
ir praktiškos pusės, kad vėliau, savaran
kiškai ūkininkaudami, galėtų sąmoningai 
savo ūkyje tvarkytis.

Minėtam tikslui atsiekti žemės ūkio 
klasėse yra teikiamos žinios iš lietuvių 
kalbos, matematikos, žemės ūkio pagrin-

GUŽINĖJIMASIS.
Vienas žaidikų, vadinamas gužu, už- 

siriša akis skarele ir klausia:
— Kiek čia yra vaikelių?
— Kaip beržo lapelių.

.— Ar teks nors vienas man?
— Kaip Dievas padės.
Gužas pradeda žaidikus gaudyti. Pa

gavęs klausia:
— Kaip vadiniesi?
— Pušis, — atsako. Gužas, paėmęs 

už rankų pagautąjį, dainuoja:
Aš tą pušį kirsiu, 
Rytoj rytą vešiu. 
Geležies ratais, 
Su stiklo batais.
Žaidimas baigiamas, kada gužas visus 

žaidikus išgaudo.
Vyr. skilt. Ant. Umbrasas.

Virėjų nusiminimas...

dų, gamtos, žemdirbystės, gyvulininkys
tės, sodininkystės, bitininkystės ir kitos. 
Kad žemės ūkio klasėse įgytą mokslą 
pagilinus ir paįvairinus, atliekami prak
tiški darbai, ir be to, kiekviena klasė yra 
aprūpinta reikalingiausiomis mokslo prie
monėmis, kurių pagalba būtų galima 
vaizdžiau praeinamus dalykus išaiškinti.

Mokslas žemės ūkio klasėse yra tei
kiamas visiems nemokamai. Kad klasių 
klausytojai mažiau turėtų gaišinti laiko, 
tai jose mokoma žiemos metu, pradedant 
nuo spalių mėnesio ir baigiant balandžio, 
t. y., kuomet ūkininkaičiai turi daugiau 
laisvo laiko. Be to, atsižvelgiant į klasių 
klausytojų patogumą, mokslas jose tę
siamas tris ar keturias dienas per savai
tę. Tuo būdu ne kasdien tenka lankyti 
mokyklą.

Mūsų žemės ūkio klasę lanko ber
niukai ir mergaitės, du yra baigusieji IV 
klases vidurinės mokyklos, kiti pra
džios mokyklą, ir dar kiti tolygiai išsi
lavinę. Visi noriai lanko ją ir kiekvieno 
pasiryžimas — pavyzdingai ūkininkauti.

Žemės ūkio klasės mokslas riša ūki
ninką arčiau prie praktiško gyvenimo ir 
jungia ūkininkaičius į vieną bendrą ūkiš
ką šeimą bendram darbui ir pasiryžimui, 
pakelti savo krašto kultūrą, pažengti 
pirmyn. Ir koks tai, dabarties, man, būtų 
apsileidimas dėl tinginiavimo, ar šiaip dėl 
kurių priežasčių nelankyti žemės ūkio 
klasės.

Aš žemės ūkio mokaus tam, kad pri
sidėčiau pakelti savo krašto kultūrą ir 
parodyti kultūringesnėms šalims, kad ir 
Lietuvoj pažanga kyla.

Pasaulyje yra daug bloga. Bet visų 
blogiausia bene bus girtybė. Ji skina ke
lią ligoms, siunčia mirtį visiems savo se
kėjams, tokiu būdu neduoda kultūrai 
plėtotis. Tai aš mokaus tam, kad būtų 
nuversta nuo sosto toji valdovų pora — 
karas ir girtybė ir kad žmoniją 
valdytų taika ir blaivybė. Tuomet visi 
žmonės būtų laimingi, netrūktų jiems ir 
vienybės.

Ir dar aš mokaus būti kultūrin
gu žmogumi, vertu vadintis Gedimino 
ainiu, kad bendromis jėgomis atgautume 
Jo palikimą seną sostinę Vilnių ir išva
duotume pavergtus brolius. Tai tokie 
mano gyvenimo siekiai, dėl kurių aš 
mokaus.

Vandalinas Junevičius,
Pasamovio žemės ūkio klasės 

mokinys.
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Lyg ir feljetonas.

Turėsim lėktuvus!..
Žinoma, jeigu vieną gražią dieną 

pro langą į klasę būtų įskridęs 
koks nors dvylikos galvų drakonas, 
tad mažesnį jis būtų padaręs per
versmą, kaip „Skautų Aido" raši
nys: „Kiekvienas gali turėti lėk
tuvą!.."

— Dievaži, vyručiai, tikras mums 
siurprizas! — kalbėjau aš, kaipo 
karščiausias aviacijos žinovas (lėk
tuvą galiu jau atskirti -nuo armotos 
ar arklio), savo draugams penkto
kams. — Dėkokim poniai „Skautų 
Aido“ redakcijai, taip pat ir jos 
collegoms, kad pasigailėjo mūsų, 
koridoriais slankiojančių, vergų, ir 
pasižadėjo išvesti mus iš tų nelais
vės namų į dangišką erdvę, suteik
dami kiekvienam po lėktuvą...

— Dėkojam ir giedam padėkos 
himnus! — choru pritarė auditorija.

— Vardan idėjos brolių, mūsų 
pirmtakūnų, aviacijos draugų, kurie 
pirmieji mums demonstravo „skrai
dymo“ meną, pedagogų personalo 
impulsu „išskrisdami" už gimnazi
jos sienų, į laisvę, nenurimsim tol, 
kol netapsime oro ereliais.

— Tenenuneša tavo kilnų prana
šavimą šuo ant uodegos!—pageida
vo visi.

— Draugai,—kreipiaus, atsikvė
pęs,—labai malonu matyti jūsų ge
rus norus. Dabar matau, kad ne 
tik pragaras gerais norais klotas!... 
Jūs dėl bendros idėjos nebijote net 
pusvalandžiu vėliau pasotint savo 
pilvus... Puiku... Bet, vyrai, eisime 
prie bendro reikalo... Steikime 
aviacijos mėgėjų būrelį. Juk žinote, 
kad tik vienybėj—galybė!

— Bravo!. . Valio!... Palaimintas 
Alachas, kad tau suteikė tokią gal
vą! Steigiam aviacijos būrelį!... — 
šaukdami, pertraukė idėjos draugai.

— Prašau, jūsų malonybių, balso! 
—aprimus auditorijai, paprašė vie
nas aviacijos šalininkas.

— Gerbiamieji! — kalbėjo jis. — 
Dabar, kada ir kiekvienas, atsipra
šant, vaikėzas „skraido" ir tai net 
pas parnaso mūzas, kada jau ne nau

jiena įvairūs bemotoriniai sklandy
mai iš vienos gimnazijos į kitą, kada 
aviacija tarnauja ne tik pagreitintam 
keleivių eksportavimui į Abraomo 
glėbį, bet ir bulkų, bekonų vežio
jimu, ar galime mes, Lietuvos atei
tis, būti šioj srity profanais? Argi 
negaila jums puspadžių, kurie ver
kia kruvinomis ašaromis ir žiojasi 
nuo ilgų šalygatviuose trinimų? Ar 
nepuiku būtų duotpuspadžiams po
ilsio, atostogų, skraidant žydrioj 
padangėj, kur nesutiktumėm ir ins
pektoriaus baubo? Argi ne poetiš
kai atrodo?... Dėliai aviacijos plė- 
toties pagreitinimo, aš pirmas nau
jai įsteigtam aviacijos mėgėjų bū
reliui aukosiu senus švarkus... Jie, 
gal būt, tiks planerio aptraukime 
medžiagai...

— O aš,—šaukė kitas,—paimsiu 
iš tėvelio deguto ąsotį planeriui 
dažyti!

— O aš jau turiu planeriui ke
letą gerų karčių, — gyrėsi trečias...

Ir taip iš visų pusių pasipylė įvai
rių dovanų siūlymai. Sekretorius 
nespėjo jų užrašinėti. Dosnūs buvo 
idėjos broliai!

LOGIKA.
Jaunas vilkiukas, tik įstojęs į 

vilkiukų — paukštyčių šeimą, ir 
atėjęs į jos sueigą, labai išsigando 
šeimos galvos — mokytojo didelio 
šuns.

— Nesibijok, nesibijok, — sako 
mokytojas,—žiūrėk, kaip linksmai 
šuo sukinėja uodegą.

— Taip, bet tai ne šito galo aš 
bijau... man baisus kitas.

Korespondencijos.
Vienas „Sk. Aido" bendradarbis iš A. 

rašo: „Šiuo turiu garbės įdėti šį įvykį į 
laikraštį „Skautų Aidas". Kaip aš pa
gavau vagį (faktas). Rugp. 18 aš nuėjau 
maudytis. Antroj Nemuno pusėje pama
čiau vaikščiojantį žmogų, kuris žvalgės. 
Aš perplaukiau ir priėjau. Jis pasisakė, 
kad esąs apvogtas ir prašė padėt ieškoti. 
Ieškojom abu. Paėjęs toliau pamačiau bė
gantį žmogų. Ir aš bėgau. Bebėgant jis 
kažkur dingo. Pabėgęs jį radau stovintį 
ir užklausiau kodėl jis bėgo. Atsakė, kad 
jis visai nebėgęs. Kai priėjo apvogtasis 
p. X., paprašė stovinčio p. Y. parodyti 
savo dokumentus, tas nesutiko. Tada p. 
X., paėmęs jį už rankovės, nuvedė į po
licijos nuovadą, o aš nuogas nuplaukiau 
atgal. Neužilg atvažiavo policija ir pa
prašė mane atplaukti. Šį kartą paėmęs 
laivelį atplaukiau. Ėmiau ieškoti. Poli
cininkas krūmuos rado batus. O aš toliau 
staiga ant žolės pamačiau auksinį žiedą. 
Labai apsidžiaugiau ir surikau: eikite 
čia. Visi pribėgo ir nustebo. Tuo ir pasi
baigė ieškojimas. Visi nuvykom į nuova
dą. Mane visi gyrė nuovadijoj. Tą įVykį 
matė mūsų tuntininkas K., kuris irgi 
mane pagyrė. Ir manau, gal jis mane pa
kels iš papr. skauto į puskiltininkj ar 
skiltininką. Nežinia kas bus. Nereikia 
prieš laiką girtis. Tuo ir baigsiu. Prašau 
įdėti. V. J. ‘

— Draugai, — tęsiau po kiek 
laiko, — aviacijos mėgėjų būrelis 
įsteigtas. Pradžiai turime neabejo
tinos vertės daiktų. Planeris jau 
kaip ir gatavas... Vėliau lėktuvai 
patys išdygs... Bet vėl mums atsi
randa kliūtis... Kur gi bus mūsų 
aerodromas? Iš trijų pirštų kombi
nacijos jo nepadarysimi Bepigu 
tiems kauniečiams, kai Dievas su
tvėrė jiems didžiulį kariuomenės 
aerodromą ir Pažaislio smiltynus...

Dabar pasikėlė iš mano klausy
tojų tarpo ranka ir pasigirdo vė
liau balsas:

— Pone pirmininke! Tai ne kliū
tis, bet juokai!... Nebūtumėm verti 
nešioti to, ką geri žmonės galvo
mis vadina, jei nesugebėtumėm 
šios kliūties į Braziliją eksportuoti... 
Tiesa, iš špygos aerodromas ne
išeis... Tačiau praverkime tai, ką 
žmonės akimis vadina, ir pamaty
sime tą, ko ieškome. Štai, kad ir 
mano tėvo kluonas! Argi ne ide
alus aerodromas?

Čia kilo mažutės imtynės, „ar
gumentais" paremtos, kaip mitingų 
laikais. Kiekvienas dabar siūlė jėga 
savo patarnavimus. Grėbiausi burtų 
pagelbos. Aerodromo vietą burtai 
lėmė pas draugą Falą.

Atsistojo dabar Fafa ir oratoriš
kai tarė:

— Dėkui jūsų malonybėms už 
aukščiausį pasitikėjimą, kurį paro
dėte suteikdami man, žemės dulkei, 
prievolę išlaikyti aerodromą ir mū
sų laimės nešėją, ateities aitvarą 
—planerį. Aš jūsų neapkiaulinsiu. 
Kluonas didelis, o be to, ir pats 
klojimas ne taip aukštas. Nelaimin
gais atsitikimais netoli savo kaulus 
barstysite...

Po šios prakalbėlės, prasivėrė 
klasės durys ir pasigirdo gimnazi
jos sargo balsas:

— O jūs, ar neisit namo bly
nų valgyti!.. Mitinguojat?... A, 
pranešiu inspektoriui!...

— Dėde, — gyniau reikalą, — 
mes čia dirbam tėvynės gerovei... 
Bet dėdė nė nedavė baigti. Tuo 
baigta garsus susirinkimas...

Praslinko jau pora savaičių. Idė
jos darbas sekasi. Padarytas „pla
neris“ veikia. Kasdien daromi nuo 
Fafos klojimo mokomieji sklandy
mo numeriai. Katastrofų nėra. Nie
ko, jei kuriam ir įlinko keli šon
kauliai, pasisuko kiek į šalį koja 
ar ranka, atsivėrė galvoj keli ply
šeliai... Mūsų manymu, koks gi 
būtų aviatorius, jei turėtų visas 
sveikas galūnes!... Tad per skaus
mus ir vargus žengiam į skaisčią 
aviacijos gadynę... Turėsim greit 
lėktuvus!..

Paulius S i d a s.
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Kas reikia dirbti?
• (Tęsinys iš 19 ir 20 nr. nr.).

Slankiojama kilpa yra tokia, kuri 
slankiodama gali darytis didesnė ir ma
žesnė. Uždėta ant ko nors ir už vieno 
galo veržiama, ji užsiveržia, antrąjį galą 
tempiant — nesiveržia. Ji lengvai atri- 
šama. Vartojama, pav., arklį prie medžio 
pririšti.

Pagalbos kilpa kitaip dar vadinama 
mirties kilpa. Kaip jau patsai vardas ro
do, ji pritaikoma gelbėjant tuos, kurie 
yra mirties angoje ir patys išsigelbėti ne
begali. Dažnai ją pavartoja apalpusiems 
nuleisti iš degančių namų antro ar trečio 
aukšto arba skenduolį iš šulinio iškelti. 
Tos kilpos uždavinys: neužsiveržti. Ap
rišta aplink žmogaus juosmenį ar ties 
krūtine po pažastim, tiek vieną, tiek ant
rą virvės galą tempiant, kilpa nemažėja 
ir žmogaus nesmaugia.

Kaip ji rišama, žiūrėk „Budėk“ ka
lendoriuje 7a ir 7b nr. nr. Ten pat 8 nr. 
parodyta, kaip pro pagalbos kilpą išve- 
riamas vienas virvės galas ir tuo būdu 
kaip gaunama savos rūšies slankiojamoji 
kilpa.

Mazgų rišimo reikia mokytis nuolat. 
Pradžioje pasimokyt pačios mazgo tech
nikos rankose, vėliau pritaikomasis riši
mas ir galų gale konkursai. Konkursų 
tikslas paskatinti išmokti visus mazgus 
rišti greitai ir gerai. Kaip išmoksta atvi
rom akim rišti, mokyti užsimerkus ar pa
tamsy. Juk mazgą pavartoti prisieina ne 
vien dienos, bet ir nakties metu. Naktį 
vėjas gali sugriauti skautų palapinę, nak
tį gali nusitraukti pririštas arklys. Pasi
taiko ir daugiau visokių atsitikimų, kur 
naktį prisieis surišti vienokis ar kitokis 
mazgas.

Signalizacija. Įvadas. Išlaikę į II p. 1. 
ir davę įžodi vilkiukai ir paukštytės te
simoko signalizuotės. „Visoj valstybėj ge
riausiai gali išmokti signalizuoti tik vil
kiukai. Skautai išmoksta signalizuoti du 
kartu anksčiau, ne kaip kareiviai. Skau
tės mokosi dar anksčiau už skautus, bet 
vilkiukai mokos kur kas anksčiau ir už 
skautes, ir už skautus, ir už kareivius“, 
sako B.-Powellis, paskatindamas vilkiu
kus mokytis signalizuotės.

Tikslas. Signalizuotės pratybų tikslas 
yra lavinti berniukų dėmesio koncentra
cijos gabumus, išlaikymą, akylumą, tiks
lumą, išskyrimą ir suvokimą.

Metodas. Mokant vilkiukus ir paukš
tytes signalizuotės, svarbiausia, reikia 
laikytis didžiausio nuoseklumo. Nepata
riama nei skubėti, nei perdaug ilgai ats
kirose vietose stovinėti. Signalizuoti .ū- 
pestingai. Jeigu signalizuojama nerūpes
tingai, geriau visai nepradėti. Toksai 
jau skautiškojo darbo principas.

Semaforas. Prieš pradėdami mokytis 
Semaforo raidyno, pirmų pirmiausia tu
rime išsiaiškinti, kuriems reikalams iš vi
so reikalinga signalizuotė. Signalizuotė 
reikalinga tada, kada reikia nusiųsti ži
nias kitam asmeniui, stovinčiam toliau, 
negu kad siekia mūsų balsas. Yra labai 
sunku nusiųsti žinias, su visom smulkme
nom, nekalbant, tik ženklais rodant. Tik
slą galima lengvai pasiekti su gairelėmis, 
signalizuojant aiškiai, tiksliai ir taip, kad
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suspėtų pamatyti, atskirti ir suprasti ori- 
ėmėjas.

Ir pratybų metu ir rimtai signalizuo
jant gairelėmis Semaforo ženklus, pata
riama laikytis šių taisyklių: ,

1. Stovėti tvirtai, truputį praskėstom 
kojom, veidu į priėmėją.

2. Gairelių kotelius paimti į rankas ne 
už galų, bet prie pat gairelių, o kotelius 
priglausti išilga kryptimi prie rankų.

3. Rankas visą laiką laikyti ištiestas, 
jų nelankstyti ir gairelių koteliams ne
leisti blaškytis.

4. įsidėmėti visas septynias pagrindi
nes vienos gairelės padėtis ir oadaryti 
pratybų judesius pakeičiant rankų funk
cijas.

5. Pratybų judesius darant nuolatos 
laikytis to paties rato: pradėti dešine 
ranka ir sukti laikrodžio rodyklės kryp
timi.

Žinant, kaip reikia signalizuoti, gali
ma imti mokytis Semaforo raidyno ženk
lų. (Žiūr. 1932 m. skautų kalendoriaus 
„Budėk“ 222 pusi.).*

Pirmasis ratas nuo A ligi G — pada
romas viena gairele — dešiniąja ranka ligi 
D (tada ji būna ištiesta tiesiog į viršų vir
šum galvos) ir toliau jau kaire ranka iki 
G. Išmokus pirmojo rato šiuos septynis 
ženklus, galima mokytis kitus. Iš šių sep
tynių ženklų jau galima praktikai sukom
binuoti šiuos žodelius: Ada, Abece, beee, 
bac, baf, gera, rage, Ada gera, Ada rage 
ir p. Tą ženklų grupę kiekvienas vilkiu
kas ir kiekviena paukštytė turi taip ge
rai išmokti, kad galėtų laisvai ne tik sig
nalizuoti kitiems, bet kad galėtų laisvai 
ir iš kitų priiminėti. Išmokus šiuos ženk
lus visai gerai, galima eiti toliau.

Antrasis ratas — H ligi N — daromas 
abiem gairelėm — pradžioje kairę tai
kant skersai krūtinės taip, kaip laikoma 
dešinė darant A ir dešinę ištiestą į šalį, 
kaip rodant ženklą B. Iš šios padėties 
dešiniąja ranka pradedamas daryti ratas, 
kurią nuo vertikalės padėties pakeičia 
kairioji (p šios padėtį užima dešinioji) ir 
pabaigia daryti ratą, iki dešinioji ir kai
rioji rankos priima tokią padėtį, kokią 
yra paėmusi dešinioji ranka, rodant A. 
Į šį ratą įeina H, I, K, L, M ir N. (Ma
tome, kad šiame rate trūksta J raidės — 
ji bus toliau). Pratybos atliekamos taip 
pat, kaip ir pirmame rate. Dabar prakti
kuotis kur kas maloniau, nes daugiau ži
nomų ženklų, daugiau ir prasmingų žo
džių galima sustatinėti. Einama toliau.

Trečias ratas — O ligi S — kairioji 
ranka užima raidės B dešiniosios rankos 
padėtį, o dešinioji užima raidės C padėtį, 
po to rankos pasikeičia funkcijomis ir 
kairioji ranka padaro ratą. Ir tokiu būdu 
einama pirmyn dešine ranka nuolatos iš 
lengvo darant ratą laikrodžio mažosios 
rodyklės kryptimi ir tempu, o kaire ran
ka greičiau — didžiosios laikrodžio ro
dyklės kryptimi ir tempu.

Toliau į ketvirtą ratą įeina T, V, Y, 
į penktą — Ė, J, V, į šeštą — Ž ir Ų ir 
į septintą Z. Likusios trys padėtys reiškia 
dėmesį, stovėjimą ir skaitmenį. Paskuti
nį ženklą padaroma prieš rodant skait
menis, o ženklu I parodoma, kad skai
čius baigtas. Tai įsidėmėtina dėlto, kad 
skaitmenis išreiškiame pirmaisiais abėcė
lės ženklais (žiūr. ten pat 1 ir 2 eilučių 
langelius).

Klausimi} išsiaiškinimai.
Klaus. Esu suorganizavęs vilkiukų- 

paukštyčių d-vę kaimo pradžios mokyk
loje, tačiau labai sunku dirbti neturint 
padėjėjų ir rėmėjų. Kaip reikia suorga
nizuoti prie vilkiukų-paukštyčių d-vės 
rėmėjų draugijos skyrių? Kokie įstatai ir 
kokie formalumai steigiant reikia atlikti?

Mok. A u 1 a s a s .
Ats. Gerbiamas paklausėjas nori tu

rėti padėjėjų ir rėmėjų. Padėjėjais, tur 
būt, čia reikia suprasti tuos, kurie pa
dėtų vesti pačius užsiėmimus, sueigas, o 
rėmėjus — tuos, kurie paremtų vadovau
jamą vienetą medžiagiškai. Jei taip su
prasta teisingai, tai labai aišku, kad mo
kytojui draugininkui ir vieni ir antri dar
bininkai bei asmenys yra reikalingi. Pa
žvelgsime į vienus ir į antrus atskirai.

Padėjėjai. Jų tikslas ir pareiga 
padėti d-kui arba, reikalui esant, jį pa
vaduoti, darant sueigas, užsiėmimus, iš
kylas, rengiant vakarus, šventes ir p. Šie 
asmenys priklauso vadų kadrui. Jų pasi
ieškoti ir darbui parengti turi pats drau
gininkas.

Kur ieškoti?
Arti mokyklos, mokyklai artimą žmo

gų. Geriau jauną, gyvą, energingą, tuo 
darbu susidomėjusį asmenį, buvusį jūsų 
ar nors jūsų mokyklos mokinį. Dažnai pa
sitaiko, kad mokyklos rajone gyvena koks 
exgimnazistas(e) skautas(ė), pavadinti į 
talką ir tokius. Iš anksčiau baigusių jūsų 
mokyklą gali atsirasti ne vienas, bet keli 
asmens, norį būti skautais ir galį jums 
padėti.

Kaip parengti?
Galima sudaryti būrelį arba net visą 

skiltį (tik berniukus ir mergaites atski
rai, mišrūs vienetai, išskyrus vilkiukų- 
paukštvčiu d-ves, mūsų sąjungoj neprak
tikuojami) ir juos parengti savo padėjė
jais. Su jais prisieitų išeiti pagreitintu 
tempu visas vilk.-p. patyr. 1. programas, 
prisirengti į III-čią skautų patyrimo laips
nį ir leisti duoti įžodį. Tapę skautais, ga
besnieji galėtų būti jūsų vilk.-p. d-vės 
lizdelių (mergaitės) ir būrelių (berniukai) 
galvomis. Sumaniausią pasiimti adjutan
tu. Tokias apmokytas vyresnio amžiaus 
galvas turėdami, lizdeliai ir būreliai pa
reikš savitumo ir tiksliau atliks pasiim
tus uždavinius.

Kad vadai nuolatos tobulėtų ir kad jie 
gerai mokėtų atlikti visus d-vės darbo

Išmokus visą abėcėlę, belieka tik pra
tybos. Pradžioje nereikia vartoti ilgų sa
kinių, nei didelių atstumų tarp signali
zuotojų ir neskubėti. Tik paprastais pa
vyzdžiais pratintis kiek galima tiksliau 
signalizuoti ir priiminėti (išskaityti sig
nalizuotojo rodomus ženklus). Reikia at
siminti, kad vilkiukai bus skautais ir tuo
met jie suspės išmokti miklios signalizuo
tės technikos, tuomet jie suspės signali- 
zuotis iš didelių atstumų, laukuose, vie
nas stovėdamas ant vieno kalniuko, kitas 
ant kito. Turint tą prieš akis, dabar 
kreipti didžiausią dėmesį į rašto aiškumą.

Vilkiukai labai dažnai daro vieną juo
kingą klaidą: jie judina ir supa rankas, 
galvodami, kaip parodyti sekančią raidę. 
Ta klaida padaro raštą neaiškų ir apsun
kina skaitytoją. Už tat signalizuotojai tu
ri būti perspėti ir pamokyti, kad, galvo
dami apie būsimą ženklą, laikytųsi ra
miai: geriau pauzės, ne kaip neprasmin
gi judesiai.

Signalizuojant žodis nuo žodžio at
skiriamas „dėmesio“ ženklu, raidė nuo 
raidės pauzele „stovėjimo" ženklu,

(D. b.).
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Padėkime prūsų lietuviams.
Praeitais metais Prūsų Lietuvių Draugijų Taryba Tilžėje 

išsiuntinėjo visiems žymesniems asmenims Lietuvoje atsišauki
mą, pavadintą „Prūsų lietuvių balsas į lietuvių 
tautą" ir įgaliojimus rinkti aukas statomiems namams. Mat 
iki šiol Prūsų lietuviai Tilžėje dar neturi savo namų, neturi 
prieglaudos mokykloms ir, bendrai, lietuviškos kultūros darbui. 
Vadinasi, ligi šiol lietuviškosios įstaigos Prūsuose turi glauslis į 
vokiškąsias pastoges.

Jei jau kadaise vokiečiai degte degdavo lietuvybės neapy
kanta, tai dabar dar labiau. Ir šita neapykanta yra stačiok 
šovinistiška. Kaip rašoma Tarybos atsišaukime į lietuvių tautą, 
Tilžės miesto salių ir restoranų savininkai atsisako net ir už 
didžiausius pinigus duoti lietuviams patalpas susirinkimams bei 
koncertams. Lietuviai, gavę koncertui salę, dar nėra tikri, kad 
jie nebus išvaikyti, kas jau atsitiko ne vieną kartą. Ir tai vis 
hitlerininkų, štalhelmininkų (Stahlhelm) ir kitokių šovinistų 
juodieji darbai. Dažnai net ir galvos lietuviams apskaldomos. 
Lietuviškai privatinei mokyklėlei Tilžėje tik su dideliu vargu 
gauta patalpa, kadangi namų savininkai bijojo vokiečių nacio
nalistų užpuolimų. Lietuvių veikėjų pramonės bei prekybos 
įstaigos vokiečių visaip engiamos ir boikotuojamos. Žodžiu, 
Prūsų lietuviai velka sunkų jungą ir kenčia priespaudą.

Prūsų Lietuvių Draugijų Taryba, būdama lietuvių tautinio 
bei kultūrinio darbo centru, nutarė įsigyti savo namus, ku
riuose sutalpintų visą lietuvybės darbą: įstaigas, mokyklas ir 1.1.

Turėdami savo namus, Prūsų lietuviai galėtų palikti ramybėj 
Tilžės salių savininkus ir, svarbiausia, patys nevargtų bepra- 
šinėdami.

Kadangi Prūsų lietuviai gyvena labai sunkią ekonominę 
būklę, tai jiems sunku be mūsų pagalbos pasistatyti namus, 
sunku atsispirti prieš visokiais būdais varomą vokietinimo 
darbą.

Kadangi Prūsų lietuviai padėjo mums kovoti su rusų prie
spauda, kadangi Prūsuose buvo spausdinama pirmosios lietu
viškos knygos ir laikraščiai, kadangi Prūsų Lietuva davė mums 
tokius dvasios milžinus, kaip Sauerweiną, Mikšą, Vy
dūną ir kit., tai ir mums, laisvosios Lietuvos piliečiams, labai 
ir labai reikėtų padėti skriaudžiamiems ir vokietinamiems mūsų 
broliams. Prūsų Lietuva savo ruožtu atsilygins mūsų tautai už 
mūsų aukas ir paramą.

Parama mūsų vakarų broliams turim ir mes, skautai, labai 
rimtai susirūpinti. Iš savo pusės siūlau skautams iš savo už
dirbtų pinigų atidėti po mažą sumą (nemažiau 10 centų, ligi 
1 lito) ir per Štabą nusiųsti Lietuvos Ūkio Bankan, Kaune, 
Prūsų Lietuvių Draugijų Tarybos sąskaiton Nr. 255. 
Be to, rinkime aukas visuomenėj, patys ruoškime spektaklius 
ir gautąjį pelną skirkime minėtiems namams.

Tat padėkim broliams Prūsų lietuviams. Mūsų pačių ar 
mūsų surinktais pinigais testato jie taip reikalingiems namams 
pamatus. Ignas Leščius.

P. S. Mintis ėmiau iš Prūsų Lietuvių Draugijų Tarybos 
atsišaukimo į laisvosios Lietuvos veikėjus.

uždavinius, prieš kiekvieną d-vės sueigą 
reikalinga padaryti po studijinį štabo po
sėdį. (Posėdyje dalyvauja adjutantas, liz
delių ir būrelių galvos ir jų padėjėjai). 
Tame posėdyje nuodugniai išstudijuoti bū
simos sueigos programą ir planą: pašne
kesį, darbo uždavinius, žaidimus, dainas 
(paskutinius išmokti). Parengti padėjėjai 
padės gyviau pravesti pačią sueigą.

Ar visą laiką taip bus?
Jei taip reiktų daryti visą laiką, d-kui 

darbo būtų daugiau. Tačiau vėliau pa
lengvės. Pažinti ir parengti padėjėjai, ad
jutantui vadovaujant, reikale visumet gali 
užvaduoti d-ką. Dėlto svarbu pasirinkti 
patikimą vyrėlesnį adjutantą. Laikui bė
gant, adjutantas galės užimti d-ko vietą, 
o d-kas pasiliks d-vės instruktorius, va
dų rengėjas.

Tai taip galima pasirengti sau padė
jėjų ir užvaduotojų. Be darbo, be paren
gimo tinkamų padėjėjų arba užvaduoto
jų niekumet neturėsime.

Rėmėjai. Pirmieji rėmėjai turi būti 
jūsų d-vės vilk, ir paukštyčių tėvai. Rė
mimas turi būti natūralus, sulig reika’u, 
ne dirbtinis. Pav., jūsų d-vė daro iškylą. 
Vilk, ir paukšt, iškylai turi pasiimti tam 
tikro maisto, indų, daiktų ir p. Draugi
ninkas pasikviečia tėvus arba globėjus, 
jiems paaiškina iškylos tikslą ir reikšmę, 
išdėsto kas vaikams reikia turėti ir pa
prašo reikalingais reikmenimis minėtą 
dieną savo vaikus aprūpinti. Jeigu išky
los vietos apylinkėje reikės šis tas nusi
pirkti, tam reikalui tėvai duos savo vai
kų daliai po nustatytą skaičių centų. 
Toks rėmimas yra natūralus rėmimas, 
lokiu rėmimu tėvai padeda d-kui atlikti 
skautiško darbo uždavinius. Šiuo atveju 
nereikalingas nei nario mokestis, nei ofi
cialus rėmėjų d-jos įsteigimas, nei įsta
tai. Bendriesiems d-vės reikalams pi.ii- 
gų turi užsidirbti pati d-vė. Žinoma, jei
gu atsiras norinčių d-vę paremti tokių 
asmenų, kurie savo vaikų d-vėje neturi, 
labai malonu, galima sudaryti rėmėjų ra
telį oficialiai ir iš jų rinkti jau nustatytą 
nario mokestį.

Praktika yra parodžiusi, kad mūsų /.- 
p. d-vėms geriausiai tinka natūralus rė
mimas. Kad tas rėmimas įgautų organi
zuotesnę formą, patartina išrinkti tėvų 
atstovą, su kuriuo d-kas kiekvienu atveju 
tartųsi, kuris kviestų tėvų susirinkimus 
ir, reikalui esant, mokėtų tėvams kas

Klausimai.

1. Kur galima gauti 
kokį skiltininkams va
dovėlį? Aš esu dabar 
paskirtas skiltininku ir 
norėčiau tokį naudin
gą vadovėlį įsigyti, 

A. L

— Pavasarį „Sk. 
Aidas" išleido knygą 
Skautų skiltis, kurioje 
yra du veikalu: Ro
lando Philippso Skil
čių sistema ir

Johno Lewiso Kaip vesti skiltį. Šią kny
gutę turėtum būtinai įsigyti ir dažnai su 
ja praleisti po keliolika minučių. Dabar 
jau baigiama ruošti kita, daugiau prakti- 
kinio pobūdžio, knyga skiltininkams, Bet 
šioji, taip pat labai naudinga knyga bus 
atspausdinta tik už kokių 2 mėnesių. No
rėdamas būt gerai išsilavinusiu skilbnin- 
ku ir geru vadu, be čia rekomenduotų 
knygų, aišku, turi gerai susipažinti ir su 
kitais skautiškais leidiniais, pirmiausia su 
vadų laikraščiu „Skautų Vadas ir 
visų — „Skautų Aida s".

2. Noriu įsigyti nedidelę, 1 — 2 zm., 
palapinę. Ar galima gauti skautiškų 
reikm. tiekimo skyriuje, o gal kur kitur 
Kaune tokią palapinę gaučiau?

— Tiekimo skyrius parduoti tokių pa
lapinių dar neturi. Taip pat jų negausi ir 
Kaune. Reikėtų išsirašyti iš užsienio. Bet 
brangiau kaštuos. Vyriausio skautų štabo 
ūkio dalis rūpinasi pagaminti didesnį kie
kį palapinių (1—2 žmonėms ir skilčiai) 
ir jas pardavinėti prieinamomis sąlygo
mis. Taigi taupyk pinigus.

3. Labai mėgstu susirašinėti. Noriu pa
laikyti ryšius su vienu kitu užsienio 
skautu. Kur reikia kreiptis?

Vabalas
— Susirašinėjimo reikalu informacijų 

ir adresų galėtum gauti vyr. sk, štabo 

reikia paaiškinti. Taip dirbant, tarp tėvų 
ir organizacijos vieneto vadovybės užsi
megs glaudūs santykiai, kurie padės išsi
plėtoti gražioms auklėjimo formoms.

Iš išdėstyto matome, kad įstatų ir 
steigimo formalumų sutvarkymas savai
me atpuola.

užsienio dalyje. Kartais kitų šalių skau
tų, norinčių susirašinėti su lietuviais, įde- 
dam „Skautų Aide". Rodos, mūsų užsie
nio dalis susirašinėti rekomenduoja (siun
čia adresus į užsienį, užklausia kitų skau
tų) tik tvarkingus mūsų skautus. Taigi 
žinok, kad savo susirašinėjimu patarnau
tum kelti Lietuvos garbę.

Noriu susirašinėti.
Lietuvos skautai ir moksleiviai dar 

labai mažai susirašinėja. O juk susiraši
nėjimas yra labai įdomus dalykas! Ar 
negera turėti kitų Lietuvos vietų vaizdų? 
Ar negera žinoti apie kitų skautų vei
kimą? Arba, labai geras dalykas pasi
keisti pašto ženklais, rašiniais, liaudies 
kūryba ir kt. Tas viskas daugiau supa
žindina skautus vienus su kitais ir lei
džia palaikyti geresnius ryšius.

Aš čia maža to dalyko liečiu, nes apie 
jį jau daug kartų buvo kalbėta „Skautų 
Aide".

Tad aš noriu susirašinėti su 
įvairių Lietuvos vietų skautais ir pasi
keisti su jais įdomiais dalykėliais.

Vis budžiu!
Pasklt. Juoz. Sodaitis.

Marijampolė,
Gedimino g. 20a. II a.

Įtraukim rėmėjus į aktyvų bendradar
biavimą draugovėse!
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NEMUNU.
(Iš mano dienoraščio).

Atlikęs Kaune visus reikalus, 
sumaniau paplaukyti Nemunu. 
Konkurencinė kaina — nuo Kauno 
ligi Jurbarko tik 50 et. Gerai. Per
ku bilietą ir netrukus garlaivis 
„Eglė“ mane veža skriosdamas se
nelio Nemuno bangas.

Kaip gera, malonu. Bangos tik 
liejasi, tik liejasi. Užpakalyje ple
vėsuoja trispalvė. Kauno miesto 
vaizdas liekasi toli. Žavėtinos Ne
muno pakrantės, rodos, dieną naktį 
žiūrėtum neatsižiūrėtum.

Bet „Eglė“ nelaukia. Štai ir Za
pyškis. Iš tolo raudonuoja, išdidžiai 
iškėlus viršūnę, Vytauto Didžiojo 
laikais statytoji bažnyčia. O, kad 
ji galėtų kalbėti! Kiek daug ati
dengtų paslapčių. Bet ji tyli, įsi
svajojusi į tuos garbinguosius pra
ėjusius laikus. Tyli apirusi.

Garlaivis artinasi prie Veliuo
nos, prie Gedimino kalnelio. Iš to
lo šis kalnelis jau vilioja keleivių 
žvilgį. Juk ši Nemuno pakrantė 
Lietuvos didvyrių žirgų kojomis 
numindžiota. Juk čia kiekvienas 
grumstelis aplietas lietuvio pra
kaitu. Čia Lietuvos didvyriai ne 
kartą girdė savo žirgus šiuo Nemu
no vandeniu, kuriuo dabar mūsų 
„Eglė“ skrenda.

Pro akis slenka miesteliai, pilys, 
piliakalniai. Bet aš jų nematau. Aš 
jau senovėje.

Štai rūstus, kaip aras, pražilęs 
kovose, senas Gediminas tramdo 
rusus, vokiečius. Štai jo sūnus Kęs
tutis vaiko eiklų žirgą, tas kilnusis 
riteris, kurio tik vienas vardas 
kryžeivių eilėse nešdavo siaubą.

Čia ir Vytautas Didysis, keliąs 
Lietuvos vardą padangėn, duodąs 
galutinį smūgį priešui, su kuriuo 
grūmėsi visą amžių ir Mindaugas, 
Gediminas, Kęstutis ir kiti Lietu
vos galiūnai, kurių irgi buvo ta pati 
mintis, norai, kaip ir šio.

Toliau vaizdas niaukiasi. Lietu
va vergauja. Susidėjus su lenkais 
kenčia. Nusikračiusi kryžeivių jun-

Jūrų skautai Nemunu plaukia.

Praslinko daug metų. Kartą man teko keliauti netoli Panevėžio. 
Ėjau lauko takeliais pėsčias, apsikrovęs kaip turistas. Kadangi buvo 
labai šilta, nusprendžiau kiek pasilsėti. Numetęs kuprinę į pakrūmę, 
išsitiesiau ant nugaros. Žinote, koks tai puikus jausmas gulėti žolėj ir 
žiūrėti į žydrą dangų. Aukštai aukštai plaukia debesėliai. Jie tokie 
skaistučiai, rodos, kad juos kasdien kas nors ten prausia, sušukuoja. 
Žydri dangaus spalva nuostabiai ramina žmogų. Aš žiūrėjau ir gal
vojau, galvojau. Štai gyvename mes žemėj — mažučiai žmonės, kurie 
ateinam iš nežinomos šalies, pabūname truputį šioj žemėj ir vėl iš
einame į nežinomą šalį. Ateiname, mažutėmis rankytėmis liečiame 
tuos nuostabius žemės daiktus, akimis įžiūrime dangų, mintimis paky
lame į tolimas nepasiekiamas aukštybes, truputį džiaugiamės, truputį 
liūdime, truputį kenčiame. . . Audros pereina žeme, perkūnas nutraška, 
siausdamas ir laužydamas medžius — gyvename. Karų pašvaistės nu
šviečia tėvynės dangų; ūkauja patrankos mėlynuos toliuos — gyve
name, ateina ir mums kartais nelaimių valandos, kada skausmas taip 
suspaudžia širdį, lyg, rodos, tuoj ji pliš — ne, gyvename ir vėl trokš
tame gyventi. Nuostabus pasaulis, nuostabūs žmonės. Ir kentėdami jie 
nori gyventi. Kodėl? O todėl, kad yra vilties. Yra vilties sulaukti 
skaisčių šviesių dienų, kada visa žmonija bus laiminga, kada nebus nei 
vargų, nei skriaudų, nei skausmo, nei mirties; kada darbas, meilė, bro
lybė ir džiaugsmas puoš kiekvieną žmogų, kada nebus nei dorų, nei 
nedorų, nei gerų, nei blogų, bus tik žmonės; bet žmonės tikrąja, gražiąja 
šio žodžio prasme. Gal būt aš to nesulauksiu, bet sulauksit jūs, kurie 
esate jauni. Taip, sulauksite, nes žmonės patys kartais nežino, ką jie 
gali, patys nejaučia — kiek gali. ..

Užsisvajojau ir užmigau. Pabudau, kai buvo jau vėlus vakaras. 
Krūmuose taip gražiai giedojo lakštingala, jog aš akimirką pagalvojau 
dar sapnuojąs. Greit pašokau ir susitvarkiau. Toliau eiti nebuvo 
prasmės, nes aš keliavau, norėdamas pažinti savo tėvynę. Naktį ne ką 
tepamatysi. Tolumoj sužibo žiburėlis. Jis atrodė taip jaukus, kad aš 
pasiryžau jį pasiekti. Perbridęs negilią upę, aš nuėjau jo link. Ėjau gana 
ilgai. (Žiburėliai turi tą ypatybę: atrodo arti, bet tenka toli eiti, kol juos 
pasieki) ir priėjau nemažą namą. Pro langą pamačiau už stalo sėdin
čius keturis žmones. Trys vyrai, viena moteriškė. Pabeldžiau į duris.

— Prašom.
Įėjau. Visi, truputį nustebę, pažiūrėjo į mane,
— Labą vakarą... Atleiskit, kad aš taip netikėtai sutrukdžiau jūsų 

vakarienę.. .
— Labai malonu, — pašoko iš užustalės jaunas, inteligentiško 

veido vyras, — prašom sėstis, aš tuoj atnešiu ir tamstai stiklą arbatos.
— Nesirūpinkit, dėkui. . . — Bet jis jau išėjo, o tuo tarpu jauna 

moteriškė truputį pasitraukė ir paprašė sėstis šalia savęs.
Visa kambary atrodė labai jaukiai įrengta, ir visa atrodė man 

labai pažįstama.
— Atleiskit. Ar negalit pasakyt, kas tas per namas?
— Tai Plotų mokykla. . .
— Plotų mokykla!.. — sušukau aš, nustebęs,
— Tai, kodėl tamsta nustebai?
— O kas mokytojas?
— Tai mano vyras — Jurgis Saulius.
„Murziukas“, stuktelėjo galvoj mintis, ir aš visai be priežasties 

linksmai nusijuokiau. Man buvo be galo malonu sutikti Murziuką — 
mokytoją. (B, d,).

gą, užsidėjo lenkų. „Lietuva tamsi 
ir juoda, anei žodžio, anei rašto“. 
Bet štai kažkas švystelėja, pasi
girsta balsai: „Jau penketas amžių 
naktis be aušros, gana mums deja
vus, prikelkime Lietuvą mylimą“. 
Tai Basanavičius, Kudirka, Mairo
nis ir kiti Lietuvos galiūnai. Jų kū
nų nedengia šarvai, nors jie ir ne
panašūs į anuos senovės galiūnus,

tačiau jų dvasia tokia pat, tie pa
tys norai: duoti galutinį smūgį, tik 
ne kryžeiviams — jų senai jau ne
bėr, — bet Lietuvą slopinantiems 
priešams.

Nebėra ir šių didvyrių, jie atliko 
savo — Lietuva laisva. Jų vietoj 
stovi kiti, tęsia jų darbą. Ta pati 
dvasia, tie patys norai yra ir 
šiuose. Pr. E. Enskaitis.
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Naujos knygos.
Knyga, be abejo, yra geriausias žmo

gaus draugas. Gera knyga suteikia žmo
gui daug reikalingų ir naudingų žinių, 
šviečia jo protą, taurina sielą, skatina va
lią kilniems žygiams. Trumpai sakant, 
gera knyga turi didelės ugdomosios ga
lios. Todėl mokslus einančioji jaunuome
nė, o ypač skautai, turi mėgti knygą ir 
būti jos geri bičiuliai.

Kad skautai geriau galėtų orientuotis, 
kurias knygas pirmiausia skaityti, mes 
čia apie lietuvių kalba knygas tarsime 
savo trumpą nuomonę, iškelsime aikš
tėn jų gerumus bei blogumus.

Pirmiausia, mūsų nuomone, kiekvienas 
skautas turėtų perskaityti šiemet Vytau
to Didžiojo Komiteto lėšomis išleistus 
veikalus apie Vytautą Didįjį. Todėl mes 
nuo jų ir pradėsim naujų lietuviškų kny
gų apžvalgą.
VA. Vienuolis. RAŠTAI. VI knyga. 

KRYŽKELIAI. Romanas, Vytauto D. Ko
miteto Literatūrinio Konkurso jury spren
dimu pripažintas laimėjęs pirmąją vietą. 
Kaunas, 1932 m. 313 pusi. Kaina 3,50 lt.

Šiame istoriniame iš Vytauto Didžiojo 
žygių romane A. Vienuolis mums plačiai, 
išsiamiai ir gana įdomiai piešia vytauti- 
nių laikų Lietuvą. Šis romanas, gal būt, 
pilnai ir teisingai neatvaizduoja paties 
Vytauto, jo dvasios, charakterio, tačiau 
pati ano meto Lietuva, jos papročiai ga
na ryškūs. Veikalo fabula įdomiai ir in
triguojančiai sumegsta, vaizduojamieji 
asmens ryškūs. Gražiai šiame romane A. 
Vienuolis atvaizdavo Lietuvos gamtą, o 
ypač jos didžiuosius miškus.

Veikalo kalba taisyklinga, stilius 
sklandus. Tat visais atžvilgiais šis roma
nas rekomenduotinas jaunuomenei, kuri 
skaitys jį tokiu pat godumu, kaip ir Val
ter Skoto istorinius romanus. Tą romaną 
beskaitydami, mes geriau pažinsim savo 
garsiąją praeitį.

Sergijus Minclovas. DAiNA 
APIE SAKALĄ. Vytauto Didžiojo laikų 
istorinis romanas. Vytauto Didžiojo Ko
miteto literatūros konkurso jury nutari
mu šis veikalas pripažintas spausdiniinu 
Komiteto lėšomis. Kaunas, 1932 m. 209 
pusi. Kaina 3 lt.

A. Vienuolio aukščiau mūsų minėtasis 
veikalas yra istorinis buities romanas, o 
šis, S. Minclovo veikalas, istorinis nuo
tykių bei situacijų romanas. Todėl A. 
Vienuolio romane daugiau istorinės tie
sos, o S. Minclovo lakios fantazijos. Šiuo 
atžvilgiu S. Minclovo romanas yra labai 
patrauklus: pradėjęs jį skaityti, nebegali 
nuo jo atsitraukti nebaigęs ligi galo. Čia 
be galo daug įdomių ir šiurpulingų nuo
tykių, pav., Vytauto iš kalėjimo išvada
vimas, paslėpto lobio ieškojimas, Biru
tės ieškojimas, vilkų užpuolimas ir k,

Vytauto, jo žmonos, dukters, kuni
gaikščio Jurgio ir kitų charakteriai nu
piešti stipriomis ir ryškiomis spalvomis. 
Tiek S. Minclovo vaizduojamuos lietu
viuos, tiek pačioj Lietuvos gamtoj jau
čiama daug švelnumo, tylaus ilgesio ir 
liūdesio. Ir pats Vytautas, gal būt, jau 
per švelnus, tėviškas. Jį istorijos šalti
niai mums kiek kitokį piešia. Tačiau tie 
maži nukrypimai nuo istorinės tiesos ro
mano vertės nė kiek nemažina.

Stasys Laucius. VYTAUTO 
KARŽYGIAI. Poema. Kaunas, 1932 m. 
112 pusi. Kaina 2 lt.

REDAKCIJOS LAIŠKAI.

Delta, Zarasuos. Jei kalbamas verti
mas tiktų, į klausimą turime atsakyti tei
giamai.

Mok. V. Mrs. Dėkojame. Įdėsime.
A. Žalvytis. Veikalėlio „Pasiilgę lais

vės“ negalime sunaudoti. Juk jis perdaug 
dirbtinas ir, be to, labai žiaurus. Žmogaus, 
kad ir priešo, gyvybė yra brangi. Lietu
viai skautai turi ir riteriškesnį kelią, ku
rį ir T. galėtum gal kitam dalykėly mū
sų skaitytojams patiekti.

Mok. L Čieska. Atsiųstus dalykėlius 
spausdinsime. Esperanto kalba mūsų 
skautai turėtų labiau domėtis. Dėl vietos 
stokos, prašom kuo trumpiausiai rašyti.

D. Kukenys-Berželis. Apysakaitę 
„Dievui garbė, artimui pagalba“ galėsi
me įdėti kada bus ugniagesių savaitė. 
Dėkui.

Kar. Vaikas. „Liūdinčiai sesei“ ir „Ma
no daina“ gavome. Ačiū.

Al. Jančauskaitė. Dėkojam. Kada įdė
sime.

J. Sodaitis. Susirašinėjimo reikalu de
dama. „Jis atrišo mazgelį"... nespaus
dinsime.

P, Sirgedas. „Aleksandro Makedonie
čio jaunystę“ įdėsime vėliau. Visumet 
atsiunti įdomios „Sk. Aido" skaitytojams 
medžiagos. Ką-ne-ką dedam jau į šį nr. 
Dėkui.

Šis veikalas taip pat išspausdintas 
Vytauto Didžiojo Komiteto lėšomis. Ja
me St. Laucius vaizduoja mylinčius, kerš
taujančius ir kariaujančius Vytauto kar
žygius. Autorius visa tai vaizduoja labai 
paprastai, kukliai, be jokių prašmatny
bių. Išlepintam skaitytojui, žinoma, ši pa
prastutė savo turiniu ir stilium poema 
nepatiks, bet šiaip jau eilinis knygų mė
gėjas ir jaunuomenė ją mielai skaitys.

Lengvas, maironiškas stilius (palygink 
su Maironio Čičinsko balade) taip pat 
jaunuomenei patiks. Pav.:

Grindys ąžuolo sutrinko, 
Po kojelių žemė linko;
Metę rūpesčius į šalį,
Šoka trypia, kas tik gali. (22 psl.).

Vytautas Bičiūnas. ŽALGIRIS. 
5-ių veiksmų istoriška drama. Kaunas, 
1932 -m. 195 pusi. Kaina 2 lt. 50 cnt.

Tai, rodos, pats silpniausias Vytauto 
Didžiojo Komiteto lėšomis išleistas vei
kalas. Nei čia dramatiškam veikalui rei
kalingo veiksmo, nei charakterių, nei +u- 
rinio, nei, pagaliau, stiliaus. Kalbos ir 
kalbos. Jei šis veikalas ir skaitytina-, tai 
tik todėl, kad jame doroviniu atžvilgiu 
nieko blogo. Tačiau menišku atžvilgiu jis 
visai nevykęs.

Kalbėdami apie Vytautinę literatūrą, 
negalime pamiršti ir B. Sruogos veikalo 
MILŽINO PAUNKSMĖ. Trilogiška isto
rijos kronika 3 veiksmai, 9 paveikslai. 
Kaunas, 1932 m. 176 pusi. Kaina 5 lt.

Šio veikalo Vytauto Didžiojo Komite
tas neleido dėl jo perdėtos tendencijos. 
Vytauto laikų bajorai, o ypač lenkai, B. 
Sruogos atvaizduoti per daug jau tamsiai, 
neigiamai. Šiaip jau menišku, ne istoriškos 
tiesos, atžvilgiu šis veikalas gana vykęs.

Matome, jog Vytauto Didžiojo Komi
teto literatūros konkurso dėka mūsų Vy- 
tautinė literatūra žymiai padidėjo. Dabar 
pažvelkim į kitokią mūsų literatūrą.

J. Paukštelis. NAŠLĖS VAIKAS. 
Romanas. Kaunas, 1932 m. 264 pusi. Ka;- 
na 4 lt.

Šis romanas vaizduoja Lietuvą di
džiojo karo ir vokiečių okupacijos metu. 
Veikalui psichologišku ir menišku atžvil
giu būtų galima šio to prikišti. Tačiau 
dėl savo gražios idėjos — našlaičio ver
žimasis mokslan — šis romanas jaunuo-

Prašau ramiai!

ĮDOMI SPECIALYBĖ.
Čekų skautai turi tarp kitų specialy

bių vieną ypatingai įdomią. Jos ženkliu
ke yra atvaizduotos trys sukryžiuotos 
plunksnos. Norint įsigyti šią specialybę, 
reikia: vieną dieną nieko nevalgyti, antrą 
dieną nieko nekalbėti ir trečią d.eną 
nebūti niekeno pamatytu. Tokia specia
lybė, kurią galima įsigyti tik miške gy
venant. Šiaip pasižiūrėjus atrodo, kad tai 
labai paprasta, „nieko ypatingo“. Tikru
moje gi kandidatui reikia parodyti gan 
daug valios stiprumo, pasiryžimo ir at
kaklumo. Pasakysite, kad trims dienoms 
visada galima rasti atkaklumo. Taip, bet 
jei kas nors norėtų kandidatui sutrukdyti, 
kiek tada reikia pastangų, gudrumo ir 
ištvermės, norint iš bandymo išeiti nu
galėtoju!

ANTPEČIŲ KILMĖ.
Kiekvienas mūsų skautų prie unifor

minių marškinių ar frenčo turi antpečius. 
Jums gali būti įdomu žinoti antpečių kil
mę. Antpečiais 1759 metais buvo pa
keistas mažas maišelis, kurį nešiodavo 
ant peties anų metų kareiviai, kad į jį 
atremtų tais laikais labai sunkų šautuvą. 
Greitu laiku antpečiai paplito visoje ka
riuomenėje ir tapo neatskiriama kariškio 
uniformos dalis. Ant antpečių pradėta 
žymėti kariškių laipsniai. Skautiškoje 
uniformoje antpečiai tarnauja daugiausia 
tam, kad, juos atsegus, prie jų būtų gali
ma prisegti užverstas rankoves.

menei rekomenduotinas. Ir reikia many
ti, jog jai jis yra mielas, nes piešia jai 
labai artimus dalykus: gimnazijos moki
nių gyvenimą, svajones, meilę ir t. t.

A. Skripkauskas. ROMANAS 
BE MOTERS. Epizodas iš didžiojo ka~o 
laikų. Šiauliai, 1932 m. 210 pusi. Kaina 
2 lt. 40 cnt.

A, Skripkauskas taip pat bando di
džiojo karo laikus vaizduoti, tačiau jam 
šis darbas nesisekė. Matyt, norėjo visa 
tai prašmatniai atvaizduoti, ir iš viso +o 
išėjo vieni niekai. O, tokiems niekams 
skaityti, gaila brangaus laiko.

A. Dangerutis.
D. Ai. d ūlis GIMTINĖS GARSAI 

^(dainos su gaidomis): 1. Motinos šird's.
2. Elegija.

Didysis Lietuvos Kunigaikštis Kęstutis 
1382 —1932. D. L. K. Kęstučio 550 m. 
sukaktuvėms paminėti. Liet, šaulių są
jungos leidinys. Kaunas, 1932 m. Kaina 
1,50 lt. 80 pslp.

Viktoras Kropas, Lampeaa. 
Brazilijos banditų karaliaus nuotykiai. 
Iši?ido J. D. 160 pusi. Kaina 2,20 lit. 
Kaunas, 1932 m.Leidžia Lietuvos Skautų Sąjungą. Redaktorius Ant. Sauiaitis.
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Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas,

KONKURSO UŽDAVINIAI. 
Užd. nr. 136. 

Tom-mixo iš Šančių.

Į dešinę pusę, praleisdami vienodų 
raidžių skaičių, perskaitykit skautams ži" 
nomus žodžius. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 137.
A. Dociaus iš Kėdainių.

Išpiaustykit didžiąsias raides ir sude
kit „giminę”. Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 138.
J. Petraškevičiaus iš Panevėžio.

Po Europą paskraidyk, 
Upės vardą užrašyk; 
Vieną raidę jam pridėk, 
Lauko augalą regėk. 
Jei pradžioj raidę dar pridėsi, 
Tai gėrimą tu turėsi; 
Dar jei raidę prirašysi — 
Valstybės sostinę matysi. 
Bet jei dar daugiau norėtum — 
Truputį pagalvojęs
Skiemenį pradžioj pridėtum — 
Visiems naudingą tepalą turėtum.

Užd. vert. 2 tašk.

išeitų po lygiai. Užd. vert. 3 tašk.
Užd. nr. 140.

J. Būgos iš Kauno.
Šarada.

Kas' Lietuvoj paskutinis,
Tas Anglijoj pirmutinis?

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 141.

A. Limonto iš Telšių.
Šarada.

Kai pakelti ką reikės, 
Nepamirši tu manęs.

• Jei laikotarpį pridėsi, 
Teatre būdamas girdėsi.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 142.

J. Gutmano iš Kauno.
Tš šių duotų skaičių: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 0 sudarykit aritmetikos veiksmų 
pagalba 1000. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 143.
J. Antano iš Mažeikių.

Šarada.
,,Še‘‘ ir geismą pridėk,
Jį pridėjęs jau balsą girdėk, 

Užd. vert. 1 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 127.

1) Augustino, 2) lietuvis, 3) geležis, 4) 
inkaro, 5) rūmas, 6) dėdė, 7) auk, 8) su.

Iš pirmų raidžių išeina: „Algirdas”.
Užd. nr. 128.

1) Saulė, 2) karvė, 3) antis, 4) urvas, 
5) taurė, 6) alyva, 7) silkė.

Iš pirmų raidžių išeina: „Skautas”, 
Užd. nr. 129.

1) Auksas, 2) uraganas, 3) Sudanas, 4) 
topolis, 5) Romualdas, 6) inkaras, 7) ja
ponas, 8) artistas.

Pirmosios žodžių raidės sudaro — 
„Austrija”,

Užd, nr. 130.
1) Kinietis, 2) kurmis, 3) kirvis, 4) ba

landis, 5) Krekenava, 6) Danija, 7) elks- 
nis. 8) vėliava, 9) kuoka.

Vietoj taškų gaunam patarimą: „Nie
kur ir niekada nesivėluok”.

Užd. nr. 131.
Gulsčiai: 1) tarakonas.
Stačiai: 1) tuštuma, 2) rabinas, 3) kar- 

bitas, 4) nuomonė, 5) Simonas.
Užd. nr. 132.

Aviena, Viena, iena.
Užd. nr. 133.
Grikis, rikis.
Užd. nr. 134.

Matas, amatas, pamatas.
Užd. nr. 135.

Vitrina, citrina.

UŽ SPRENDIMUS GAVO:
18 taškų: v. p. Alf. Pliauskys, M. Ja

sevičius, G. Orentas, Mangaila, Aukso 
Apyrankė, L. Gavėnas, J. Petraškevi

čius, J. Būga, V. Saladžius, Šokinėjanti 
Stirna, Vyt. Norkus, P. Gelžinis, J. Va
lakas, V. -Šalna, K. Rudulis, Murziukas, 
B. Liutkevičius, O. Grenertas, S. Liutke
vičius, V. Kurminskas, V. Katarskis, Liū
to Galva, vyr, pusk. M. Antaniškis, V. 
Ružancovaitė, K. Peteris, Vaiduoklis, A. 
Limontas, J. Karosas, T. Aleškavičius, M. 
Jesaitis, Klišius, Lotosas, Any-Vas, El- 
žiras iš K. P. V. M., J. Klimavičius, V. 
Slavinskas, Tyroji širdis, Tom-mix, Šarū
nas, Vytenis, Pilypas iš Kanapių, S. Pet
rauskas, Tyroji Širdis (dar slap, nepakei
tei, A. A.); Erelio Galva, S. Jameikis, S. 
Kimeris, V. Jurgelis, J. Jurgelis, K. Jur
gelis, K. Dilius, A. Senkus, J. Šileris, V. 
Pileckis,

16 taškų: Patašonas, B. Sipavičius, B. 
Lukštaitė, E. Braziulevičiūtė, J. Miliū- 
naitė, Miksas, P. Gelžinis, Gella-Bela, 
Any-Vas, A, Docius, G. Kalkevičiūtė, J. 
Liebionska, Gella-Bela, G, Kalkevičiūtė, 
Mačiulis, D. Povilanytė,

14 taškų: Juodasis Aras, M. Milaševi
čius, V. Aniulis, P, Krasnickas.

13 taškų: T. Krūminis.
12 taškų: E. Martyšius, V. Matulaitis.
10 taškų: Birutė iš Šiaulių.
8 taškus: A. Astramskaitė.
6 taškus: Stasė P-tė.

PRANEŠIMAI:
Visiems: prie slapyvardžių rašykit ir 

pavardes. „Sk. A.“ 20 nr. po užd. nr, 
128 turėjo būti pažymėta, kad jį sugalvo
jo ir atsiuntė L. Sokolovas iš Kriukių.

Miksui: Uždavinių sprendimus bei 
galvosūkius reikia rašyti vienoje lapo 
pusėje; sąlygų rašyti nereikia. Tai pri
klauso nuo vietinio pašto, ten ir pasi
klausk. ,

Uždavinių sprendimus siųsti iki š. m. 
lapkr. m. 9 d.

Skautų radio.
Kiekvieną sekmadienį 16 v. 50 

m. Valstybės Radiofone daromos 
skautų radio sueigos (kuriuo metu 
sueigos įvyksta, tiksliai galima su
žinoti visuose laikraščiuose, kur 
skelbiama radiofono programos). 
Skautų sueigų programas sudaro: 
pašnekesiai, vaidinimai, deklama
cijos, dainos, vidaus ir užsienių 
skautų gyvenimo kronikos ir k. 
Kurį nors sueigos programos punk
tų parengę gali išpildyti ne tik 
Kauno, bet ir provincijos skautai. 
Tik rašytą programos išdėstymą 
reikia pranešti 2 sav. iš anksto. 
(Adr. Radio sueigų ved. Vyr. Šta
bas).

Skautai, klausykite savo radio 
sueigų!

..VILNIAUS” sp. Kaune, Nepriklausomybes aikštė 4. Tel. 776. Karo cenzūros leista.
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