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Kaunas, telef. 40-71
Nepriklausomybės aikštė 4

• Kaštuoja metams — 6 lt, 
paskiras nr. 60 et.

Iliustruotas Lietuvos skautų ir skaučių laikraštis

Iš maišų g^wenimo
UKMERGĖ ŠNEKA...

Per dvi dieni — 400 klm. Krašto pa
žinimo tikslu, vand. sk. L. Morkūnas ir 
v. skilt. A. Umbrasas per dvi dienas dvi
račiais padarė ekskursiją į pafrontę marš
rutu: Ukmergė — Pašilė — Širvintos — 
Musninkai — Kernavą — Porai -— Šir
vintos — Zibalai — Šašuoliai — Šašuolė- 
liai — Giedraičiai — Dubingiai — Biju
tiškis — Malėtai — Videniškiai — Želva 
— Liduokiai — Vidiškis — Ukmergė. 
Apžiūrėjo nepr. kovų vietoves, adm. li
niją, užsilikusius apkasus.

Prisijungė muziejus. Prie Ukmergės 
skautų muziejaus prisijungė apskrities 
mokytojų pedagoginis muziejus, kur yra 
įdomios pinigų ir akmenukų kolekcijos.

V. sklt. A. Umbr.
Tuntas turi orkestrą. 1 p. p. vadui 4r 

muzikantų komandos kapelmeistriui lei
dus, į skautus įsirašė penki auklėtiniai iš 
pulko muzikantų komandos. Visi jie pri
skirti prie I D. L. K. „Vytauto“ dr-vės. 
Iš šių penkių muzikantų sudarytas skautų 
orkestras. Pradžia yra — reikalingas tę
sinys. Bijūnas.

Turi laivą. Vandens skautų D. L. K. 
„Vytenio“ dr-vė įsigijo šešiairklį laivą. 
Laivo įsigijimas pakėlė skautų nuotaiką.

Vandens skautai pradėjo išnuomoti 
baidares. Miestiečiai, pamėgdami šį spor
tą, mielai nuomoja. Vienos valandos va- 
žinėjimasis kaštuoja 60 cnt. Iš tų pinigų 
manoma duoti pašalpų neturtingiems van
dens skautams, vykstantiems į stovyklą.

Bijūnas.

BIRŽAI TAIP PAT NETYLI...
Vilkiukai stovyklauja. Biržų tunto vil

kiukų ir paukštyčių stovykla jau įvyko. 
Puikus dalykas ir idiliška stovykla: lie
tus lyja, palapinių nėra. Valgyt verda- 
mės pas ūkininką, po plačiašakėmis eglė
mis prie laužo dainuojam ir vaidinam pa
kilusia nuotaika. Juk kas gali pagadinti 
skautišką nuotaiką, kurią kelia jaunystės 
jėgos ir skautiška dvasia! Stovykla visi 
patenkinti, nors buvome šlapi, it ančiukai.

Paparčio žiedo ieškojimas. Prieš Jo
nines biržiečiai ieškojo paparčio žiedo. 
Ale ir rado! Rado, tikra tiesa. Tai buvo 
stebuklingas vakaras. Visi skautai išėjom 
į mišką. Sukūrėm laužą, įdomų, patrau
kiantį. 12 valandą nakties visi „virtom" 
raganomis ir burtininkais. Įvairios šmėk
los pradėjo lysti prie laužo. Oho, kad bū
tumėt matę ir jūs, broliai žemaičiai, — 
būtų ir jus baimė surakinusi. Burrr! Pa
parčio žiedas tada pražydo saldainių pa
vidalu. Ir rado jį miesto skautė živilietė. 
Grįžom rytą su pakilusia nuotaika, nes 
toks šv. Jono sutikimas visus sujudino.

Ramutis.

DAR VIENAS RĖMĖJŲ SKYRIUS.
Giedraičiuose birželio mėn. 11 d. įvy

ko steigiamasis sk. remti dr-jos skyriaus 
susirinkimas. Narių įsirašė 15. Valdybon 
išrinkti: mok. A. Juškevičius — pirminin
ku, mok. L. Miltenaitė — sekretoriumi ir 
p. M. Valeika — iždininku. Skvrius jau 
spėjo suteikti gražią paramą „Geležinio 
Vilko“ dr-vei, išvykusiai į tunto stovyklą 
ties Kernave. Sk. vyt.

Mylimai Sesutei

Gražinai Blynaitei, 
gilaus liūdesio valandoje — netekus 
Brangaus Tėvelio — reiškiame nuošir
džiausią užuojautą ir drauge liūdime.

// Mirgoš draugovės 
draugininke ir skautės.

■SKESBEHSnsaBBHBanEB&B

„Skautų Aido“ konkursas.
Kelionė Lietuvos vandens keliais.

Š. m. Skautų Aido Nr. 4 — 6 išspaus
dinti trumpi mūsų vandens kelių aprašy
mai, vandens turizmui ir krašto pažin.- 
mui paskatinti ir palengvinti. Neseniai 
Skautų Aidas išleido prof. Stepono 
Kolupailos knygutę. Ragindama sa
vo skaitytojus prisidėti prie naudingų ir 
įdomių vandens kelionių, Skautų Aido 
redakcija skelbia šį konkursą su premi
jomis laimėtojams.

KONKURSO SĄLYGOS.

1, Konkurse gali dalyvauti visi Lie
tuvos piliečiai, be amžiaus, lyties ir tau
tybės skirtumo, kurie iki š. m. rugsėjo 
1 d. atliks savo jėgomis (valtimi ar bai
dare) kelionę mūsų vandens keliais (vie
nu ar įvairiais), paskirai ar drauge su ki
tais asmenimis, ir aprašys tą kelionę.

2. Keliaujant nesirūpinama rekordais, 
bet sustojama visose įdomiose vietose, 
ieškoma naujų reginių, tipiškų trobų, 
žmonių, tikrinami žemėlapiai, aprašymai, 

vietovardžiai (ypač upių bei ežerų var
dai). Įdomesni matyti vaizdai ir daiktai 
fotografuojami ar nupiešiami,

3. Pradedant kelionę pranešama 
Skautų Aido redakcijai atviruku trum
pos žinios: a) keliautojų pavardės ir ki
tos žinios, b) susisiekimo priemonė, c) 
numatomas maršrutas. Tos žinios redak
cijoje laikomos paslapty.

4. Keliautojai veda „kelionės knygą“, 
kurioje gauna kiekvienoje vietoje, kur ga
lima, oficiališką pažymėjimą; tokį pažy
mėjimą gali daryti skautų organizacijos, 
pašto įstaigos (antspaudas su data), vals
čiaus valdybos, kitos įstaigos ir šiaip 
vietos gyventojai. Į „kelionės knygą” 
rašomas trumpas dienynas, atvykimo r 
išvykimo valandos, vietovardžiai, oras, 
nutrauktos fotografijos ar padaryti pie
šiniai, kelionės kilometražas, aprašymo 
pataisos ar papildymai, svarbesnieji nuo
tykiai.

5. Nevėliau š, m. rugsėjo m. 15 d. 
konkurso dalyviai pristato „Skautų Aido“ 
redakcijai „kelionės knygą", kurios ži
nių teisingumą patvirtina savo parašais, 
visas vykusias foto nuotraukas ir pieši
nius (po 1 egz.) ir trumpai bei sklandžiai 
parašytą savo kelionės apžvalgą.

6. Paskirta teisėjų komisija susipažins 
su patiektąja medžiaga ir pripažins už 
įdomiausią kelionę ir gyviausį aprašymą 
dvi svarbiausias premijas,. Skautų Aido 
redakcija skiria laimėtojams tokias gar
bės premijas: 1) dvivietę baidarę, 
vardu Skautų Aidas , 2) palapinę su

Skautų Aido vardu. Be šių premijų, 
žiūrint dalyvių skaičiaus, redakcija pa
skirs kitas dovanas knygomis.

7. Skautų Aido redakcijos išspaus
dins savo skiltyse geriausią kelionės ap-. 
rašymą su gražesnėmis fotografijomis, 
taip pat konkurso laimėtojų nuotrauką.

8. Konkurso dalyviams nedraudžiama 
savo nuotraukomis dalyvauti Lietuvos fo
to mėgėjų sąjungos paskelbtame konkur
se, bet neleidžiama skelbti, iki konkur
sui pasibaigus, savo aprašymų bei foto
grafijų spaudoje.

Ruošiamies tuoj plaukti.
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7 (112) nr. Kaunas, 1933 m. liepos men. XI metai

Ir suglaudė sparnus...
Žodis bejėgis, kai reikia atvaiz

duoti tą baisią gyvenimo tragedi
ją, kada negailestingas likimas pa
stato džiaugsmingo triumfo vietoj 
liūdną skausmą. Dabar trūksta žo
džių paminėti didingą įvykį, apie 
kurį kalbės per visus amžius Lie
tuvos istorija. Tai bus amžinai ne
užmirštama le
genda apie du 
lietuviškus sa
kalus, suglaudu
sius sparnus..

Kaip jūra ban- Į 
gavo Kauno 
aerodrome mi- j 
nių minios žmo
nių ir visų jų 
kalbas ir mintis i 
galima buvo su- J 
vesti į tris žo- ' 
džius: Darius, į 
Girėnas ir

Tamsus iš va
karų pusės dan
gus ir žaibų zig
zagai kurčiai at
siliepė kiekvie
no sieloj, bet 
vilties nepalau
žė, nes didis lie
tuvių didvyrių 
pasiryžimas at
rodė galingesnis 
už šalto Atlanto 
bangas. Kiek
vienas momen
tas virto ilgais 
laukimo me
tais, o narsių sakalų horizonte vis 
dar nematyti... Žinių daug ir kar
iu jokių žinių, nieko tikro, sustau
gia virš Kauno lėktuvo sirena, tu
rinti pranešti, kad lakūnai jau arti, 
susijaudinimui nėra ribų! Tuoj, 
tuoj bus. Bet... bėgo minutės, va-

Darius ir Girėnas — atlantiko didvyriai, prieš išskrendant

didžių žygių, tik jam likimas atima 
teisę jais pasidžiaugti... Ir kodėl, 
Viešpatie, nugalėjus milžinišką 
okeaną, atlikus tą žygį, kuriuo ste
bisi visas pasaulis, neleidai per
skristi ir to mažyčio slenksčio, už 
kurio tūkstančiai širdžių neramiai

landos. Minia ėmė nerimauti. Auš- 
la pasveikino budintį Kauną, o te
kanti saulė neapibėrė savo spin
duliais žydro lietuvių garbės sim
bolio — Lituanicos. Vadinas, 
Atlantikas priglaudė du didvyrių 
žemės sūnus.

Bet ne! Lietuviui lemta atlikti

plakė ir taip karštai troško išvysti 
vyrus, mūsų tautos pasididžiavi
mą? Bet, anot Maironio, Lietuva 
— šalis didvyrių, kur kapuos guli... 
Taigi ir šiems didvyriams tėvynė, 
kurios garbei jie pasiaukojo, tik 
kapais tegalėjo pasitarnauti. Bai- 
LU • Skristi tokion kelionėn ryžtasi 

tik dvasios mil
žinai. Savu lai
ku, kaip jau 
šioje vietoje bu
vo rašyta, visas 
pasaulis lenkėsi 
prieš plačių erd
vių erelį Lind- 
bergą, nugalėju
sį Atlantą. Bet 
mūsų tautos did
vyrių Dariaus ir 
Girėno žygis jau 
visoj kitoj švie
soj turėtų atro
dyti, turint gal
voje tas sąlygas, 
kuriose lakūnai 
turėjo skristi. 
Kai išskrendant 
Lindbergui ir 
per visą jo ke
lionę kiekvieną 
minutę jis buvo 
sekamas, kai 
Amerikos laivy
nas veik per vi
są okeaną išri
kiavo savo lai
vus, kai visi 
technikos ste
buklai buvo pa
naudoti skridi
mo sėkmingu
mui patikrinti 
— mūsų lakūnų

net išskridimo valandą buvo sun
ku nustatyti, jų aeroplanui niekas 
milijonų nekrovė, jų kelionės spe
cialiai niekas net nesekė, savo 
transatlantinėj L i t u a n i c o j la
kūnai net neturėjo to, ką paprasti 
susisiekimo orlaiviai šiandie turi

į Lietuvą.

LTSR va 1st 
respuh:« : nė 

H b
i
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Vyriausias Skautininkas skaito musų Šefo aktą, kuriuo a. a. Darius ir Girėnas 
apdovanojami skautų svastika.

— būtent, radio. O neturėjo to
dėl, kad tai kaštuotų apie 300.000 
litų! O visas lakūnų turtas, tai jų 
nežmoniškai tvirtas lietuviškas pa
siryžimas! Jaudinantį įspūdį daro 
laktas, kad štai po tos baisios ka
tastrofos prie lakūnų lavonų rasta 
viso jų turto tik keli doleriai,

Ar jūs manot, kad šiuos narsiuo
sius lakūnus, jei jie būtų laimingai 
pasiekę Kauną, čia būtų pinigais 
užpylę? Lietuva ne Amerika, mi
lijonieriais pasidarė turtingų ša
lių tokie vyrai, bet jais pasidaryti 
Lietuvos didvyriai Darius ir Girė
nas nemanė, nes visą darė tautos 
garbei—ne pinigai juos viliojo: už 
pinigus gyvybės savo nieks neau- 
koja.

Kodėl žuvo lakūnai, kodėl prie 
Soldeno ant kalnelio, žaliame 
ąžuolyne, buvo lemta sutikti mirtį 
narsiems sakalams, kodėl tenai į 
šypulius subirėjo Lituanica? 
Nežinia, Priežasčių dar neišaiški
no niekas, o jos juk turėjo būti, 
Benzino pristigo? — jo dar buvo 
sudužusio lėktuvo bake; paklydo?

— pasirodo, kad skrido taip tiks
liai, kaip geriau negalima; patys 
leidosi, manydami, kad čia lygi 
pieva? — tat ko jie taip smarkiai 
trenktųsi; mirties spindulių zoną 
užskrido? .., Duok, Dieve, kad 
laikas patarnautų teisingam prie
žasčių išaiškinimui! Dabar viena 
galima pasakyti — nescimus.

O kaip laukėme tų mūsų didvy
rių! Ir mūsų redakcijoj buvo su ne
kantrumu Jaukta, kad štai iš atvy
kusių didžio vardo lakūnų, per
skridusių tautos garbei Atlantą, 
gausime specialų interwiew (pasi
kalbėjimą) Lietuvos skautijai. Ir 
visos viltys veltui...

Lakūnų sulaukėme, bet tik tada, 
kai, maironiškai tariant, „verkė 
Lietuva didvyrių, jų neprikelia tė
vynė“ ... Soldeno kapų koplyčioj 
gulėjo lakūnų kūnai apsupti sve
timtaučių garbės sargyba, kurie, 
kad ir kartais nemėgdami sveti
mųjų, vis dėlto šiame atsitikime 
žemai lenkė galvą prieš didžiuo
sius lietuvių tautos vyrus. Paskui 
iš ten didžios minios ir valdžios 

žmonių išlydėti Deruluito lėktuvu 
atliko paskutinę savo oro kelionę, 
kuri, palyginti, buvo tokia jau 
trumputė. Prieš juos su pagarba 
lenkėsi ir dėjo vainikus Vokietija, 
viso pasaulio spauda rašė apie 
juos ilgiausius straipsnius, stebė
josi tų didžių patriotų nežmoniš
kai didžiu pasiryžimu, o laikinoji 
mūsų sostinė ir visa Lietuva suti
ko juos tokiu skausmu ir su to
kiom didžiom iškilmėm, kokių Lie
tuva ir Kaunas dar nebuvo matęs. 
Tokių laidotuvių verti mūsų did
vyriai, tai mažutis atspindis bega
linio dėkingumo ir meilės. Dalyva
vo jose visu nuoširdumu ir skau- 
tai-ės, šimtai vainikų buvo nešama 
prieš grabą ir čia matėsi daugybė 
juos nešančių skautų. Atsidėko
dama tėvynė per J, E. Respubli
kos Prezidentą dekoravo tautos 
didvyrius garbės ordinais, Šaulių 
S-ga savo žvaigžde, o mūsų Są
junga apdovanojo juos Svastika.

Tautos didvyriai visados jungia 
tautą, suburia ją į vieną židinį, kur 
vienos mintys, vieni troškimai. 
Taip ir dabar be pažiūrų skirtu
mo visa Lietuva, visa tauta pasi
juto vienodai tos baisios tragedi
jos prislėgta, visi vienodai verkia, 
visiems prieš akis nemirtingas 
pavyzdys pasiaukojimo tėvynei. 
Exempla trahunt (pavyzdžiai pa
traukia) — tikrai! Po to įvykio ne 
vieno lietuvio krūtinėj galingai su
plakė širdis, ne vieną užvaldė didis 
noras viską paaukoti, kaip anie 
didvyriai — Darius ir Girėnas, tė
vynės garbei, kad jų pasiaukojimo 
ir brangaus atminimo neužtemdy
tų joks šešėlis. Ir baigiant norėtų 
si pacituoti prof. J. A. Herbačiaus- 
ko mintį: „Jeigu ne savo kūnu, tai 
bent savo siela tauta privalo būti 
lėktuvu savo herojams skristi į 
tautos garbės Ameriką“.

Henr. Kelmas.

Lietuvos Skautų Sąjungos Šefo
Įsakymas Nr. 7.

Kaunas, 1933 m. liepos mėn. 17 d.

Pasiremiant Lietuvos Skautų Brolijos statuto §§ 
231 ir 233, Jungtinių Amerikos Valstybių lietuvius: 
Lietuvos kariuomenės atsargos aviacijos kapitoną 
Steponą Darių ir lakūną Stanislovą Girėną, kurie, 
pasiryžę kelti lietuvių tautos vardą, 1933 m. liepos 
mėn. 15 d. išlėkė su savo lėktuvu „Lituanica" iš New 
Yorko ir sėkmingai perskrido Atlanto vandenyną, 
bet liepos mėn. 17 d. apie 1 vai. ryto Vokietijoje, ties 
Soldino miesteliu, nebetoli, palyginti, nuo savo ke
lionės tikslo — mūsų laikinosios sostinės, Kauno, tra- 

gingai žuvo, parodydami lietuvių tautos jaunuome
nei, o ypač mums, skautams, gražų ir kilnų tėvynės 
meilės, pasiryžimo ir pasiaukojimo pavyzdį, — ap
dovanojami Lietuvos skautų garbės ženklu—svastika.

(Pas.) Vyr. Sktn. Dr. Alekna,
Šefo pavaduotojas ir Lietuvos Skautams Remti 

Draugijos Centro Valdybos Pirmininkas.

(Pas.) Pulk. Vyr. Sktn. J. Šarauskas, 
Vyriausias Skautininkas.
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/Apie Dariaus ir Girėno žygį...
Jie žuvo tėvynės garbei prie pat savo tikslo angos, bet jų pasiryžimas, jų dvasia mumyse gyva.
Jie savo drąsiu žygiu, savo krauju įrašė lietuvių tautos sielon didžių darbų troškimą. Jie ilgainiui sužadins 

tėvynės sūnus ne tik nugalėti oro erdves, bet paskatins atlikti ir kitus didžius darbus — atvaduoti mūsų kai
myno klasta užgrobtąsias mūsų žemes. Jūsų dvasia amžiais gyvens lietuvių tautos sieloje. Tegu būva Jums, kar
žygiai, lengva tėvynės žemė, kurią Jūs taip mylėjote ir kurios garbei paaukojote savo gyvybes.

Ministeris Pirmininkas Juozas Tūbelis.

Tauta iš žuvusiųjų lakūnų, lietuviškosios tvirtybės ugdytojų ir stiprintojų, gali daug ko pasimokyti, daug 
kur jais pasekti. Visų pirmiausia, darbštumo. Abudu karžygiai dirbo daug ir sunkiai, kad pramintų oru kelius 
į ten, kur jie vaikais būdami gėrėjosi skraidančiais paukšteliais. Jie dėl savo darbštumo patys pavirto galingais 
paukščiais, drąsiais ir pasiryžusiais. Už tatai mes juos laidojame karališkai, kunigaikštiškai. Gražesnių laido
tuvių laikinoji sostinė nematė. Kan. Penkauskas.

Savo pilnu meilės ir pa
siaukojimo žygiu, savo drąsu
mu ir pasiryžimu, per savo 
Auką, Jūs iškėlėte aukštai mū
sų Tautos Vardą. Ir už tai lie
tuvių tauta bus Jums amžinai 
dėkinga ir niekados neužmirš 
Jūsų — o iš Jūsų Aukos pasi
mokys kaip reikia mylėti tė
vynę ir dirbti jos garbei.

Inž. V. Vileišis.

Jūsų kaulai, gulėdami 
Lietuvos žemėje, nuolat mums 
primins, kad ir už Lietuvos sie
nų yra skaisčių sielų, didžių 
patriotų.

R. Skipitis.

'Nors žuvo galiūnai mūs-. Darius-Girėnas... 
Nežuvo jų darbas, nežuvo troškimai!
Iškėlė tėvynės garbingąjį vardą-. 
Lietuviai nūn perskrido didį Atlantą) 
Ne piktą didvyriams tos audros padarė
— Triumfą ir amžiną garbę iškėlė! 
Įamžino žygį nustebinta žemė,
Lieteviai lietuviams paženklino Kelią! 
Lietuviai* Už jūros mūs laukia tautiečiai)
— Sulauksim, kad broliai lankysis kasdieną, 
Kad skrisim praskintu keliu ir sakysim-. 
Tai Darius-Girėnas pirmieji parodė)... 
Nors žuvo galiūnai mūs Darius-Girėnas... 
Nežuvo jų darbas, nežuvo troškimai.

Vladas Švitrigaila.

Mūs gyvenimą lemia Aukščiausias. 
Mūsų motinos gimdo galiūnus. 
Mes lietuviškais žodžiais švelniausiais, 
Kol skambės jie, minėsim lakūnus)

Stasys Laucius.

Ne dėl paprasto smalsu
mo, ne dėl menkos tuštybės 'r 
ne iš didelio turtų pertekliaus 
pasirengėte savo žygiui. Jūsų 
troškimas buvo iškelti pasaulio 
akyse Lietuvos vardą, Jūsų iš
tekliai buvo daugiausia Jūsų 
pačių kruvino prakaito rūpes
čių vaisius.

Prof. Z. Žemaitis.

Garbė Jums, Didvyriai, kad 
Jūs parodėte, jog lietuvių tau
toje yra kilnių pasiryžėlių, ku
rie, reikalui ištikus, nebijo pa
aukoti ir savo gyvybės dėl Tė
vynės.

Pulk, Pundzevičius.

Kartais tenka mums ta skaudi pareiga atiduoti garbę herojiškam mūsų artimo veiksmui, suprasti, palyginti 
silpnai, jų pastangas padaryti herojišką žygį, kurio įvykdymas būtų juos išskyręs iš visų kitų tarpo. Tokia tai yra 
proga šiandien, kada mes susirinkome atiduoti paskutinę pagarbą tiems dviem, kurie ryžosi nugalėti gamtos pa
vojus ir mechaniškų daiktų netobulumus tam, kad galėtų atnešti garbę savo gimtam kraštui. Ką mes čia sakome, 
bus greitai pamiršta; ką jie padarė, pasiliks amžinai širdyse visų, kurie gerbia drąsą ir patriotizmo jausmus.

P. M. L, S t a f f o r d‘a s.

Atvykote į savo tėvų žemę, atvykote jos pasiilgę, atskridote oru — Tu, Dariau, brangus Broli, Šauly ir Klai
pėdos krašto vaduotojau, ir Tu, Girėnai, Garbingas Lietuvos Vyre! Atskridote Jūs, vykdydami didvyrišką žygį 
Lietuvių Tautos ir Valstybės garbei. Jūs pasiekėte savo tikslą pilnai, nes ne tik padėjote Lietuvių Tautos geni
jams vainiką ant žmonijos pažangos aukuro, bet padėjote ten ir savo lietuviškas galveles. Jūs dar kartą tuo pa
rodėte pasauliui ir mums patiems, kad Lietuvių Tauta tikrai yra rinktoji tauta, kad ji tikrai yra didvyrių žemė 
ir kad jos paskyrimas — duoti pavyzdį kitoms tautoms, garbingai klestėjant jų tarpe.

A. Žmuidzinavičius.

V Visi nusiimkite kepures prieš tuos du garbingu vardu. Visi nusiimkite kepures ir tegul nelieka Lietuvoje 
ir mūsų gyvenamose kolonijose nė vieno lietuvio, kuris nepagerbtų pirmųjų drąsuolių, pirmųjų tautiečių, okeano 
nugalėtojų. Jie žuvo, bet Jie garbingai žuvo, ir žuvo, kaipo nugalėtojai. Jie neatsiekė savo užbrėžto tikslo, bet 
Jie laimėjo. Jie laimėjo daugiau, negu būtų laimėję tikslo atsiekę. Jie nešė pas savo brolius šventą Prometėjaus ugnį 
— savo Tėvynei garbę. Nešė Jie ją iš tolimųjų kraštų, iš už jūrių marių, iš už okeanų, į savo protėvių kraštą, iš 
kurio prieš dvidešimts - trisdešimts metų šliaužte iššliaužė žeme. Iššliaužė jie maskolių raudonsiūlių genami, vo
kiečių žandaro kamantinėjami, įkyraus agento - lupiko lydimi ir kaip gyvuliai, neretai ir su gyvuliais vežami į tą 
laisvės šalį, kurioje jau tada Prometėjaus ugnis švietė. Dabar grįžo Jie atgal garbingi, turtingi, laisvi, išmoks
linti... Grįžo kaipo laisvi žmonės, kaipo garbingi laukiami tautiečiai. Grįžo ne tais pačiais purvinais žemės keliais, 
kuriais buvo išvykę, o padangėmis, per jūrių marių platybes, per okeano neišmatuotus plotus, per žemės 
slėnius, lygumas, kalnynus... A. Vienuolis.

Jūs mokėjote nugalėti visus sunkumus, sudėjote visą savo paskutinį turtą ir statėte į didelį pavojų savo 
gyvybes tam, kad išgarsintumėte visame pasaulyje savo brangią Tėvynę. Pagaliau, žiaurus likimas pareikalavo 
iš Jūsų paskutinės aukos — Jūsų gyvybės. Inž. K, Bulota.

Jūsų vardai dar ilgai švies pavyzdžiu mūsų būsimiems jauniems oro didvyriams, kurie gal bus laimingesni 
ir kuriems gal bus lemta, nugalėjus visas kliūtis ir stichijas, pasidžiaugti savo darbų vaisiais.

Inž. Graurogkas.

5



Mes jurą mylėjom —
jūroj galvas padėjom.

1924 m. Klaipėdoje įsikūrė jūrų skau
tai — budžiai. Šiuo lietuvišku terminu 
juos pavadino Dr. Vidūnas, kuris tą var
dą analogiškai išvedė iš skautų šūkio 
b u d ė k 1

1926 m. birželio mėn. gen. Nagevi
čiaus, gen. Daukanto, inž. Rėklaičio ir 
kt. pastangomis, iš Lietuvos moterų tau
tiniam laivynui remti draugijos buvo gau
ta paskola, už kurią buvo įgytas pirmas 
Klaipėdos skautams jūrlaivis. Klaipėdos

Ir štai, po dviejų mėnesių intensyvaus 
darbo, laivas atrodė, lyg naujas. Dabar 
jis, visų nustebimui, laivo kap. Plonai- 
čiui vadovaujant, jaunų skautų valdomas 
drąsiai raižė Kuršių marių bangas, susto
damas tai Juodkrantėj, tai Nidoj. Bet 
jaunieji jūrininkai nepasitenkino vien 
Kuršių marėmis. Jie treniravosi, grūdi
nosi didesniems žygiams. Tų pat metų 
spalių mėn. jau matome pasiruošusį į pir
mąją savo didesnę kelionę. Gražiai pa

štais metais Klaipėdos jūros skautai 
vėl jau iš pavasario ėmė tvarkyti BUDĮ. 
Kadangi rugpiūčio mėn. laukiama bran
gaus skautams svečio, pirmojo skauto ir 
viso pasaulio skautų šefo lordo Baden 
Powellio, tai laivo tvarkymas buvo ka
pitalinio remonto pobūdžio.

Buvo statoma nauji bortai, jutas, kli
veris, iš dalies denis, kajutės ir motoras. 
Laivas perdažytas, daug dalių pakeista 
naujomis. Šiaip išviršinis remontas buvo

juros budžiai laivą „pakrikštijo“ vardu 
BUDYS.

Budys — 14 mtr. ilgio, 4,20 pločio, 75 
kv. mtr. būrių ir 20 P. S. jėgų motoras, 
kuriuo vidutiniškai galima buvo plaukti 
6 jūrų mylias (11 klm.) per valandą.

Prieš nuperkant laivas buvo labai ap
leistas. Ištisus metus jis stovėjo uoste be 
savininko, užplombuotas ir uždarytas. 
Perėmus jį skautams, reikėjo daug dirbti, 
taisyti, kad galėtų naudoti. Čia 
skautai įdėjo daug nuoširdaus darbo. At
liekamas nuo tiesioginio darbo valandas 
aukavo Budžio tvarkymui.

Budys plaukia.

sipuošęs, Budys aukštai iškėlė trispalvę 
tautinę vėliavą skautiškoms vėliavoms 
asistuojant, išplaukė į atvirą jūrą pas kai
myninius skautus latvius Liepojun. Pa
žymėtina, kad tokių kelionių buvo ne 
viena. Kiekvienais metais jūros skautai 
jau iš pavasario imdavo Budį tvarkyti, 
dažyti, gražinti.

Laivu „Budys“ padarytos šios kelio
nės;

1927 m. Klaipėda — Visby —- Palanga
— Nida — Kintai — Juodkrantė ir bendri 
pratimai jūroje. Viso: 960 jūrmylių*),

1928 m. Klaipėda — Ronehamn — Ko
penhaga (Ronne — Borgholmo sala — 
Kopenhaga — Helzingor — Helzingborg)
— Liepoja — Juodkrantė —- Nida ir ben
dri pratimai jūroje. Viso 1500 jm,

1929 m, Klaipėda — Visby — Liepo
ja — Karaliaučius — Nida — Juodkrantė 
ir bendri pratimai jūroje. Viso 1290 jm.

1930, V. D., metais. Klaipėda — Nida
— Juodkrantė — Kintai ir bendri prati
mai jūroje. Viso 600 jm.

1931 m. Klaipėda — Piliau — Danzig
— Ryga — Liepoja — Palanga — Juod
krantė ir bendri pratimai jūroje. Viso 
1388 jm.

1932 m. Buvo daromas didesnis re
montas. Plaukinėta po Kuršių mares ir 
daryta dideli pratimai jūroje.

Kaip matome, BUDYS buvo labai 
reikšmingas skautams, mūsų sąjungai ir 
Lietuvai.

*) Jūrmylė (jm.) — maždaug 1,8 klm. 

užbaigtas, tik motoras galutinai dar ne
sutvarkytas.

Skautai, matydami, kad motoro grei
tai sutaisyti nepavyks, veržėsi į jūrą, pa
siryžę išplaukti be tinkamai veikiančio 
motoro ir laukė palankaus vėjo.

Š. m. liepos 15 d., pastebėję palan
kias oro sąlygas, apie 2 vai., padedami 
uosto v-bos darbinio laivo, išplaukė iš 
uosto į Liepojų.

Locų laivas paėmė Budį ant buksiro 
ir buksiravo ligi pradžios pietų molo. Vė
liau Budys pakėlė bures ir atleidus ėmė 
pats plaukti. Vėjas buvo S.W.W. apie 5 
balų stiprumo. Reiškia, bangos mušės į 
šiaurės molą, o BUDŽIUI buvo tiesiog iš 
seno.

Vandens srovė Klaipėdos uoste taip 
pat teka į šiaurės molą. Tokiu būdu Bu
dys plaukdamas neturėjo jėgos veržtis 
pirmyn. O kada nėra jėgos ir vairas ne
daug ką padeda. Tokiai padėčiai esant, 
Budys palengva slinkdamas pirmyn drei
favo šiaurės molo link. Likus maždaug 
per 50 m. iki išėjimo į jūrą, Budys stai
ga buvo pagautas didelės lūžtančios ban
gos ir nublokštas į šoną apie 15 metrų 
molo pusėn. Čia jis užšoko ant akmenų, 
kurių yra priversta labai daug šiaurės 
molo sutvirtinimui. Pavojus čia pat. Lai
vo kapitonas, Krištupaitis, davė komandą 
užsidėti gelbėjimo juostas. Visi vykdė ko
mandą. Tik pats kapitonas ir vairininkas 
j. skautas Bučys sąžiningai tęsė vaira
vimo pareigas ir nesijudino iš vietos

Dar lūžo viena smarki banga ir skau
tą Šidlauską, besirišantį gelbėjimo
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Klaipėdos jurų skautų, kartu su musų Bu
džiu žuvusių,
a. a. Amulevičiaus, Jasiukevičiaus 

ir Šidlausko
tėvams, artimiesiems ir giminėms reiškiame 
širdingą skautišką užuojautą.

Vyriausias Skautų Štabas 
ir

Klaipėdos raj. tuntas.

Tragingai žuvus Klaipėdos jurų skautams 
budžiams:

a. a. Šidlauskui, Amulevičiui ir 
Jasiukevičiui,

jų tėvams ir giminėms reiškiame gilią užuo
jautą.

Lietuvos Moterų Tautiniam
Laivynui Remti Sąjunga. 

_________________________________________

juostą, staiga nubloškė į jūrą ant akme
nų... Skautai Jasiukevičius ir 
Amulevičius, pagauti panikos, šoko 
į jūros pusę. Bet čia jie taip pat buvo 
pagauti lūžtančios bangos ir tiesiog pa
nardinti.

Su šia trečia banga Budys buvo dar 
aukščiau ant akmenų užmestas ir per
laužtas. Likusieji 10 skautų stovėjo ant 
juto ir laukė komandos. Duota komanda 
„gelbėtis“. Skautai vienas po kito greit 
šoko molo link ir kapstėsi kraštan. Kai 
kurie jų greitai buvo bangų užnešti ant 
molo. Tik skautai Maskaliūnas, Bučys ir 
Saibutis buvo bangos nutraukti nuo ak
menų atgal į verdanti vandeni ir beveik 
panardinti po Budžiu. Bet vėliau kita 
banga vėl bloškė juos molo link ir čia 
Bučys ir Saibutis laimingai priplaukė 
kraštą ir užlipo ant akmenų, tiktai Mas
kaliūnas buvo traukiamas į jūrą atgal. 
Tuomet j. skautas Guščauskas, kuris bu
vo jau ant molo, šoko atgal i jūrą, pa
griebė Maskaliūną ir bangų plakamas vie
na ranka laikėsi už akmens, o kita laikė 
savo nelaimės broli, kuris jau gerokai 
buvo nusilpnėjęs. Kiti ant kranto esan
tieji skautai greitai nusiėmė savo šlaoius 
rūbus ir surišę lyg i virvę padavė Guš- 
čauskui. Gušč. greit nutvėrė „virvę“ ir 
viena ranka laikydamasis tos. kita svie
dė sukruvinta ir apsvaigusi skautą Mas
kaliūną i kraštą.

Tuo laiku bangos baigė daužyti mūsų 
brangųjį Budi. Bet laivo kapitonas visai 
nė nemanė gelbėtis. Jis ramiai stovėjo 
ant irstančio grimzdančio laivo. Tik i- 
sk. Saibutis užšoko ant laivo ir nutemoė 
kapitoną, Išsigelbėiusieii kits kita svei
kino ir liūdnom akim ieškojo pirmųjų tri- 
iu brolių. Tačiau niekur iv nematė... Ban
gos siuto ir kvatodamos baigė aižvti laiv.a.

Greit liūdna žinia aplėkė Klaipėdos 
miestą. Į iwkio vieta atvyko uosto ir 
noliciios valdininkai. Vedama kvota, aiš
kinama nelaimės priežastis.

Netrukus ši liūdna žinia pasiekė ir 
Kauną. Ir EI t a savo nuolatinėje tarny
boje apie įvyki paskelbė. Tik pirmoji 
žinia perduota klaidingai. Skautai patvs 
kits kita, kaip aukščiau rašyta, išsigel
bėto. Jokie žvejai nepadėjo: nes jų ten 
nebuvo.

Ta pat dieną į Klaipėda išvyko ir Vy
riausias Skautininkas J. Šarauskas.

Liepos 17 d. įvyko surastojo lavono j. 
sk. V. Šidlausko laidotuvės ir nerastųjų 
skautu Jesiukevičiaus ir Amulevičiaus 
jūrininkiškas pagerbimas.

Į Klaipėdą nuvyko vyr. skautų štabo 
ir kitų vienetų atstovai. Uoste laukė nu
liūdusi Budžio įgula ir žuvusiųjų giminės.

18 vai. į uostą atvyko uosto direkto
rius inž, Visockis. Prislėgta nuotaiką 

drumstė visų veidus ir spaudė ašaras. 
Daug sužeistų išsigelbėjusių skautų at
vyko atiduoti paskutinę pagarbą savo 
įgulos broliams, su kuriais drauge ne kar
tą plaukė, vykdė komandas.

Suūžia du motorlaiviai. Į vieną įlipa 
inž. Visockis, štabo atstovai, sktn. Kuku
tis ir žuvusiųjų giminės. Į kitą — Budžio 
įgula. Motorlaiviai skriodžia bangas — 
veržiasi pirmyn, ten, kur įvyko nelaimė, 
kur žuvo mūsų jauni budžiai, kur sudužo 
Budys.

Komanda: Lėčiau!... Švilpukas. Žuvu
sius brolius jūros būdžius gerbk! Didysis 
saliutas antspaudavo liūdnąjį momentą.

Išslydo iš rankų geležinių ąžuolo la
pų vainikas ir inkaro traukiamas grimz
do dugnan, nusinešdamas amžiams liū
dinčios Skautų Sąjungos šiuos žodžius:

„Kilnūs broliai, Jūsų pasiryžimas — 
garbinga Tėvynei auka“.

Jūra nerami. Laivai grįžta uostan. 
Uoste psktn. Mašiotas skautų atstovų 
vardu kalba į liūdinčią Budžio įgulą.

Mieli broliai budžiai, liūdinti tėve
liai! Šios dienos mūsų tautai, mūsų tėvy
nei itin liūdnos. Žuvo 6 drąsuoliai, siek
dami Lietuvai garbės: trys skraidantieji 
žydriose padangėse, trys mūsų gintari
nėje jūroje. Liūdi visa tauta, liūdi Lie
tuvos skautų sąjunga. Daug vargo ir triū
so padėjote pagrindiniai remontuodami 
mūsų vienintelį jūrų laivą. Rugpiūčio m. 
17 d. mus lankvs skautijos tėvas, jos įkū
rėjas lordas Robertas Baden Powellis. 
Saulutei nušvitus, ruošėtės į jūrą moko
mąja! kelionei, kad būtumėt tinkamai pa
siruošę sutikti skautų įkūrėja. Tikrai ne
laimingas įvykis. Žuvo jūrų bangose trys 
mūsų broliai budžiai, netekome mums 
brangaus vienintelio laivo Budžio. Ne
turim nusiminti. Kiekvienas smūgis, ne
laimė teugdo mumyse dar didesnį pasiry
žimą, temoko mus saugo
tis padarvtų klaidų mūsų 
mylimos Tėvynės labui ir 
gerovei.

Jau nekalbant apie 
skaudžiausią 3 skautu 
mirti, tenka pastebėti, kad 
ir laivas Budys buvo 
mums labai reikšmingas.

Mūsų laivas, išdidžiai 
raižydamas Baltijos bei 
šiaurės jūras, ne karta nu
nešė mūsų tautinę vėliavą 
į kaimyninius uostus (Lat
viją, Švediją, Daniją, Vo
kietiją); ne kartą jis pa
reiškė, kad Lietuvos sū
nūs taip pat myli jūrą, ne
bijo rūsčiųjų bangų... Jie 
ruošiasi dideliems žy
giams, dideliems darbams,

Del Lietuvos skautus išti
kusio skaudaus smūgio — 
trijų jūros skautų tragiškos 
mirties — vyriausiam skautų 
štabui ir Klaipėdos tuntui 
reiškiame gilią užuojautą.

Lietuvos Moterų Taukiniam 
Laivynui Remti Sąjunga.

Vyriausias Skautų Štabas Klaipėdos 
vandens skautų nelaimės dieną iš „Spo- 
rūtos“ stovyklos Juodkrantėje gavo se
kančio turinio telegramą:

„Netikėtai žuvus trims vandens skau
tams, reiškiame Jums brolišką užuojautą 
ir drauge liūdime“.

Dr. Jurgelionis ir 
„Sporūtos“ stovykla.

Žemės darbas tam tikru santykiu turi 
būti susijęs su laivininkyste, žuvininkyste, 
savų prekių, savų turtų, savo paties kraš
to jėgomis išgabenimų į užvandeninę pre
kių rinką ir savo jėgomis trūkstamų pre
kių pergabenimu.

Laivas Budys šios misijos neatliko, ta
čiau jis įrodė visiems, kad lietuvis moka 
mylėti jūrą.

Šiuo skaudžiu momentu Lietuvos skau
tų sąjunga, be abejo, reiškia širdingą pa
dėką ir ypač L. M. Taut. Laiv. R, 
D-jai ir visiems prisidėjusiems prie Bu
džio gavimo ir drauge pakartoja, kad 
skautai jūrą mylės ir ją kiek galint pro
paguos.

Psktn. K, Majauskas.

Budys sudužo į krantus.
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3. J. duonos — 3 kg 750 g
4. B. duonos — 2 kg 750 g
5. Sviesto — 600 g
6. Sūrio (gelt.) — 500 g
7. Makaronų — 500 g
8. Miežių kr. — 2 kg 500 g
9. Lašinių — 600 g

10. Taukų kiaul. — 650 g
11. Dešros (kietos) — 400 g
12. Kakao — 300 g
13. Bulvių — 15 kg
14. Ryžių., kruopų — 1 kg 100 g
15. Grucės kruop. — 2 kg 500 g
16. Kumpio — 500 g.
Produktai keistini vieneto atvykimo 

dieną.

Sąskrydžio menue lentelė:

I pakaita:
Pusrytis: kava, sviestainiai su dešra. 
Pietūs: bulvių sriuba, grucės košė.
Vakarienė: kakao, sviestainiai su sūriu.

II pakaita:
Pusrytis: kakao, sviestainiai su dešra.
Pietūs: Makaronų sriuba, ryžių košė.
Vakarienė: Arbata, sviestainiai su 

sūriu.

III pakaita:

Pusrytis: kakao, sviestainiai su dešra.
Pietūs: Burokų sriuba, miežių kruop. 

košė.
Vakarienė: Arbata, sviestainiai su 

sūriu.
IV pakaita:

Pusrytis: kakao, sviestainiai su dešra.
Pietūs: Bulvių sriuba, žirnių košė.
Vakarienė: Arbata, sviestainiai su 

sūriu.
V pakaita:

Pusrytis: Kakao, sviestainiai su suriu. 
Pietūs: Makaronų sriuba, ryžių košė.
Vakarienė: Kakao, sviestainiai su

sūriu.
VIII. 8 — I pakaita

If 9 — II ff

ff 10 — III ff

11 — V ff

ff 12 — IV ff

If 13 — I •1

ff 14 — II ff

ff 15 — IV If

ff 16 — III ff

ff 17 — I ff

ff 18 — V ff

ff 19 — II II

Verdam.,.

JAMBOREE KALBA.

Mus informuoja, kad rugpiūčio mėn. 
3 d. 23 vai. 30 min. ir 5 d. 22 vai. 30 min. 
bus transliacija iš tarptautinės Jamboree 
Godolo — Vengrijoje.

Skautai, turį radio imtuvus, — klau
sykite.

Juozas Paukštelis.

^Garbingai žuvusiems lakūnams — DARIUI ir GIRĖNUI.
Argi ne jūs per platųjį Atlantą 
Ereliais, broliai, skridote pas mus, 
Ir erdvėmis, kur vienos audros tesilanko, 
Tėvynei nešėt laurų vainikus?!

Kaip nuostabios žvaigždės aukštybių plotyj, 
Su nerimu, su šauksmu sieloj jūsų laukėm. — 
Juk mes — visa tauta ereliais pasiryžom suplasnoti, 
Nes supančių vulkanų dūmai mūsų šalį niaukia...

„L. A.“

Bet žiauriojo likimo mostas kruvinasis
Prie slenksčio tėviškės mirties kilpa, drąsuoliai, 

[jus sugavo, 
Ir vakaruos ant palšojo dangaus išrašė:
,,Lietuvi, — žūti ar laimėti — kelias tavo!“

Nūn galvas apsitraukę gedulingu šydu 
Mes lenkiame prieš jus — didvyriai kritę, 
Už vandenynais atneštą mums garbę, drąsą didžią, 
Už meilę Lietuvai, kuri iš Jūs padangių kelio 

[švyti...

w
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Sktn. kap. Jur
gelevičius - Jurgė- 
la atsiuntė „Li- 
tuanicos" lėktuvu 
pulk. vyr. sktn. Ša- 
rauskui tokiame 
voke laišką, kuria
me rašo: „Drąsiems 
mūtų tautos sūnums 
lakūnams kpt. Da
riui ir Girėnui pa
siryžus dar negir
dėtu greitumu nu
vežti Amerikos 
paštą į tolimąią 
Lietuvą ir tuo žy
giu suteikti Tėvy
nei didelės garbės, 
trokštu tokia reta 
proga pasveikinti 
Tamstą, gerb. Pul
kininke ir Skauti
ninke, -----------—
Taip pat sveikinu 
visą Lietuvos Skau
tų Sąjungą, kuriai 
ir aš nemaža esu 
dirbęs, ir Jos Vyr. 
Štabą. Nuoširdžiai 
tpkius . linkėjimus
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Užsienio reikalų ministeris p. dr. D. Zaunius sveikina Klaipėdos skautus Klai 
pėdos šventės proga.

Skautas yra ištikimas savo tėvams 
ir skautams.

Prieš kelius metus į vieną drau
govę buvo įstojęs berniukas, kurio 
viena koja dėl ligos pasiliko raiša. 
Visi skautai elgėsi su juo labai 
draugiškai ir stengėsi jam suteikti 
visus skautystės džiaugsmus, nežiū
rint to, kad jis buvo luošas. Jie vi
sada noriai pasiimdavo jį visur su 
savim, nebodami jokių kliūčių. 
Taip, pavyzdžiui, prisimenu, kaip 
jis per vieną iškylą buvo nešamas 
ant antklodėmis išklotų neštuvų ir 
kaip visai draugovei padedant neš
tuvai buvo užkelti, kai reikėjo už
kopti stačią vietą. Sekančiais me
tais jis išlaikė visų trijų patyrimų 
laipsnių egzaminus ir buvo priimtas 
į draugovę.

Paskutiniais mokyklos mokslo 
metais tas berniukas pradėjo viską 
kritikuoti. Tai nebūtų jau taip 
baisu, nes tame amžiuje tat pas 
visus pasireiškia ir jei duoti tai 
kritikavimo dvasiai gerą linkmę, 
tai tas būna net naudinga, bet blo
ga buvo tas, kad jis pradėjo kri
tikuoti visai nesirūpindamas savo 
pareigos atlikimu, pagaliau jis pats 
pasidarė nebepakenčiamas.

Kitus kritikuoti yra lengva Ir 
labai peiktina, jei pats neturi ge
resnių pasiūlymų ir nepildai są
žiningiau savo pareigų. Dar blo 
giau buvo tas, kad jis pradėjo pa
sididžiuoti prieš savo jaunesnius 
draugus. Jo vadai stengėsi jame pa
laikyti tikrą skautiškumą, bet to 
pasekmė buvo, kad jis pasigailin- 
čiai šypsodamasis pareiškė, kad jis 
bendrai nesupranta, kaip galima 
su tais mažiukais dirbti. Bet ir ta- 
aa dar visi stengėsi jį įtikinti, kad 
tai yra tikra skautystė, kad 
tai ir yra skautystės auklėjimo 

pareiga. Bet viskas buvo veltui. 
Kai tik jis pabaigė mokyklą, jis iš 
stojo iš draugovės, nors ir toliau 
pas tėvus gyveno. Prikalbėti jį pa
sidaryti skautu vyčiu ar apsiimti 
vykdyti kokį nors draugovės ad
ministracinį darbą jokiu būdu ne 
buvo galima. Dvejais metais vėliau 
buvo įsteigta senų skautų draugi
ja, kuri apėmė visus buvusius mū
sų draugovės skautus, kurie domė
josi mūsų judėjimu. Tos draugijos 
nariai gali dalyvauti visose drau
govės stovyklose ir iškylose, jiems 
pranešami visi draugovės reikalai, 
jie gi turi sumokėti tik labai mažą 
sumą į metus. Per tą draugiją ma
noma sudaryti glaudesnį kontaktą 
tarp draugovės ir dar tebesidomin- 
čių ne aktyvių narių. Į tą draugiją 
buvo pakviestas įstoti ir mūsų bu 
vęs skautas, bet veltui. Taigi per 
penkius metus jis naudojosi skau- 
tyste, o dabar pasidarė per išdidus, 
kad prisimintų savo draugus, apie 
dėkingumą geriau jau nekalbėsi
me. .,

Ar tai ne tas pat, kaip kad ne
ikęs sūnus apleidžia savo tėvus ir 
jais nesirūpina, po to kai patyrė iš 
jų tiek meilės ir aprūpinimo, bet 
štai pasidarė savarankiškas?

Ne, skautas, kuriam įstatai ir 
įžodis turi reikšmės, neturi taip 
daryti.

Ar mes pasižadam tik ,,kol mes 
skautai“? Ne, įžodis turi būti į mū
sų širdį įdėtas visam gyvenimui, 
nors mes ir nepriklausytume jokiai 
draugovei. Skautas yra ištikimas 
skautystei ir tada, kai jis išstojo iš 
mokyklos ar iš draugovės, ir jis 
■visuomet pasiliks geru draugu sa
vo jauniesiems broliams, o būtų

Vertimas iŠ nežinomojo dutoriauš.

Taisykime...
Jei padaroma skriauda arba koks 

nuostolis, kas turėtų atitaisyti? — 
Tas, kas padarė. Tiesa, tai teisinga, 
bet tai yra tik teorija. Ir šios teo
rijos pasėka būtų tokia: palikti 
blogybę, kol ją padarę būtų surasti 
ir savo blogą darbą pataisytų. Ta
čiau, jei jų nerasime? Arba jei jie 
ir surasti nei gali nei nori dalyko 
pataisyti ?

Lietus pro sugadintą stogą varva 
ant jūsų galvos arba vėjas pučia 
pro išmuštą langą. Nejaugi jūs 
neisite pašaukti meisterio, kad patai
sytų, ar patys netaisysite, bet lauk
site kada bus sulaikytas tasai, kas 
išmušė langą arba sugadino stogą? 
Jei jūs neveiksite, kas bus? O čia 
gi yra paprastas dalykas.

Vaikas pasipiktinęs šaukia: „Tai 
ne aš numečiau šį daiktą, taigi aš 
jo ir nepakelsiu!“ Ir daugelis žmo
nių panašiai samprotauja. Gal tai 
logiška. Tačiau ne Šioji logika ju
dina pasaulį.

Priešingai, mums reikia žinoti tą, 
ką gyvenimas mums kartoja kasdien, 
būtent: blogas, vienų padarytas, yra 
kitų pataisomas. Vieni naikina, kiti 
stato; vieni teršia, kiti valo; vieni ke
lia neapykantą, kiti ją sušvelnina; 
vieni priverčia verkti, kiti šluosto 
ašaras; vieni abejonėms gyvena, o 
kiti miršta dėl teisybės. Ir kaip tik 
Šio skaudaus įstatymo vykdyme yra 
išsigelbėjimas. Tai irgi logiška, bet 
savotiška, veiksmų logika, kuri nu
gali teorijos logiką.

Išvadą nesunku padaryti. Žmogus, 
turįs širdį, padarys tokią išvadą: 
esant blogybei, ją reikia pataisyti ir 
tai kuo greičiausia, gerai, jei blogą 
padarę prisideda prie jo pataisymo, 
bet prityrimas nepataria perdaug jų 
pagalbos laukti.

tiesiog žema prieš juos pasidi
džiuoti. i , “f

Ne kiekvienam skautui yra 
duota progos po mokslo pabaigos 
toliau aktyviai draugovėj daly
vauti — tam yra daug rimtų prie
žasčių. Bet vieno laukiama iš visų 
išstojančių skautų, t. y., kad jie ir 
toliau domėtųsi savo draugove, 
kad įstotų į senų skautų ar pasy
vių dalyvių draugijas, kad jie visur 
narsiai gintų mūsų judėjimą jį 
puolant, kad aiškintų visuomenei 
skautystės esmę ir tikslus, kur tik 
tam pasitaikytų proga.

Mielas skaitytojau, aš tikiuos, 
kad tu prisiminsi tas eilutes išsto
damas iš mūsų draugovės ir elgsies, 
kaip tikras skautas.
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zVaižgantas - gamtos draugas.
Iš Vaižganto raštų matome, kad jis yra didelis 

Lietuvos gamtos mėgėjas, jos garbintojas ir idealizuo- 
tojas. Gamta ir jos įvairūs reiškiniai — didžiausias 
Vaižganto kūrybos šaltinis.

Gamtą Vaižgantas pamėgo iš pat kūdikystės. 
Mat, jis gimė ir augo gražioje Aukštaičių krašto gam
toje. Kalnai kalneliai, upokšniai, ežerai ir gražūs slė
niai puošia Vaižganto gimtinės apylinkes. Ypatingai 
Vaižgantas mėgo Popšutės kalnelį ir Šventosios upės 
pakrančius.

— Gražus tai kraštas, tie pašvenčiai, dainomis apdainuo
tas, Baranausko pagarsintas, mano svajonė, mano poetiškumo 
šaltinis, — rašo Vaižgantas savo atsiminimuose. — Nuo pat 
mažens aš negalėdavau sulaikyti širdies plakimo, ligi tik atsi
tikdavo vykti į pašvenčius. Ir kitų lietuvių nuovokoje ji ne 
tiek upė, kiek Lietuvos gamtos dvasia, aiškiai jaučiama, įta
kinga žmonių būdams, kaip rusų Volga saviškiams.

Iš mažens pamilęs gražiąją Lietuvos gamtą Vaiž
gantas stengėsi ją visokiais būdais pažinti, jos didin
gąją ir paslaptingąją galią pajausti. Vos tik pavasariui 
išaušus, V-s su būriu savo mažųjų amžininkų trauk
davo į gamtą. Čia jis praleisdavo kiauras dienas: iš- 
braidydavo upelius, išlaipiodavo kalnelius, išlandžio
davo miškelius. Kiekvienas piliakalnis, upokšnis, re
tesnis medis, net paprastas lauko akmuo V-ui buvo 
gerai pažįstamas. Jis žinojo, ne tik kur koks įdo
mesnis gamtos ar senovės kultūros paminklas, bet ir 
ką seni žmonės apie jį pasakoja.

Dar labiau Vaižgantas mėgo gyvąją gamtą — 
augalus, paukščius, gyvulius. Mažajam V-ui buvo di
džiausia šventė, kai jis pavasarį išgirdo pirmą kartą 
tetirviną burbiant.

— Aš dabar jau pats pakirdęs, pusnuogis po langu, — 
pasakoja Vaižgantas savo Gyvulėliuose. — Visi tebemiega. Ir 
motutė. Aš ne tik klausaus, viską girdžiu, lyg tai darytųsi čia 
pat už lango ir po manim pasuolėj. Aš ir atbėgau iš šilto pa
talo, kad arčiau girelės būčiau, geriau girdėčiau, kaip saulės 
temimo stebėtojai bėga aikštėn — „artyn prie saulės". Ne 
tik klausaus, visas pasinėręs gamtos bangosin, bet ir tebematau 
save bekelnį bėgte bėgant į būbino garsą. O nematau: ryto 
rūkai tebėra neišsklaidyti, visas tetirvinu vestuves tebegaubia 
lyg padorumo šydas: vyksta viena gamtos paslaptis.

— Man šalta, aš virpu, bet į patalą vis neinu, tik kojotes 
dangstaus neperilgais marškinėliais. Man matos visa gamta 
dunda groja pavasario šokiui, ir mano širdelė alpsta merdėja 
iš gerumo ir laimės.

Bet tuo laiku nuaidėjo visai kitoks, į pirmykštį 
nepanašus garsas. Ūmai gryčion įžengęs dėdė pasakė, 
kad tetirviną nušovė tas varlys učiteliokas. Mažajam 
Vaižgantui tą žinia buvo be galo skaudi. Buvęs pri
trenktas, kaip su lenta per galvą ir tiek nelaimingas, 
lyg tėtį, mamą ar dėdę atimtas.

Kan. J. Tumas Birštone važinėjas laiveliu.

— Nebėra mūsų girelės tetirvino, — sako Vaižgantas, — 
tai man niekas daugiau neberūpi, nei giedriai nušvitusi dienelė, 
nei visas jos daromas pavasarėlis. Nebeviliojo pašalė ir atakaita.

— Mane pagavo pavasarinė irmėdė ir karštis ūmai pa
kilo. Ėmiau kliedėti. Vis matės mano turima gražus gražus 
paties Dievo duotas tetirvinąs, bet į jį sėlina biaurus katinas 
velnio pavidalu, o valsčiaus mokytojo galva ir taikos jį pa
pjauti. Aš ginu visomis pajėgomis ir tiek blaškaus po lovą, kad 
net pritūrėti redkia. Nusigandusi motutė trepinėjo ties lova, tai 
prisėsdama ant jos krašto, tai vėl puldama žersteklio paskųsti 
ar žąsino spaiglių oadeginti.

Kan. J. Tumas Laižuvoje prie Vadaksties upelio.

Tas įvykis mums vaizdžiai rodo, kiek Vaižgantas 
buvo sutapęs su gamta ir jos kūriniais, Jo jautri ir 
grožio išsiilgusi siela skaudžiai atjautė kiekvieną 
gamtai daromą skriaudą. Prabėgo daug metų, Vaiž
gantas tapo garsus Lietuvos veikėjas ir žymus rašy
tojas. Pasikeitė jo vaikiškas pasaulėvaizdis, bet pir- 
mykščioji gamtos meilė išliko gyva. Kas skriaudė 
gamtą, tas skaudžiai užgavo Vaižganto sielą. Be 
reikalo nulaužtas medelis, nuraškyta gėlė ar kanki
namas gyvulys Vaižgantui gildė širdį. Jis nepakentė 
tų barbariškumų ir prieš juos spaudoje, savo pa
moksluose, paskaitose ir šiaip jau privačiuose pasi
kalbėjimuose protestavo.

Keliaudamas po Lietuvą ir įvairius pasaulio 
kraštus Vaižgantas ne tiek džiaugias kultūrine žmo
gaus pažanga, vadinamaisiais technikos stebuklais, 
kiek gamta ir neapsakomu jos grožiu. Plaukdamas 
okeanu jis ištisas valandas grožis žuvėdromis.

— Pamilau tave, žuvėdra, už tavo gyvybės galybę, už 
tavo nuvaldymą nepaprastų viekų, — sako Vaižgantas. — Už 
kelių šimtų varstų tu mus apleidai. Gailėjaus, Tariaus ir tu 
nebeįveikianti tuštaus tolumo. Bet grįždamas rudenį ir vėl 
mačiau tave nebe už kelių šimtų, tik už pusantro tūkstančio 
varstų nuo krašto. Tu įveiki jūrą ir audrą. Tu nežinai baimės, 
nežinai ribų savo prievolei, nežinai kliūčių savo neramiai 
dvasiai lėkti, galvą apsukus; tu visur jautiesi vienodai. Tu 
turėtumei būti pilnos laisvės simbolis.

Savo gamtos meile Vaižgantas labai artimas ži
losios senovės lietuviams. Tiek senovės lietuviai, 
tiek ir Vaižgantas gamtą idealizuoja. Jiems gamta — 
šventykla. Vieną vasaros šventadienį 1931 m. Vaiž
gantas su Čiurlionies galerijos direktorium Povilu 
Galaune, taip pat dideliu Lietuvos gamtos mylėtoju, 
nuvažiavo į Nemajūnus, ten, kur šiemet skautai sto
vyklauja. Vos tik gražiosios gamtos prieglobsty atsi
dūręs Vaižgantas sako savo bičiuliui:

— Povilai! tuojau nusiaukime pušnis, nes vieta, kur at
siradome, šventa yra; nuštelkime plepėję pašalines istorijas, nes 
mane slegia šventyklos kilnumas: ar užmiršai, kaip nustėra 
žmonės, įėję į rūmą, kur Dievas gyvena? Pagerbkime Didžiąją 
Gamtos Dvasią, ir kepures nusiimdami, nes vis tiek prakaitas 
srovėmis žliaukia. Apsidairyk — niekur aplinkui gyvo žmo-
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^Palanga.
Rašo prof. I g. Končius.

Sentelėjusių p a s k i d ų ži
nių žiupsnelis.

Anais prieš Kerežos metą me
tais pagerbė žemaičiai Palangą, 
pirmą sykį iš kempinės įžiebdami 
Praurimei ąžuolinių sausšakių iš 
titnago išskėlę ugnelę — laužą 
tarp krūvą sudarančių didžiulių 
akmenų. Tai, sako, buvo ant tos 
atsvados, kurios šiandien beveik 
niekas nelanko ir kurią praeiname 
puskalnėj, lipdami iš rytų pusės į 
Birutos kalną.

Jau istoriškais Kęstučio ir Biru
tos laikais iškilo ir Lietuvių tarpe 
Palangos garbė, o Vytautui, Biru
tos sūnui, garbingai beviešpatau- 
jant, ir platusis anų laikų pasaulis 
ėmė Palangą minėti.

Tačiau, ypatingos pagarbos Pa

langai yra kupini žemaičiai ir 
dabar.

Jiems brangus yra ne tik pats 
Birutos kalnas, bet ir to kalno 
įdubime pietų-rytų šlaite stebuklin
go, ypač akims, vandenėlio šaltinė
lis. To šaltinėlio, tarsi šulinio, ren
tinys dar prieš tris — keturias de
šimtis metų aiškiai matėsi, — da
bar beliko tik dilgelėm ir avietėm 
apžėlusi sausa užgriuvusi duobikė. 
Šulinio svirtis dar netaip senai ne- 
bestuksojo. Ir ieva čia augo (ne
žinau, šiandien ar ji bėra); apie 
ievą žemaičiai tiek įvairių pieme
nų dainų bei talaluškų moka. Ir 
didelis šermukšnis čia augo, kad 
piktosios dvasios nei pačioms vai
dilutėms, nei jų saugojamam lauže
liui bei šaltinėliui nieko nedoro ne
padarytų.

Vėlybesnieji žemaičiai, jau suka- 
talikinti, ant kalno pastatė Šven
tam Jurgiui aštuonkampę medinę 
koplyčią. Šventas Jurgis — gyvu
lių globėjas. Lai globoja, sako že
maičiai, mūsų arkliukus, laimingai 

atėjusius iki žemiškojo pasaulio ri
bos: Palonga — svieto pabonga.

Šiandien ant Birutos kalno gra
žiai tarp maloniai žalių jaunų pu
šaičių raudonuoja Kristaus Moti
nai tarp beveik tokios pat spalvos 
išbėginių senų — senų pušų ka
mienų mūrinė koplyčia. Ši koply
čia pastatyta vagičnai, be rusų val
džios leidimo.

Ir prie visai neseniai (apie 1900 
m.) iš atvežtų laukinių akmenų su
krauto urvo jau priprantama. Tik 
gilesnio jausmo besimeldžiančių 
nepastebėsi, vien rami išorinė for
ma, — mat, svetimo krašto žmo
gaus svetimos kilmės padaras ir 
dar tokioj garbingoj vietoj. Čia ge
riau būtų tikusi Šiluvos Panelė 
Švenčiausia su artoju, tarsi su 
Šventu Zidorių. Būtų buvę žemai- 
tiškiau.

Tiko žemaičiams ir ta bala, kuri, 
kiek palynojus, neleisdavo mišku 
prieiti prie kalno, — visados at
viras kelias į Birutos kalną buvo 
tik pajūriu.

gaus, o jo darbo žymių visur. Nė mažiausios negyvos vieto.>, 
plikų uolynų, dirvonų, žvirgždynų. Lietuvoje ir Varėnos „Sa
chara" želdo puikių puikiausius pušynus, — leisk tik daigams 
nors metelius užsiglausti užuvėjon ir įsikabinti šaknelėmis. Šia 
Saulė — motutė žadina kiekvieną pėdą: pelkelę, kad varlės 
turėtų kur kvarkti, kiekvieną pievelę, kad žiedai žydėtų ir 
mergelės viliotų vainikų pintųsi, kiekvieną šlaitelį krūmams 
vešėti ir kalną ar lomą augmenę galiūnams rangčiomis dan
gaus siekti. Kur tik bent lašas drėgmės, ten ir gyva, ten jau 
seka savo pavasario pasaką. Ar tu, Povilai, girdi ir supranti? 
Susikaupk gerai, tai išmoksi augmenų kalbos, kaip daktaras 
Dolitlis išmoko gyvulių kalbos.

Grožio ir poezijos Vaižgantas randa ne tik gra
žioje, akį veriančioje gamtoje, ne tik laisvuose miškų

Kan. J. Tumas džiaugias karveliu.

paukščiuose bei žvėryse, bet ir paprastuose namų 
gyvuliuose. Naminiai gyvuliai Vaižgantui ne vergai, 
iš kurių žmogus stengias kuo daugiausia naudos iš
traukti, bet lietuvio kaimiečio gyvenimo papuošalas, 
jo sunkios buities geriausi bičiuliai. Todėl geraširdis 
lietuvis su savo gyvulėliais elgias mandagiai, kaip 
protingais ir pagarbos vertais sutvėrimais. Ta na
minių gyvulių meilė ryškiai atsispindi mūsų liaudies 
pasakose. Su tokiu pat ryškumu žmonių meilę gyvu
liams ir Vaižgantas piešia savo raštuose. Tik atsi
minkime gražiuosius Vaižganto vaizdus, kaip dėdė 
Mykoliukas jaučiais aria (žiūr. Dėdės ir dėdienės, 
Vaižganto raštai, X tomas, 80 — 91 psl.) arba kaip 
aprašo savo jaunųjų dienų draugą bėrąjį (Mūsų be
rašai, Vaižganto Gyvulėliai, 52 — 60 psl.).

Vaižgantas bene geriausiai iš visų mūsų rašy
tojų suprato naminių gyvulių psichiką ir talentingiau 
siai ją savo kūryboje atvaizdavo. Tie vaizdai, kur 
V-as piešia gyvulius, dvelkia pasakiško grožio po
ezija. Tuos vaizdus ir pats Vaižgantas labai vertino, 
daugumą jų iš įvairių savo raštų surinko ir išleido 
atskira knyga — Vaižganto gyvulėliai iš jo raštų. 
Šv. Kazimiero draugijos leidinys, Kaunas, 1933 m. 
152 p. Kaina 5 litai.

Tai paskutinė Vaižganto knyga, jam dar gyvam 
esant išleista. Knyga estetiniu ir pedagoginiu atžvilgiu . 
labai vertinga, ir ją švietimo ministerijos knygų ir 
mokslo priemonių tikrinimo komisija pripažino tin
kama visiems Lietuvos mokyklų knygynams.

Lietuvos skautams ši Vaižganto knyga juoba 
turi būti brangi ir skaitytina. Iš jos galima ne tik 
grožio, bet ir daug išminties pasisemti. Jautriasielį 
gamtos mėgėją skautą ji dar labiau ir karščiau pa
ragins pamilti gamtą.

A. Merkelis. <
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Nūnai čia gražus nebesudrėkstąs 
plentas ir jau vėl bala bevirstąs 
mažiukų karpių, krakių ir liugnų 
pilnas tvenkinys.

Ir dar viena netoliese stebuklų 
vieta. O tų stebuklų žemaičiai 
daug matė, besitrindami, bešliau- 
žiodami apie tas dvi šaka suaugu
sias pušis. Jas pastebėsi, per parką 
plentu į Birutos kalną eidamas, 
dešinėj pusėj prieš trečią tvenkinio 
link keliuką. Šiandien vienos tų 
pušų nupiauta padžiūvusi viršūnė. 
Šios pušys gydė išnirusius sąnarius, 
šeimos narių ryšius stiprino...

Nepraeis žemaitis, galvos nenu
lenkęs, ir pro tas pušis, kurias 
keistai nuaugusias matai dešinėj j 
tik iš Klaipėdos plento į parką’ 
įėjęs. Jos ne tik senos, bet perse- 
nusios, — seniai jau jų viršūnės 
gorizontine linkme auga. Tiko ir 
tinka ir tos pušys, kurios Pušyno 
gatvėj, tarsi dviem eilėm išsirikia
vusios, veda į žydų senųjų kapinių 
kalnelį. Ir dar kitos tos pat rūšies 
čia gretimai augančios. Kame dar 
tos, jau baigiamos naikinti už Bi
rutos kalno, išdubusios pušys, taip 
apsčiai bičių apgyventos! 0 kiek 
dar miške tokių kerėblų pušų, 
smėliu apypustytų ir savo apati- 
niąsias šakas ėmusių taikinti nau
joms, nelyginant atsarginėms, vir
šūnėms, — atsarga gėdos nedaro.

Kiek Birutos kalnas žemaičiu 
gaubiamas tikybine meile, viltimi, 
pasitikėjimu visokių malonių at
siekti, tiek kitam Palangos gale 
riogsantį Kapų kalną*), prieš karą 
gražiai pušimis apaugusį ir karo 
metu iki septynių pušų nuteriotą, 
dar ir šiandien senesnieji Palangos 
gyventojai laiko piktosios jėgos 
grąsinimų, gilios baimės, amžinos 
nelaimės, skausmų, užjūrinių tirio- 
nių buveinės vieta.

Dabar ir šis kalnas nebebaisus; 
auginamos aplink jaunos pušaitės, 
išvestos pušų prisodintų kvartalų 
alėjos, užakęs tarp kalno ir seno
sios Palangos ežerėlis (dabar čia 
daržai), — velniams, kelmams ir 
visokioms baidyklėms nebėra ka
me laikytis. Ir strikto žvejai čia

*) Gal tai Kopų kalnas, nors ir kapų 
pavadinimas čia tinka, — čia laidojama 
nepažinti jūros išmesti skenduoliai, ar 
šiaip staiga mirę, bei „noglos" mirties 
ištikti, — Naglio kalnas; o tas Naglis 
vaizduojamas tarsi koks paukštis, kurs 
atlėkdavęs iš už jūrių — marių, nutūpda
vęs ant to kalno ir teriodavęs vietos 
žmones: reikia suprasti, jog tai švedų 
būta; žuvėdai, atsiveždavę džiovintos žu
vies, o duoną plėŠdavę iš žemaičių. Ru
sai ir lenkai vadindavo „olandiška ke
purė“, — gal padavimus reik rišti ne su 
švedais, bet su olandais.

nebeprisigaudo. Liko tik upelis, ga
na vandeningas, ežerui atminti 
Ežeraliu vadinamas; jis vis neša j 
jūrą buvusio ežero vandenį, o tas 
vanduo vis neišsenka, vis dar pa 
kanka ežero vandens atsargos, — 
galingo būta ežero, ir nebe „pik
tos dvasios“: užako, išdžiūvo, tik 
vandens vis yra ir yra.

Vasarą būdami Nerijoje ir jūs žvejams 
padėsite valtis traukti į krantą. 

Fot. Taurindo.

Kažin, ar tos augančios pušaitės 
nepavilios ateityj Palangos vasa
rotojus ir ar nepasidarys čia ge
riausios alsos vieta.

Palangos Stiksas — Roužo upe 
lis. Vėžiai, kaip kerėblos, repežio- 
jo, lydekos, kaip kultuvės, švais
tėsi po tą Roužą. Paklausais dabar 
vėžį berasi, tik retkarčiais lydeką 
bepamatysi, — vien raibi, mar
guoti stėkiai šeimininkauja.

Aklai buvusius atėjūnus sekda 
mi, naujieji Palangos valdovai net 
patį upelio vardą, matyt, kažkodėl 
nori visiškai pakeisti — Ronža*). 
Ir vaga upelio tvarkoma, ir žiotys 
kitoniškos, tik netol jūros, pasku
tiniam vingyj vis tebestyri išsikišę

*) Dabartinė Valančiaus gatvė, seniau 
vadinta Jurisdikis, rusų buvo vadinama 
Roužo gatvė — Ruožės gatvė — rožių 
„rozovaja ulica“: mat, vietos tarmės ou 
Fetuviškai tariamas beveik kaip o, iš čia 
gatvė — rozovaja ulica.

Vardus rašykim taip, kad skaitant 
tektų tarti, kaip vietos žmonės kad taria.

Skautai ir žvejai.

■ vagą suslūgusių durpių klodai, 
nuo kurių vis laša skaidraus, nely
ginant gydančio šaltinėlio, vandens 
tarsi tie patys trumpi lašeliai.

Roužus skiria Palangos miestelį 
nuo Palangos kurorto. Ir vienodai 
nutiestas platus plentas neįstengia 
tų dviejų dalių glaudžiai surišti, 
negali pavilioti ir naujoji linksmos, 
prakilnios išvaizdos bažnyčia, — 
geriau miesteliui tiko senoji me
dinė kryžaunoji su savo varpinyčia 
ir gražaus sąskambio varpais. Ir 
per buvusį šventorių važiuoja ir j 
valsčių atvažiavę arklius prie šven 
tųjų klevų raišioja, ir klebonijai 
užleido prie tilto su iš anksto pa 
statytu baltu kryžium trikampį že 
mės sklypą, ir naują tiltą per upelį 
pastatė, — o ryšių artimesnių kaip 
nėra, taip nėra.

Nors, atvirai kalbant, griežta 
riba griūva: kažkaip vis girgžda, 
traška Birutos alėjos tiltas per 
Roužą, tiltas į jūrą vis kas kartą 
trumpėja — „Šviturys“ — tai bu
vo tilto gale prekėms sandėlis.

Jūros tiltas tik sausumos padi 
dino, o Palangos uosto nepadarė: 
kur tu žmogus paviliosi prekių, 
arteriją iš Mažeikių per Plungę į 
Žemaičių gilumą. Tilto tikslas 
(baigtas apie 1890) — pigesniu jū
ros keliu priartinti prekes ir savąjį 
perteklių padėti pigiau išgabenti. 
Bet tiltas — ne uostas: tarp sijų 
sumesti akmenys ramina bangas, 
bet tilto įlinkyj išauga smėlio sala 
juodgalvėms žuvėdroms ilsėtis; 
išimk akmenis — laivą daužo ban
gos. Kad ir neilgai tevažinėjęs lai 
vas audringu metu gaudavo sau
gios nakvynės ieškotis Klaipėdoj ar 
Liepojuj.

Tiltas buvo gilioj vietoj: kur de
šinėj dar tebesimato pirmojo va 
rianto tilto galo pėdsakai, čia yra 
paskendęs laivas.

II
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Skautai eina Nerijos kopomis. Aukščiausios kopos Nerijoje.

Giedrią vasaros dieną stebėk 
jūrą nuo Birutos kalno, pamatysi 
jūros krantą. Jūros pakraštys nė
ra jūros krantas. Jūros krantas yra 
tarsi siena kokio gero puskilomet
rio atstumo nuo pakraščio. Tarp 
kranto ir pakraščio jau ir netaip 
didelės bangos ima lūžti ir darosi 
žvejų laiveliams pavojingos: žvejai 
skęsta ne jūroj, bet šiapus kranto
— tarp kranto ir pakraščio. Štai 
gios audros jūroj užkluptiems žve
jams gelbėti pakanka pabūklo, nu
šaunančio lyną 400 — 500 metrų, 
įėjimas pro krantą į pakraštį yra 
maždaug prieš Roužo žiotis: saky
sim, iš Klaipėdos ateinąs laivas ir 
norįs privažiuoti prie tilto galo, 
turi pravažiuoti pro tiltą, įvažiuoti 
tarsi pro kokią spragą ir grįžti prie 
tilto.

Gal tas krantas yra kokia žiloj 
senovėj padaryta jūroj kokiems 
nors tikslams akmenų siena. Gal 
tai žmogaus rankų darbas, o gal 
ir ne.

Palangos kurortas išraižytas py
limais, Šančiais. Jų dar užsiliko 
greta Daukanto gatvės, tarp Mic
kevičiaus g. ir Basanavičiaus pr., 
o vila Anapilis iš visų pusių pyli
mų apsupta, ypatingai aukštų nuo 
jūros: čia, sako, seniau buvo 
Erliaus sodyba, aptverta tvoromis,
— tvorą apipustydavo smėlis, ją 
keldavo aukštyn, taip ir susidarė 
tiesių linijų pylimai — smėlio pus - 
nys. Kad tai taip, rodo Šventosios 
uosto apylinkės ištisos eilės pyli
mų tarpais su aiškiais buvusių tvo
rų požymiais.

Tokių pėdsakų yra ir Palangos 
miestelio pakraščiais, tik čia tai 
ne taip žymu, — tankiau žmonių 
apgyventos vietos greičiau nusto
ja savo pirmykščios išvaizdos.

Seniau „mažosios seminarijė- 
lės“*) mokiniai daugumoj gyveno 

dabartiniame kurorte ar parou- 
žiais. Užtatai įsikūrusi Magdebur
go teises turėjusio miestelio admi
nistracijos rūmuose progimnazija 
po penkias minutes skambindavo 
[8 v. 45 m. — 8 v. 50 m.) gana di
deliu varpu, kad kuris mokinių bu
tų savininkų lenkinamas mokinys 
nepamirštų ir tos įstaigos, kur tik 
maskoliškai tebuvo leista kalbėtis.

Pats p. Respublikos Prezidentas, 
Skautų Šefas, yra mokinęsis Pa
langos progimnazijoj.

Seniau kurhausas buvo mieste 
lyj. Pirmojo kurhauso namas dar 
tebestovi tarp viduriniosios mo
kyklos ir altarijos pašventoryj, 
einant į Valančiaus gatvę. Tai bu
vo tais laikais, kada visus kurorto 
svečius sudarydavo keletas tur 
tingų dvarininkų, atvažiavusių, sa
ko, vienas su šešetą juodų, kaip 
smakai, drigantų, kitas su šešetą, 
kaip varis, bėrų, dar kitas su še
šetą baltauodegių kaštunkų. Ar
klius palikdavę kame kaime, Va- 
nagupiuose ar Kunigiškiuose, iš
nuomavę klojimą, kasdien įvažiuo
davo į Palangą ir šokdindavo sa
vo dukteris. Palangiškiai sakyda
vo: pavalgo ir šoka.

*) Taip žemaičiai vadina progimnaz:- 
ją, — juk kuo ne pusė išėjusių progimna
ziją stodavo į kunigų seminariją.

Verčiamas grožėtis gamta, pa
mėgti jos prakilnias paslaptis, jos 
neapsakomai gilius ir reikšmingus 
reiškinius, įsigilinti į tų reiškinių 
ryšius, pareinamumus, pramokti 
atrasti savo paties tikrąją vietą 
gamtoje, skaute, stebėk jūrą vasa
ra anksti rytą, kada pajūrys visai 
tuščias, ramiai parymok saulei lei
džiantis ir tik ką nusileidus, kada 
visiška tyla aplink, kada visai nu
čiuža vėjas, kada tik begęstančios 
jūros bangelės baigia pleškėti ir 
šoka aukštyn, sutikdamos begrįž
tančias nuo pakraščio atgal.

Stebėk jūrą rudenop net vidu
dienyj, kada saulutė siunčia savo 
beveik gulsčius spindulius ir kada 
ji iš paskutiniųjų stengiasi parodyti 
savo švelnučius paveikius jau be- 
žiaurėjančioj gamtoj.

Stebėk jūrą tilto pačiam gale at
sistojęs, kada ji, įšėlusi, tarsi su 
dangum susimaišiusi, teškia tave 
savo piktų bangų aštriomis viršū
nėmis.

Stebėk ir najausk, koks esi men
kas nrieš tokią gamtos nesuvaldo
ma iėgą. . ,

Tfira tik jūra Palangoj.
Miško rasi ir kitur.

I g. Končius.

Taip mes stovyklausim Palangoje,
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x IR LIETUVIAI JAMBOREE.
Iš Lietuvos vyksta viena draugovė. 

Vadovybė — vyr. sk. A. Saulaitis, sktn. 
dr. K. Avižonis, sktn. B. Mantvila, sktn. 
V. Čepas ir psktn. H. Lukoševičius.

Draugovėje yra šie skautai: St. Babe
lis, Jurgis Banaitis, Anatolijus Dičius, Vy
tautas Fledžinskis, Kazys Janavičius, Vla
das Kalasauskas-Maceika, Konstantinas 
Korsakas, Eugenijus Lelėnas, Povilas Li
tas, Marjonas-Algirdas Masiulis, Simeonas 
Mikaitis, Stasys Paliulis, Algirdas Pe- 
rekšlis, Edvardas-Julius Petraška, Mika
lojus Rantėnas, Mečys-Martynas Rėklai
tis, Kęstutis Slavinskas, Bronislavas Šta
ras, Leonas Šukys, Eugenijus-Robertas 
Švedas, Juljonas Tarbūnas, Gediminas 
Vaitiekavičius, A. Valaitis, Antanas Vit
kevičius.

Našlaitės plaukai.
Vengrų skautai prie savo 

skautiškų skribėlių nešioja „naš
laitės plaukų" — tam tikra žo
lė, auganti Vengrijos Stepuose — 
sultonus. Tie plaukai yra kiek pa 
našūs į Kauno raitosios policijos 
kepurių sultonus. Visose tarptau
tinėse stovyklose kitų tautų skau
tus šie vengrų skautų skribėlių 
„našlaitės plaukai" labai sudomi
na ir jie visada nori jų turėti at
minčiai. O dabar Vengrijos skau 
tų draugovės šios žolės yra pririn
kusios kelis vagonus, kad jas pa 
dovanotų užsienių broliams.

Apie šios žolės kilmę vengrai tu
ri gražią senovišką legendą. Ji pa
aiškina, kodėl žolė gavo savo keis • 
tą „našlaitės plaukų" pavadinima.

Kaip sako ši legenda, kadaise, 
labai senais laikais, gyveno kara
lius puikiuose rūmuose, pastaty
tuose aukšto kalno viršūnėje. Ka
ralius valdė devynias karalystes. 
Jis turėjo dvi dukteris. Abi buvo 
nepaprastai gražios. Viena jų tu
rėjo plaukus, juodus, kaip tamsioji 
naktis ir blogą būdą, kita gi, jau
nesnioji, buvo šviesiaplaukė ir jos 
būdas buvo nepaprastai švelnus.

Kartą karalius, medžiodamas 
briedi, paklydo girioje. Pavargęs 
jis atsigulė šalia šaltinio, bet stai
ga išgirdo verkiančio vaikučio bal
są. Karalius paėmė vaiką. Ilgai ir 
rūpestingai jis ieškojo rasto vaiko 
tėvų, visos jo pastangos buvo be 
vaisių. Pagaliau, jis pasiliko vaiką 

Tarpt, skautų vadų konferencijoje š. 
m. rugp. m. 7 — 8 d. Godbllb dalyvaus 
vyr. sktn, maj. A, Valusis, sktn. V. Če- 
četa, vyr. sk. A. Saulaitis, sktn. dr. K. 
Avižonis ir sktn. B. Mantvila.

Vengrijos skautės yra pakvietusios ir 
užsienio skaučių atstoves Jamboree pro
ga pasisvečiuoti Vengrijoje. Iš Lietuvos 
vyksta psktn. Gr. Venclauskaitė.

Kitam Sk. Aido nr. plačiai aprašysime 
mūsų skautų dalyvavimą Jamboree.

Lietuvos skautams Jamboree (iki rugp. 
15 d.) korespondencijai ir siuntiniams 
siųsti yra toks adresas:

Skauto pavardė, vardas (rašyti vardi
ninko linksnyje):

Lithuania Contingent 
Jamboree 3

Goddllo
Vengrija — Hungary.

(vaikas buvo mergaitė) savo na
muose ir priėmė savo dukterim, 
kurią pavadino Našlaite,

Našlaitė gražiai augo. Pasiekusi 
18 metų ji tapo visų gražiausia 
mergaitė visose devyniose kara
lystėse, Jos grožis viršijo net ka
raliaus tikrų dukterų grožį. Jos 
oda buvo balta ir rausva, kaip 
dangus aušroje, o akys pilnos ug
nies, Bet gražiausi buvo jos pui
kūs plaukai, kurie saulės spindu
liuose atrodė gryniausias auksas. 
Nieks niekad nėra matęs taip gra
žių plaukų.

Pagaliau, kaimyninių kraštų 
princai, sužinoję, kad karaliaus na
muose yra trys gražios karalaitės, 
jie atvykdavo pas karalių, norė
dami rasti gražiausią jo dukterų— 
Našlaite. Bet ji vis atsisakydavo, 
nenorėdama skriausti vyresniųjų 
seserų. Dieną iš dienos vis daugiau 
juodaplaukė pyko ir pavydėjo Naš 
laitei, o šviesiaplaukė džiaugėsi 
savo priimtos sesers pasisekimu.

Vieną dieną kaimyninės kara
lystės princas, kuris daug buvo 
girdėjęs apie šių karalaičių grožį, 
atvyko į senojo karaliaus pilį ir 
prašė karaliaus, kad jam atiduotų 
vieną savo dukterų. Karalius su
tiko ir princas buvo pristatytas ka
ralaitėms, kurios šia proga pasi
puošė puikiausiais savo rūbais. 
Kaip tik čia ir įvyko nelaimė.

Princą taip nustebino visų trijų 
karalaičių grožis, kad jis negalėjo 

suprasti, kuri iš jų jam daugiausia 
patinka, pagaliau, jis paprašė, kad 
jos nuo savo galvų nuimtų vuales 
ir parodytų jam savo plaukus. Pa
matęs plaukus, jis susižavėjo jau
nesniąja ir pareiškė, kad nors la
bai vertina dviejų vyresniųjų ka
raliaus dukterų grožį, bet sau žmo
na nori pasirinkti tik Našlaitę.

Šviesiaplaukė nusidžiaugė sesu
tės laime, nusijuokė ir nuoširdžiai 
ją išbučiavo, tačiau tamsiaplaukė 
baisiausiai supyko, išėjo iš kamba
rio ir pasižadėjo atkeršyti. Ir ji 
žiauriai įvykdė savo nutarimą.

Vakarą prieš vestuves ji pasi
slėpė Našlaitės kambariuose ir ka
da Našlaitė užmigo sunkiu miegu, 
nes juodaplaukė buvo uždavusi 
migdančių vaistų, keliais žirklių 
smūgiais juodaplaukė nukirpo pui
kius Našlaitės plaukus , . ,

Koks buvo Našlaitiės išgąstis ir 
širdgėla, kada rytą, žiūrėdama į 
sidabrinį veidrodį, kurį jai pado
vanojo josios sužadėtinis, ji pama
tė savo dabar baisią galvą. Tas 
smūgis ją taip paveikė, kad jai 
sprogo širdis ir ji ant savo kamba
rio marmurinių grindų pargriuvo 
negyva.

Princas, į vestuves atvykęs su 
skaitlingais palydovais, dalyvavo 
sužadėtinės laidotuvėse. Našlaitę 
palaidojo ten, kur ją karalius rado 
prieš 18 metų — girioje prie šalti
nėlio.

Žiaurioji juodaplaukė, įvykdžius 
kerštą ir bijodama, kad kas jos že 
mą darbą padarius neįtartų, per 
savo kambario langą išmetė pavė • 
jui Našlaitės plaukus. Vėjas juos 
išnešiojo po visą kraštą.

Ir štai, visur, kur tik nukrito 
nors vienas Našlaitės plaukelis, 
pradėjo augti ypatinga žolė. Tokia 
pat žolė išaugo ir ant pat Našlai
tės kapo, O ji, pasirodo, buvusi 
Zefiro duktė. Po kiek laiko visame 
krašte, kuris taip mylėjo mažą Naš
laitę, už jos gerą širdį, šioji žolė 
tapo tautiniu augalu ir pavadinta 
Našlaitės plaukais,

300 vertėjų.
Svetimų kraštų skautams sutikti veng

rų skautai surinko iš savo tarpo 300 ver
tėjų, kurie kalba 13 įvairių kalbų. Kiek
viena svetimtaučių skautų grupė Jambo
ree turės vieną ar kelis tokius vertėjus. 
Šie vertėjai ir valgys ir gyvens kartu su 
tais svetimo krašto skautais, prie kurių 
vra priskirti. Lietuviai savo stovykloje 
irgi turės vieną vengrų skautą vertėją, 
kalbantį vokiškai ir prancūziškai.

Disciplinarinis teismas.
Stovyklos viršininko grafo Paul Te

leki įsakymu yra sudarytas specialus teis
mas spręsti įvairiems skautų nusižengi
mams prieš discipliną Jamboree terito
rijoje,
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Juozas Žukauskas.

argonių bažnytkaimyj 
metinė Baltramiejaus 
šventė.

Į mažytę bažnytė
lę, prie kurios tegy
veno tik vienas za
kristijonas, atvažiavo 
kunigas.

Ta diena nargonie- 
čiams buvo ypatin
ga. Moterys dideles, 
sunkiai atrakinamas 

skrynias varstė, margus pasipuošimus iš 
giliausių vietų kraustė. Puošėsi, šveitėsi 
ir vyrai. Net ir katinai, ant tvorų tupė
dami, rūpestingai prausėsi.

Kalvio sūnus Pruncė užėjo pas kailia
dirbio sūnų Staškų. Tuodu, toliau bažnyt
kaimio gatve beeidami, sušvilpė prie Le- 
vainio trobos galo, iš kur išlindo dar tre
čias, Mikelis. Bažnytkaimio gale prisi
dėjo ketvirtas — kampininko Gaužvalio 
Jasius. Visi jie baigė kabinti tryliktus 
metus, išskyrus Mikelį, nes tas, tėvų ne
prisimindamas, savo metų skaičiaus vi
siškai nežinojo. Nežinojo net, kurioj baž
nyčioj krikštytas. Mikelis visu tuom ne
sirūpino, nesiteiravo. Gal būt, ir dėl to, 
kad girdėjo nargoniškes moteris atkakliai 
betvirtinant, būk Mikelis iš viso nesąs 
krikštytas.

Šis paauglių ketvertas buvo gana gra
žiai nuaugęs ir prigimties nenuskriaustas. 
Gyvenimo įvykiai taip pat jų neskriaudė ir 
buvo jiems palankūs visą laiką, jeigu 
neskaityti rimtu daiktu tų smulkmenų, 
kad kairioji Pruncės akis saulę bematė 
tą dieną, kada prieš tris metus nukrito 
jis nuo stogo į sausų žagarų krūvą. O Mi
keliui toj vietoj, kur turėtų būti prieša
kiniai dantys, buvo paprasta skylė. Ta
čiau tiek vienam, tiek antram šios smulk
menos nieko nekliudė. Pruncė vieniša sa
vo akim galėjo suskaityti, kiek šimtame
čio beržo viršūnėj yra pakirmijusių la
pų, o Mikelis pro dantų spragą taip gra
žiai mokėjo švilpti, kad paežeryj nutil
davo, susigėdusios, lakštingalos.

Berniukai gyveno viena siela. Jie tu
rėjo bendrus, vieningus norus, bendrus 
sumanymus. Priešai ir tie bendri jiems 
buvo. Atskirai jie buvo ramūs, mažai 
pastebimi vaikai, o vienon krūvon susi
ėję šių ypatybių nustodavo. Tada jie bū
davo lygiai tiek tylūs, kiek ir bažnyčios 
varpai turtingą nabašninką laidojant. Už 
tokį savo kuklumą jie turėdavo tūkstan
čius kartų perskrosti žemės vidurius, at
sidurti pragare, užspringt! visokių gyvių 
kaulais, nes to nuolat pageidaudavo Nar- 
gonių bažnytkaimio moterys.

Tą iškilmingą švento Baltramiejaus 
dieną nuėjo jie iš ryto paežerin.

— Vanduo mėlynas, — pasakė Mi
kelis.

— Ešeriai tokį labai mėgsta, — pri
dėjo Staškus.

— Kas iš tų ešerių. Šįmet jų tiek 
daug, kad niekas nebenori jų pirkti,

— Nusiplaukim kojas, — pasiūlė 
Pruncė.

— 0 kam?
— Juk reikės eiti bažnyčion.
— Tiesa . . .
— Jeigu turėtumėm batus, tai apsi- 

autumėm ir nereikėtų plauti, — nusigai- 
lino Jasius,

— Kad turėtumėm ...
Maldynų gryžtėmis nusitrynę kojas, jie 

susėdo ant žolynėlio.
— Bus lietaus, — pranešė Mikelis.
— Ko dar nesugalvosi! — nusijuokė 

Pruncė.
— Nu nesivaipyk. Pamatysi, kad ma

no teisybė.
— O iš kur tu žinai?
— Matai, anoj pusėj melsvi debesė

liai ant miško nusidriekę, lyg seilės...
— Na, ir kas iš to?!..,
— Pasiklausk senio Plaiškio. Tą patį 

ii jis tau pasakys.
Kurį laiką berniukai tylėjo.

Jasius atitraukė įbestas vienon vie
ton akis ir tarė:

— Sako, anoj pusėj, miške, kažkokie 
keistuoliai iš miesto apsigyvenę. Iš pa
klodžių trobas pasidarę. Visi žalsvai ap
sirengę. Kelnės iki kelių. Per kiauras 
dienas švilpukus pūkčiuoja, kas vakaras 
laužus kuria, dainuoja iki vėlybiausios 
nakties...

Mikelis nusisaikstė akimis į parodytą 
pusę ir pridėjo:

— Girdėjau ir aš. Sako, kažkokie po
naičiai iš miesto. Dykaduoniai, tur būt..

— Kas ten juos supaistys... Įdomu bū
tų pamatyti, — pareiškė Staškus.

— Taigis... Būk mandras persikelti 
anon pusėn. Mažiausiai kokie devyni ki
lometrai. Vos matyt miškas... — užsimąs
tė Pruncė, žiūrėdamas į aną pusę, kur 
mėlyną dangų nuo pilko vandens teskyrė 
vos įžiūrimas juosvumas.

Tuo tarpu sugaudė bažnytėlės varpi
nė. Balsai pasipylė, tarytum paberta į ki
biro dugną sauja keptų žirnių.

— Žiūrėkit, kaip greitai prabėgo lai
kas, — pastebėjo Mikelis. — Jau mišioms 
skambina...

— O namuose tokį metą iš nuobodu
mo nors galvą nusilaužk tarp kelių įsi
spraudęs, — pridūrė Jasius.

Eidami, jie žiūrinėjo nuplautas savo 
kojas, rodė vienas kitam, gyrėsi.

Netoli bažnytėlės durų Staškus su
trenkė delnu kaktos paviršių,

— Ė-ė-ė-ė! Rožančių užmiršau pa
siimti...

— Aš visumet ant kaklo nešioju.
— O man ir nereikalingas. Dvi lita

nijas atmintinai moku... — išdidžiai pa
stebėjo Pruncė.

— Koks ten tavo mokėjimas, tik gi
ries . ..

— Susikertam! Prie paties vargamis- 
tro galiu išbelsti abi, nesumirksėjęs, nuo 
pradžios iki galo.

Baidarė paruošta kelionei.

Toliau ginčytis nebebuvo kaip — ber
niukai pasiekė bobinčiaus duris.

Bažnytėlės viduj buvo vėsu. Pamal
dos nebuvo dar prasidėjusios. Iš visų pu- 
s;ų girdėjosi kosėjimas, krankštimas ir če
žėjimas kojomis.

Kunigo dar nebuvo, o zakristijonas, 
apsivilkęs baltą kamžą, žiūrėjo, iškišęs iš 
zakristijos galvą, kaip renkasi žmonės.

Berniukai nuėjo vyrų pusėn, pasirin
ko prie sienos vietą. Dabar jie nebesi
šnekėjo, nebadė vienas kito alkūnėmis ir 
nesidairė. Jie meldėsi. Jų meldimasis bu
vo nuoširdus ir tikras. Per visą pamaldų 
laiką jie buvo ramūs ir tylūs, tarytum 
papiautos avys.

Greta klūpojąs senukas niekaip ne
galėjo suprasti, kaip tie keturi nenuora
mos gali taip gražiai melstis, jeigu jų gal
vos amžinai visokiais „išmislais“ prakal
tos.

Po labai ilgo pamokslo ir mišparų 
žmonės pasipylė iš bažnytėlės.

Berniukai sustojo prie špitolės kampo, 
kad galėtų geriau stebėti išeinančius.

Po šventorių pasistumdę, berniukai 
nuėjo prie pilkų balaganų, kur sukti kro
melninkai prekiavo margaspalviais sal
dainiais ir visaip išraitytais riestainiais. 
Čia kelias kvortas seilių, besigėrėdami, 
išvarvinę, nuėjo bažnytkaimio gatve.

— Einam į malūną, — pasiūlė Jasius.
— Nuo smegenų nuslydai, ar ką! Ma- 

r.o pilve žarnos nuo alkio sukasi, lyg vė
tyklės, o jis į malūną!... — pasipriešino 
Mikelis, įsipindamas akimis į savo trobos 
langą ir traukdamas nosimi keptos žuvies 
kvapą.

— Dar anksti... Pietūs neišvirę bus. 
Ką veiksim... Galim užsukti, — pritarė 
Jasiaus sumanymui Staškus.

Berniukų akys nukrypo į šoną, kur 
matėsi mylimiausia jų pasitarimams vie
ta — apleistas vėjinis malūnas.

Malūnas neturėjo sparnų, jo pakaušis 
buvo visiškai nuskeltas, o kažkada tai 
gontinėmis lentutėmis apkalti šonai taip 
skurdžiai atrodė, kad priminė varnų už
pultą liguistą viščiuką.

— Užeinam... Iš tikrųjų pietūs nebus 
dar išvirę...

Berniukai pasuko iš gatvės, nuėjo dar
žo lysvėmis, perėjo užžėlusią malūno 
aikštelę. Atstūmė pečiais nuo aprūdiju
sių klingių nušokusias duris ir pasikėlė 
sukiužusiais laiptais į viršų.

Pro skylėtą malūno kepurę ir tą vie
tą, kur seniau buvo langelis, o dabar be
simalė tik mažytis pažaliavęs stiklagalis, 
spraudėsi dienos šviesa. Malūno vidus at
rodė labai gūdžiai. Visa tai, kas jame ga
lėjo būti nors ir mažiausiai naudingu 
daiktu, buvo nuplėšta, nulupinėta. Saky
sim, nuo ąžuolinio volo buvo nuimti ge
ležiniai lankai, krumplėtas ratas, kuris 
suko volą, buvo nukeltas nuo sparnų 
ašies, o virvė, kuri kėlė iš apačios grū
dų maišus į girnas, buvo nupiauta. Oras 
čia buvo slegiantis ir dvelkė kapų urvu. 
Pelėsiais apkibusios sienos margavo ta
rytum genio plunksnos.

Berniukai susėdo ant girnavietės.
Kurį laiką tylėjo.
Jasius pirmutinis tylos dugną pramušė.
— Būtų puiku geri batai turėti...
Mikelis pridėjo:
— Iš karto vyru pasidarytumei...
— Ir kokiu dar...
— Kad taip gavus iš kur pinigų ir nu

sipirkus...
— O-o, kiek tokie batai kaštuoja!...
Pasidarė tylu. Girdėjosi tik kažkoks 

brazdėjimas.
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Jurų skautai.

— Žiurkės, — pranešė Staškus, įsi
klausydamas.

— Ne, šikšnosparnis, greičiausiai, — 
pasipriešino Pruncė.

— Kažin ...
— Žinot ką? — pabudo iš gilaus už- 

simąstymo Mikelis.
— Nu? — ištempė berniukai kaklus.
— Mes galim gerokai uždirbti.
— Nu-u-u-u! Kuriuo gi būdu?! — trys 

akių poros susmigo į Mikelio veidą.
— Išplaukim kurią naktį pažvejoti 

Tinklų gausim... Aš su Andrėku vakar 
kalbėjau. Jis apsiimtų parduoti sugautą 
žuvį. Gerą pinigą galėtumėm paimti...

Ilgą laiką berniukai tylėjo.
— Biauriai mandriai sugalvota... Iš 

tikrųjų, man rodos, kad mes galėtumėm 
tai padaryti.

— Valtis gautumėm. Tik blogiau su 
tinklais, — nusiskundė Staškus.

— Niekis... Vieną aš gausiu... — ra
mino Pruncė.

— Aš irgi galėsiu vieną iš pastogės 
nušvilpti, — praskaidrino nuotaiką Ja- 
sius.

— Tik svarbu, kad niekas nepamaty
tų. Dėl valčių aš pasirūpinsiu. Mano tė
vas raktus visumet nešioja dešinėj švar
ko kišenėj. Aš jau mokėsiu juos paimti... 
— šnekėjo Mikelis.

— Vikrus tu, kaip vėgėlė, — pagyrė 
Jasius.

Dar ilgai tarėsi berniukai. Malūną jie 
apleido tik tada, kai nustojo rūkę baž
nytkaimio trobų kaminai.

— Tai užsiplepėjom. Jau pusvakario 
metas.. .

— Maniškiai jau seniai bus pavalgę 
pietus.

— O aš, greičiausiai, visiškai nebe
gausiu. Girdi, nebinzinėk pakiemiais, pa
sakys,

— Tik niekam apie susitarimą nepra- 
sižiokit, — perspėjo Mikelis.

Berniukai tekini pasileido daržo lys
vėmis. Kurį laiką bėgo visi kartu baž
nytkaimio gatve, tačiau, neilgai trukus, 
išsibarstė, kiekvienas pasukdamas savo 
kieman.

Naktis.
Pūtė nedidelis vakarų vėjas. Dangus 

buvo juodas lyg rašalinės dugnas.

Nargonių bažnytkaimyj buvo tylu. Vi
si miegojo. Tik retkarčiais vamtelėdavo 
susisapnavęs šuo.

Kailiadirbio kieme tyliai atsidarė dar
žinės durys. Išlindo juodas šešėlis, kurį 
laiką stovėjo, nejudėdamas, po to nuslin
ko trobesių pasieniais.

Tai Staškus.
Patvoriais toliau beslinkdamas, jis pa

siekė Levainio kiemą ir, pasislėpęs už 
šulinio, išleido griežlės balsą. Už kelių 
minučių pasigirdo tylūs žingsniai ir 
šnabždantis Mikelio balsas:

— Kur tu?
— Čia, čia! — atsiliepė tokiu pat bal

su Staškus, išlysdamas iš savo slėptuvės. 
— Irklus paėmei?

— Jau nunešiau. Prie valčių rasim.
— Skubėkim... Greitai mėnuo patekės.
Paežeryj jau laukė Pruncė. Prie jo 

kojų gulėjo suvyniotas tinklas ir virvės.
— Kur Jasius?
— Dar nėra. Gal pramiegojo. Aš jau 

senokai laukiu. Niekas nepastebėjo?
— Rodos, kad ne... Kur gi tas Jasius. 

Juk žadėjo dar antrą tinklą. Mažesnį...— 
nerimavo Staškus.

Mikelis ištraukė iš kišenės raktus, at
rakino dvi valtis. Uždėjo irklus.

— Su Andrėku kalbėjai? — paklausė 
Pruncė,

— Kalbėjau. Šįryt vešiąs savo žuvis, 
paimsiąs ir mūsų.

— Jeigu sugautumėm kokį pūdą, tai 
uždirbtumėm po kelis litus.

— O jeigu nieko?
— Tada nieko ir nebūtų. Pareitumėm 

namo, lyg šuo uodegą m ’eidęs, ir viskas. 
O jeigu sužinotų tėvas, ai prie viso to 
pridėtumėm dar kailį.

— Nu taip... — numykė Pruncė. •— O 
aš vis tik manau, kad sugausim ką nors.

— Tik vėjas truputį per didelis. Toks 
keistas oras... Ežeras banguoja.

— Nesvarbu... Nenorėk, kad ežero 
vanduo lyg puodynėj būtų.

— Tas tiesa...
Bažnytkaimio pusėj pasigirdo basų 

kojų žingsniai. Pasirodė pažįstamas silue
tas — Jasius. Jis vilko ant pečių tinklą 
ir tuščią maišą.

— Kur taip užtrukai? Manėm, kad 
pramiegojai.

— Kol susigraibsčiau viską. Tavo 
tinklas nekiauras, Pruncė?

,— Ne. O tavo?

— Pora skylių buvo, užrišau su ap- 
varčiu.

Pruncė išvyniojo Jasiaus tinklą, su
tvarkė.

— Su tokiu galima šį-tą pagauti...
— Pasiskubinkim... Aš su Mikeliu, o 

tu su Jasiu, — šnekėjo Staškus, lipdamas 
valtin ir imdamas vieną vilkstinės galą.

— Na, gerai. Pradedam. Tinklą iš- 
vilksim ties Bedrupiu. Tik, žiūrėkit, gerai 
užsukit, — pastebėjo Mikelis, įleisdamas 
tinklą vandenin ir eidamas prie antros 
valties.

Staškus su Mikeliu pradėjo pirmieji 
irtis ežero gilumon. Kai tinklas išsitem
pė, išsijudino ir Pruncė su Jasiu.

Balkšvos plūdės, vos įžiūrimos nakties 
juosvume, žymėjo pusračiu išsilenkus; 
tinklą.

Ežero kūnas virpėjo alkūnės dydžio 
bangomis. Vėjas pūtė tiesiog nuo vakarų 
pusės, pamažu keisdamas savo kryptį la
biau į šiaurę. Mėnuo, matomai, jau buvo 
patekėjęs, nes pasidarė šviesiau ir buvo 
galima pastebėti, kaip dangaus skliautais 
slinko juodi kamuoliai.

Mikelis neramiai sekė nakties orą. Vi
duj kuždėjo audros nujautimas. Baimin
gai stebėjo tinklo plūdes, kurios tai slė
pėsi už bangų, tai kilo į viršų.

— Bala jį žino, ką tas ežeras mano... 
— pasakė Staškui, kuris vienu irklu į abi 
puses pasisaikstydamas stūmė priekin 
valtį.

— Visko gali būti.
Netoli Bedrupio gerai išgaląstos Mi

kelio akys pastebėjo, kad Pruncė su Ja
siu sustojo ir pamojo ranka.

— Jau. Pradėk sukti, — pranešė 
Staškui, tvirtai suimdamas į rankas vilks
tinę.

Staškus, visu kūnu priguldamas, smar
kiai pradėjo irtis iš dešinės pusės.

Kai valtis atsimušo seklumon, berniu
kai iššoko ir greitai ėmėsi vilkti tinklą 
krantan.

Tinkle pasirodė dumblas, vandeninės 
žolės, žabgaliai. Berniukai išpūtė akis, 
laukdami pasirodant žuvies. Kažkas su
blizgėjo.

— Yra! Yra! — sušuko Jasius.
— Lydekos, berods!
— Varnalėšiai, — nusiminusiu balsu 

pranešė Pruncė, išimdamas iš tinklo žvil
gantį lapą.

— Tuščias! — nusispiovė Mikelis, kai 
tinklas baigė lysti iš vandens.

Žuvų nebuvo. Tinklo dugne matėsi 
daugybė dumblo ir vandeninių žolių.

Staiga Jasius, knaisęs tuos dumblus 
koja, griuvo visu kūno svoriu ir, tverda
mas rankomis kažką juosvą, suriko:

— Laikykit, laikykit! Lynas!
Tačiau žuvis išslydo iš berniuko ran

kų ir persimetė per tinklo viršų vande
nin. Jasius kūlverčiais puolė visomis ke
turiomis į vandenį, tačiau tas nepagel
bėjo — lynas pabėgo. Keldamasis ir pur
tydamas sušlapusius rūbus, palingavo gai
lingai galvą.

— Nuplaukė, judošius!!...
Mikelis pradėjo taip juoktis, kad at

sisėdo ant žemės. Neatsiliko ir Pruncė su 
Stašku. Jasius ilgai žiūrėjo į banguojantį 
ežero paviršių liūdnomis akimis, po to 
pradėjo sunkti iš skvernų ir kelnių apa
čių vandenį.

— Per retas tinklas... Pamėginkim 
dabar su mažuoju. Visos žuvys išlindo...

Kelioliką minučių pasėdėję ir apgai
lestavę nepasisekusią žūklę, berniukai 
sutvarkė mažesnįjį tinklą ir vėl išsiruošė.

Aplenkę vieną įlinkimą, jie nusiyrė 
ežero gilumon. Vėjas dabar pūtė iš šono.

Mikelis tarė Staškui:
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— Tu nebijai?
— O ko? — slėpdamas baimės jaus

mą, atsakė paklaustasis.
— Man baisu kažko... O gal geriau 

padarytumėm susukę čia pat kur nors. 
Truputį per toli...

Staskus neatsakė. Tik įsižiūrėjęs į ry
tų padangę, pastebėjo:

— Jau aušta.
Abu berniukai pasidarė tylūs, nekal

būs. Staškus gniaužė vilkstinės virvę, o 
Mikelis yrėsi, akimis mėtydamas antrą 
valtį, kuri balzganame ežero dugne kas 
kartas labiau aiškėjo.

Staiga Mikelis nutvėrė Staškų už ran
kovės, pastebėjęs, kad plūdžių linija, kuri 
visą laiką buvo jiems iš dešinės, atsidū
rė priekin.

— Žiūrėk, kas čia darosi!... Pruncė su 
Jasium pametė kryptį!

Tuo pačiu momentu berniukai išgirdo 
viršuj keistą ūžesį. Iš karto pasidarė tam
siau — dangų uždengė juodi debesys.

— Audra! — sušnibždėjo Staškus.
Prapliupo toks lietus, kad visiškai nie

ko nebebuvo galima aplinkui matyti. 
Staškus pajuto, kad vilkstinė jo rankoj 
atsileido. Patempė ją prie savęs — pasi
priešinimo nebuvo.

— Viešpatie, Pruncė su Jasium paleido 
tinklą. Suk greičiau į krantą! — sušuko.

Ežeras susiūbavo, sušniokštė.
Stipri, milžiniška banga trenkė valties 

šonan ir išmetė ją į viršų. Berniukai, su
spėję tai numatyti, išsilaikė, nes įsikibo 
valties dugnan, paleisdami iš rankų vilks
tinę ir irklą.

Staigiai sukilusios bangos nešė valtį 
tarytum skiedrą. Berniukai, dugne susi
spaudę, laukė, mirtinos baimės pagauti, to 
pražūtingo momento, kada valtis apvirs

To baisaus laukimo kiekviena sekun
dė slinko jiems amžių žingsniais.

Anapus ežero, pamiškėj, miegojo pil
kos palapinės.

Saugiai tarp medžių pasislėpusios, jos 
nejuto, kaip blaškėsi eglių viršūnėse aud
ringas vėjas, nejuto, kaip apsiputavusios 
vilnvs kramtė atkaklų ežero krantą.

Aušo diena. Baimingai, nedrąsiai aušo.
Netoli palapinių stovėjo du sargybi

niai — skautai.
Jie žiūrėjo pro medžių tarpus į ežerą.
Staiga vienas iš sargybinių nutvėrė sa

vo draugą už rankovės.
— Žiūrėk, kas ten!!?
Antrasis krūptelėjo ir atidžiai įsisiur

bė akimis priekin.
— Valtis! Tuščia valtis!...
Pirmasis išėmė žiūronus ir greitai pri

dėjo prie kaktos.
— Rodos, kažkas guli dugne. Ten žmo

nės! Viešpatie, greičiau pagalbos, — pra
nešė, paleisdamas švilpuku skardų pavo
jaus garsą.

Iš palapinių pasipylė vienmarškiniai 
skautai. Vyresnieji pribėgo prie sargy
binių.

Už keliolikos sekundžių pasigirdo ko
mandos:

— Valtys! Gelbėjimo ratas! Virvėr! 
Kartys!

— Greičiau! Pirmyn!
’ Didelis būrys parinktų skautų pasilei

do paežerin. Jų tarpe atsirado keletas 
drąsių, prityrusių irklininkų. Šie greitai 
atsirakino didelę valtį, įsimetė vidun vir
vių, gelbėjimo ratą ir pradėjo veržtis 
priekin.

Pakrantėj pasilikusieji apmirė. Nera
mios akys gaudė bangų vartomą valtį; 
nerimastis užgniaužė kūno sąnarius,

Gelbėjimo valtis kirto šėlstančias ban
gas — atkakliai veržėsi priekin.

Tuo tarpu bangos mėtė nelaimės iš
tiktą valtį į visas puses. Kiekvieną se
kundę jai grėsė didžiausias pavojus. Gel
bėtojai, tai matydami, skubėjo, visomis 
savo išgalėmis kovojo su bangomis.

Gelbėjimo darbas buvo ilgas ir var
gingas.

Jie suskubo. Tuo pačiu metu, kai gel
bėtojai prisiartino prie nelaimingųjų, ga
linga banga apvertė šių valtį ir du ber
niukai atsidūrė vandeny.

Vienas iš gelbėtojų pasiliko valtyj, o 
kiti žaibo greitumu dingo bangose su gel
bėjimo ratais ir virvėmis. Jų pasiryžimas 
nugalėjo bangų gobšumą — berniukai 
buvo išgelbėti.

Po ilgų ir sunkių pastangų valtis pa
siekė krantą, kur buvo susirinkusi visa 
stovykla.

Džiaugsmingas, sutartinas valio nu
stelbė ežero bangų šniokštimą.

Išgelbėti berniukai baimingomis aki
mis dairėsi — nieko negalėjo suprasti.

Prisiartino stovyklos viršininkas:
— Iš kur jūs, vaikučiai? Kaip čia at

sidūrei?
Ne iš karto pasigirdo atsakymas.
— Iš Nargonių.
— Kas jūs tokie?
— Mes? — atsirėmė į viršininką ryš

kios akys.
— Nu taip.
— Žvejai.
— Žvejai?! — nustebo viršininkas. — 

Jūs šiąnakt žvejojot?!
Staiga vienas iš berniukų pašoko, nu

tvėrė draugą už rankovės,
— Klausyk, Mikeli! Viešpatie, kas da

bar bus! Kur Pruncė su Jasium? Kur 
mūsų tinklas, valtys?!!

Abu berniukai pabalo, išgąstingomis 
akimis nusisaikstė audringan ežeran.

— Jūsų daugiau buvo? — krūptelėjo 
stovyklos viršininkas.

— Dar du. Bet jų greičiausiai dabar 
nebėra... Prigėrė...

Visų akys nukrypo, susmigo ežeran. 
Nebilis, sunkus klausimas prislėgė visų 
krūtines.

— Kur jie?
Tačiau atsakymo nebuvo.
Ežere lūžo bangos, taškėsi baltomis 

putomis, krimto statų, išdidžiai besilai
kantį krantą. *

• *

Po pietų ežeras nurimo.
Debesys išsiskirstė, dangaus mėlynėj 

ištirpo vėjas.
Plynu ežero paviršium plaukė Nargo

nių kryptimi valtis. Joj sėdėjo Mikelis su
Stašku ir du skau
tai, iš kurių vienas 
irklavo.

Berniukai buvo 
tylūs, neramūs.

— Ir reikėjo 
mums eiti tų žuvų 
gaudyti... — pra 
šneko Staškus.

— Susisuko gal
vos... — pridėjo Mi
kelis.

Juros pasąką.

— Man gaila Pruncės ir Jasiaus...
— Vargšai...
— Gerai, kad mums taip išėjo ...
— Bet kas bus, kai sugrįšim namo?. .
— ?...
Tyla.
Nargonių bažnytkaimiui besiartinant, 

berniukų širdys kas kartas smarkiau pla
kė.

Besiartinanti svetima valtis buvo pa
stebėta, nes prie kranto susirinko būre
lis žmonių.

— Aš matau savo tėvą, — baimingai 
sušnibždėjo Mikelis.

Staškus įsmeigė akis į laukiančius.
— Žiūrėk, Pruncė stovi! — staigiai su

riko, trenkdamas Mikelio petin.
— Pruncė! Aiškiausiai, Pruncė! Va- 

lio-o-o!
Abu berniukai taip pasimiršo iš 

džiaugsmo, kad vos neapvertė valties. 
Tik, skautų sulaikyti, nurimo, baisiausiai 
nekantraudami.

Krantą pasiekus, berniukai iššoko iš 
valties lyg kulipkos ir puolė prie Pruncės.

— Iš kur tu? Kur Jasius? Išsigelbė
jot?!...

Pruncė išdidžiai pasipūtė.
— Nu taipl...
Džiaugsmui galo nebuvo. Pasipylė 

klausimai, pastabos.
Kai susitikimo įkarštis kiek atslūgo, 

Mikelio tėvas pastebėjo nuošaliai besto
vinčius skautus. Prisiartino.

— Tai jūs, tur būt, esat išgelbėtojai?
— Ne mes vieni... Dar du mūsų ben

drininkai pasiliko anoj pusėj.
Mikelio tėvas nebežinojo, kaip bedė- 

koti.
— Prašom... Prašom į mano trobą. Gal 

atsimokėsiu kuom nors...
— Labai dėkojam, — atsakė vienas iš 

skautų. — Mes dabar negalim. Stovyk
los viršininkas įsakė tuoj grįžti...

— Kaip gi mes dabar paleisim tamstas 
be nieko. Juk mūsų vaikus išgelbėjot....

— Mes kitą kartą užsuksim. Pasikal
bėsim, pasipasakosim. O dabar sudie!

Abu skautai linktelėjo ir, sulipę val- 
tin, pradėjo irtis. Susirinkusieji žiurėjo į 
juos nustebę, ilgai negalėjo atsipeikėti.

Mikelis tyliai paklausė Pruncės:
— Niekas nesibarė? Už tinklus, už 

valtis...
— Nė pusės žodžio. By tik patys iš- 

sigelbėjom...
— Puiku...
Išgelbėtieji, lydimi džiūgaujančių pa

lydovų, pasuko bažnytkaimio kryptimi.
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Trečias skyrius, kuriame iškyla visai netikėtų dalykų.
Pradžioje tik aidas atsakė į jaunuolių šauksmą. Bet po 

valandėlės namuose kažkas ėmė bruzdėti. Staiga atsidarė durys.
Tarpduryje pasirodė jaunas vaikinas, apsivilkęs paprastais 

žvejo rūbais, vienplaukis, juodais garbanotais plaukais. Pamatęs 
prie vartų skautus, jis net sušuko—taip buvo nustebęs. Greitai 
nulipo laipteliais i kiemą ir priėjo prie vartų.

Enris pastebėjo, kad vaikinas buvo dar jaunesnis, negu 
iš tolo rodės. Iš jo vaikiškų veido bruožų buvo galima drąsiai 
spėti, kad jis turi ne daugiau, kaip 15 metų. Jo išvaizda visai 
nedarė nemalonaus įspūdžio. Akys net buvo linksmos. Tik 
būdo jis anaiptol nebuvo ramus. Enris greit tuo įsitikino.

— Ko jūs norite? — paklausė pribėgęs prie vartų.
Enris jį skautiškai pasveikino, pakeldamas ranką prie 

skrybėlės.
— Mes norėtume žinoti, — atsakė Enris, — ar galėtume 

apžiūrėti Kerviscelio pilį. Mes girdėjome, kad čia yra laba5 
matytinų dalykų, — pabaigė jis meiliai šypsodamasis.

Vaikinas papurtė galvą.
— Čia niekam neleidžia žiūrinėti. Tai privačių žmonių 

gyvenimas.
— Taip, mes tai žinome, — atsakė Enris. — Tačiau gal 

šeimininkas mums leistų. Mes esame, kaip matai iš mūs rūbu, 
skautai.

— Man tai nerūpi. Kas man galvoj?! Aš sakau jums, kad 
čia žiūrinėti negalima. Ir nėra ko jums čion veržtis.

— Mes nieko ypatingo neprašome. Bent pranešk savo 
ponams, kad čia skautai.

— Mano ponai švilpia ant jūsų skautų, o aš dar labiau,
— atkirto akiplėša berniokas. — Aš sakau jums, kad tuojau iš 
čia nešdintumėtės. Nėra ko čia jums žiūrėti.

Jaunas bretanietis labai įtūžo, matydamas, kad skautai 
nesiskubina eiti. Jis abiem rankom įsikabino į vartų virbalus, 
ir ėmė skautus plūsti, kaip iš gaidų.

Ir Enrio būde kantrybė nebuvo stipriausia dorybė. Tad 
ilgai nelaukdamas, jis nutraukė vaizdingą bernioko prakalba.

— Tu bent galėtum mandagiau elgtis, vaikėzo puse. 
Mums nerūpi, myli tu skautus, ar ne. Eik greičiau pranešti savo 
ponams.

Liorenas su Moriu irgi įmetė po keletą skambių garsų į 
šį ne visai harmoningą koncertą.

Kilęs triukšmas atviliojo dar vieną asmenį i kovos lauką. 
Tai buvo jau pagyvenęs žmogus. Jis buvo apsivilkęs nunešiota 
dėmėta aksomine liemene ir nublukusiom kelnėm. Kojas buvo 
apsiavęs medinėmis klumpėmis. Ant galvos buvo užsidėjęs 
biauriai nešvarią kepurę. Iš burnos kabojo trumpa pvpkė. Vei
das jo buvo be jokios išraiškos, visai bespalvis. Jis sustojo 
ant namelio slenksčio.

— Gerai, — pamanė Enris, — tai bus, greičiausiai, tikrasis 
vartininkas. Su juo bus lengviau susikalbėti.

Ir, visai nepaisydamas jaunojo brėtaniečio koliojimo, jis 
garsiai pakartojo tarpdury stovinčiam žmogui savo prašymą.

Jaunasis bretanietis atsisukęs pažiūrėjo į naujai atvykus’. 
Matydamas Enrio pastangas jį prakalbinti, gardžiai nusijuokė;

— Šauk ir toliau jam taip linksmai! Jis nesupranta nė 
žodžio prancūziškai.

Enris nutilo, nežinodamas ką toliau daryti. Berniokas g: 
pradėjo kaž ką bretaniškai aiškinti vvrui su pypke.

Šis tuojau ėmė kitaip elgtis. Kalbėdamas nesuprantamus 
žodžius jis ėjo prie vartų. Tik jo veidas ir visi judesiai buvo 
toki grasinami, kad nesunku buvo numanyti bendra jo žodžių 
reikšmė.

- Enris dar kartą mėgino tartis. Tik sulig pirmais žodžiais 
jo kalbą nutraukė spiegiamas bretaniečio balsas:

— Jis sako, kad eitumėt šalin! Čia nėra ko žiūrėti. Neš- 
dinkitės greičiau!

Enris pajuto didžiausią norą pradėti rimtas muštynes. 
Susigniaužė jam pačios kumščios ir jis tik laukė, kad atidarytų 
vartus ir kad būtų galima paleisti į darbą sprendžiamus 
argumentus.

Bet Liorenas paėmė jį už rankos.
— Einam! Nieko nepadarysi. Jie užrakinti.

Neilgai prieštaravęs, skiltininkas sutiko su Lioreno pa
tarimu.

Nuėję geroką galą nuo įdūkusių Kerviscelio pilies sargu, 
jie sustojo pasitarti.

Enris buvo nepatenkintas, tai rodė jo suraukta kakta. 
Moris tiesiog niršo. Be abejo, taip pat jautėsi ir Jonas Liorenas 
tik jis neišsidavė, ir net juokavo:

— Puikiai pasisekė, ar ne?
— Tikri kelmai tie sargai! Toks smūgis! — pyko Enris, 

grūmodamas kumštim pilies link. — Tegu tik aš sutikčiau , jų 
ponus, tada.. .

— Maža vilties, jeigu ten yra ir daugiau tokių sargų.
— Tai mes pamatysim. Aš galiu tau laiduoti, kad tai 

jiems veltui nepraeis.
— Ką gi tu manai daryti?
— Vykt į kaimą ir pasiteirauti žinių.

— Aplinkiniuos ūkiuos tu rasi tik bretaniečius, su kuriais 
nesusikalbėsi.

— Čia ir yra priežastis, dėl kurios mums teks vykti net 
į Telgrį. Jau pusė vienuoliktos. Kelio bus daugiausia trys kilo
metrai. Dar turime gana laiko pasižvalgyti ir ligi pusės pirmos 
grįžti į stovyklą. Žengiam!

Jonas Liorenas nelabai norėjo leistis į naują kelionę. 
Bet Enrio pasiryžimas ir jį uždegė. Enris kalbėjo, kad tik 
Telgrio kaime jie gali ką nors išgirsti.

— Į ką tu tenai ketini kreiptis? — klausė Jonas.
— Kai vakar vakare ėjome per Telgrį, aš buvau užėjęs 

pas kepėją nusipirkti duonos. Ir Moris buvo drauge su manim. 
Tu atsimeni, ar netiesa?

Moris patvirtino.
— Tenai aš mačiau kepėją ir jo žmoną. Padorūs žmonės, 

bent man taip išrodė. Mes turim eiti pas juos. Jie moka 
prancūziškai.

Ligi Telgrio kaimo kelias buvo nuobodus. Pakelėse buvo 
prižėlę krūmų, dėl to apylinkių beveik negalima buvo mątyti.

Nepaisydami vidudienio karščio, jaunuoliai skubiai žengė. 
Netrukus pasirodė pirmos kaimo triobelės. Čia visur buvo 
tokia idiliška tyla, kad net Enris pradėjo atšalti nuo savo 
keisto sumanymo.

Bet atsiminus pilies sargų elgesį, vėl jam grįžo pirmykštis 
uolumas viską ištirti, ir jau drąsia ranka jis vėrė kepyklos 
duris.

Suskambėjo užkimusiu balsu varpelis, ir trys skautai bu
vo jau viduje.

Po valandėlės pasirodė maloniai šypsodamosi kepėjo 
žmona. Tai buvo sena bretanietė, maža ir judri.

— Labą dieną, ponaičiai, — linksmai ji pasisveikino. — 
Kuo galiu patarnauti? Mano senis kaip tik ima iš krosnies 
šviežią duoną. Turiu dar visai šiltų kepalaičių. Kiek jūs 
norite?

— Mes atėjome ne duonos pirkti, — ėmė aiškinti Enris. 
— Mes norėjom tik paklausti, ar jūs pažįstate Kerviscelio 
gyventojus?

Moteris net sušuko, taip ją nustebino jaunuolių klausima'’-.
— Jūs norite sakyti: Kerviscelio de Rosjden? — pa

klausė ji, žiūrėdama į skiltininką.
_  Tikro jo vardo aš nežinau. Aš turiu galvoj Kerviscelio 

pilį, ten aukštai Lendrėje.
— Taip, tai ta pati.
— Ar jūs pažįstate gyventojus?
Senė, patylėjusi kiek, atsakė:
— Aš pažįstu savininkę, madame de Liankė. Ach, vargšė, 

šventa moteris. Bet dabar ji išvykus. Ji tiek nelaimių yra 
patyrusi.

Bretanietė nuleido akis ir sudėjo rankas ant krūtinės.
— Ką? — sušuko nustebęs Enris. — Jūs norite sakyti, 

kad dabar Kerviscelyje niekas negyvena?
— Aš to nežinau. Niekas to nežino.
Enris išpūtė į ją akis ir pakartojo:
— Niekas to nežino?
,— Kaip gi būtų galima tai žinoti? — atsakė senutė: —
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Kelionė į pasaulinę parodą Chicagoįe ir algai.

Lietuvos skauto kelionės į Ameriką 
{spūdžiai.

Aš noriu jums papasakot, brangūs 
skautai, kaip aš keliavau i pasaulinę pa
rodą, ką jo:c mačiau ir kaip kupinas įvai
rių įspūdžių, pergyvenimų ir nuotykių 
grįžau į gimtąjį kraštą.

Tai noriu padaryt todėl, kad ne vie
nas jūsų, gal būt, esate ar būsite dides
nis ar mažesnis keliauninkas.

Pirmiausia ,aš turiu į jus nedidelį pra
šymą: jūs prie šio mano pasakojimo tu
rite prisidėti savo lakia vaizduote. Susi
tarkime, kad paėmę „Skautų Aidą" į ran
kas ir jame užtikę šiuos spausdintus žo
džius, tą žiburį, prie kurio jūs skaitote, 
(ar tai bus elektros lemputė, ar žvakė, ar 
kaitrus saulės spindulys) paversite į lau
žą. Prie jūsų vaizduotės sukurto laužo 
sėdi geras būrelis skaučių ir skautų. Visi 
jie varto „Skautų Aidą“. Jų tarpe vienas 
keliauninkas. Jis patyliukais, bet visiems 
girdimai sušneko:

Taigi. Ant sienos kalendorius rodė: 
1933 m. biržei, m. 19 dieną. Iš ryto lijo. 
Po pietų saulės spinduliai džiovino drėg
ną žemę. Tai buvo dvi valandos ir tris
dešimts minučių. Reikšmingas laikas. Tuo 
laiku nuo Klaipėdos uosto kraštų atrišo 
švedų laivą „B o r n h o 1 m". Jis turi 
plaukti Švedijon.

Berods smagu. Saulutė šviečia. Vėjo 
kaip ir nėr. Mano išsvajotos kelionės ge
ra *pradžia. Žiūrėdamas į krantą, į žmones, 
kurie mane lydėjo, pajutau, kad laivas 
nuo uosto briaunos vos pastebimai tolo. 
Centimetras... Dešimts... Jau metrų kele

tas! Tai įspūdingiausias momentas laive. 
Žmogus junti, kad tie centimetrai pra
džia didžios kelionės. Jie didės iki keletos 
tūkstančių kilometrų.

Atstumas tarp kranto ir laivo vis 
didėjo, su juo didėjo ir gimstantieji manyje 
jausmai. Kažko gailu. Kažkas džiaugs
minga.

Laivas išplaukė iš uosto. Aš vis ste
bėjau kraštą. Ten tolumoj paliko bokštai, 
dūmtraukiai... Kairėje, mūsų brangus ku
rortas Palanga taip pat palieka... Ko 
man graudu?! — stebėdamas krantus sa
vęs paklausiau. Nebežinau, ar jūs kitaip 
tai pergyventumėte? Juk tolstu nuo 
gimtojo krašto, kur bemaž kiekvienas 
bažnytkaimis man žinomas, nuo stogo, kur 
vygėje buvau, nuo kiekvienam brangios 
motutės. (Laimingas aš ją dar turiu). Vos 
įžiūrimi Lietuvos krantai dar daugel man 
minčių pagimdė. Jie mane klausė: Ką 
gero Lietuvoj gyvendamas aš savo kraš
tui padariau? Berods, turėjau būti aš 
darbštesnis.

Mintis mintį gimdė, bet visos jos kal
bėjo apie praeitį, apie išgyventas myli
mam krašte dienas. O tų dienų visokių 
būta.

Krantų nebėr, tik tamsus debesys, kurs 
matomai ir lietų nešė, nutraukė man 
mintis.

Aplink vanduo. Ir tame dideliame 
vandens rate mažytis taškas — mūsų 
laivas. Šimtai kelių!.. „Mažytis taškas" 
slenka Švedijos link.

Tik dabar geriau pradėjau žiūrinėti 
kaip atrodo mano laivas. Jis nedidelis, 

bet jaukumo jame užtektinai. Man, kaip 
naujokui tokios kelionės, patiko viskas.

Laivu važiavo dar du lietuviai, vyras 
ir mergaitė. Abu Amerikos piliečiai. Be
matant susidarė „traice". Išsišnekėjome 
kur kas važiuoja, kas ką veikia, kokias 
lauktuves kas kam veža.

Iš tos visos kalbos labiausia man įsmi
go mergaitės nusiskundimai, kad kaimy
nai savo giminėms Amerikon daug įdavę 
sūrių, ir su jais jai vargas.

— Ar daug, sakau, turi jų?
— Ogi apie trisdešimts. Visi kieti, nors 

kirviu kirsk. Be sūrių i davė septynias 
bonkas Snapso vis ant žolių užpilto. Sa
ko, vežk kaip vaistus ir nuveši.

— Tave, mažyte, daktaru padarė. — 
Sušneko amerikietis. — Su sūriais ne
žinau, bet tie visi „vaistai", tur būt, tik 
iki Amerikos krantų bus tavo.

Čia mums nupasakojo amerikietis, kas 
galima ir ko negalima įvežti Amerikon. 
Iš jo kalbos suprasti teko, kad mano ba
ravykams taip pat pavojus gresia. Per 
daug aš jų vežu lauktuvėm. Ir taip ma
tysim prie kalbamų „vaistų" ir baravykų, 
gal būt, mums teks dar grįžti.

Vienur, kitur, dangus po truputį niau
kęs, ir vėjas vis didesnis kilo. Aš nuėjau 
į laivo pryšakį prie pat smailagalio, kurs 
vandeni į šonus skirstė. Horizonte sau
lės nušviesta vandens juosta, lyg išbliz
gintas sidabras, traukė akį.

Kokie gi toliai?.. Važiuoju švedų link. 
Važiuoju į tą kraštą, kurio protėviai ma
no tėvynėje buvojo. Štai, ten, kur dabar 
saulė leidžias — švedai. O ten, prie
šingoje pusėje, gilumoj mano tėvynės. 
Biržų pilies griuvėsiai primena praeiviui 
švedų buvimo laikus. Nors praeity jie 
mums ir buvo priešai, bet laikas ir kul
tūra artina žmoniją, todėl šiandieną jie 
mums, mes jiems — geri bičiuliai. Žiūrė
damas i tolį vaizdavausi sau karingus 
švedus ir jų granitinius krantus.

Įsisiūbavo jūra. Mūsų laivas lyg žais
damas tai vieną, tai antrą galą kilojo.

Dabar niekas nenori ten užeiti. Taip, pirma buvo Dievas tuos 
namuos. O dabar, aš tikiu, kad ten viešpatauja velnias.

Enris nežinojo, nė ką manyti. Nemažiau buvo nustebęs 
ir Liorenas.

— Tai niekas daugiau neina į Kerviscelį? — bandė dar 
ką iš senukės išklausti skiltininkas.

— Niekas, tikrai niekas, — atsakė toji žengnodamosi. — 
Nuo to laiko, kai išvyko ponia de Liankė, ir ypač nuo kiek 
vėliau, visi, kas tik pro ten ėio, matė daug keistų dalykų.

— Ką gi jie matė? — klausinėjo Enris.
Kalba krypo į gerą pusę. Enris nežymiai mirktelėjo 

Liorenui.
— Nedera apie tuos dalykus nė kalbėti. Iš to nieko gero 

negali būti. Gana žinoti, kad ten prakeikta vieta.
Ir visu savo kūnu ji parodė, kad griežtai pasiryžus to

liau apie tai nebekalbėti.
Tačiau Liorenui atėjo laiminga mintis paklausti:
— Ar madame de Liankė yra Kerviscelio savininkė?
— Žinoma. Geroji ponia ten vra gimusi. Aš ją savo ran

komis nešiojau dar kai ji buvo tokia mažytė, kaip lėliukė.
— A, tai ir jūs buvote pilyje?
— Trisdešimts penkerius metus, mano ponaiti! Aš buvau 

ir kai gimė monsieur Harmel.
— Ponas Harmel?
— Sūnus. Toks gražus berniukas. Ir toks geras. Visai 

kaip jo motina. Kare jis krito, taip pat ir jo tėvas, — tarė 
giliai atsidusdama.

— A, tai jie abu jau mirę? — kalbėjo Enris.
— Taip, ponaiti, — jau visai paskendus brangiuos atsi

minimuos kalbėjo senutė, — abu krito. Tada aš dar buvau 

pilyje. Jau bus 10 metų praėję. Aš maniau tada, kad mano 
malonioji ponia proto neteks. Ko tik ji nenumirė. Keturias- 
dešimts naktų aš prie vargšės moters budėjau. Jos vvras ir 
jos sūnus beveik vienu metu mirė... jūs suprantate! Ir man 
tai buvo smūgis, nes nuo mažens aš ten tarnavau.

— Ir dėl šių nelaimių ponia išsikraustė iš pilies?
— Taip, žinoma. Ji negalėjo ilgiau būti tose vietose, 

kur tiek laimingų metų pragyveno. Ji išsikėlė į Renę, kur gy
veno jos seserys. Ji norėjo ir mane pasiimti. Bet, jūs suprantate, 
aš turėjau čia įsikūrusį vyrą.

— Na, o kaip dabar pilis?
— Aš nežinau. Sako, kad išnuomota. Jūs galite suprasti, 

ponaičiai, kad aš, gyvenusi su tikrais jos ponais, dabar ne
noriu ten eiti. Ypač dėl tų visų gandų...

— Kokių gandų? — teiravosi Enris.
— Ką aš žinau? Sako, kad ten girdėti kaž koki balsai. 

Aš, aš žinau, kas tai yra, — pridėjo paslaptingu balsu.
— Kas gi tai?
— Tai ponas ir jo supus naktį ateina į pilį, vargšeliai.
— Jūs manote? — rimtai paklausė Enris.
— O kas gi daugiau būtų — atsakė senukė. — Jau dveji 

metai kaip žmonės girdi tuos vaitojimus. Nuo tada joks 
žmogus naktį neina į Lendrę.

— Bet pilyje kas nors gyvena?
— To niekas nežino. Aš bent manau, kad nieks negy

vena. Niekas nematė ką į tą pilį vaikščiojant.
— Bet yra ten vartininkas?
— Taip, tas pats, kaip ir prie maloniosios ponios. Ir dar 

yra nuomininkas. Bet tas naujas. Senuosius tarnus nuomininkas 
išvaikęs.
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Stovint ant denio horizontas tai aukštyn 
kilo, tai žemyn krito. Trumpais tarpais 
sistematingai visa tai kartojos. 0 čia ir 
pradžia jūrų ligos. Jei neaptingote klau
syt, nupasakosiu.

Aš savo organizmą skaičiau atspariu 
bet kokiems netikėtinumams ir pergyve
nimams. Į besisupanti laivą žiūrėjau su 
pasigėrėjimu. Tik po kelių valandų tokio 
„malonumo" pradėjo galva skaudėti. Ne
jau, sakau, reikės man sirgti? Dar neti
kėjau, kad jūros liga ima mane nagan. 
į laivo pryšakį nueinu, pastoviu, vėjas 
prapučia — geriau. Bet štai kur pats 
blogumas. Pradėsi tik judėt, kaip neju
čiomis daraisi girtas. Žengi, o kojos ro
dosi grindų nesieks, arba per anksti jas 
paliečia. Kaip jums patinka? Prieš savo 
norą vaikščioji gerokai įsikaušęs. Galva 
kas kart labiau tą nenormalumą jaučia. 
Berods, sirgti nereiktų, jei žmogaus ner
vų centrai spėtų taip valdyti kūną ir jo 
judesius suderintų su laivo judesiais. Bet, 
deja, čia visas organizmas įstatytas į ne- 
normales jam sąlygas ir susigaudyti ne 
taip jau lengva. Ir tai visai suprantama. 
Aš visą, kad ir neilgą savo amžių vaikš
čiojau po kietą Lietuvos žemelę ir tą 
nepajudinamą pamatą jaučiau. Šiandieną 
po kojom viskas juda. Horizontas tai pa
kyla, tai nusmunka. Daiktai ir tie aplin
kui juda. Na, ir suderink tu žmogau taip 
greitai tą jūros, laivo ir daiktų ritmą su 
savo pajautimais ir veiksmais.

Vyručiai bloga!.. Ir čia per du „half- 
time’us" sirgti teko. Viens pavakare, kits 
nakčia.

Vakaras. Lietus su vėju plauna mūsų 
laivą. Aš atguliau, bet liga dažnai iš lovos 
kėlė.

Naktis. Išėjau ant denio, gal bus bent 
kiek geriau, bet kas tau... Liga prikibusi 
kamavo... Vos galo negavau. Laimė tu
rėjau keletą obuolių. Jie nuo daugelio ne
malonių momentų mane išgelbėjo. Daug 
kas sirgo, bet kiekvienas savaip su ta 
liga kovoja.

Į tolį spoksojo laivo žiburiai. Aš iš
kamuotas norėjau grįžti kajutėn. Bet štai 
naujiena — užrakinėtos durys. Dėl to 

galvos sau nesukau ir žygių bedariau, 
kad kas jas atrakintų. Viršuje ant denio 
susiradau patogią vietą, kur nei lietus, nei 
vėjas manęs nesurado. Vis tiek, nei ka
jutėje, nei čia miegoti negaliu, o čia dar 
patogiau, jei per barjerą „pažiūrėti" reikia.

Tamsi, drėgna naktis jau baigės ir 
vėjai tilo. Denio viršuje aš pastebėjau 
tokį pat „mučelninką", „vaiduoklį" kaip 
ii aš. Čia supratau, kad jis duris bus 
atidaręs. „Mučelninką“ palikęs sprukau 
vidun, kad nesugadinti išgyvento nakties 
vaizdo. Kajutėn grįžęs užsnūdau valandė
lę, o prabudęs daugiau jau nesirgau.

Rytas. Tolumoj matyt krantai. Baltijos 
jūra perplaukta. Nudžiugau, nes, gal būt, 
daugiau jau sirgti nereikės.

Artinomės prie tolumoje matomų 
bokštų. Tai Kalmaro miestas. Namai be
maž visi baltai dažyti, sudaro gražų vaiz
dą. Įvažiuojant į uostą, kairėje pusėje, 
matyt žmogaus ranka sukurtoji sala. Ant 
tcs salos kaip žvakė stovi švyturys, šalę 
jo du mažyčiai trobesiai kaip dvi dėžutės 
nuo degtukų. Išplėstomis akimis stebėjau 
tą žavingą salą. Galvon man skverbėsi 
mintis, kad ten gyvendamas žmogus, 
tikrai vienuolis. Be nuodėmių ir be pa
gundų. Ten jam vienam saulutė teka, ji 
jam ir leidžiasi savaip. Kaip tas salos 
gyventojas atrodo? Tur būt, neteks man 
jo matyt, nes laivas praplaukė pro šalį ir 
jam mano mintys, mano norai, nei kiek 
nerūpi,

Kalmar, Nedidelis, bet gana gražus 
Švedijos miestas. Mūsų „traicę“ po jį ve
džiojo ir miesto įžymybes rodė jaunas 
skautas.

Laiko turėjome visai nedaug, bet vis 
dėlto šį tą pamatėm. Mes matėm seną 
švedų pilį, kurios vartų storis dvidešimts 
šeši žingsniai. Tokia pat bemaž ir siena. 
Ant jos, viršuj, senovės armotos didingai 
į jūrą spokso. Šiandien jos bejėgės, o iš
rikiuotos čia todėl, kad priminti praeiti 
žmonėms. Dar daug ką matėm, bet visa 
apgraibomis, nes laikrodžio rodiklis vijo 
mus stotin.

Stotis. Keisti jų traukiniai. Trys va
gonai ir garvežys, kurio garo katilas pa

keltas aukštai nuo ratų. Stoties budėtojas 
ranka sumojo ir traukinys sujudo. Dabar 
važiuoti teks 300 kilometrų pro švedų 
žemės kraštą iki pasieksime antrą jų 
uostą G o t e b u r g.

Kur sėsti? Žinoma, prie lango—iš čia 
stebėti „punktas" kuogeriausias.

Iš miesto ribų traukinys bematant 
išsirito. Na, dabar, sakau, stebėsiu jų kai
mą ir galėsiu palyginti su savo krašto 
gamta ir trobesiais. Pradžioj akysna me
tas akmens tvoros, kurios geležinkelį ap
saugo nuo sniego. Bendrai pas juos čia 
pakeliais pridėliota akmenų, kaip pas 
mus popiermalkių. Laukų, kuriuos matyt 
norėjau, nebėra. Vis akmenynai, vis krū
mokšniai. Čia vieną kitą, po akmenynus 
besiganančią žalmargių karvių bandą tik 
mačiau. Gana retai iš už krūmokšnių 
kyšo trobos. Kurias arčiau stebėti teko 
įtikino mane, kad jaukumo jos gyvento
jams nestinga. Švedai, kaip teko pastebėti, 
mėgsta gėles, ir kur tik gali jas sodina. 
Tvoros, kuriomis aptvertos ganyklos, la
bai panašios į mūsų žemaitiškas. Nesi
giriant reikia pasakyti, kad žemaitiškos 
gražesnės. Jos visur vienodos. Čia gi jo
valas be jokios simetrijos. Beja, vieną 
kitą šiaudinį stogą užtikau ir jį užtikęs 
nudžiugau. Nudžiugau ne todėl, kad šiau
dinis stogas man artimas, bet todėl, kad 
mūsų šiaudiniai stogai turi savą stilių. 
Mūsų šiaudinio stogo forma, su arkliukais 
viršuje, ne vieną turistą verčia sustoti ir 
pažiūrėti, kaip lietuvis tuos šiaudus su
dėliojo. Gi mano matyti švedų žemėje 
šiaudų stogai tos ypatybės, kuri verstų 
jais gėrėtis, neturėjo.

Granito kalnai. Ant tų kalnų vieni 
krūmokšniai. Jų tarpe viena kita pušaitė, 
bet taip išvargusi ir nedidukė, lyg, kad 
pas mus kur liūne auga.

Didžiuojamės, turėdami „Puntuką". Jį 
lankom ir stebimės jo dydžiu. O čia!,., 
„puntukas" prie „puntuko" ir viens už 
antrą vis didesnis. Ar džiaugiasi jais šve
dai? Manau, kad ne, nes jiems jų čia 
perdaug.

Žiūrėk, čia geležinkeliui kelią tiesiant 
granito kalno kraštus nutašė. Jie pavan-

— Ar jį kas matė?
— Niėkas. Bet, — staiga susigriebė senukė, — kam jūs 

klausinėjat?
Čia Enris trumpai papasakojo, kaip jis su draugais už

klydo į pilį ir kaip juos prie vartų iškoliojo. Tačiau apie 
nakties įvykius nė žodžiu neprasitarė.

Senukė ėmė juoktis.
— Matyt, dėl ponų nelaimių ir jam sumišo protelis. Nors 

aš jo niekad nemėgau. Jis visada buvo toks paniuręs, ne
kalbus. Jaunasis, kurį matėte, tai jo sūnus.

Tuo tarpu į kepyklą atėjo pirkėja ir ėmė su senuke kal
bėti bretaniškai.

Enris buvo įsitikinęs, kad jau viską iš senukės iškvotė, 
ką tik ji žino. Dėl to mandagiai jai padėkojo.

— At, nėra už ką, — atsakė linksma moteris. — Labai 
man malonu, kad klausėte mano istorijos. Ar ilgai dar čia 
būsite?

— Ligi rytojaus, — atsakė Enris.
— Tai klausykite mano patarimo: neikite į Lendrę.
— Labai dėkui, madame!
Ir trys jaunuoliai pradėjo keliauti namo.
— Kaip tik pats laikas, — galvojo Liorenas, pasižiūrėjęs 

į laikrodį. — Jau beveik dvylika.
— Tai dar turime gražaus laiko, visą pusę valandos.

Ketvirtas skyrius, kuriame draugininkas ryžtasi veikti.

Vidudienio poilsis. Palapinių sienos suvyniotos ir iškel
tos, tik stogai palikti. Nors saulė kepina, bet nuo jūros pučia 
malonus vėjelis. Palapinių pavėsyje išsitiesę ant antklodžių 
snaudžia skautai.

Staiga Enris pasirėmė ant alkūnės ir tarė:
— „Gulbinai", aš turiu jums pranešti svarbią žinią.
— Kokią? — tuoj visi susidomėjo.
— Draugininkas ateis pasikalbėti su mumis apie Ker- 

viscelį.
— Ar yra kas naujo?
— Nežinau. Bet draugininką buvo atlankęs Telgrio kle

bonas, tur būt, kapeliono pasikviestas. Tuoj po to man pranešė, 
kad jis ateis pas mus.

Andrius Legašis net atsikėlė.
— Ar tu manai, kad Telgrio klebonas su juo kalbėjo apie 

Kerviscelį? Labai abejotina.
— Pamatysime. Tuojau turi ateiti, — kalbėjo skiltininkas, 

pažiūrėjęs į laikrodį.
— Bet tu dar mums nepasakei savo nuomonės apie Ker 

viscelį, — prakalbėjo ir Sinkleris.
— Hm, — atsakė Enris, — sunku čia ką tikrai pasakyti. 

Svarbiausi punktai dar tamsūs. Tur būt, ir tavo tokia nuo
monė, Liorenai?.

Išsitiesęs kaip ilgas, įbedęs akis į palapinės stogą, Lio
renas rodės visai paskendęs svajonėse.

— Iš šio ryto davinių tik tiek matyt, kad Kerviscelis 
pilnas paslapčių, nei daugiau, nei mažiau, — atsiliepė jis 
niuriu balsu.

— Hu, bu, hu! — skardžiu juoku palydėjo „Gulbinai" 
šį pareiškimą,

— Tikrai taip, — atsakė Liorenas. — Kepėjo žmonos 
žodžių toks turinys: Kerviscelyje yra keistų dalykų. Bet toks 
pasakymas nieko neišaiškina. Anot jos — pilis užkeikta. Tai 
lengviausias būdas išaiškinti vaitojimus.

— Ir manęs toks aiškinimas nepatenkina, — atsakė Enris,
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deniavę, lyg negro oda blizga. Čia pat, 
tam geležinkeliui žmogaus ranka pra
kirto granito kalnuose skyįes — tunelius, 
O čia pakibusi uola prislėgti žada trau
kinį.

Ežerų taip pat daugybė. Štai artėjame 
prie vieno iš gražiausių ežerų. Kiek daug 
jame granitinių salų! Tos salos priminė 
man mūsų žavingą Rubikų ežerą. Rubi- 
kus supa žaliuojanti laukai ir pievos, o 
čia — krūmokšniai, skursnos pušys ir 
didžiulės krūvos akmenų.

Traukinys ėjo 60 kilometrų greitumu 
per valandą. Vaizdai vienas po kito kei
tėsi, bet jie taip vienas į kitą panašūs, 
kad darės įkyru. Be to krūmokšnių ša
kos ir blizgantis granitas prie pat nosies 
visą laiką mirga, net akys suskaudo. 
Gamtos vienodumas vertė nuo lango pa
sitraukti.

Ėmiau stebėti tipus. Nepatikėsit, bet 
beveik visi švedai šviesiaplaukiai. Dau
giau pailgo veido. Tylūs — užsidarę. Ypa
tingai vienas iš keleivių priminė granitą. 
Ar traukinys sustojo, ar ritasi toliau, ar 
kas išlipo, ar įlipęs greta jo sėdo — jam 
v ištiek. Tipai keitėsi. Jų tarpe nei vieno 
apiplyšėlio ar šiaip apskretėlio nebuvo.

Kiekvienoje stotyje šalia stoties pa
vadinimo didelėmis skaitlinėmis pažymė
tas nuotolis vienos stoties nuo kitos. Ap
sidžiaugiau pamatęs, kad iki Goteburgo 
beliko tik dešimts kilometrų. Na, sakau, 
atgal važiuodamas stebėt gamtos nebe
norėsiu. Per daug ji čia vienoda.

Goteburg. Pavakarė. Išplauksiu 
tik rytoj.

Iš viešbučio, kuriame apsistojau, su
siskambinau su vietos skautais. Po kelių 
minučių prisistatydino jaunas, vidutinio 
ūgio, šviesiaplaukis skautas. Jis mane va
džiojo po Goteburgo miestą ir kas įdo
mesnio man išrodė. Kaip minėjau, buvo 
pavakarė ir visi muziejai buvo uždaryti. 
Teko pasitenkinti tik miesto architektū- 
la. Reikia pasakyti, kad mūsų Kaunas 
moderniškumo atžvilgiu prašoksta šį, kad 
ir žymiai didesnį švedų miestą (250.000 
gyv,). Čia bemaž visi namai senoviški, vy
rauja gotika. Teisybė, „Gotaplacen“ aikš

tėje stovi paskutiniais metais pastatyti 
moderniški rūmai. Juose yra paveikslų 
galerija. Toje pačioje aikštėje baigiami 
statyti miesto teatro rūmai. Ten pat iš
vesti pamatai ir operai. Mano vadovo 
žodžiais, čia norima padaryti meno rūmų 
centrą. Visa tai jie žada baigti 1936 me
tais. Per vidurį šios aikštės stovi milži
niška, septynių metrų aukščio, vandens 
dievo Poseidono figūra. Ją supa gražiai 
komponuotos žuvys ir amūrai, o iš jų 
nasrų į visas puses stipria srove tryška 
vanduo. Tai tikrai gražus fontanas.

Metasi akysna apželdinti žalumais 
penkių, šešių aukštų namai. Tas didelio 
kruopštumo ir ilgų metų priežiūros vai
sius sustabdo praeivį ir verčia tomis ža
liomis sienomis gėrėtis. Gėlių... Gėlių. Net 
prie elektros stulpų tam tyčia padarytuo
se indeliuose jų prisodinta.

Sutemo. Mano vadovas pasiūlė eiti 
miesto sodan. Sako, ten daug ko pama
tysim. Nuėjom.

Vyručiai!... Tokių dar prašmatnybių 
nesu matęs... Štai tik apsidairykit! Kiek 
čia šviesos, kiek čia grožio! Matyt, elek
tros jiems nei kiek negaila, tik rūpi kiek 
galima daugiau išgauti iš jos efektingu
mo, O tų šviesos efektų!... Kaip pasakoj.

Štai kalne nedidelis krioklys, o po jo 
srove įvairiaspalvė elektra dega. Žiūrė
damas į tą krioklį, gali matyt, kad nuo 
kalno auksas rieda, sidabras byra, perlai 
ritas. Kiek daug čia turto. Žiūri, džiau
gies. O iš tikrųjų ten nieko nėra — van
duo ir keletas lempučių.

Pasižiūrėkim čia. Didžiulė keturkampė 
sodželka. Jos kraštai nušviesti mėlynomis 
spalvomis. Per vidurį didžiulis, o kraš
tuose maži fontanai prunkščia. Vandens 
lašų žaidimas, parinktoj šviesoj, tave su
stabdo. Džiaugies lyg kūdikis blizgutį 
kur pamatęs. Besigėrėdamas nepajutau, 
kad skaučiokas mane už skverno tempia 
— eiva toliau.

Dirbtinė upė. Po ją su motoriniais lai
veliais, kas nori, t. y., kas turi pinigų, gali 
paplaukioti. Ar moika kas valdyt valtelę, 
ar ne, o vis kraštan išplauks. Jei skersai 
kas plūduriuoja, tai kaimynas bakstelna 

pašonėn, o iš to stebėtojai tik džiaugiasi. 
Ir taip ratu viens kitą murdo, stumdo. O 
kiek ten klyksmo. Viens iš baimės, kits '§ 
džiaugsmo klykia, spiegia.

Visų tų pramogų nebenupasakosiu, ar
ba bent laiko reiktų daug. Tik viena pa
sakysiu, turint laiko ir pinigų, čia liuos- 
laikį labai gražiai gali praleisti. Tame so
de mačiau žilagalvį senį, besidžiaugiantį 
elektros vežimėliu ir vos rėpliojantį ber
niuką supynėj rėkiant, spiegiant.

Žodžiu, visiems, nuo vaiko iki senio, 
Įvairiausių pramogų yra. Bet štai ir to
kių vaizdų ten užtinki:

Pavilionas gana gražus, iliuminuotas. 
Jame kažkokie šposininkai šposus rodo. 
Prie durų išvargęs, sudžiūvęs senis krai
pos, vaipos, praeivius kviečia užeiti pa- 
vilionan. Nabagas senis laikas nuo laiko 
visa tai kartoja. Reikia juoktis, švilpti, 
rėkti, šokti, kad tik daugiau prikviesti 
žiūrovų. Kai kam juokai, pramogų kam
pelis, o šitam mūsų seniui, kaip matote, 
ne kokie pyragai. Jis visa tai dėl duonos 
kąsnio daro. Man pagailo senio. Norėjau, 
kad jo reklamuojamų šposų sueitų žiūrėti 
visi, kas sode tik buvo. Deja, užteko tik 
kelių žmonių. (Bičiulio žodžiais, sodą kas- 
vakaras aplanko 4 — 5 tūkstančiai žmo
nių).

Na, laikas ir namo. Rytoj reikės plauk
ti per Atlantą.

Malonus skautas palydėjo mane iki 
pat namų. Atsiminti mūsų pažinčiai da
viau jam keletą Lietuvos vaizdų. Jis jais 
labai džiaugėsi.

Beja, sakyk, brangus, kiek Goteburgo 
mieste yra skautų?

— Berniukų 650, mergaičių 550. Viso 
1100. —

„Good night". Taip ir išsiskyrėm...
Jei dar Jums nenusibodau, tai rytoj 

važiuosime per vandenyną.
Kazys.

— aš netikiu, kad mirusieji galėtų vaidintis, net ir šiam Dievo 
apleistam užkampyje.

Tuo tarpu kažkas priėjo prie palapinės ir pasilenkė į vidų.
— Labą dieną, „Gulbinai"!
— Labą dieną, draugininke!
Skautai šoko nuo savo antklodžių ir pasisveikino.
— Būkite, kaip esate, — tarė draugininkas ir pats atsi

sėdo ant žemės,
— Baisiai karšta, ar ne? Tik jūs palapinėje smagu. Beje, 

Enri, aš turiu prie tavęs pagirti Andrių Legašį. Šįryt, tau iš
vykus, jis puikiai pasirodė ir su savo „Gulbinais“ nudirbo 
daugybę darbo.

— Tiesa. Jau grįždamas mačiau, kad „Ežys“ netinginiavo. 
Visi darbai buvo baigti.

„Ežys“ net paraudo iš džiaugsmo ir protestavo:
— Tai ne aš, bet kiti padarė.
Draugininkas Andrius Sarmenas pradėjo kitą kalbą.
— Jaunuoliai, aš atėjau jums papasakoti, ką išgirdau apie 

Kerviscelį, Tai jums bus įdomu, ar ne?
Skautai net išsitiesė, išgirdę tokią įžangą.
— Tikiuosi, kad tavo skiltis, Enri, jau žino, ką patyrėte 

šį rytą?
— Žinoma, draugininke. Pakalbėjęs su jumis, tuojau viską 

papasakojau „Gulbinams“.
— Puiku. Tad jūs žinote, kad jau dveji metai, kaio 

aplinkiniai gyventojai pilį laiko „užkeikta“. Šiandie aš turėjau 
malonumo priimti Telgrio kleboną, kuris labai domisi skautų 
dalykais ir žadėjo dar mus atlankyti, kai kursime laužą. Bet 
tai bus toliau. Dabar imsime kalbėti, kas jums labiau rūpi. Aš 
kalbėjau su klebonu apie Kerviscelį. Jis man patvirtino viską,
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ką kepėjo žmona buvo jums papasakojus. Jis dar šį tą dau
giau man galėjo pranešti. Jau 10 metų, tai yra nuo to laiko, kaip 
pilis išnuomota, rūmuose/niekas negyvena. Senis vartininkas 
liko tas pats. Žinoma, aplinkiniai ūkininkai bandydavo iš jo 
ką iškvosti. Bet senis yra žiaurus ir greit pyksta.

— Apie tai mes galėtume gražią dainelę jums padai
nuoti! — sušuko Enris.

— Jis visai neišeina iš savo namelio, — toliau pasakojo 
draugininkas. — Jo sūnus Vanikas visa kuo rūpinasi. Bet ir 
tas retai kur pasirodo. -

— Mes ir tą Vaniką pažinome, — prisipažino skiltinin- 
kas. — Charakteriu jis visai į savo tėtę nusidavęs.

Draugininkas nusijuokė ir pasakojo toliau.

— Kai žmonės Vaniką bando klausinėti, tai jis atsako, 
kad rūmuose tikrai niekas negyvena, kad jo tėvas nuomininkų 
niekada nėra matęs, ir kad algą visada jam atsiunčia paštu.

Pilies ūkio senieji tvarkytojai atleisti. Jų vietoj dabar 
yra kaž koki svetimi, ir niekas nežino, nei kokios jie tautybės, 
nei kiek jų. Žmonės kai kada sutinka tik dvi ar tris moteris, 
prižiūrinčias karves.

Visa tai dar būtų niekę. Bet klausykite toliau. Čia jau 
kaž kas įtartina.

Prieš porą metų vieną vakarą atėjo į Lendrę muitinės 
tarnautojas ir išgirdo, kad rūmuose kažkas rėkia ir vaitoja. 
Jis priėjo artyn. Viduje buvo tamsu. Namas išrodė visai tuščias. 
Tik staiga kažkas užtrenkė langinę. Ir viskas nutilo. Tarnau
tojui pasišiaušė plaukai, ir jis pabėgo. Panašiai atsitiko dar 
dviem ar trim žmonėms. Dabar, sugretinę šiuos faktus su keista 
vartininko elgesiu, turime pagrindo manyti ten esant paslapčių.
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Sktn. J, Kazakevičius.

Pirmoji skautų vadų stovykla Karmėlavoj 1923-1933.
(Straipsnis, 10 metų gulėjęs redakcijos stalčiuje).

Pirmosios vadų stovyklos dešimtme
čiui paminėti patiekiamas rašinys turi 
įdomią istoriją. Siam rašiniui yra lemta 
išvysti Skauto Aido Skiltis tik po to, kaip 
jis išgulėjo redakcijos krepšyje 10 metų 
(tur būt, rekordiškas redakcijos stropu
mas straipsnį saugojant. R e d.), o kal
bamoji stovykla taip ir nebuvo tinkamai 
savo laiku spaudoj pažymėta.

Prieš 10 metų vyriausias štabas su
rengė pirmąją skautų vadų stovyklą, tru
kusią 3V2 savaitės. Kukliam tos stovyk
los paskiltininkiui, šio rašinio autoriui, 
pasižymėjus stovyklos dienyno rašymu, 
buvo pavesta ta stovykla aprašyti Skau
tų Aide. Įsakyta—parašyta ir nusiųsta vy
riausiam štabui. Vyr. štabas, radęs tin
kamu, nusiuntė į Šiaulius įdėti laikraštin, 
nes tuo laiku ten Skautų Aidas buvo lei
džiamas.

Tuolaikiniam redaktoriui (sktn. Ta
mašauskui) straipsnis netiko ir nebuvo 
patalpintas. Trims metams praslinkus, 
naujas redaktorius (sktn. Čečeta) peržiū
rėjęs krepšį rado jį tinkamu ir prašė pri
taikinti laiko dvasiai. Prašyta—pataisyta. 
Redaktorius tuojau pasikeitė ir rašinys 
liko neįdėtas.

Dar 3 metams praslinkus kitas redak
torius (psktn. Zabarauskas) peržiūrėda
mas krepšį vėl pripažino šį rašinį tinka
mu ir vėl man grąžino gyvenamojo laiko 
dvasiai pritaikinti. Pritaikius grąžinta. 
Nelaimei, vėl netrukus pasikeitė redakto
rius ir rašinys laikraštin nepateko.

Dar 4 metus rašinys gulėjo krepšyje, 
ligi sukako 10 metų nuo aprašinėjamosios 
stovyklos. Dabartinis redaktorius sktn. 
Saulaitis vėl pripažino šį rašinį pataisius 
galimu talpinti laikraštin. Vėl jį taisau, 
tik abejodamas, ar bus jau atėjęs laikas 
jam skaitytojus pasiekti. Rasit jam lemta 
dar 10 metų redakcijos krepšyj gulėti ar
ba ir visai saulės šviesos neregėti.

Jeigu gi šis rašinys skaitytojus pa
sieks, tai šio rašinio istorija bus didelė 
moralė parama tiems jauniems spaudos 
darbininkams, kurių rašiniai tik retkar
čiais arba ir visai spaudos skilčių nepa
siekia.
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Skautybei Lietuvoj įsikurti buvo ne
lengva, o ir įsikūrus sunku buvo egzis-

Musų skilties mylimoji...
Foto V. Ružancovaitės. 

tuoti. Anais laikais skautiškos literatūros 
lietuvių kalba visai nebuvo, o ir kitomis 
kalbomis sunkiai begalima buvo gauti. 
Skautininkų maža tebuvo, daugiau prity
rusių skautų — keletas. Rėmėjų būrelis 
negausus. Prisisteigus Lietuvoj daugeliui 
mokyklų, atsirado plati ir dėkinga dirva 
papildomajai skautybės auklėjimo siste
mai. Provincijoj buvo pradėję organizuoti 
draugoves žmonės daugiau ar mažiau ap- 
sipažinę su skautybe, daugiau ar mažiau 
apie ją girdėję. Pirmai pradžiai to ir pa
kako, bet tolimesniam sėkmingam darbui 
reikėjo būtinai daugiau praprusinti skilti- 
t.'nkus ir draugininkus.

Tat vyresniųjų skautų stovyklos rei
kalas senai jau buvęs jaučiamas. Vy
riausias sk. štabas, numanydamas kurios 
įeikšmės galėtų turėti tokia stovykla, su
manė 1923 m. vasarą, mokslo metams pa
sibaigus, stovyklą padaryti.

Tuo tikslu iš anksto buvo išsiuntinėta 
draugovėms aplinkraščiai, kuriuose buvo 
nurodytos sąlygos norintiems dalyvauti 
stovykloj. Stovyklon buvę kviečiami tik 
draugininkai ir skiltininkai, o stovyklos 
išlaidoms mokesnis — 70 litų. Už netur- 
tingesniuosius dalį mokesnio sumokėjo 
skautams remti draugija. Galinčiųjų :r 
norinčiųjų stovykloj dalyvauti atsirado 
dvidešimts žmonių.

Birželio mėn. 26 d. jau galėjai sutikti 
Kaune skautų, atvažiavusių iš provincijos 
miestų. Dauguma jų traukė per Kauną 
Linksmadvario link susikūprinę po di
džiausiais krepšiais, vilkdami sunkiausius 
čemodanus, apsikabinėję katiliukais ir 
apsišarvavę lazdomis. Nejuokai gi, nes 
pirmą kartą teko taip ilgam laikui ruošt’s 
gyventi miške!

Skautai rinkosi grupėmis: čia atva
žiuoja panevėžiškiai, čia marijampoliškiai, 
čia toki, o čia dar kitokį. Kauno žmonės 
turėjo gražios progos pamatyti skautus 
pilnoj žygio šarvuotėj. Sekančią dieną

Bent taip galvoja Telgrio klebonas.
Išgirdę tokius dalykus, jaunuoliai nė vienas nedrįso tarti 

žodį.
Draugininkas pamažu kalbėjo toliau:
— Tai dar ne viskas, ką klebonas pasakė. Jis dar pri

dėjo šiuos žodžius: ,,Apie skautus kalba, kad jie moka išaiškinti 
paslaptis. Ar negalėtų jie ką padaryti ir čia?"

— Ką jūs atsakėte? — greitai paklausė Enris.
— Tai jums pranešti aš ir atvykau. Aš atsakiau, kad 

skautai dės visas pastangas, žinoma, neįžeisdami svetimos nuo
savybės teisių. Bet rūmus apžiūrėti yra maža vilties, nes skau
tai neturi teisės, kaip policija, visur daryti kratą. Dėl to bus 
gėriau, mano Enri, kad savo plano, apie kurį pirma man kal
bėjai, nevykdytum: naktį brautis į svetimus namus skautui 
netinka.

Nustebę ,.Gulbinai“ pažiūrėjo į savo skiltininką. Tas tik 
šyptelėjo ir tarė savo draugams:

— Aš maniau, kad tai būtų tikrai „geras darbas", kurį 
turime kasdien padaryti. Kalbėdamas apie tą sumanymą drau
gininkui, buvau įsitikinęs, kad jūs mielai man padėsite.

— Tikriausiai, — sušuko Sinkleris, o kitų linktelėjimai ir 
akyse užsidegę ugnelės rodė tą patį pritarimą.

— Šį pasikalbėjimą baigiu įsakymu, kad nieko nepra- 
uėtumėte, — tarė draugininkas griežtu balsu. — Žinoma, jei 
pasirodys, kad mus nori užkabinti, ar jeigu kils naujų faktų, 
duodančių mums teisės įsikišti. Tada kitaip kalbėtume.

Moris jau kuris laikas gulėjo kniūpsčias, rankomis pa
rėmęs galvą, alkūnes atstatęs į žemę, ir žiūrėjo į kelią ir 
akmeninį tiltą. •

Staiga jis tyliai šūktelėjo:

— Enri! Pažiūrėk į tiltą, kairėje prie turėklo. Ar tu ne
matai ten ką judant?

Draugininkas ir visi skautai atsikėlę sužiuro į tiltą.
— Iš tikro! — tarė Liorenas. — Išrodo, kad ten kas 

pasislėpęs. Štai! Vėl sujudėjo.
Moris buvo labai gerų akių. Draugininkas tą žinojo. Jis 

išsiėmė iš kišeniaus binoklį ir padavė Moriui.
— Gerai įsižiūrėk!
Moris tinkamai nustatė stiklus ir ėmė žiūrėti.
— Už tilto kaž kas yra. Aš manau, kad ten Vanikas, — 

tuoj jis pranešė.
Enris net pašoko.
— Kas? Vartininko vaikagalis?
— Štai, žiūrėk pats, — atkišo Moris jam binoklį.
Skiltininkui užteko tik pažiūrėti. Tos pačios nuomonės 

buvo ir Liorenas, kai tik pažiūrėjo pro binoklį.
Enris kreipėsi į draugininką:
— Ką jūs apie tai manote?
— Tuo tarpu manau tik tiek, kad tas vaikėzas labai 

mumis domisi. Bet mes tuojau galime šį tą apie jo planus 
sužinoti.

— Kokiu būdu?
— Pasiųski abudu savo geriausius žvalgus. Jie turi pri

selinti prie vaikėzo ir pažiūrėti, ką jis daro. Tik kad jis jų 
nepamatytų.

— Liorenai ir Andriau! — tuojau nusprendė skiltininkas. 
— ar norite imtis šio uždavinio?

Jonas Liorenas ir Andrius Legašis buvo geriausi drau
govės žvalgai. Jie sugebėdavo net lygiam lauke slapstytis. 
Ne be reikalo jie turėjo žvalgų ženklus.
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Linksmadvary) jau visi buvo suvažiavę ir 
rytojaus dieną rengėmės išvažiuoti į Kar
mėlavos miškus, kur buvo išrinkta sto
vyklai vieta. Oras vis buvo nepuikiausias, 
kaip ir visumet pavasarį: labai nepasto
vus ir lietingas.

Laikinai, lig iškeliaujant iš miesto, 
buvom apsistoję Linksmadvaryj beveik 
visai negyvenamoj dviejų aukštų karei
vinėj. Nakčia budėtojas girdėdavo di
džiausius manevrus, kuriuos čia katės pe
lėms gaudyti rengdavo.

Birželio mėn. 28 d., ankstybą rytą, 
sukrovę kai kuriuos daiktus, galinčius su
sidaužyti, į valtį, išleidom su jais keletą 
skautų, kurie turėjo didesnį palinkimą 
prie jūros ar upės, arba bendrai prie 
vandens. Stovyklai vieta buvo išrinkta 
ant Neries kranto, 12 klm. nuo Kauno 
aukštyn. Kol vargšai su laivu nuplaukė 
prieš vandenį 12 kilometrų, o Neris daug 
sraunesnis už Nemuną, jie išėjo visus 
jūrų skautų patyrimo laipsnius. Kad po 
šios kelionės būtų sustiprėjus juose jūros, 
upių, o ir apskritai vandens meilė, ne
galima pasakyti.

Visus gi likusius daiktus sukrovėm į 
sunkųjį automobilį ir iš Kauno išvažia
vom, Daiktų buvo pianas automobilis ;r 
mes vos tilpom ant viršaus. Visų sto
vyklos dalyvių nuotaika buvo labai 
gera, nes matė išsipildant tai, ko kiek
vienas jau seniai laukė. Garbė buvo da
lyvauti pirmoje Lietuvoj vyresniųjų skau
tų stovykloj. Ta stovykla turėjo duoti 
progos susipažinti visiems energingiau- 
siems Lietuvos skautams, nes į stovyklą 
suvažiavo tik tie, kurie sugebėjo nuga
lėti visas kliūtis, neleidžiančias jiems tai 
padaryti, kurie daugiausia įdomavosi 
skautybe ir rūpinosi jos klestėjimu Lie
tuvos jaunimo tarpe. Stovykla turėjo su
teikti praktinių ir teoretinių žinių drau
govių bei skilčių vadovavimui.

Gera nuotaika reiškėsi dainomis, 
juoku ir įvairiais sąmojais. Stovyklai pa
rinkta vieta buvo gan graži. Didoka 
kelmuota aikštė apsupta iš trijų šalių 
jauno miško, o iš ketvirtosios — upė. 
Kitoj pusėj upės labai gražus Neries kran

tas apaugęs dideliais medžiais, tarpe 
kurių matyti Lapių dvaras ir bažnyčia. 
Šioj apylinkėj žmonės gyvena sodžiais, 
todėl prie mūsų stovyklos sodybų arti 
nebuvo.

Kol su'kraustėm daiktus iš plento į 
stovyklai paskirtą vietą, atėjo ir vaka
ras. Po atviru dangumi nenakvoja ir či
gonai, — tuo labiau skautai. Tuojau buvo 
pastatyta palapinė, kurią atsivežėm iš 
Kauno. Jinai nemažoka: 14 žingsnių ilgio 
ir septyni pločio, turi keturias sienas ir 
dvigubą stogą. Apskritai imant, panaši į 
bakūžę, tik skirtumas toks, kad balta ir 
nesamanota. Vėliau dar buvo pastatyta 
ir antra palapinė, kuri turi kūgio formą 
ir vadinas vygvama.

Palapinę pastatėm, bet tatai dar ma
ža; juk nenakvosi ant grynos žemės, juo 
labiau, kad ruošiamės gyventi ilgesnį lai
ką. Sugalvojom pasikloti šakų, kad būtų 
šilčiau ir minkščiau. Prisirinkom jų gero
ką krūvą ir pradėjom rinkti plonesnes 
šakeles, storąsias nuskabydami ir atmes
dami, Šis darbas mums priminė plunksnų 
patalams plėšymą, tat šiuo vardu tą savo 
darbą mes tuojau ir praminėme

Jau ir sutemo, o plunksnų buvom pri- 
plėšę toli gražu dar neperdaug. Tat rei
kėjo vėl sumaišyti . visas, stambesniąsias 
ir smulkesniąsias šakeles, kad tuo būdu 
gavus jų pakankamą kiekį ir klotis pata
lynę. Šakas užtiesėm paklodėmis ir, nu
vargę per visą dieną, sugulėm, tikėda
miesi tuojau rasti poilsį. Bet kur tau! 
Šakos taip negailestingai badė šonus, kad 
mes nespėjome vartytis nuo vieno ant 
kito šono. Pagaliau nuovargis paėmė vir
šų ir visi sumigo, išskiriant sargybinį.

Ryto metą be didelės agitacijos vien
balsiai nutarta buvo kuo nors taip ne- 
mielaširdingas šakas pakeisti. Paprasčiau
sia būtų, be abejo, šiaudus pavartoti. 
Tuojau buvo paskirta šiaudinė komisija 
iš dviejų žmonių, kurios nariu ir man te
ko būti. Apėję visą apylinkę buvom pri
versti konstatuoti, kad tuo metu šiaudų 
nebuvo galima niekur gauti. Reikėjo 
rasti kitokia išeitis. Sumanyta pasinau
doti paparčiais, kurių ten apsčiai būta. 

Vos tik mes spėjom prisikimšti maišus 
paparčių, pasirodė, kad jie džiūdami bai
siai dvokia ir sukelia daugeliui galvos 
skaudėjimą, tat nieku būdu jais naudotis 
negalima. Tada paparčius pakeitėm są- 
manomis ir naudojomės jomis visą laiką. 
Vėliau dauguma skautų įsitaisė laikinas 
lovas ir jau visai patogiai nakvodavo.

Tą pat dieną įruošėm ir virtuvę. Indų 
mes turėjome gana apsčiai: keturis špi- 
žinius puodus dviejų kibirų talpumo, ke
turis kibirus, keturis indus pienui gabenti, 
keletą puodynių, keletą didesnių ir ma
žesnių samčių bei kitų smulkesnių daly
kų taip labai reikalingų, turint reikalo su 
- irtuve.

Įsitaisėm ir stalą, kuris, kaip ir visi 
stovyklų stalai, neturi pastalės ir jokių 
stalčių. Staltiesė — žalia veja.

Taip pat ir saulės laikrodį su kompa
su. Tas mūsų laikrodis, anot vieno mūsų 
skauto, kai eina, tai ir neužsuktas eina, 
bet kad jau sustoja, tai suk nesukęs, o 
jis vis neis.

Stovyklos skautai pasisiuvo sau vė
liavą. Ją rytą 8 vai. pakeldavo ir va
kare 8 vai. nuleisdavo. Vėliavos iškė
limui panaudojom augančią eglę šalę pa
lapinės, kuri buvo už aplink augančius 
medžius bemaž dvigubai aukštesnė ir ga
lima buvo iš labai toli matyti. Tat buvo 
stovyklai surasti labai geras ženklas. Be
veik pačioj eglės viršūnėj buvo įtaisytas 
blokas vėliavai pakelti. Nuo žemės ligi 
vėliavai buvo įtaisytos aukštos virvių ko
pėčios. Dėka virvės ilgumui ir elastingu
mui, laipiojant susidarydavo didelis su
pimas ir mažas kopėčių pastovumas. 
Tos ypatybės suteikdavo didesnio įdo
mumo laipiojantiems skautams.

Be to, pastatėm į Nerį apie 10 metrų 
medinį tiltą, das davė progos pasiprak- 
t’kuoti nemažų tiltų statyboj. Dėl laiko 
ir medžiagos stokos pastatyti daugiau ne
buvo galima. Tiltas mums turėjo ir prak
tinės reikšmės stovykloj gyvenant. Upės 
kraštas buvo labai lėkštas ir todėl buvo 
labai negilu. Kibiru norint pasemti kiek
vieną kartą tekdavo batai autis ir bristi 
vandeniu. Padėtis žymiai pagerėjo, kada

Jie tuojau atsistojo ir ėmėsi už savo skrybėlių.
— Mes visi liksime čia, — kalbėjo Enris. — Jei tik pa

matysime, kad Vanikas eina į kitą vietą, tuojau atsiųsiu ką 
jums pranešti, kad žinotumėte, kur slapstytis.

— Sutarta! — tarė Jonas. — Selinsime jūros krantu. 
Tenai mus nuo tilto nepamatys, kol visai arti prieisime.

Abu jaunuoliai išėjo pro palapines. Paskui šliaužte nu
šliaužė ligi jūros pakrantės. Čia jau drąsiau galėjo žengti.

Po kokių penkių minučių Liorenas suprato, kad jau ne
toli upelis, taigi ir tiltas. Dabar reikėjo eiti labai atsargiai. 
Abu žvalgai išsirovė po 'keletą saujų pajūrio žolės, kad, ištikus 
reikalui, turėtų ką pasidėti prieš savo galvas ir bent kiek pa
sislėpti. Kalbėtis galėjo jau tik ženklais.

— Geriau bus, — galvojo Liorenas, — jei mes užeisime 
Vanikui iš užpakalio. Tada bus lengviau jį stebėti. Jis atsisukęs, 
be abejo, į stovyklą. Dėl to mes turime tik perbristi per upeli, 
ir vėl galėsime selinti prie jo krūmais.

Taip juodu ir padarė. Nors teko lįsti į vandenį ir kiaurai 
sušlapti, bet saulei kepinant tai buvo maža bėda.

Po valandėlės jie jau gulėjo kniūpšti, prisispaudę prie 
žemės, ties galvomis pasidėję žolės pundelius, ir dairėsi.

Tiltas buvo už kokios dvidešimties metrų. Vanikas vis 
dar buvo ant jo ir pro stiprų binoklį žiūrėjo į skautų stovyklą. 
Jo veiksmai kaskart labiau stebino žvalgus. Laikas nuo laiko 
jis imdavo lapą popieriaus ir jame kaž ką žymėdavo.

— Tikrai man įdomu, ką jis ten rašo? — galvojo Lio
renas. Legašio žvilgsnis parodė, kad ir tas panašiai mano.

Tą popierių gauti buvo tik viena priemonė: užpulti Va- 
niką. Bet apie puolimą negalėjo būti kalbos, nes draugininkas 
aiškiai liepė nesirodyti.

Bet čia jiem padėjo netikėtas įvykis.
Tilto turėklas buvo puiki vieta Vanikui slėptis. Bet jis 

dengė nuo jo akių dalį stovyklos. Norėdamas viską tiksliai 
pamatyti, Vanikas paliko savo vietą ir nuėjo į kitą tilto pusę. 
Savo užrašus pasiimti užmiršo. Liorenas sumetė, kad čia puiki 
proga. Praleisti jos negalima. Tuojau mostelėjo Andriui ir su
šnabždėjo;

— Susitiksime po tiltu.

Čia, Andriaus palaikomas, Liorenas prilipo ir čiupo popiergalį.
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mes turėjom tiltą, kuris buvo nelyginant 
jūroje Palangos tiltas.

Vakarais prie laužo turėdavome pa
šnekesius. Tam tikslui turėjome įsitaisę 
iš velėnų rato formos suolą, kurio stipi
nas buvo pusantro metro. Viduryj užkur- 
davome laužą, sukraudami kokią porą 
kelmų, kuriuos patys išlupdavome lygin
dami aikštę. Pavakarieniavę rinkdavomės 
prie laužo ir dainuodavome, kol neuž- 
kimdavo balsai. Dainoms pasibaigus eida
vo pašnekesiai reikalingomis temomis, 
užbaigimui — dienyno skaitymas, kurį 
paeiliui kiekvienas skautas rašydavo.

Be šių darbų, reikalingų patogesniam 
stovyklos gyvenimui, turėjom ir kitokių 
darbų, nes tikroji stovyklos programa — 
patyrimo laipsnių programa. Taip pat 
nagrinėdavom skilčių ir draugovių tvar
kymo dalykus. Norintieji iš išeitųjų da
lykų laikė ir egzaminus.

Visi stovyklautojai suskirstyti į tris 
skiltis. Be to, ūkio reikalams tvarkyti bu
vo išrinktas vienas skautas, tai ūkinin
ku, tai ūkio ministeriu vadinamas. Su
prantama, dar buvo stovyklos viršininkas 
ir adjutantas.

Iš eilės, po vieną dieną, kiekviena skil
tis dežūruodavo.

Rytą keldavom 6 vai. Nusiprausus 
būdavo 15 min. gimnastika sustingusiems 
sąnariams pamiklinti. 8 vai. būdavo vė
liavos pakėlimo ceremonija. Visi išsiri- 
1 iuodavom pilnoj uniformoj frontu prieš 
vėliavą ir ją pakėlus giedodavom himną. 
Stovyklos viršininkas paskirstydavo įsa
kymu visoms skiltims darbus visai diena’. 
Po to pusryčiaudavom. Po pusryčių pir
mas didysis užsiėmimas. 12 vai. pietūs. 
Po pietų ligi antrai valandai poilsio lai
kas. Vėliau antras užsiėmimas. 4 vai. pa
vakariai, Toliau trečias užsiėmimas. 8 
■vai. vėliavos nuleidimas, vakarienė, lau
žas, dainos ir pašnekesiai. Vėliavos nu
leidimo ceremonija beveik tokia pat 
kaip pakėlimo.

Stovyklos metu iškilo ir pasižymėjo 
keletas tipų. Verti paminėjimo, tai ne
prityręs adjutantas, generolas, stovyklos 
vežėjas, fizinis Petras, ūkininkas, influ- 

zorija, telefonas ir kiti. Buvusiems sto
vyklos dalyviams, neabejotinai, paminėji
mas šių vardų sukels daugybę atsimini
mų, nors ir po dešimties metų. Gyveni
mas stovykloj susirinkusius iš įvairių 
Lietuvos kampų skautus gana gerai su
artino, juoba, kad stovykla buvo netrum
pa ir buvo daug progų. Skirstantis iš sto
vyklos, o ypač atsisveikinant stotyj, dau
gelio akyse matėsi ašaros tų žmonių, ku
rie taip neseniai dar, rodos, visai nepa
žįstami buvo.

Be to, stovykla turėjo savo žirgą ir 
puikų dviratinį ekipažą. Jau vien arklio 
ir ekipažo priežiūra teikė daug įdomumo 
skautams.

Stovykloj dalyvavo šie asmens:
1) V. Šenbergas, (Kaunas);
2) Ig. Tamašauskas, (Šiauliai);
3) V. Civinskas, (Kaunas);
4) V. Staugaitis, (Marijampolė);
5) K. Grigaitis, (Kaunas);
6) A. Gabrėnas, (Panevėžys);
7) J. Kazakevičius, (Kaunas);
8) P. Barkauskas, (Marijampolė);
9) A. Puida, (Kaunas):

10) V, Lukauskas, (Šiauliai);
11) Z. Blynas, (Panevėžys);
12) V. Geniūnas, (Marijampolė);
13) V. Girtautas, (Rietavas);
14) V. Einoris, (Panevėžys);
15) G.- Sakalauskas, (Marijampolė);
16) J. Stanevičius, (Panevėžys);
17) K. Sideravičius, (Marijampolė);
18) J. Šukys, (Panevėžys);
19) A. Liūdžius, (Marijampolė);

20) J. Dobrovolskis, (Marijampolė).
Stovyklai vadovavo vyr. skautininkas 

Šenbergas. Mūsų gyvenimo pasižiūrėti 
atvažiuodavo svečių iš Kauno. Buvo at
silankę: Dr. J. Alekna, kan. J. Tumas, p. 
B. Novickienė, p. Natkevičius, inž. Litas, 
Įeit. J. Dobkevičius, p. Kraucevičius ir 
kiti. Be to, stovyklą aplankė Kauno 
skautininkai, skautai ir skautės.

Pirmoji vadų stovykla Karmėlavoj, 
arba, kaip ji tais laikais buvo vadinama, 
vyresniųjų skautų stovykla, tuojau jai 
pasibaigus buvo aukštai vertinama. Ne- 
kitaip ją galima įvertinti ir dabar, dešim
čiai metų praslinkus. Čia buvo pratur
tintos skautiškos žinios tuolaikinių skautų 
vadų, padidintas kuklus tuolaikinis mokė
jimas stovyklauti, pasiektas didesnis vie
nodumas visame šiame darbe.

Šią vadų stovyklą gausiai materijaliai 
parėmė tuolaikiniai skautų rėmėjai, ku
rių dėka ši stovykla galėjo ilgiau trukti 
negu buvo numatyta, nes savo atsivežtų 
lėšų nebūtų pakakę.

Buvusiųjų stovyklautojų ir juos lan
kiusiųjų skautų bičiulių tarpe yra ir mi
rusiųjų. Miręs a. a. Gabrielius Saka
lauskas, palaidotas Marijampolės kapuo
se. Iš lankiusiųjų — a. a. kan. Tumai., 
turėjęs stovykloj prie laužo pašnekesį 
apie Dievą ir Tėvynę ir a. a. Įeit. Dob
kevičius, tris kartus stovykloj nakvojęs, 
žuvo savo konstrukcijos lėktuvo ka
tastrofoj.

Abu jaunuoliai nušliaužė prie tilto. Laimingai jį pasiekę, 
priselino prie turėklo. Čia, Andriaus palaikomas, Liorenas 
atsargiai prilipo ir čiupo popiergalį. Tuojau vėl abu palindo 
giliau po tilto skliautais ir pasislėpė. Tiltas buvo visai žemas. 
Abiejuos jo galuos sužėlę krūmai neleido įsiveržti saulės šviesai. 
Dėl to po juo buvo tamsoka. Ši tamsa jaunuoliams buvo labai 
patogi. Ji puikiai slėpė juos nuo Vaniko akių. Jei nebūtų 
reikėję ligi kelių mirkti vandenyje ir pasilenkusiems tūnoti, 
visai jauku čia būt buvę.

Kiek nurimę, juodu pradėjo žiūrinėti savo laimikį. Tai 
buvo liniuotas lapelis popieriaus, matyt, iš užrašų knygelės. Jame 
buvo pieštuku prirašyta:

„Skaičius: 8+5 + 1 J-1+7 + 6—|—4 — 32“.
„4 palapinės +1 + 1 nuošaliau“.
„Kartys“.
Tai buvo viskas.
Ne taip jau čia aišku, — tyliai ištarė Andrius.
— Tai vėliau pamatysime, — atsakė Liorenas ir įsikišo 

popiergalį į kišenių.
— Ot išvers akis vaikėzas, kai neras savo didžiosios 

knygos, — tyčiojosi jis.
Staiga sudundėjo žingsniai. Be abejo, tai Vanikas grįžo 

pasiimti savo lapuko.
Jaunuoliams pasidarė net karšta: bretanietis ieškojo prie 

tilto angos krūmuose. Jie girdėjo jį bemurmant:
— Velnias vėjas! Kur jis bus jį nupūtęs?
Staiga jis liovėsi ieškojęs.
— Vistiek, kam jo man reikia. Aš atmintinai žinau. Ir 

kuriam galui jie čion mane atsiuntė? Yra ko žiūrėti, — niurnėjo 
nepatenkintas vaikėzas.

Andrius su Liorenu tyliai nusijuokė ir trupučiuką iškišę 
galvas iš patiltės žiūrėjo, kaip bretanietis, basas ir pasiraitojęs 
kelnes, nuėjo upelio vaga, matyt dėl to, kad jo nepastebėtų iš 
stovyklos.

Palapinėje likę „Gulbinai" ir draugininkas jau buvo pra
dėję nerimauti, kad taip ilgai negrįžta žvalgai. Bet tą patį 
akimirksnį žvalgai išlindo iš krūmų ir pasileido bėgti į stovyklą.

Jų marškiniai buvo purvini, kojos dumblinos. Kojinės ir 
sportiniai bateliai sudraskyti. Tačiau veidai jų spindėjo 
džiaugsmu.

Kai jiedu papasakojo apie savo kelionę, „Gulbinai" rik
telėjo „valio". Ir draugininkas širdingai jiems padėkojo.

Pagaliau buvo išimtas garsusis lapelis ir visi pasilenkė jį 
tyrinėti.

Draugininkas greitai jį perbėgo akimis ir, susiėmęs už
pakalyje rankas, pradėjo dideliais žingsniais vaikščioti. Jau
nuoliai gi vis dar gyvai svarstė tų keleto žodžių prasmę.

Andrius Sarmenas priėjo prie skautų ir ramiai tarė skil- 
tininkui:

— Enri, tu buvai tiesą sakęs. Tavo sumanymas dėl 
naktinės ekspedicijos buvo geras. ..

Jo kalbą nutraukė trimito garsas. Vidudienio poilsis pa
sibaigė.

Draugininkas dar skubiai pridūrė:
— Dabar jau nėra laiko. Bet pasibaigus žaidimams tu 

susiieškosi mane ir aptarsime šį dalyką. Dar šį vakarą turime 
įvykdyti tavo sumanymą.

(Bus daugiau).
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Dvi progos,
kurias skautai foto mėgėjai turi tinkamai išnaudoti.

i. STOVYKLOS.
Vieni jau stovyklaujame, kiti dar sto

vyklausime. Kad tas laikas, kurį skautas 
išgyvena stovyklose, yra pats gražiausias 
jo gyvenime, aiškinti reikėtų tik tiems, 
kurie dar nėra stovykloje buvę. Kas sto
vyklavo, puikiai tai žino. Lieka tik pa
sistengti sudominti stovyklavimu kitus ir 
pasirūpinti, kad stovykloje išgyventas lai
kas kuoilgiausiai užsiliktų atmintyje. 
Šiems tikslams siekti viena geriausių prie
monių yra fotografija. Reikia tik žinoti, 
ką ir kaip stovykloje fotografuoti.

Ką stovykloje fotografuoti? Atsakyti 
kibai lengva ir sykiu labai sunku. Atsa
kymas gali būti labai trumpas — visa 
tai, kas pilnai atvaizduoja stovyklos gy
venimą. Iki šiol, reikia pripažinti, dau
giausia mes fotografuojame stovyklaujan
čių grupes, specialiai fotografuoti suso
dintas, ir vadinamą „oficialųjį" stovyklos 
gyvenimą: stovyklos dalyvius grupėje su 
kokiais nors svečiais, pietūs, vėliavos pa
kėlimą, pamaldas ir kitus tolvgius sto
vyklos gyvenimo įvykius. Žodžiu, vaiz
duojame fotografijos pagalba tik mažą 
stovyklos gyvenimo dalelę. Turėtų būti 
kitaip: reikėtų daugiau vaizduoti vadina
mą stovyklos „užkulisinį", teisingiau pa
sakius, tikrąjį jos gyvenimą. Fotografuokit 
atskirus, smulkučius epizodus, kurie jums 
atrodo bus neįdomūs kitiems. Pamatysite, 
kad išeis visai priešingai — tos nuotrau
kos bus pačios įdomiausios! Nuotrauka, 
kaip koks „baltarankis“ pūkšdamas bul
vei kailį mauna, dažnai bus dešimt sykių 
įdomesnė už geriausiai pasisekusias gru
pines nuotraukas, kuriose tas pats „bal
tarankis“, išsišiepęs iki ausų, Dozuoja su
darydamas „linksmą miną". Reikia foto
grafuoti visus momentus, visus epizodus, 
o ne vien tuos, kurie paprastai fotogra
fuojami. Reikia pradėti fotografuoti jau 
tuos veiksmus, kurie parodo ruošimąsi 
stovyklom ir baigti sugrįžimu iš jos. Tik 
taip fotografuodami galėsime pagaminti 
nuotraukų, kurios puikiai vaizduos sto
vyklų gyvenimą ir jų pagalba — išleisda
mi albumą, atvirukų, nuotraukas demons
truodami su epidiaskopu — paskatinti ki
tus stovyklauti bei stovyklaujančius pa
remti.

Skautas su foto aparatu stovykloje 
turi būti savos rūšies medžiotojas, kuris 
nežymiai slankioja ir pastebėjęs charak
teringą stovyklinio gyvenimo epizodėlį 
spusteldamas išjungiklio mygtuką „šau
do“.

2. DIDYSIS SKAUTŲ SĄSKRYDIS.
Apie šį sąskrydį, įvyksiantį š. m. rug- 

piūčio mėnesį Palangoje, be abejojimo, visi 
žino, nes jis ruošiamas skautybės Tėvui 
Baden Powelliui sutikti ir pagerbti. Tai 
proga, kurią kiekvienas foto mėgėjas 
skautas turi tinkamai išnaudoti, nes gal 
būt ji pirma ir paskutinė. Kiekvienas 
įdomesnis momentas iš Baden Powellio 
atsilankymo Lietuvoje turi būti fotogra
fijoj užfiksuotas. Reikia laukti, kad vy
riausias štabas šiam garbingam atsilanky
mui paminėti paskiau išleis albumėlį. Dėl 
to nuotraukos bus labai reikalingos.

Nesusilaikykit nuo fotografavimo ma
nydami, kad kiti, kurie geriau už jus fo
tografuoja, galės tai padaryti, arba bus 
specialiai šiam reikalui skirtų žmonių. 
Specialistai fotografai visai kitaip foto
grafuoja, kaip mes mėgėjai. Įdomiausias 
nuotraukas darome mes. Tik ir šiuo 

atveju, kaip stovykloje, reikia žinoti ką 
fotografuoti. Aš patarčiau fotografuoti 
kuo mažiausia tais momentais, kada bus 
specialiai fotografuojamasi. Tokius mo
mentus fotografuoti bus kam ir be jūsų. 
Fotografuokite tuos epizodus, kurie ki
tiems atrodo neįdomūs ir jų nefotogra
fuoja. Nufotografuokite visus įdomesnius 
momentus iš šio garbingo svečio atsilan
kymo, pradedant atvykimu, baigiant iš
važiavimu. Pav., kas turėsite progos da
lyvauti jo sutikime Klaipėdoje — nufo
tografuoki! laivą, kol jis dar toliau yra, 
publiką, kuri laukia laivo atvykstant, 
Baden Powellio ir jo palydų išlipimą iš 
laivo, pasisveikinimą su skautų vadais ir 
valdžios atstovais, jo iškeliavimą į Pa
langą ir kitus tolygius momentus. Tie, 
kurie sutiksite Baden Powellį Palangoje,

Tokius momentus reikia pagauti!

pasirūpinkite užfiksuoti tuos momentus, 
kurie parodytų, kaip skautai ruošėsi jį 
sutikti, jo atvykimą, sutikimą, kaip jis 
stovyklą apžiūrinėja, su skautais šneku
čiuoja, kalbą sako, užkandžiauja, atsisvei
kina, išvyksta ir kt.

Apskritai, neįmanoma nurodyti, ku
riuos momentus fotografuoti. Matėte kino 
teatruose „Ufos", „Foxo" ir kitų kroni
kų. Reikia pagauti panašius įdomius mo
mentus, kaip kino operatoriai kad pa
gauna. Nesistenkit, kad nuotraukoje tilptų 
daug žmonių, aprėptumėt daug. Imkit 
smulkius epizodus, po kelis žmones.

3. KAIP AUKŠČIAU MINĖTAIS ATVE
JAIS FOTOGRAFUOTI.

Ar stovyklos gyvenimo ar Baden Po- 
v, ellio atsilankymo metu fotografuosite, 
laikykitės dėsnio — dirbti kiek galima 
nepastebimai. Nesinešiokit aparato 
atkišę, kad kiekvienas galėtų matyti, jog 
ieškote ką fotografuoti, bet fotografuokit 
tais momentais, kada fotografuojamam ir 
į galvą neateina, kad jį dabar kas gali 
fotografuoti. Mes iki šiol vis dar negalime 
atsikratyti pažvalgos, kad nuotraukoje 
kuo tiksliausiai turi būti atvaizduotas 
žmogus. Dėl to mes ir turime šimtus nuo
traukų, kur matyti kiekviena veido raukš
lelė, bet tas veidas dažniausiai aptrauk
tas dirbtinumo kauke, nes žmogus mato, 
kad jį fotografuojame ir dėl to stengiasi 
„gerai" atrodyti. Reikia neužmiršti, kad 
įdomiausios nuotraukos dažniausiai yra 
tos, kurios vaizduoja ne tiek žmogų, kiek 
jo veikimą, kur žmogus atrodo natūraliai. 

Dėl to niekumet, ir specialiai ką foto
grafuodami, nesakykit: „0 dabar dė
mesio — fotografuoju", bet kalbėkitės, 
juokauki! ir nufotografuokit tuo momentu 
kada fotografuojamasis jo dar nelaukia. 
Palyginkit nuotraukas, darytas su tradi
ciniu „Prašau ramiai“ ir be jo. Skirtumą 
pamatysite patys.

Iš to, kas aukščiau pasakyta, manau, 
jau bus aišku, kad stovykloje ar sąskry
dyje reikia fotografuoti momentiniu išlai
kymu. Dėl to keno objektyvas silpnesnis 
patartina nusipirkti labai jautrią negaty
vinę medžiagą — 26° ar 23° Sch. Jautri 
medžiaga patartina ir tiems, kurių objek
tyvas stiprus, nes tokiu atveju galima 
labiau sumažinti diafragmą, kas, kaip pa
matysime vėliau, labai svarbu. Jei tik 
šviesos sąlygos leis, fotografuoti neilges
niais momentais, kaip 1/so sek.; geriausiai 
su Vioo sek. Mat, minimais atvejais teks 
fotografuoti laikant aparatą rankose, 
todėl svarbu, kad nesujudėtų. Be to, 
fotografuojamieji asmens dažniausiai ju
dės, kas taip pat reikalauja trumpo išlai
kymo norint gauti ryškią nuotrauką.

Galima fotografuoti su kiekvienu apa
ratu, bet geriau su tokiu, kuris greit pa
ruošiamas fotografuoti — veidrodinis ar 
rolfilminis. Kas turi plokštelinį ir norės 
greit fotografuoti, patartina nusipirkti 
filmpaką arba rolfilminę kasetę ir naudoti 
rolfilmą.

Fotografuojant iš rankos labai svarbu 
žinoti ryškumo zonos didėjimą diafragmą 
mažinant. Kitaip galima gauti neryškias 
nuotraukas, nes atstumą teisingai nuspėti 
nevisada pasiseka. Be to, šviesos sąly
gos gali būti tokios, kad daug diafrag- 
muoti negalima. Dėl vietos trūkumo ne
galime čia įdėti lentelių, kuriose nurody
tas ryškumo zonos didėjimas arba meto
dus jai lengvai apskaičiuoti. Tai galima 
rasti neseniai Sk. Aido išleistoje K. 
Lauciaus knygoje „Fotografuoti 
gali kiekvienas. Lygiai būtinai 
reikia žinoti, koks ilgiausias išlaikymas 
galimas kiekvienam judančiam objektui. 
Lentelės, kuriose tai nurodyta, taip pat 
išspausdintos minėtoje knygoje. Su tonus 
lentelėmis kiekvienam reikia susipažinti.

Taigi geros šviesos ir puikaus pasise
kimo šią vasarą! G. L

KATALIKŲ JAUNIMUI, SKAUTAMS
IR INTELIGENTAMS.

Jau išleista ir visuose knygynuose 
gaunama Kun. A. Sabaliausko ma
žo formato moderniška maldaknygė 
„Viešpaties Angelas“. Maldaknygėlė pa
rengta visai moderniškai. Kalbos žiūrėjo 
Dr. A. Salys.

Knygelę spausdinant nepaisyta bran
gumo, tik žiūrėta, kad būtų gražu ir 
patogu.

Išspausdinta labai gerame ir ploname 
popieriuje smulkiu (nonpareil) šriftu. Iš 
viso yra 260 pusi., bet atrodo visai maža 
ir teksto daug. Tokios maldaknygėlės dar 
neturėjome, todėl mūsų jaunimo ir inte
ligentų ji seniai buvo laukiama. Aptaisyta 
dvejopais viršeliais su makštelėmis.

I rūšis — geriausios odos virš, auksuo
tais krašt. kaina Lt. 6,—

II .rūšis — granatolio viršais, raudo
nais kraštais kaina Lt. 2,50.

Perkant knygynuose reikia reikalauti 
tik kun. Sabaliausko maldaknygėlių, nes 
tuo pačiu vardu yra išleista ir daugiau 
maldaknygių.

Knygelės gaunamos visuose knygynuo
se ir pas Ant. Kniūkštą, Kaunas, Putvins
kio g. 14.
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Įžodis.
(Iš stovyklos dienoraščio).

Aš tą naktį nemiegojau, mano 
galvoje pynėsi įvairiausios mintys, 
aš blaškiausi, varčiausi, bet nie
kas manęs nenuramino. Tada aš 
tyliai, tyliai apsidairiau, iššliau
žiau iš palapinės ir, sargybinio ne
pastebėtas, nuėjau prie ežero, ku
ris buvo netoli palapinių. Ežeras 
tyliai, tyliai bangavo. Mėnulis tė
viškai šypsojos, glaudė kiekvie
ną prie savęs ir nešė svajones į be
ribį horizontą. Aš stovėjau, lyg su
stingęs; mano akys klajojo po eže
ro bangas, o ežeras lyg klausė ma
nęs: ,,ko tu čia atėjai, ko nori?“ 
Bet aš ir pats nežinojau, kaip at
sakyti. Paskui atsisėdau ant šalia 
gulinčio akmens . . .

Rytoj, taip, rytoj vakarą, prie 
degančio laužo aš turėsiu duoti 
įžodį, turėsiu išsižadėti savęs, tu
rėsiu prisiekti Tam, Kuris man lei
do čia stovyklauti, Visagaliui. Bet 
ar mano sąžinė rami? Ar galėsiu 
įvykdyti tuos kilnius uždavinius, 
ar turėsiu tiek energijos, tvirtos 
valios? Čia aš susimąsčiau, aš pri
siminiau praleistas dienas. Taip, 
prieš tris mėnesius aš įstojau į 
tkautus ir nuo to laiko iki šiol bu
vau ramus; buvau linksmas, paten
kintas. Aš žaidžiau su broliais taip 
energingai, o dainuodavau irgi iš 
visos širdies. Aš nieko nejaučiau, 
tik džiaugiaus, linksminaus, bet da
bar? Dabar, kada prieš akis atsi
stojo toks didelis ir kilnus darbas, 
aš tapau neramus ir atėjau čia,

S. Kalvarijos skautai stovykloje.

prie banguojančio ežero pasisemti 
iš jo bangų energijos. Mano gal
voje viskas sukosi, aš tik mačiau 
auksinį ežero paviršių ir girdėjau 
šlamančio miško ūžesį.

Kitą vakarą, po visų dienos dar 
bų, suliepsnojo laužas, bet ne toks, 
kaip kitais vakarais. Dabar jis bu
vo iškilmingesnis, paslaptingesnis. 
Jis slėpė savy kažką nepaprastą. 
Taip, šį vakarą prie to laužo įžo
dis, iškilmingas įžodis! Šalia laužo, 
tarpe savo draugų, stovėjau ir aš. 
Dabar buvau ramus, aš nugalėjau 
visas neramias mintis. Ir kada iš
kėliau ranką, kiek sudrebėjau, bet 
greit susivaldžiau ir tyliai, bet aiš
kiai ištariau: ,,Pasižadu tarnauti 
Dievui ir Tėvynei“. 0 tada suple
vėsavo ant mano krūtinės gelto
nas kaklaryšis, aš nudžiugau neže
miška laime, aš jaučiaus visam pa
sauly laimingiausiu ... aš nieko ne
mačiau, negirdėjau, aš žiūrėjau tik 
į laužą, kuris karštai mane bučia
vo. Aš niekuomet dar taip nedai
nuodavau, kaip tada, aš liejau į 
dainą visą sielos džiaugsmą.

Mėnulis žiūrėjo į besilinksminan
čius jaunuolius, bet susigėdęs pa
sislėpė už debesų. Ilgai skambėjo 
sutartinė, ilgai liepsnojo laužas!

Aš tą naktį ramiausiai miegojau, 
sapnavau apie didžius' žygius, dar
bus. V. Mik.

Ramutis Medelis.

Laužas.

Laužas dega, aiškiai šviečia, 
Kyla kibirkštys aukštai, 
Džiūgauti visus mus kviečia, 
Nes dainuojame linksmai.

Laužas!... Šis žodis skautų širdis vir
pina, sukrečia. Jis daug ką primena. Nes 
jis yra skautų dvasios kėlėjas, energijos 
teikėjas ir broliškumo žadintojas. Jis vi
sų širdis suriša, jausmus sukelia ir viską 
vainikuoja skautiška šypsena. Tas nesupras 
to broliškumo, jausmo ir grožio, kuris jo 
nematė. Nesupras to džiaugsmo, energi
jos, kurie spindi jaunyste kvepiančiuos 
veiduos. Tas nesupras ir skautystės, ku
ris nedalyvavo jo pragramoj ir savo dva

sia nekilo aukštyn, kaip gražios kibirkš
tys ar liepsnos.

Jausmo, pasiryžimo, grožio ir mei
lės vainikais jis vainikuoja skautų širdis. 
Amžiais sakoma miško pasaka ir jo pa
slaptingas šlamesys, nakties tyla, pasa
kiška vasaros naktis, kuklus žvaigždžių 
mirkčiojimas, išdidus mėnulio spindėji
mas, dainomis skardinimas apylinkės ir 
liepsnų kilimas aukštyn, tai vis stovykli
nio laužo idilija. Jo kylančios į padan
ges liepsnos ir kibirkštys lyg kalbėte kal
ba: „Skaute, pakilk aukštyn. Auk į vir
šų, kaip galingas ąžuolas, o nesilenk kaip 
verkšlenąs gluosnis. Gana gyventi ir nuo
dėmėj skęsti, bet kilk, kur dorybės dei
mantais blizga, kur šventa, kilnu, nekal
ta". O miškas tyliai, paslaptingai, rodos, 
pritaria: „Pakilki, pakilki, pakilki"...

Ir kyla. Kyla su liepsnomis į aukšty
bes: naikindamas viską pasauly pikta, o 
pirmiausia savyje. Ir kaip jis gali nebūti 
kilnus ir neturėti grynos, it motinos aša
ros, gailios, it ryto rasos, skaisčios, it 
laužo liepsnos, širdies, nes neskaistūs ne
gali džiaugtis ir ramia sąžine reaguoti i 
laužo mistiką ir alegoriją. O iš skaisčių, 
tyrių, idealių, skautiškų dorybių žiedais 
pripildytų širdžių išsiveržia galinga dai
na, malonus juokas, veidai šypsosi pa
traukiančiai ir spindi meile, energija, gro
žiu, jaunatve.

Laužas visus užburia, patraukia.

Vandens skautai Širvėnos ežere.
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Stovyklos albumėlis. Puikiajam pušyne.

1. Prašom! — Rapolas Galvydžio — 
Lenktyniuoja sau su lydžiu.

2. Čia gražioji mūs Barbora 
Diriguoja paukščių chorui.

3. Gi Felicijus Široda 
Mandagumą savo rodo.

4. O ant galo — Tomas Dalgis 
Padeda artimui... valgyt.

Sugrįškit!
Sugrįžkit saulėtos stovyklos dienelės'. 
Sugrįžkit, prabilkit maloniais aidais! 
Sakykit, ką kalba žaliasis pušynas, 
Ką šnabžda pavasario linksmas vėjelis ?

Gal ilgis pušynas skardaus skaučių juoko?
Gal ilgis džiaugsmingų jaunatvės dainų?
Ir vakaro laužo šviesos paslaptingos, 
Ir kylančių dūmų aukštyn į erdves?

Sakykit, ką kalba pakrančių žibutės,
Ką seka čiurlendamos Nemuno bangos. 
Kam skiria sugrįžę paukšteliai dainas, 
Ką sveikina rytą' saulutė miške!

Sugrįžkit saulėtos stovyklos dienelės!
Sugrįškit, prabilkit maloniais aidais! 
Raminkite jūs išsiilgusią sielą 
Stovyklos dienelių maloniais garsais!

A. S t r i k u ly t ė.

Iš vienos Kauno t. stovyklos.
Apsiniaukęs dangus, tartum ko liūdė

damas, niūkso. Jau artinas laikas, kada 
mums reikės apleisti Kaunas, o lietus di
dėja—jis nori išbandyti mūsų valią ir pa
siryžimą. Skautas nieko neboja, taip ir 
čia. Netrukus mūsų būrys kartu su mai- 
roniečių draugininku išskubame į stotį. 
Paskui mus girgžda vežimas, prikrautas 
palapinių, puodų ir kitų daiktų. Stotyje 
būrys tėvelių ir mamyčių, atvykusių mus 
išleisti. Skubiai sukrauname savo didžiulį 
bagažą į vagoną ir traukinys pradeda ju
dėti. Netrukus ir Gaižiūnų stotis, Persi- 
kraustome į poligono traukinėlį. Pasi
girsta „puf, puf, puf" ir mes pradedame 
judėti „modernišku“ traukiniu, kuris mus 
vos įstengia pavežti. Lietus mažėja, skau
tų veiduose šypsena, o traukinėlio bil
desį lydi skautiškos dainos. Greit pama
tom didžiulį palapinių miestą — Gai
žiūnų poligoną. Perkrauname daiktus į 
vežimą ir skubame į savo stovyklą. Vie
ton lietaus, mus lydi karšti saulės spin
duliai. Netrukus mes pasiekiame savo ke
lionės tikslą — puikųjį Santakų pu
šyną, puikiąsias Šventosios pakrantes. Li
gi vakarui žavinčiam parke išdygsta du, 
per du šimtus metrų vienas nuo antro, 
gražūs palapinių kaimai, tai XIII-os Mai
ronio ir III Juozapavičiaus draugovių 
stovyklos. Ir vienur ir kitur rytojaus die
ną suplevėsuoja virš medžių skautiškos 
vėliavos. Aplinkui palapines žemė nu
sagstyta tautiškais ornamentais ir skau
tiškais ženklais.

Prasideda stovyklos darbai. Visas miš
kas knibždėte knibžda pilnas geltonsna
pių. Vienur stato tiltą, kitur upės kran
tas nusagstytas stotelių, tai skautai mo
kosi per kelis šimtus metrų savitarpy 
susikalbėti, toliau keli skautai dirba neš
tuvus ir daro įvairius tariamų sužeistųjų 
perrišimus ir t. t. ir t. t. Po pietų visas 
miškas pilnas žaidžiančių skautų. Visur 
oidžiausias judėjimas ■— gyvumas.

Vakarais suliepsnoja didingi laužai, su
skamba dainos ir muzika, pralinksmėja 
po dienos darbų visas jaunasis pušynas. 

Kartais kėdainiečiai aplanko muš ar meš 
juos ir vieni su kitais maloniai pralei
džiame kelias valandas. Tai vėl atslen
ka juodas debesėlis ir lietus sušlaksto su
sėdusius apie laužą. Ir taip visa tęsiasi 
per ištisas 14 dienų.

Kartais tarp medžių sužvengia bėra
sis žirgelis, tai atjoja stovyklautojus ap
lankyti didi skautų prieteliai pulk. Ur
bonas su pulk, Šmidtu, tai vėl suūžia au
tomobilis ir jis iš Kauno atveža pulk. Ba
ladžių, pulk. Kizlauską ar pulk. Karosą 
su poniomis. Štai ir šaulių sąjungos vir
šininkas pulk. Kalmantas su vyriausiu 
Lietuvos Aido redaktorium p. Šeinium 
studijuoja skautišką palapinių statybą; 
jiems net lietus nebaisus: su būriu sve
čių brenda per lietaus drėkinamą pušyną.

Ir vyriausias skautininkas, pulk. Ša- 
rauskas, suorganizavęs didžiulį būrį skau- 
tininkių ir skautininkų, viso per 15 asme
nų, ištisą naktį nemiega ir atvyksta ap
lankyti stovyklautojų.

Štai ir birželio 29-ji. Juozapaviečiai at
sisveikina su puikia stovyklos vieta ir iš
vyksta Kaunan. Maironiečių stovykloje 
didžiausias judėjimas, mat poligono vir
šininkas pulk. Urbonas pakvietė rytojaus 
dienai aplankyti poligoną ir pasižiūrėti, 
kaip gyvena kariai, o dar čia pasiruoši
mas didžiuliam vakaro laužui. Vakare su
girgžda ratai ir prie laužo atvažiuoja p. p. 
Nasvyčiai. Šios dienos laužas skirtas pa
minėti draugovės patrono Maironio me
tinėms mirties sukaktuvėms; visas laužas 
dvelkia Maironio kūrybos dvasia.

Jau ir paskutinė stovyklos diena. Iš
nyksta iš puikiojo pušyno palapinės. Ne
noriai nusileidžia žalioji vėliava. Ne vie
nam per skruostus nurieda gaili ašara. 
Susitvarkę savo reikmenis, išžygiuojam 
į poligoną, kur dar pasižiūrim karių te
atro ir paskutinį kartą atsisveikinę su 
poligono vadovybe išvažiuojam į Kauną. 
Mūsų akyse pasilieka gražios Šventosios 
pakrantės ir puikusis Santakų pušynas.

V. Vėversėlis,
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Mokykla gamtoje. Šiemet įvykusioj skautų vadų parengimo stovykloj sktn. Palčiaus- 
kas stovyklos dalyviams aiškina, kaip vesti skilties knygą.
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(Sfipcėfe, sčipcėt!

MOKYKIMĖS ŽAISDAMI.

Čia paduodami paprasčiausi 
mazgų, signalizuotės ir pirmosios 
pagalbos žaidimai. Suprantama, čia 
nėra sudaryti pilni žaidimų rinki
niai, bet parodyti pavyzdžiai pa
skatins mūsų skautus ieškoti ir 
rasti panašių žaidimų ir kitiems 
skautiškos programos dalykams 
studijuoti, nes: „Nėra dalyko, ku 
rio skautystėje nebūtų galima la
vintis žaidimais!“.

MAZGŲ ŽAIDIMAI.
1. Vikrus sėjėjas. Vadas pasako maz

go vardą, o visi žaidėjai stengiasi jį su
rišti. Kuris mano teisingai surišęs, nume
ta virvelę ant žemės. Paskutinis nume
tęs, arba kurio rankose palieka nenumes- 
ta virvelė — skaitosi žuvęs. Jeigu kuris 
numeta neteisingai surištą mazgą — žūna 
ir tas. Kas iš visų lieka gyvas?

2. Daugiausia mazgų. Per paskirtą lai
ką, pav., per 1 minutę, kiekvienas žaidė
jas stengiasi surišti kuo daugiau pasaky
tų mazgų, pav., piemenų mazgų ant savo 
kojos.

3. Mazgų grandinė. Kelios skiltys su
stoja atskirais ratukais. Kiekvieno skau
to rankose maždaug po 1 mtr. ilgumo vir
velę. Po ženklo kiekvienas žaidėjas sten
giasi kuo greičiausiai virvelę apjuosti ap
link savo liemenį, virvelės galus praverti 
pro dešiniojo ir kairiojo kaimynų virve
les, kad pasidarytų grandinė ir surišti ga
lus. Kurios skilties visi skautai pirmieji 
suriša grandinę ir pakelia rankas aukštyn, 
toji skiltis laimi.

4. Virvelių medžioklė. Kėdžių, suolų ir 
kitų baldelių pridėstytam kambary (ar 
lauke nurodytoj vietoj) žaidimo vedėjai, 
skautams nematant, išmėto virveles. Po 
ženklo atbėga žaidėjai ir stengiasi atrasti 
kuo daugiau virvelių. Atrastos skaitosi tik 
tos virvelės, kuriose radėjas įriša iš anks
to pasakytą mazgą. Kad skautai netruk- 
šmautų, galima perspėti, kad kiekvienas 
žaidėjas, kurio balsas tik bus pažinta?, 
iš žaidimo išeina.

5. Kurių ilgesnė? Matomoje, bet iš 
anksto nežinomoje, vietoje išdėstytos 
įvairaus ilgumo virvelės. Davus ženklą, 
kiekviena skiltis stengiasi atrasti daugiau 
virvelių ir jas tikruoju mazgu surišti į 

Skautas L. Kinaitis su griaučiais milžiniš
ko sklandytuvo modelio „Nugalėtojas ’.

vieną ilgą virvę. Kurios skilties ar gru
pės virvė ilgesnė, toji laimi.

6. Mazgų estafetė. Skiltys stovi po vie
ną už kits kito eilėse. Keliolika metrų 
priešaky kiekvienos eilės stovi skiltinin- 
kas (skiltininkai sukeisti, ne savi). Drau
gininkas arba žaidimo vadas pasako ko
kio nors mazgo vardą. Eilių pirmieji 
skautai tuojau jį suriša, pribėga prie prie
šais stovinčio skiltininko, atiduoda jam 
mazgu surištą virvelę, bėga toliau iki nu
brėžtos linijos, apsisuka ir grįžta atgal. 
Tuo metu skiltininkas patikrina, ar gerai 
surištas mazgas, atiduoda atgal grįžtan
čiam rišėjui, kuris bebėgdamas prie savo 
skilties mazgą atriša, įduoda virvelę ei
lės pirmajam ir pats atsistoja eilės gale. 
Tokios tvarkos laikosi visų skilčių skau

Marijampolės vilkiukai ir paukštytės žaidžia.

tai (jei skiltyse yra įvairus skautų skai
čius, tai skaičių reikia sulyginti). Kuri 
skiltis suriša daugiausia teisingų mazgų, 
ta laimi. Jei visų visi mazgai teisingi, lai
mi greitesnieji.

7. Mazgų kliūčių lenktynės. Skilčių 
skautai stovi po vieną už kits kito eilėse. 
Prieš juos žemėje įvairiu atstumu pabrėž
tos linijos. Prie kiekvienos linijos skau
tams reikia nugalėti kokia mazgų kliūtis, 
pav., — prie pirmos linijos reikia gelbėti 
iš degančio namo žmogų (gelbėjimo kilpa); 
prie antros — upė, per kurią žvejas per
kelia tik tada, jeigu jam suriši tinklo vir
ves (žvejų mazgas); prie trečios — su
rišti žaizdą (tikrasis mazgas); prie ket
virtos — ant žemės guli palaida abiem 
galais prie kuolų pritvirtinta virvė, kurią 
reikia sutrumpinti, neatrišant galų, kad ji 
būtų ištempta ir kybotų ore, nebepalies- 
dama žemės (sutrumpinimo mazgas); prie 
penktos — surišti kilpą (audėjų mazgas) 
ir prie paskutinės, šeštos — ant savo ko
jos užrišti rąstų mazgą (piemenų mazgas!. 
Kliūtys nugalimos paeiliui; pirma visa 
skiltis nugali pirmą kliūtį, paskui visa 
skiltis antrą kliūtį ir t. t.... Kiekviena 
skiltis turi savo teisėją, kitos skilties skil- 
tininką. Šias rungtynes galima atlikti ir 
estafetės būdu, t. y., skautai bėga po vie
ną ir visus mazgus suriša gale iš karto, 
prie šeštos linijos (kitų pirmųjų linijų nė
ra).

8. Imtynės. Poromis skautai sustoja 
vienas prieš antrą. Kiekvienos poros vie
nas skautas turi virvelę, kurią jis turi 

Gal but teturi vienintelę progą pamatyti 
lordą Baden-Powellį, tai atvyk į Palangos sąskrydį.

pririšti tam tikru mazgu nurodytoje vie
toje ar išpildyti kokį kitą uždavinį. Ant
rasis skautas stengiasi pirmajam sukliu
dyti atlikti uždavinį.

9. Mazgų „šuneliai“. Iš būrio burtais 
išrenkamas „šunelis“. Jis stengiasi pri
mušti kokį nors žaidėją iš daugelio. Šie 
žaidėjai tuo metu stengiasi skubiai su
rišti vado duotą mazgą. Kuris mazgą tei
singai suriša, tas yra „namie" ir jau nebe
gali būti primuštas. (Neteisingus mazgus 
vadas liepia perrišti.). Kuris „šunelis" 
nieko nesugauna (neprimuša), praranda 
vieną tašką.

10. Mazgų lietimas. Žaidėjai užrištom 
akim apčiupinėja duotus mazgus, sten
giasi juos pažinti ir pasakyti, kuriems rei
kalams tie mazgai gali būti pavartoti.

11. Aklųjų estafetė. Skilčių skautai 
stovi po vieną už kits kito eilėse. Visi už
rištom akim. Nuo skilties iki prieš ją sto
vinčio medžio nutiesta virvė. Davus ženk
lą, žaidėjai paeiliui po vieną pagal iš
temptą virvę bėga į tikslą, kurį pasiekę 
suriša nurodytą mazgą, atriša ir grįžta 
atgal. Kiekviena skiltis turi savo teisė
ją, kurie tikrina rišamų mazgų tikrumą.

12. Vis priekin. Žaidėjai sustoja eilėje 
frontu į vadą, vadas gabalėliu toliau. Va
das pasako kurį mazgą, o visi stengiasi 
jį surišti. Kas teisingai suriša, paeina 
vieną pėdą (ar grindų lentos platumą) į 
priekį. Neteisingai į priekį paėję (su ne
teisingais mazgais) turi grįžti iš išeities 
padėties dvi pėdas (ar dvi grindų lentas) 
atgal. Žaidimas tęsiasi iki kas nors pa
siekia pradžioje nurodytą vietą (pav., nu
rodytą grindų lentą),

13. Kam panaudosi? Žaidėjai stovi ar 
sėdi ratu, vadas vidury su sviediniu ran
kose. Vadas meta sviedinėlį kuriam nors 
žaidėjui ir sušunka kurio nors mazgo var
dą. Žaidėjas nedelsdamas meta sviedinį 
atgal ir greitai pasako, kur minėtas maz
gas pritaikomas.

14. Kurį mazgą? Priešingas žaidimas 
pirmajam. Vadas padalina žaidėjams (po 
vieną, ne visiems iš karto) po raštelį su 
mazgų uždaviniais, pav., „Jis pririšo lai
vą prie stulpo". Žaidėjai nedelsdami su
riša atitinkamą mazgą.

(Bus daugiau).
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Paaiškinimas žodžių rinkėjams.
Pats rink ir kitus ragink! Atsiųsk nors vieną žodį!

Žodynas visiems reikalingas.
Kaip kitos, ir mūsų tauta negali apseiti be pilno savo 

kalbos žodyno. Be jo niekas negali rimtai dirbti proto darbo, 
kur reikalingas lietuvių kalbos mokėjimas.

Žodyno šaltiniai.
Šaltiniai tokiam žodynui parašyti iš vienos pusės yra kiti 

žodynai ir šiaip Įvairūs raštai, o iš kitos — gyvoji mūsų kalba, 
daugiausia sodžiaus žmonių kalba. Išrinkti žodžius iš kitų 
raštų yra lengvesnis ir ne toks skubus daiktas. Bet visai kitoks 
yra gyvos kalbos šaltinis. Tas šaltinis nepastovus ir labai platus. 
Gyvoji kalba turi daug daugiau žodžių, negu mes dabar matom 
savo raštuose. Daugelį tų žodžių tevartoja vyresnės kartos 
žmonės, o jaunuomenė, ragavusi mokyklos ir arčiau susigyve
nusi su spauda, verčiasi dažniausiai tik raštų kalba, kuri šiais 
laikais turi nemaža visokių ydų. Miršta senesni žmonės, 
nyksta daugybė svarbių ir reikalingų žodžių. Norėdami iš
gelbėti nuo pražūties tokį brangų tautos turtą, turim tuojau 
ir nieko neatidėliojant surašyti viską, ką mūsų tėvai išsaugojo 
per ilgus šimtus metų.

Žodyno rinkėjai.
Kadangi tokių žodžių, kaip parodė patyrimas, turi kiek

vienas Lietuvos kampelis, tai reikia, kad beveik kiekvienas 
kaimas turėtų savo rinkėjų. Nereikia laukti, kad tie rinkėjai 
iš kitur ateitų ir atliktų už mus darbą, geriausi rinkėjai yra 
patys toj pačioj apylinkėj gimę ar ilgai gyvenę žmonės. Ke
letas žmonių, kurie stovi arčiau prie redakcijos, negali visur 
nuvykti — vietos žmonės turi savo apylinkės žodžius surašyti. 
Negali atsisakyti nuo tos šventos priedermės niekas, kas moka 
tą darbą atlikti. Kas dabar nebus surinkta, tas visai žus, o kas 
bus surašyta ir sudėta į žodyną, tas amžinai pasiliks. Vėliau 
to darbo vaisiais kartų kartos naudosis. Jei norim turėti 
pilną žodyną, turim visi prisidėti prie jo rinkimo. Turi su- 
justi visa tauta — žodyno rašymas yra visos tautos darbas*

Kokiuos rinkti žodžius.
Pirmiausia reikia rinkti kiek retesnius, plačiau nežino

mus žodžius. Žodis gali būti ir visai paprastas, kasdienis, tik. 
kitoniškesnės reikšmės. Lygiai tinka kiekvienas žodis, pa
vartotas su gražiu sakiniu. Tinka retesni priežodžiai, patar
lės, mįslės. Ypač pageidaujami abstraktiniai žodžiai.

Kaip rašyti žodžius.
Kiekvieną žodį reikia rašyti būtinai su sakiniu arba su 

keliais sakiniais, kad iš jų geriau iškiltų jo reikšmė. Kiekvie

nam žodžiui reikia imti atskirą lapelį, o sakiniai prie to žodžio 
gali būti keli. Sakiniai turi būti užrašinėtojo ne sugalvoti, o 
tikrai nugirsti iš gyvos kalbos, be jokių pataisymų ir pagra
žinimų. Lapelio viršuj turi būti parašytas ir pabrauktas 
antraštinis žodis; jei jis butų kaitomas, tai reikia duoti jo pa
matines formas (vyr. giminės daiktavardžių: vienskaitos vardi
ninkas, kilmininkas ir daugskaitos vardininkas; moter. gimi
nės daiktavardžių: viensk. vardininkas, kilmininkas ir galinin
kas; būdvardžių: vienskaitos vardininkas ir galinin
kas; veiksmažodžių: bendratis, esamasis ir būtasis kartinis 
laikas). Jei iš sakinio ar sakinių, duodamų prie to žodžio, jo 
reikšmė nebūtų visai aiški, tai reikia pridėti tikslų paaiškini
mą savais žodžiais, galima duoti ir kitos kalbos vertimą. 
Antraštinis, pabraukiamasis žodis, turi būti parašytas visai 
aiškiai rašomosios kalbos tarme, o sakiniai gali būti ir vie
tos tarme rašomi. Apskritai, žodynui reikia viską labai aiškiai 
rašyti. Kas moka, būtinai turėtų dėti žodžiams kirčio ženklus. 
Lapelio apačioje reikia pažymėti vietą (parapiją), kur žodis ar 
sakinys vartojamas (girdėtas); rinkėjas irgi gali padėti savo 
vardą.

Lapeliai žodžiams rašyti turi būti vienodo didumo, jų 
kiekvienas gali gauti iš redakcijos parašęs laiškelį (tik Kauno 
miesto rinkėjai turi patys užėję į redakciją pasiimti; jiems 
lapeliai paštu nesiuntinėjami). Redakcijos adresas šioks: Kau
nas, Aleksotas, Maironio namai.

Už gerai parašytus žodžius redakcija moka po 20 centų 
už lapelį; atlyginimas išmokamas kiekvieno mėnesio pabaigoj. 

Už barbarizmus (paimtus iš svetimų kalbų žodžius), smulkius 
vietų vardus (laukų, miškų, pievų, nedidelių upelių, kaimų 
pavadinimus), pavardes ir labai žinomus žodžius su nieko ne
reiškiančiais sakiniais atlyginimas neduodamas.

Kad būtų aiškiau, kaip rašyti žodžius, čia duodami keli 
užrašymo pavyzdžiai,

Kežlys, kežlio, kežliai, žaginys, stulpas puodynėms 
užmauti.

Kai pieną pradėjo pieninėn vežti, nyksta puodynės 
ir kežliai.

Vabalninkas,
Danga, dangos, dangą, gūnia (audžiama iš pakulų). 
Važiuodamas vie’šnagėn pamečiau dangą. Parva

žiavęs apdenk arklį danga. Apsidenk danga kojas, ba 
sušalsi.

Žilinai.
Lietuvių kalbos žodyno redakcija išleido spausdintą pa

aiškinimą, kokiuos žodžius rinkti ir kaip juos užrašinėti. Tą 
paaiškinimą kiekvienas gali gauti užėjęs į redakciją ar parašęs 
laiškelį (Kaunas, Aleksotas, Maironio namai).

Įvairenybės.
Prancūzų skautų savišalpa.

Paryžiaus skautai su vienos ponios 
pagalba organizavo tam tikrą įstaigą — 
Paryžiaus tunto rūbinę, kuri iš senų 
skautų, turtingesnių skautų, buvusių skau
tų ir kitų renka aukas senomis skau
tų uniformomis. Šios uniformos yra tai
somos ir vėliau dalinamos neturtingie
siems tunto skautams.

Kaip apgyvendinta žemė.
Tautų Sąjungos statistiniais daviniais, 

dabar žemėje yra 2 milijardai gyventojų 
(tiksliai 2.012.800.000). Palyginus su pra
eitais metais, gyventojų skaičius padidėjo 
20 milijonų. Daugiausia žmonių gyvena 
Azijoje (virš milijardo), toliau eina Eu
ropa su 506 milijonais. Amerikoje yra tik 
252 milijonai.

Gyventojų skaičius Europoje daugiau
sia didėja Sovietų Rusijoje, Lenkijoje ir 
Ispanijoje. Anglijoje ir Vokietijoje skai
čius yra pastovus.

B.-Powellio pažiūra į rūkymą.
Kartą man patarė rūkyti, rašo B.-Po- 

wellis, kad apsisaugočiau drugio. Tuo 
metu aš vykau su ekspedicija į E š e n- 
tiją (Afrikoje) 1895 m.

Lordas Volselejus buvo ekspedicijos 
vadas, nes jis tose vietose buvo tarnavęs 

ir jas gerai pažino. Jis pažino tų vietų 
džiunglių nesveiką gamtą. Nors pats 
nepypkius būdamas, man patarė rū
kyti, kad dūmai 'dezinfekuotų aplinkinį 
erą ir apsaugotų nuo drugio.

Todėl pasiėmiau pypkę ir tabako, ir 
pirmąsias tris dienas traukiau, kaip de
gąs namas. Bet tenykštis klimatas yra 
nepaprastai drėgnas. Mano tabako at
sarga greit sudrėko ir pasidarė tokia ne
gardi, kad aš išmečiau ir pypkę ir ta
baką.

Nuo to laiko niekuomet neberūkiau 
ir buvau toje ekspedicijoje vienas iš ne
daugelio, kurie nė karto nesusirgo.

Už_ tat ir skautai nerūko. Jie žino, 
kad rūkymas silpnina regėjimą, uoslę ir 
kenkia kvėpavimui. Gera uoslė nepa
keičiama skautui naktį, nes norint uoslės 
pagalba orientuotis, reikia ją neblogiau 
užlaikyti, kaip akis ir ausis.

Kaip „gesino“ Rolėjų.
Paprastai minima, kad Anglijoje pir

masis pradėjęs rūkyti pypkę Valteris 
R o 1 ė j u s, Virginijos atradėjas. Kartą 
Virginijos viešbučio sode jis rūkęs pypkę. 
Tarnas, pastebėjęs, kad ponui iš burnos 
eina dūmai ir pamanęs, kad jis dega, 
baisiausiai skubėdamas atsinešė kibirą 
vandens ir jį pylė „degančiam" ponui 
ant galvos.

Netrukus po to žmonės pastebėjo, kad 

rūkymas kenksmingas sveikatai ir kad 
rūkoriai labai nemėgiami nerūkančių 
draugystėje.

Turkų sultonas net paskelbė, kad 
kiekvienam pastebėtam rūkant bus per- 
gręžiama nosis ir per tą skylę bus per- 
kišama pypkė žmonėms stebėtis.

Anglų karalius Jurgis I 1602 metais 
išleido prieš rūkymą nukreiptą įsakymą, 
kuriame sakė, kad rūkymas „silpnina 
regėjimą, užmušą uoslę ir kenkia sma- 
genims".

Rusijoje apie rūkytojus spręsdavo, 
kad jie neturį uoslės ir nosį, kaip nerei
kalingą jiems daiktą, nuplaudavo.

O kas gi šiandie darosi?

Skautiškas muzėjus.
Slovakų skautai yra susirūpinę skau

tiškojo muzėjaus organizacija. Tame mu- 
zėjuje' būtų ne tik grynai skautiški da
lykai, kaip tai, fotografijos, modeliai, 
rankdarbiai, uniformų pavyzdžiai, bet ir 
savo krašto gamtos kolekcijos, k. t.,- mi
neralai, medžių lapai, gyvulių fotografijų 
ir kt.. Šis slovakų skautų sumanymas 
yra labai puikus. Bet ir pas mus kai ku
riuose provincijos tuntuose skautai jau 
yra pradėję organizuoti mažus muzėjė- 
lius, pav., Šiauliuose, Biržuose. Sk. Aido 
skaitytojams būtų įdomu išgirsti daugiau 
apie mūsų muzėjus. . Kodėl jų vedėjai 
maža rašo?
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Skyrių veda vyr. skill. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.

Užd. nr. 61.
Hero iš L-mio.

Rebusas.

Užd. vert. 3 t.

Užd. nr. 62.
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118 IBI l IBI 20|

|5| ( 1 8|9|I7| | | | 1

i 1 I iB'Blioi 1
16 i i i i i 1 1

7| | 1 | | |

Paskaitykit stačiai: 1) kurortas, 2) 
anglies rūšis, 3) pasiuntinybė, 8) gėrimas,
9) žymus mūsų skulptorius, 10) mot. var
das, 11) jaunoji, 12) rikiuotės rūšis, 13) 
ne tas, 14) drobės medžiaga, 15) šokdami 
šaukia, 16) pelkė, 18) vanduo, 20) vaikai 
(žem.).

Gulsčiai: 2) miestelis (Klaip. kr.), 3) 
gėrimas, 4) lips, 5) kūno dalis, 6) muzi
kos instrumentas, 7) miestelis Lietuvos,
10) geria, 11) vienok, 14) medžio dalis, 
17) Lietuvos auksas, 19) galvoju.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 63.
V. Rūstučio iš Kauno.

1) ...---------- , visi nori turėti;
2) ---------- -- ------- , sliužis;
3) .------------- , Europos upė;
4) ..... mot. vardas;
6) ------- - -------------- , mėsa;
7) —.—■—, per pamokas būna;
8) —..------ . stovykloj reikal. daiktas;
9) -------------------- , vyro vardas;

10) ... — • — •. Europos miestas;
H)----- —, gėrimas;
12) ..------ . šilas....;
13) ... — i ūkininkas turi;
14) ,,---------- , gyvenamoji vieta;
15) ------ ... — , atsilyginimas žodžiu.

Vietoj taškų paskaitykit skautiško gy
venimo taisyklę.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 64.

V. Šatinsko iš Kauno.

Šią figūrą supiaustyti į devynias lygias 
dalis.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 65.

A. Gražio iš Anykščių.
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Šachmatų karaliaus ėjimu paskaitykit 
vieną skautams gerai žinomą posakį. 

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 66.

V. Paliušio iš Kauno.
Šarada.

Gaidą ir laikotarpi sudėsi — 
Mineralą matyt galėsi.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 67.

V, Paliušio iš Kauno.
Šarada.

Baisią vėtrą apkarpysi — 
Pasakose paskaitysi.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 68.

J. Pupkevičiaus iš Kauno. 
Šarada.

Pilietis be pradžios, 
Mandagus žodis visados. 

Užd. vert, 1 tašk.
Užd. nr. 69.

J. Pupkevičiaus iš Kauno.
Šarada.

Geras berniukas be pradžios — 
Žaidime pasitaiko visados.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 70.

A. Limonto iš Telšių.
Šarada.

Kasgi per monas, 
Štai paukštis gražus.

ŠACHMATAI.
BMBBEHSKEnBBS3BIBC9BQKKKaHB

Iš šachmatų pasaulio.
— Lietuva pasaulinėje olimpijadoje 

Folkestone laimėjo 7-ą vietą, palikdama 
užpakaly daug labai stiprių komandų, k. 
a., Angliją, Latviją, Prancūziją ir t. ♦. 
Mūsų komandos pasiekti rezultatai galu
tinai nustatė, kad mūsų šachmatininkai 
Pabaltijoje stovi aukščiausiai. Iš visos mū
sų komandos geriausiai pasirodė Lietuvos 
čempijonas Mikėnas, gražiai laimėjęs 
prieš čeką Florą, vengrą Marocty ir visą 
eilę kitų žymių šachmatininkų. Kiti ko
mandos dalyviai pasirodė taip pat neblo
gai, nors iš kai-kurių ir buvo tikėtasi ge
resnių rezultatų, kaip, pav., iš Abramavi- 
čiaus, kurs surinkęs iš pirmų 5 partijų 4Vi 
taško, vėliau, matomai, nusilpo ir, beveik 
paeiliui, pralošė keletą partijų. Sekan
čiuose numeriuose duosime mūsų skaity
tojams keletą įdomių pavyzdžių mūsų ko
mandos kovų Folkestone.

— Vokietijos čempijonatą laimėjo E. 
Eogoliubovas.

Šiame numeryje duodame mūsų skai
tytojams įdomią partiją, kurią lošė žymus 
problemistas Holchauzenas su Mūlleriu 
š. m. Thumo turnyre.

Ženkliuką tik dėsi, 
Baisus žvėris bus.

Užd, vert. 1 tašk.
Užd. nr. 71.

A. Limonto iš Telšių.
Šarada.

Po Europą paskraidyk, 
Upės vardą užrašyk. 
Jei tik atvirkščiai skaitysi 
Padangėj mane matysi.

Užd. vert, 1 tašk.
Užd. nr. 72.

J. Petronio iš Ramygalos.
Šarada.

Pajūrio miestelį imk, 
Porą raidžių jam nutrink. 
Gale vieną tik pridėsi — 
Laukan tikrai žiūrėt galėsi. 
Apkarpęs tą dar iš kraštų 
Gausi skylę plačią tu.

Užd. vert. 1 tašk.
PRANEŠIMAI.

Visiems: Šiame Sk. A. užd. spren
dimų nėra, todėl Sk. A. 6 nr. uždavinių 
sprendimų terminas atidėtas iki š. m. lie
pos m. 30 d. Pasistenkit iki minėtos 
dienos atsiųsti sprendimus, nes vėliau 
nebus kreipiama dėmesio į pasiaiškini
mus. Kitam Sk. A. nr. bus paskelbta 
kiek kas taškų pavasario užd. sprend. 
sezone surinko. Už šiuos vasaros atosto
gų uždavinius neskiriamos jokios dova
nos, todėl jų sprendimus nesiųskit į re
dakciją. Uždavinių autoriams ir per va
saros atostogas užskaitomi taškai konkur
sui, kuris buvo jau paskelbtas ir kuris 
baigsis gruodžio mėn. Naują uždavinių 
sprendimų rudens sezoną pradėsim rug
sėjo mėn. Per atostogas sugalvokit nau
jų rebusų ir iki š. m, spalių mėn. at
siųskit „Suk galvą“ skyriui. Rebusai turi 
būti nupiešti švariai ant balto popieriaus. 
Už gražiausi rebusą skiriama dovana. Ge
resni rebusai bus dedami Sk. A. ir 
juos įvertins patys sprendėjai, nurodyda
mi gerąsias ir blogąsias rebusų puses.

Šiaip vertindami išmoksim rebusus ge
rai spręsti ir išsiaiškinsim visus rebusų 
galimumus, ypatybes.

Užd. nr. 62 autorius tepasisako.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga. Redaktorius Ant. Saulaitis.
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Mikė Švilpa ir jo draugas Jurgis Kilpa.
Karikatūros ir žodžiai J. Martinaičio.

1. Mūsų mielas Mikė Švilpa 
Turi draugą Jurgį Kilpą — 
Palapinėj jiedu guli,
Šildo kojas prieš mėnulį.

2. Čia jūs matot vaizdą naują — 
Amžini draugai žuvauja, 
Traukia ešerį ir lydį,
Nieks jiems laimės nepavydi.

3 Turi mūs draugai keptuvę, 
Moka čirškint riebią žuvį — 
Lydeka, kopūstai zuikio
Į sveikatą eis jiems puikiai.

4 Taip privalgę tyram ore, 
Pramogėlių žmonės nori 
Ir kukuoja, kaip gegužės, 
Vidury žalios giružės.

Iškylaujami
Karikatūros ir žodžiai J. Martinaičio.

J. Vapsvos kaba ant šakos — 
Daug čia nuotaikos sveikos.

2. Pasakysim atvirai —
Ir po grybu mums gerai!

3. Tie geneliai tuku-tuku — 
Tuščioj drevėj lizdą suka.

4. Strazdai nesuka galvos — 
Ir lizde jie pernakvos!

Ar nereikėtų tuo susirūpinti?
Skaitytojo balsas.

Kai šiemet šv. Jurgio šventę apvaikš
čiodamas Kauno rajono tuntas pasirodė 
uniformuotas, buvo padarytas labai gi
lus vienodumo, darnumo įspūdis. Iš ša
lies žiūrint į tūkstantinę skautų minia, 
atrodė, jog matai drausmingą kariuome
nę, kurios vienas sutartinis judesys jau 
užburia publikos akį. Pagirtina, kad skair-~' 
tai iškilmėse be išimčių pasirodo unifor
muoti. Viena, kas rėžė nemalonumu akį 
:r gadino uniformos vienodumą, tai... ko
jinės^ Jų būta visų spektro spalvų ir, rei
kia pripažinti, kad kai kurios spalvos la
bai neskoningai derinosi su gražia skau
tiška uniforma. Turint galvoje, jog ko
jinės skautiškos uniformos atributų tar
pe užima labai žymią vietą, tai jų spal
va, pavyzdžiai, turėtų būti vyriausiojo 
skautų štabo, kaip kad visa uniforma, 
normuojama. Vyriausiojo sk. štabo tie
kimo skyrius galėtų aprūpinti, pagal nu
statytą pavyzdį, skautus-es kojinėms.

Ši menkutė reforma atneš dvigubą 
naudą — pagražins uniformą ir skautams- 
ėms padės įsigyti kojines patogiomis, pi
giomis kainomis, nes urmu perkant rei
kia tikėtis žymios nuolaidos.

Reikia manyti, kad savo tėvą Baden- 
Powellį sutiksime ne tik tvarkingomis 
uniformomis, bet ir gražiomis, vienodomis 
kojinėmis pasipuošę... Sutvarkius „koji
nių reikalą", lieka dar batų klausimas, bet 
jie tuo tarpu gyvos reformos dar nerei
kalingi, juoba labiau, kad jų „vienodini
mas“ gali būti surištas su žymiomis iš
laidomis... Balys Gendvilas.

Ispaniška partija.
W. Miiller: W, v. Holchauzenas:
1. e2 — e4 e7— e5
2. Žgl — f3 Žb8 — c6
3. Rfl—b5 a7—a6
4. Rb5 — a4 2g8 — f6
5. 0 — 0 • b7— b5
6. Ra4 — b3 Žf6Xe4
7 d2 — d4, lošimo būdas 7. Rd5, Žf6.

8. R X c6, dc. 9. Ž X e5 nėra geras, 
kadangi juodieji atsako 9. \.............
Rd6! (10. ŽXc6, RXh2+ ir Vd6+).

7................... d7 — d5
8. d4 X e5 Rc8— e6
9. Rcl —e3 Rf8 —e7

10. a2 — a4, geriau buvo 10, c3.
10................... b5 — b4
11. Vdl — d3, dabar jau matosi, ką nori 

padaryti baltieji: būtent, Bdl rengiasi 
užpulti e5, juodieji, tačiau, turi ge
rai išvystytas figūras.

H................... Žc6 — a5l
12. Žbl — d2, jei baltieji eitų dabar 12.

Bdl, tai seka Ž X b3. 13. V X b3 ir 
13.................. d4! ir juodieji turi per
svarą.

12................... - Že4 X d2
13. Re3 X d2 c7 — c5
14. Rb3 — a2 c5 — c4
15. Vd3 — e2 Ža5 — c6
16. c2 — c3, baltųjų sudarytasis planas 

iširo, jo rikis stovi labai blogai. Vie
toje padarytojo ėjimo, buvo geriau 
16. Badl, tačiau tada pėstininkas a, 
po c2 — c3 ir b4 — b3, stovi labai 
blogai.

16- ............... b4 — b3
17. Ra2 —bl h7 —h6, bal

tųjų padėtis dabar labai suvaržyta: 
jų bokštas ir rikis visai nedalyvauja 
lošime.

18. Bfl — dl Vd8 — c7
19. Rd2 — f4 g7—
20. Rf4-g3 h6-h5
21. h2 — h4 g5 — g4

22. Žf3 —d4 Žc6 X d4
23. Bdl X d4 0 —0 —0

Nors ispaniškoje partijoje ilgoji roki
ruotė rečiau vartojama, tačiau, šiuo at
veju, ji visiškai tinka, kadangi sudaro ėji
mo 19.............. g7 — g5 tęsinį. Nežiūrint į
tai, kad juodieji pėstininkai jau taip toli 
nuėjo, karalius, vis vien, stovi labai gerai 
apsaugotas.
24. Bd4 — f4 Vc7 — d7, truk

do Rbl — f5.
25. Ve2 — e3, bando suorganizuoti puo

limą, kurį, tačiau, juodieji greit lik
viduoja.

Padėtis po 31 juodųjų ėjimo.

25................... Kc8 — b7!
26. a4 — a5 Kb7 — a8
27. Ve3 —b6 

dieji bando
Vd7 — c8. Juo- 

sugauti baltąją valdovę.
28. Vb6 —ė3 Re7 — c5
29. Ve3 — e2 Vc8 — d7
30. Kgl— h2 Bd8 — b8
31. Ve2 —fl Vd7 — d8

Kaip matyti, juodieji stovi žymiai ge
riau, tačiau jiems nėra lengva paversti 
savo pozicinę persvarą materialine. Pas
kutinis juodųjų ėjimas leidžia išeiti bal
tajam rikiui į f5 ir, tuo pačiu, paliuosuoja 
Bal, tačiau nukreipia puolimą ant pėsti
ninkų a5 ir h4,
32, Vfl — dl Rc5 —e7
33, Bal — a4? Tas ėjimas netaiso padė

ties, Baltieji turėjo lošti 33. Rf5, 
RXh4. 34. RXe6, fe. 35. Vd4. Jei 
35............. Re7, 36. Bf7, Bb5, tai ga
lima lošti 37. Rh4! ir baltieji stovi pa
tenkinamai.

dieji paima galutinai iniciatyvą į savo 
rankas.

33................... Bb8 — b5
34. Rbl—f5 Re7 X h4
35. Rf5 X e6 f7 X e6
36. Vdl—d4 Rh4 — e 7
37. Bf4 —f7 h5 — h4
38. Rg3 — f4 Re7 — c5
39. Vd4 — dl g4 — g3 + ! Juo-

40. Kh2 — h3 g3 X f2
41. Vdl —f3 Bb5 —b7
42. Bf7 — f6. Baltieji negali mainyti 

bokštų, nes 42. B X b7, K X b7. 43. 
B X c4? ir flV!

42 .................... Bh8 — g8
Vd7 ir ne 43. KXh4, Bh7 + .

43. Ba4 — ai, aišku, kad ne 43. B X efį?,
43 .................... Bb7 — g7
44. g2 — g4 h4 X g3
45. Kh3 — g2 Bg7 — h7
46. Rf4 — h6 Vd8 — d7
47. Bal—hl Ka8 — b8
48. Bhl*—h4, dar labiau pagreitina par

tijos pabaigą.

49. Bf6 — f7 Bh7 X f7
50. Vf3 X f7 f2 — flV+
51, Kg2 X fl g3 —g2+
52. Kfl —gi Re7 — c5+

pasidavė, ’
„VILNIAUS" sp, Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 776.
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