
1

1



Pasaulio skautų 
Šefas

Baden - Powellis

lietuvių skautų 
stovykloje 

Jamboree-

Apžiūrinėdamas Jamboree, pasaulio skautų Šefas aplankė ir lietuvių stovyklą, nors toji garbė teko ne visų tautų stovykloms. 
Paveikslėliuose (iš kairės) matome: 1) B. P. prijojęs prie mūsų vartų saliutuoja savo portretui, kurį iš smėlio, akmenukų ir k. 
buvo lietuviai padarę, 2) vienas lietuvių skautas, nežinodamas kad Jamboree yra uždrausta prašyti B, P. parašo, paprašė 
jį pasirašyti į dr-vės svečių garbės knygą. Lordas noriai šypsodamasis pasirašė. Tai retas dalykas Jamboree; 3) Baden- 

Powellis domisi lietuvių stovyklos įrengimais ir papuošimais; 4) B. P. išjoja.

Iš repr. dr-vės
dienyno.

(Linkėjimai).
Vykstatniems Jamboree'in Ven- 

grijon savanoriams Lietuvos užsie
nio darbo talkininkams geriausių 
linkėjimų.

Užsienių Reikalų Ministeris Zaunius 
Guldenų mišitas, 1933. liepos. 27.

Linkiu reprezentacinei draugo
vei laimingai nuvykti į Jamboree 
ir išgarsinti mūsų skautų vardą.

Švietimo vice-ministeris
A. Daniliauskas.

Tikrai skautiškas mūsų tobūlė- 
jimas patikrins mūsų stiprybę kurią 
iš praeities perkelsime ateitin.

Dr. J. Alekna-

Daina tegul jus sustiprins ir 
padės išgarsinti mūsų tėvynę.

Vincė Jonuškaitė - Zaunienė.

Kaip puošėm 
stovyklą.

Aukštai jau iškilo stovykloje Lietu
vos trispalvė, pamažu kilo iš žemės pa
puošimai, rado sau pastogę prie storo 
medžio kamieno lietuviška Madonna su 
Kūdikiu, aplink kurią susispietė bokštuo- 
tos Lietuvos skautų palapinės. Prie aukš
tų, spinduliuotų vartų išdygo žemėje Vy
tis, o šalę Vyties šypsodamas žiūrėjo į 
Lietuvos skautus Baden-Powellis, tary
tum abejodamas mūsų skautų ryžtingu
mu ir ištverme. Bet mes jam įrodėm: Lie
tuvos skautui kliūčių nėra.

Jau dvi dienos kaip dirbam puošimosi 
darbą. Nutarėm, kad per visą stovykla- 
\imo laiką mūsų tarpe tėviškai sau šyp
sosis Baden-Powellis. Tuo pasirūpinti bu
vom komandiruoti mes trys, vadovauja
mi genialaus vado Juliaus (apie jo genia- 
liškumą įsitikinom vėliau), kad surastu
mėm kūrybinės medžiagos: smėlio ir ak
menų. Apsiginklavę keliais maišais bei 
kastuvais, ir gavę iš vado smulkių pa
aiškinimų Godelio žemėlapyje, iškelia

vom. Prieš akis mums buvo lengvas, lyg 
žaislas, uždavinys. Rasim ką nors pana
šaus į Nerio krantus, kurio puikiam smė
lyje žais sau nimfos, prisipilsim vežimėlį, 
na — Baden-Powellis jau ir bus! Bet pa
ėję apie porą kilometrų, niekur neradom 
nė mažiausios žymės smėlio: niekur ne
buvo to paprasto, smulkučio paneriu 
smėlio!.. Ir vėl liūdnai dardėjo mūsų ve
žimėlio ratai, risdamies! pro gražiai su
piltas smėlio krūveles, kurių, deja, mes 
liesti negalėjom. „Norit šio smėlio?!"... 
Važiuokit į Budapeštą, atsivežkit leidimą 
ir gausit!" — pareiškė kategoriškai vie
nas sodininkas. Bet... staiga mūsų vadas 
sustojo, jo akyse blykstelėjo džiaugsmo 
ugnis, ir jis, atsigrįžęs į mus, įtraukęs j 
plaučius oro, šūktelėjo: „Vyrai, budė- 
kit!" Ir pats puolėsi ant išdraskytos ak
menų krūvos, kaip don Kichotas ant vė
jinio malūno, šaukdamas: „Jau yra!".. 
Vienas maišas buvo tuojaus pilnas. Ak
menų turim, bet kaip gauti smėlio?! Ne
jaugi reikės važiuoti į Budapeštą?!.. Bet 
čia vėl pasirodė mūsų vado gabumai: su
stabdė mus prie vienos smėlio krūvos, 
pakasė savo barzdą, kuri jau senai pra
šyte prašėsi skustuvo, ir apmetęs mus 
rūsčiai akimis, ištarė: „Vyrai, budėkit!" 
:r reikšmingai linktelėjęs krūvelės link, 
pranyko, išėjęs ieškoti „leidimo”. Mudu 
su draugu norėjova tuojaus duoti progos 
savo gabumams pasireikšti, ir trepsėda
mi vietoje nekantriai spaudėme kastuvė
lio kotą: prieš mus stovėjo kažkoks ge
ležinkelietis, kuris, matyt, labai domė
josi mūsų uniforma. Bakstelėjau draugui 
pašonėn, pats priėjau prie geležinkelie
čio, pasakęs „jonapot", pradėjau jį kal
binti, vartodamas visą mano vengrišką 
žodyną, kuris tuomet susidėjo tik iš „jo
napot" ir „szep kislein". Ištikimas Veng
rijos pilietis, pakabęs savo žvilgantį pa
kaušį, ir davęs ženklą, kad ma
ne suprato... nuvedė mane prie 
geležinkelio kasos ir parodė! 
Ką padarysi, padėkojau!... Kuo
met grįžau ir mečiau žvilgsnį 
ant vežimėlio, džiaugsmingai tu
rėjau konstatuoti, kad mano 
draugas tikrai skautiškai budė
jo, ir pasekmės to — pilnas ve
žimėlis smėlio. Po kiek laiko 
grįžo ir Julius, nešdamas ranko
je leidimą, o skambėdamas jo 
„už nuopelnus" rodė, kad ne 
veltui jis jį nešioja... Kaip nuga
lėtojai įžengėm stovyklon. Greit 
čiupom katiliukus, ir atsi

dūrėm prie virtuvės. „Ko norit?
— paklausė virtuvės valdovas skil- 
tininkas. „Pusryčių!“ — atsakėm su
tartinai. „Gal pietų?!" — nustebęs vėl 
paklausė. „Ne, pusryčių!" — „A... tai 
ateisit rytoj iš ryto!" — atsakė supratęs 
taip, kaip tas geležinkelietis. Sėdėdami

Vienintelis paveikslas Jamboree, kuriam 
ir Baden-Powellis saliutavo, kada jis 

atsilankė į lietuvių stovyklą.

prie stalo, ir graibydami iš katiliuko dar 
nuo vakar pusryčių užsilikusias liekanas, 
nutarėm, kad vengrai būtų dar labiau ma
lonūs žmonės, jeigu smėlis nebūtų mūsų 
alkanumo priežastimi.

Kuomet važiavom iš stovyklos, sakėm 
iš visos širdies tam vaišingam ir širdingų 
žmonių apgyventam kraštui „Viszantla- 
tasro!", tikėdamiesi, kad nei Baden-Po
wellis, nei grafas Pelecki nepyks, kad 
truputį nusižengėm skautų bei Vengrų 
valstybės įstatymams, ieškodami to smė
lio, be kurio Guldenuos Ablauckas nega
lėjo rašyti feljetonų, o virėjas — išvirti 
kompoto. Skltn. Kazys Janavičius.

Viduryje lietuvių stovyklos aikštės buvo padaryta 
Lituanicos klomba, apie kurią daug rašė laikraš 

čiai ir kalbėjo stovyklos svečiai,
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Musų bičiulis
Vengrijoj.

Lietuvos generalinis konsulas p. Vitez Pesthy Miiller.
Mūsų reprezentacinė draugovė 

Vengrijoj labai daug nuoširdumo 
ir visokeriopos paramos susilau
kė iš Lietuvos generalinio garbės 
konsulo Vengrijoj p. Vitez Pesthv 
Mūller’io. P. konsulas ir konsula
to sekretorė, p-lė Veisaitė, mus 
pirmieji pasitiko rugpiūčio m. 1 
dienos rytą Budapešto stoty. Jo 
veide spindėjo maloni šypsena. 
Jis daug kartų kartojo:

— Sveiki, lietuviai; sveiki, lie
tuviai . ..

Bežiūrint, prie mūsų privažiavo 
pora autobusų su aiškiais užrašais 
Litvania. Tai buvo pirmas p 
konsulo mums suteiktas siurpri
zas.

Susėdom į autobusus ir drožiam 
gražiomis Budapešto gatvėmis. 
Nors dar tik 8-ta vai., bet saulė 
jau kaitina, kaip vidurdienį. Iš mū
sų krūtinių veržiasi lietuviška dai
na .. . gal būt, Budapešte taip gar 
si pirmą kartą.

P. konsulo butas. Kieme išties
tas ilgas stalas, ant kurio kvepia 
skanūs pusryčiai. Tai antras p. 
Konsulų mums siurprizas. Čia su
sipažinom ir su vaišinga ponia.

■’a
Pirmos mūsų vaišės Budapešte. P. gen. 

konsulo šeimoje. Nuotaika širdinga.

Abu linksmi, malonūs. P. konsu
las pasakė vieną kalbelę lietuviš
kai ir antrą — vengriškai. Džiau
gės, matydamas Lietuvos skautus 
pas save ir linkėjo kuo geriausio 
mums Vengrijoj pasisekimo. Jo šir
dis, sakė, vieną kartą plakanti 
Vengrijai, antrą kartą — Lietu
vai. Jis mylįs abu tuos kraštu^ 
vienodai.

Kada užkandžiaudami kieme 
dainavom lietuviškas ir vengriš
kas daineles, buvo atidaryti visų 

aplinkinių namų lan
gai ir juose kyšojo 
dešimtys galvų, ku
rias puošė džiaugs
mas, pritarimas lie
tuviams ir širdingos 
ašaros. . .

P. Konsulo buto sienose matėm 
daug vertingų, simboliškų paveik
slų. Viename kambary parodė 
mums įvairias iš Lietuvos gautas 
dovanas: ordenus, gener. Nagevi 
čiaus padovanotą kardą, vyr. 
sktn. pulk. Šarausko atsiųstą Ve
lykų pasveikinimą — plotką su 
rūtomis ir kt.

— Tos dovanos — tai bran
giausias mano turtas, — priminė 
p. Konsulas. O jo veidu nudvelkė 
didingas pasigėrėjimas, džiaugs
mas . ..

Ir vėl susėdom į tuos pačius au- 
lobusus. Pervažiavom keletą gra
žesnių gatvių, apžiūrėjom Budos 
pilis, p. Konsulas, vis drauge su 
mumis, vis mums aiškina. Prie Ne
žinomo kareivio kapo gražiai su
stoję sugiedojom vengrų himną ir 
lietuvišką giesmę dainavom. 0 su
sirinkusi publika kėlė mums ova
cijas.

patys autobusai mus nuve- 
į pačią Jamboree — į Go- 

(28 klm. nuo Budapešto), 
stovykloj apsigyveno ir jo

žė ir 
dbllb 
Mūsų 
sūnus, Dodi,

Padėjo mums įsikuriant, neuž
miršo mūsų ir stovyklaujant. Daž
nai atsilankydavo, visuomet at
veždavo skanių lauktuvių , . .

— Ir vėl naujas mums malonu
mas — visa draugovė pakviesta į 
mūsų konsulo vilą vieną dieną vie
šėti, — pranešė mūsų vadas vyr. 
sktn. Saulaitis,

Vos rugpiūčio m. 14 d. saulės 
spinduliai spėjo išsitiesti ant že
mės, ir mes visi jau sėdėjom p. 
Konsulo specialiai mums užsaky
tame motorlaivyje, 
sienose užrašai: L i t- 
vania. Viršuje ple
vėsuoja Lietuvos vė
liava. Gražiai nuva
žiavom, maloniai 
praleidom laiką, grį
žom linksmi ir pa
tenkinti.

Motorlaivio

Paskutinį kartą su 
p. Konsulu susitikom 
rugpiūčio m. 17 d. 
Budapešto stoty. 
Čia p. Konsulas pa-

PesthyMums atvykstant taip buvo papuošti p. Vitez 
Miillerio namai.

dėkojo mūsų draugovei už gražų 
Įspūdingą jo atstovaujamos šalies 
— Lietuvos reprezentavimą ir pa
linkėjo laimingai grįžti į tėvynę. 
Taip pat prašė, kad mes ką nors 
jam iš Lietuvos parašytumem. Tas 
sudarysiąs jam didžiausį džiaugs
mą. Mes sugiedojom vengrų ir lie
tuvių himnus. Po to ir keletą lie
tuviškų ir vengriškų dainelių. O 
aplink mus susirinkusi didžiausia 
minia žmonių kėlė ovacijas, šauk
dama: ,,Eljen Litvania“! (valio 
Lietuva!), ,,Eljen litvan cserkesz“! 
(valio lietuviai skautai!) ... ir t. t. 
ir t. t.

Atsisveikindamas, p. Konsulas 
kiekvieną mūsų skautą po keletą 
kartų pabučiavo. 0 ponia net nu
liūdusi mus perlinėm ašarom išly
dėjo. Čia pat didžiausi mūsų drau
gai ir širdingiausi Lietuvos prie- 
teliai, vengrų skautų, vadai, su dr. 
Kunu priešakyje, daug publikos, 
mus gerai pažįstančios ir mums 
gero linkinčios, naujų pažįstamų 
ir t. t.

Sujudėjus traukiniui, dar ilgai 
skambėjo ,,Eljen Litvania“ — iš 
pasilikusių ir „valio Vengrija“ — 
iš mūsų krūtinių.

Išsiskyrėm. Traukinys mus išve
žė į Čekoslovakiją, už poros dienų 
į Vokietiją ir trečią dieną atsira
dom tėvynėje.

Ir dabar dažnai su didžiausiu 
malonumu prisimenu tą nuoširdų, 
simpatišką, visad šypsantį vengrą 
— generalinį mūsų garbės konsu
lą Vengrijoj p. vitez Pesthy Mūl- 
ier. Tokio žmogaus užmiršti nega
lima.

Psktn. L. Šukys.

Šie autobusai mus pirmiausia apvežiojo Budapešte, 
paskum nuvežė į Gbdbllb.
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Apie Budą ir Peštą.
(Budapeštas — Vengrijos sostinė).

Budapeštas susideda iš dviejų miestų 
Budos, kariuomenės ir administracijos 
miesto ir Pešto, komercijos miesto. Šie 
miestai tik 1873 buvo sujungti. .Buda 
yra daug sesesnis už Peštas ir jo isto
rija glaudžiai rišasi su visos Europos 
istorija. Peštas gi iškilo tik dėka preky
bos, kurią seniau varė vokiečiai, vėliau 
— žydai.

Budos miestas yra dešiniajam Duno
jaus krante. Tai maždaug provincijos 
miestas. Kas ten ieškotų gražių rūmų, jų 
nerastų, paprasti lyg rimti namai, virš 
jų matoma senoji Blocksbergo tvir
tovė. Mūruose galima šen ir ten rasti 
skulptūrų, vaizduojančių žmones su nu
kirstom galvom — tai turkų viešpatavi
mo palaikai. Jie žiūrovui primena, kad 
tose vietose buvo Rytų ir Vakarų kul
tūrų siena ir jų kovų laukas.

Čia Europos civilizacija kovojo su 
Rytais. Ypač turkus toms kovoms nepa
prastai patraukdavo patogi, iškili Budos 
vieta, jie prieš tęsdami tolimesnį žygi 
i vakarų Europą nuolat stengėsi čia pa
sistatyti palapines, leisti pasiganyti ark
liams ir juos pagirdyti didžiojoje upėje.

Čia Atila pastatė savo stovyklą, kuri 
Niebelungų poetų vaizduotėje atrodė pa
saulio centru. Paskui po jo čia atėjo to
toriai ir mongolai, ostrogotai ir avarai. 
Istorija matė daugybę laukinių tautų, 
kurios, kiek laiko pasisukę čia, dingda
vo vakaruose lygiai greit, kaip kad 
atėjo iš Rytų.

Dar vėliau, apie 895 ar 896 metus, 
čia atsirado naujoji aziatiška orda; ka
ringi piemens, medžiotojai ir žvejai Arpa- 
do vedami buvo tai Magyarai einantieji 
iš Pamyro. Tai buvo vienintelė tau
ta, kuri sugebėjo čia tvirtai sustoti ir 
likti. Per pusę šimtmečio šie Magyarai. 
arba Vengrai, vakarų Europai buvo tikra 
nelaimė, bet pagaliau juos sumušė O t o- 
nas Didysis ties Augsburgu 955 m. 
Kiek vėliau savo karaliaus Va j k Įta
koje vengrai metė savo baltojo žirgo 
tikybą ir priėmė katalikybę. Gi karalius 
Vajk persikrikštijo — Stepono vardu. 
Nuo šio laiko vengrai kartu su karališ
ka Europa stoja kovon prieš savo Azi
jos brolius ir Dunojaus pakraštyje pa
stato stiprią tvirtovę — busimojo Budos 
miesto užuomazgą.

Per vėlesnius amžius tvirtovė ant 
kalno tapo nuolatinių kovų tarp Rytų ;r 
Vakarų lauku ligi 1686 m. Iš vienos pusės 
kovojo daugybė žmonių geltona oda :r 
siaurom akim, atėjusių iš visų Azijos 
kampų, iš kitos pusės laikėsi Anžu namų 
princai, Šventojo Liudoviko sūnūs, kurie 

Budapeštas naktį.

garbingai gynė krikščionis nuo aziatiško 
užkariavimo.

Rūpestingai ir atkakliai ginama Buda 
pradėjo plįsti ir darėsi, XlV šimtmečio 
Prancūzijos civilizacijos įtakoje, vienu 
gražiausių miestų. Renasanso laikais iš 
Italijos atvažiavę dailininkai puošė rū
mus ir bažnyčias, pirkliai iš Flandrijos 
vežė medžiagas ir Reino vyną. Dunojuje 
skaitlingi laivai atveždavo prekes net iš 
Venecijos. Budos miestas vis labiau ir 
labiau tapo vakarų Europos miestu. Bet 
štai čia atėjo baisesnės už Hunų ir Ta- 
torių ordos — turkai.

Tai buvo nelaimė. Turkai sumušė 
vengrų kariuomenę prie M o 1 i a c s 
1526 m. ir Budos miestiečiai musulmonų 
nugalėtojams atnešė miesto raktus. Nuo 
šio laiko ligi 1680 m. turkai valdo ven
grus. Visi turtai, kuriuos laivai suvežė iš 
Prancūzijos ir Italijos miesto rūmams bei 
bažnyčioms papuošti, liko išgrobti. Ka
raliaus Mathias katedra buvo paversta 
mečete. Miestai, pilys, vienuolynai, visas 
kraštas buvo apiplėšta. Vengrija tapo 
tuo, kuo buvo senais aziatų priespaudos 
laikais — tuščias ganyklų ir pievų lau
kas.

Ir vėliau, kada Karolius iš Lotarin
gijos didžiosios visų Europos tautų ka
riuomenės priešakyje vėl grąžino Budos 
miestą civilizuotam pasauliui, mieste jau 
nebebuvo tų paminklų ir turtų, kuriuos 
ten buvo surinkę Anžų kunigaikščiai. 
Apie 1783 m. imperatorius Juozapas 
grąžino Budai josios Vengrijos sostinės 
titulą ir miesto gyventojų skaičius pra
dėjo smarkiai augti. Smarkiai augo sta
tyba. Mathiaso bažnyčia atnaujinta, taip 
pat ir kai kurios tvirtovės dalys buvo 
atstatytos, kad vėl Budos miestui duotų 
kiek viduramžių miesto išvaizdos, kad 
primintų naujiems žmonėms šio miesto 
senąją reikšmę ir svarbą.

Peštas pastatytas žemame, kairiaja
me Dunojaus krante, kaip tik prieš Budą. 
Peštas neturi taip įvairios ir didingos 
istorijos, kaip Buda, bet vis tiek yra 
įdomu peržiūrėti jo plėtojimąsi nuo pas
kutiniojo šimtmečio pradžios. Apie 
1800 m. Peštas buvo tik vokiečių pre
kybininkų — sūnų, kadaise Marijos 
Terezės atsiųstų kolonistų — kvartalas.

Vengrijos kaimuose nuo seniau buvo 
žydų, kurie čia ateidavo iš Rusijos ir 
Lenkijos. Daugelis žydų eidavo kokiam 
didesniam turtingam bajorui tarnauti, 
taip vadinamu „Hari Žido", t. reiškia, 
intendantu. * Bet 1848 m. panaikinus 
baudžiavą, pasibaigė ir hari židos luo
mas. Šių žydų vaikai, turėdami kišenėje 

pinigų, vyko į Peš
tą ir iš ten išstū
mė senus vokiečių 
prekybininkus ir 
paėmė į savo ran
kas visą prekybą 
ir visus bankus. 
Nuo tų laikų Peš
te vis dar lieka la
bai didelis žydų 
nuošimtis.

Štai skaitytojui' 
truputį žinių apie 
Budapeštą, kurio 
gražiu grindiniu šią 
vasarą vaikščiojo 
30 tūkstančių 
skautų, tame skai
čiuje ir 35 lietu
viai.

Lietuvos skautai Budos karališkosios 
pilies kieme.

Al. P 1 a t e r i s.

Pas austrų ir čekų 
skautus.

Šiek tiek susipažinę su Vengrija, 
vengrais ir pačia Jamboree, apleidome 
malonią Gbdollo stovyklą ir vaišingus 
madjarus. Mus traukė ir kiti Padunojo 
kraštai: senoviška Šv. Imperijos sostinė 
Viena, Čekoslovakijos miestai ir gražūs 
Moravijos kalnai.

Vos 4,30 vai.‘tenka keliauti tarp abie
ju buvusios Habsburgų valstybės sosti
nių: Budapešto ir Vienos. Traukinys bė
ga saulės išdegintais laukais, kur veltui 
besidairytum ošiančio miško ar žalios 
pievelės. Dešinėje pusėje majestotingai 
plaukia platus Dunojus, skirdamas Veng
rų karaliją nuo Čekoslovakų valdomų 
sričių, kurios, kaip nuolat mums kartoju 
madjarai, tūkstantį metų priklausė Šv. 
Stepono karūnai. Didysis karas ir pra
gaištinga vengrams Trianono sutartis pa
keitė istorinę Karpatų sieną. Dabar skurs
ta Vengrija netekusi trijų ketvirčių savo 
teritorijos; dar labiau skursta kaimyninė 
Austrija su milijonine sostine ir mažu, pa
lyginant, žemės plotu.

Šiandieną Viena nebe viena svarbiau
sių ir linksmiausių pasaulio sostinių. Tie
sa, praeities linksmas ir nerūpestingas 
vieniečių gyvenimas iki šiol nepamirštas. 
Iki šiol eilės kavinių, restoranų, Wein- 
stube'ų, Bierstubų ir kitų panašių įstaigų 
kviečia praeivius. Bet kas iš to, nes aus
trų kišenes, gal dar labiau, negu kitų, pa
lietė nelemta krizė.

Praeities galybę liudija daug didingų 
statinių ir daug galingų Habsburgų pa
minklų. Kažkokia keista likimo ironija 
dvelkia dar kur-ne-kur užtinkamos rai
dės A. E. L O. U. sutrumpintas imperijos 
obalsis: „Austriae ėst imperare orbis uni- 
versi" — Austrija privalo valdyti visą 
pasaulį. O šiandieną ta Austrija vargiai 
beišsaugos savo pačios nepriklausomybę; 
apie kitų valdymą niekas ir nesvajoja.

Ten, kur paskutinis imperatorius, Ka
rolius VII, leido vasaras, gražiame parke, 
yra Austrijos katalikų Šv. Jurgio skautų 
centro būstinė. Jų vadas, grafas von 
Reininghausen, prieš kiek laiko 
lankėsi Lietuvoje, o per Jamboree buvo, 
su savo mažu sūneliu skautuku, aplan
kęs mūsų stovyklą. Tą dieną jis pasiro
dė išvykęs provincijon, o mus buste pri
ėmė tik vienas skautas, (B, d.).
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Dunojau,
Dunojėl I..

Siuntė mane motinėlė Dunojėlin van
denėlio, Dunojėlin vandenėlio... — daž
nai dar nuskamba Lietuvos laukais ši 
senutė daina.

Ak, koks gražus tas Dunojėlis, koks 
gilus jo vandenėlis — spindinčiu veidu 
atsidūsta ne vienas šios dainos po lau
kus sklindančių garsų pripuolamas klau
sytojas. Jam atrodo, kad Dunojus taip 
pat gražiai tarp kalnų vingiuoja, kaip 
gražiai aidi tarp miškų ir klonių ši švelni 
švelni lietuviška Dunojaus ir jo paslap
tingojo Gulbino daina.

Ir mes, Lietuvos skautai, dažnai taip 
pasvajodavom apie tolimą, viliojantį Du
nojų, kada vakaro tyloj prie laužo lieps
nos pasklisdavo iš jaunų krūtinių Duno- 
jėlio dainos garsai. Bet, tur būt, niekam 
ir į galvą neateidavo mintis, kad teks 
kada nors savomis akimis Dunojų pama
tyti, kad teks kada nors Dunojaus ban
gų bylos pačiam pasiklausyti.
- Ir vis tik teko!

Dar taip neseniai, vos rugpiūčio 14 d. 
prieš piet greitas motorlaivis Rėka mus, 
trisdešimts tris Lietuvos skautus, nešė 
trisdešimts tris kilometrus nuo Budapeš
to, skrosdamas banguotą Dunojaus pa
viršių. Kur?

Į Lietuvos generalinio garbės konsulo 
p. vitėz Pesthy Mūller Jozef Leo vilą. 
Mat, p. konsulas panoro Lietuvos skau
tams ekstra-malonumą padaryti — savo 
parūpintu laivu pavėžinti Dunojumi r 
leisti mums savo viloje „pasijusti, kaip 
namie“, — kaip p. konsulas savo kalboje 
buvo pasakęs.

Malonūs, tėviški p. konsulo lietuviš
kai tarti žodžiai, čia pat nuaidėję Lietu
vos himno garsai (po kurių mes sugiedo
jom Vengrijos himną), širdingas ponios 
rūpestingumas, pagaliau, bičiuliškas sū
naus judrumas leido Lietuvos skautam 
vilos sode, kuriame yra išbarstyta p. kon
sulo iš Lietuvos atsivežtos žemelės, jaus
tis taip gerai, kaip jaučiamasi, anot prie
žodžio, devintame danguje.

Dunojaus vilnys kaitrią dieną! — tai 
buvo puiki maudyklė! Ypač, kad ir ap
linka buvo žavinti: saulė leidosi į aukš
tus kalnus, skaisčiai nušviesdama milži
nišką Dunojaus salą ir antrapus upės gu
linčius laukus. Toji graži vieta — tai

Pas p. Konsulą svečiuos: (ap.) atplaukėme vengriškas daineles. Dodi, vyriausias 
no viršūnėje dainuojam lietuviškas ir vengriškas daineles. Dodi, vyriausia 

konsulo sūnus, geras raitelis.

Leanyfalu (lietuviškai — Mergelių kai
mas) -— patogi vasarvietė, kurioj yra p. 
konsulo vila.

Savaime suprantama, kad mums, Lie
tuvos klonių vaikams, milžinišką ir ne-

Viduryje p. Gen. Konsulas, iš kraštų jo 
sūnūs, tarp jų sk. dr. Avižonis ir vyr. 

sktn. A. Saulaitis.

išdildomą įspūdį darė pasivaikščiojimas 
po artimuosius kalnus.

Kalnai ant kalnų, o ant tų kalnų kal
nai ir maži kalneliai, kaip taria musų dai
nelės žodžiai. Ir toks begalinis noras at

siranda — užkopti ant pačios aukščiau
sios viršūnės! Deja, tai neįvykdoma ...

Pietūs ir vakarienė, parinktai vengriš
kai paruošti, pasirodė, nepaprastai atiti
ko mūsų lietuvišką skonį. Gujaš'as — 
stipri sriuba su paprika (raudonaisiais pi
pirais), turošūzo — lyg ir panašu į mūsų 
varškėčius, bort'as — saldus ir begalės 
vaisių — arbūzai, melonai, slyvos, persi
kai, abrikosai ir t. t. — štai tie skanės
tai, kurie p. konsulo viloj reprezentavo 
vengriškus valgius.

Pavakarėj ėmė rinktis p. konsulo pa
kviesti mūsų atsilankymo proga svečia.. 
Tai vis tituluoti aukštosios Vengrijos vi
suomenės nariai. Kai pabaigė prie sodno 
vartų urzgėti atvažiavusių svečių auto
mobiliai, tada ėmė skambėti lietuviškos 
ir vengriškos dainos, suliepsnojo laužo 
ugnis, o prie jos buvo rodomi skautiški 
vaidinimai, lietuviški šokiai, pagaliau, 
viskas susiliejo į visų dainuojamą ir į vi
sų šokamą vengrišką čardaš'ą.

Bet laikas! Jis prabėgo strimagalviais! 
Ir, vakaro tamsai visa apgaubus, ta pati 
motorinė valtis, pūkšendama virš Duno
jaus bangų, išvežė mus atgal į Jamboree 
iš p. konsulo vilos, iš ten, kur buvo taip 
jauku ir gera, iš ten, kur taip toli yra 
atvežtos ir pabarstytos Lietuvos žemelės. 
Skautiškai dėkojame p. konsului už pro
gą arčiau pamatyti Lietuvos dainų ap
dainuotą Dunojų ir tuos taip malonius, to
kius širdingus žmones, kurie prie jo gy
vena. V. Gegutis.

Jamboree proga ir Vengrijos skautės pasikvietė viešnių skaučhi 
iš kitų kraštų. Viešnioms aprodė savo šalį, miestus ir kt. Iš 
Lietuvos dalyvavo psk. Gr. Venclauskaitė, kurią matome 
paveikslėlyje (vidur.) su kitų tautų skautėmis. Šis paveikslas 
paimtas iš vieno didžiausio vengrų žurnalo pirmo puslapio. 

III-čio „subcampo" vartai, pro kuriuos į savo stovyklą vaikš
čiojo ir lietuvių skautai.

II
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Kelionė į Chicagą ir atgal.
Lietuvos skauto įspūdžiai.

III.
Aušo. Dar toli okeano vandenyse žyb

čiojo šviesos signalai. Jie žymėjo kelią j 
New Yorko uostą. Privažiuojame gana 
aukštus krantus.

Po ankstyvų pusryčių išėjau į denio 
viršų ir kairėje pusėje priešais laivą pa
mačiau laisvės statulą. Tam di
dingam laisvės simboliui nejučiomis nu
vežiau kepurę.

Rytas. Maža migla ir kartūs uosto dū
mai į dangų kilo. Keleiviai sustoja ant 
denio stebi žmonių sukurtą „skruzdėly
ną". Iš tikrųjų pirmieji New Yorko na
mai, kurie metasi akin, susigrupavę taip, 
kad nejučiomis primena miške matytą 
skruzdėlyną. Už kelių minučių ir aš dvi
kojė „skruzdėlė" ten būsiu...

Prieplauka. Kiek čia širdžių plakimo, 
kiek džiaugsmo ašarų ir bučkių!... Kaip 
gera tai stebėti. Bet dar geriau tai per
gyventi. Ką aš ir padariau po 21 metų 
sutikęs brolį.

Krovinių didžiausios krūvos. O čia 
štai lagaminai išrikiuoti. Juos visus rei
kia atidaryti, kad galėtų muitininkai pa
žiūrėti, ar nėra juose „griekų". Iš bai
mės mano baravykai taip sudžiūvo, susi
traukė, kad niekas jų, rodos, nesuras — 
nepastebės. Vyručiai, taip ir buvo. Mui
tininkas įkišęs ranką lagaminan pakuteno 
juos ir „all richt" pasakė. Vadinasi, tvar
koj, „griekų" nėra. Na, sakau, baravy- 
kiukai, primint galėsit giminėms pušynus, 
kuriuose ir jie kadaise grybavo.

Beje, reikia jums priminti, kad, artė
jant prie New Yorko uosto, į mūsų mil
žiną buvo įsodinta keletą Jungtinių Vals
tybių valdininkų, kurie kruopščiai tikri
no dokumentus. Kol priplaukėm prie
plauką, visų dokumentai buvo patikrinti. 
Berods, viskas tvarkoj, galiu važiuoti ir 
stebėti tą naują man pasaulį. Bet vieno 
daikto trūko — paso. O jis ramiai gu
lėjo valdininko amerikoniškame portfely.

Brolau, eiva ieškoti... Visos minties 
nenusakiau, kaip laivo tarnautojas pri
ėjęs paklausė mano pavardės. Taip, aš 
čia eisiu ir džiaugiuosi, kad rūpinatės 
manimi. Formalumus, jei kokie čia reika
lingi, aš norėčiau kuo greičiausiai afkti, 
kad laikas man nesitrukdytų.

— Na taip, suprantama, bet tamstai 
teks važiuoti su manim į Emigracijos 
Stovyklą „E 11 i s I s 1 a n d". Štai doku
mentai, kuriuos man įdavė valdininkas. 
Ten ilgai neužtruksit.

Lagaminus palikę giminėms, mes, t. y., 
aš, brolis ir laivo tarnautojas (švedas), 
leidomės kelionėn.

— Ar toli toji Emigracijos Stovykla?.. 
— Paklausė brolis. — Ir kodėl jąm rei
kia ten važiuoti?

— Stovykla tai čia pat, netoli, o ko
dėl jam reikia ten važiuoti — nežinau, 
bet manau, kad tai mažas formalumas 
dėl tų garantijų, kurias jam dėdė davė.

— Toji vieta, į kurią važiuojame, — 
sako brolis, — tai „Ašarų Sala" ir man 
neramu, kad tau ją teks matyti.

— Mažmožis, sušuko švedas. Tai ne 
„Ašarų Sala", bet vartai į Ameriką. Pro 
juos kasdien keliauja žmonės vieni į Ame
riką, kiti iš jos.

Automobilis galvatrūkčiais skubėjo į 
nežinomą man vietą. Pro langą mačiau 
besiskubinančius žmones ir daugybę ma
šinų, kurios viena pro kitą zvimbė.

Na, ir judėjimas toje Amerikoje, visi 
skuba, lekia.

— Kaip ir mes. — Atšovė brolis. — 
Norėčiau jau seniai būti toj saloj ir tuo
jau pat grįžti su tavim namo.

Taip viens kitą apkabinę artėjęme 
prie kalbamos salos.

Stop! Auto sustojo. Štai, tenai, matai, 
— pasakė brolis, — tai „Ašarų Sala", į 
ją iš čia reiks plaukt laivu.

„Ašarų Sala“. Šis pavadinimas man 
važiuojant automobiliu vaizdą po vaizdo 
kūrė. Aš mačiau tą salą kažkur toli esant. 
Ir buvau tikras, kad tai kur nors už 
miesto, toli nuo miesto dūmų ir triukš
mo. Bet neįspėjau. Pasirodo, ši vieta, 
kaip jum, taip ir man, jau žinoma, pažįs
tama. Štai čia pat priešais Laisvės Sta
tulą, kuriai prieš valandą kepurę kėliau. 
O šalia jos, už kokio pusės kilometro 
sala, j kurią plauksime. Tikriau sakant, 
lai ne sala, bet salelė, kuri įsitenka di
džiuliame New Yorko uoste.

Į tą salą plaukioja valdžios laivas -— 
keltas. Taigi šis laivas kas pusvalandį 
plaukia skersai New Yorko uostą, vežda
mas į salą ar iš jos daugybę žmonių su 
įvairiais reikalais ir rūpesčiais.

Ar jaučiate jūs tai, kad ten plaukia
me ir mes. Pasidairykime po uostą. Ana, 
i&ivas laivą gena... Ten vėl koks milži
nas atprunkščia iš Europos ar iš kito ko
kio kontinento. O ten tikrai keistoka 
„barikada" slenka uostu. Kas tai?... Pa
lauk!... A... Tai vagonai, sustumti denio 
viršuje. Jų daugiau kaip 20. Jie gal at
krito iš už tūkstančių kilometrų, pri
krauti įvairių medžiagų, vaisių ar pro
duktų. Ir štai juos tam tikrais laivais ga
bena į uosto sandėlius.

Mes jau saloj. Ji aptverta, dviejų met
rų aukščio, vielos tinklu. Priešais tą sa
lą New Yorko dangoraižių eilė didingai 
žiūri į padangę. Kairėje pusėje jau mi
nėtoji Laisvės Statula, o į pietus nuo sa
los New Yorko priemiestis New J e r- 
> e y .

Iš laivo — kelto pasipylė žmonės di
džiulių rūmų link. Platūs šaligatviai ir 
žalios, gražiai sužėlusios pievelės lyg ki
limai puošė neseniai dar pastatytus rū
mus. Į tuos iš lauko pusės gana gražius 
namus bematant suėjo visi atvažiavusieji 
iš anapus uosto. Tai Emigracijos Stovyk

los rūmai.

Ten pat ir mes, kaip sako žmonės 
„nuo Ainošiaus prie Kaipošiaus" vaikšti
nėjom. Pagaliau, aš patekau į didžiulę 
salę. Dairausi, kur aš?... Ko tie žmonės 
susirinko čia?... O gal bažnyčioj aš? Na, 
taip, bažnyčioj. Antai, aukštai vargonai, 
kokių retai ir mūsų bažnytėlėse matysi. 
Žemiau, tame pačiame salės gale, gali 
matyti altorių. Tai paaukštinimas su ge
lumbe dengtu stalu. To stalo kairėje pu
sėje — pianinas. Palauk! O gal čia sce
na? Tikrai, ana šonuose iš viršaus į pa
aukštinimą nukreipti du dideli prožekto
riai... O čia eilės suolų, žiūrovams skir
tų. Visa tai diktavo man, kad tai teatro 
esama. Dairaus ir mano nustebimui salės 
gale prieš vargonus pamatau judomų pa
veikslų aparatus. Tai ką! Vadinasi, ne- 
ginčysim, kad čia kino teatras.

Apžiūrinėjęs, kaip matėt, „kiną", 
ėmiau stebėti jo žiūrovus, O jie tokie 
įvairūs, kad į tą „kiną" kiekvienas nuei
tu pažiūrėti ne tiek čia rodomų paveiks
lų, kiek tų žiūrovų.

Štai kinietė paskubomis laišką rašo.
Ana susėdę negrai šnekučiuoja. Vei

dai kaip šokoladas. O plaukų garbanos, 
jei gali, įsivaizduok kaip juodą smalos 
putą. Vaikų, vaikų kaip po lietaus bara- 
vykiukų. Stebėtinai gražūs jų vaikai — 
ėriukai storalūpiai.

Bet aš per daug užsižiopsojau, o lai
kas bėga. Reikia žiūrėti savojo likimo. 
Emu, paklausiu, ar ilgai man reiks č;a 
laukti? Aš neturiu laiko. Tos minties ve
jamas, ėjau prie durų. Paspaudžiau durų 
rankeną, o durys anei krust. Vadinas, aš 
laisvoj šaly nelaisvėj. Nuo šio momento 
pirmieji mano įspūdžiai kažkur išrūko. 
Vietoj jų mačiau kalėjimą, kuriame vis
kas kartu tilpo. Taip, čia yra bažnyčia, 
teatras, kino ir kalėjimas. Kaip praktiš
ka!?,.. Amerikoniškai!.. Nors grotų ne
matyti, bet geležiniai langų rėmai atsto
ja juos.

Kodėl mane sulaikė? Nebežinau, ir 
nieks tuo tarpu dar nesakė. Matysiu, 
koks bus visko galas.

Minutė... Dvi... Dešimts ir nieks ma
nęs nepasigenda. Per tą nepaprastai man 
ilgą laiką smegenyse darbas virte virė — 
mintys kaitaliojos. Jos po dešimtį kartų 
spėjo namo nuskristi ir vėl sugrįžti: ir 
vėl išlėkt į platųjį pasaulį, arba sukurt 
pasaulinės parodos vaizdus. O kartais jos 
mane taip įbaugindavo kušdėdamos —- 
„Neteks tau parodos matyt — neteks".

— Nejau, sušukdavau tada, mano vi
sos pastangos ir sutaupos kelionei pa
aukotos, taip vėjais išsiskirstys? Ar oke
ano viduje nuskęs? Nejau?..

Nejauki nuotaika kiek praskaidrėjo, 
kai nugirdau du vyru lietuviškai besikal
bančius. Pasirodo, iš Lietuvos žemelės aš 
ne vienas; prieisiu, pašnekėsiu.

— Nesvetima ir man, vyručiai, ta kal
ba, kuria jūs kalbat.

— Iš kur?
— Iš Lietuvos, — sakau. — O jūs?

- — Aš taip pat iš ten.
— O aš iš Vilnijos, — prabilo antras,
— Vadinasi, taip pat iš Lietuvos, — 

sakau.
— „Nu tak“. — Sulenkėjusio lietuvio 

žodžiai praskambėjo.
— Sakykit man, vyručiai, ar jūs se

niai jau čia?
— Aš nuo vakar, o jis anksčiau, bet 

abiejų vienoks likimas. Abu iš Amerikos 
buvome nuvažiavę į „krajų" į svečius. Iš 
ten turėjome grįžti kiek anksčiau. Pavė
lavome. Ir štai dabar neįsileidžia.

Mums besikalbant išgirdau valdinin
ką, šaukiantį mano pavardę. Nudžiugęs 
atsisveikinau su tais vyrokais, ir užsime

tęs apsiaustą, kepurę, dūmiau pro duris,
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manydamas tuojaus patekt New Yorkan. 
Bet mano mintys kitokiais vaizdais virto.

Aš patekau į mažą salę, kurioje buvo 
suolų, toliau pertvara, už jos paaukšti
nimas, o ant jo pusračiu išlenktas stalas. 
Už to stalo sėdėjo trys vyrai ir viena 
moteris. Taip tatai. Jeigu jie būtų togose, 
sakyčiau patekau teisman. Bet čia buvo 
tik Emigr. Stov. tam tikra komisija, kuri 
sprendžia įleisti Amerikon ar ne, prista
tytą jai keleivį.

Mano kailį pakuteno jų rimti veidai. 
Ką iš jų išgirsiu? Ko nori jie?

Vienas jų (su gerokai pratrinta alkū
ne), akis įsmeigęs į mane paklausė.

— Kokia kalba norėtumėt kalbėti?
— Lietuvių, — atsakiau.
— Tuojaus pakviesime lietuvį vertė

ją. Tuo tarpu sėskite ir palaukite.
Apsidairiau ir atsisėdau viename iš 

daugelio suolų.
Kaip sakiau, suolai tušti. O gal jūs, 

skaitytojai, juos užimsit? Labai prašau ir 
man bus daug drąsiau, o jūs savo ausi
mis girdėsit tą keistą teismą.

Štai ir laukiamas vertėjas eina. Lietu
vio tipas. Jam prabilus, jo akyse aš pa
mačiau tą ryto saulę, kurią jis, Suvalki
jos laukuose prieš daugelį gal metų matė.

Kas rūpėjo už stalo sėdintiems valdi
ninkams, per jį aš viską nusakiau. (Be
rods, girdėjote ir jūs). Labiausia pratrin
tos alkūnės savininkui rūpėjo, kad aš ne
pasilikčiau gyventi Amerikoje. Toji min
tis jam, tur būt, kilo dėl to, kad atva
žiavau be jokios ekskursijos. Be to, ma
no piniginė nebuvo prigrūsta viską le
miančių doleriukų.

Baigėsi ,,malonus“ pasikalbėjimas. 
Lietuvis suvalkietis, už stalo sėdinčių 
amerikiečių nutarimą skelbia: „Emigra
cijos S. Inspektorius sutinka tamstą įsi
leisti į Jungt. Valstybes trims mėnesiams, 
su ta sąlyga, jei jūsų dėdė, pas kurį va
žiuojate, uždės 500 dol. kauciją, kaip ga
rantiją, kad terminui išėjus tamsta grįši 
Lietuvon. Be to, jokio darbo, už kurį gau
tumėt atlyginimą, nedirbsi!".*

Visi mano aiškinimai, kad jų konsului 
Kaune esu pristatęs keletą raštų ir mo
ralinių garantijų, kad tikrai sugrįšiu 
Lietuvon nuėjo vėjais. Čia reikia pinigų 
— jie tikriausia garantija ir žodis.

Baigta. Išgirdau ko išgirsti nesitikė
jau. Tas jų nutarimas buvo paskelbtas ir 
broliui. Po valandžiukės aš turėjau grįžti 
į didžiulę salę, o brolis jums jau maty
tais keliais važiavo namo, sukdamas gal
vą dėl nelemtos kaucijos.

Po kelių dienų reikšminga telegrama 
aplankė salą. Joje buvo pasakyta, kad 
mano dėdės Petro Chicagoje „sužvan
go" pinigai. Taip „sužvango" nes po tos 
telegramos aš į laisvę išėjau.

Aš laisvas, bet „Ašarų Salos" (tei
singai pavadintos) nepamiršiu, nes ji man 
davė keletą nepamirštamų vaizdų. Jei 
jūs dėl jų nusikelsite į salą ir ten nuo
bodžiausite kaip aš, nepykit ant manęs.

Rytoj didžiulė šventė. Tai Jungtinių 
Valstybių nepriklausomybės minėjimas. 
Kaip aš norėčiau pamatyti tą efektų pa
saulį koks bus šį vakarą N. Y. Nuo lango 
atitraukė ženklas eit pietų.

Pietus, Speciali patalpa. Joje balti 
dengti stalai. Susėdome pietauti. Šalę 
manęs atsisėdo šiandieną atkeliavusi, 
berods iš Bulgarijos, studentė. Sriuba 
lėkštėse garuoja. Mano kaimynė alkū
nes padėjo ant stalo ir delnais suėmus 
veidą ilgai žiūrėjo į sriuboje plaukiojan
čius taukų taškus. Tik... Papt, papt į 
sriubos torielę pabiro josios ašaros. To
kie tai buvo jos pirmieji pietūs.

Vakare kaip visi migti ruošės mane 
patį apsupo tamsūs debesys.

Vyrų miegamoji salė. Lovų keletas 
šimtų. Krašte tos salės prie geležinio stul
po pasirinkau sau vietą. Nors buvo dar 
gana anksti 8 vai. vakaro ir miego ne
norėjau, tačiau vidaus taisyklės vertė 
gulti. Sugulėm. Kaip kas netrukęs knar
kė, kas vartė laikraščius, kas mintimis 
skrajojo už stovyklos sienų. Aš varčiau 
anglų kalbos žodynėlį. Staiga prapliupo 
šaudyti. Taip, šaudo ir vis dažniau, daž
niau. Šūvių garsai labai įvairūs. Pradžioj 
nesusigraibiau, paskui jau supratau, kad 
tai šventės išvakarės. Šiandieną už tų 
mūro sienų, virš miesto, ugnių ugnelės 
kokių tur būt nė karto neteko ir neteks 
matyti. Kas kart smarkesni šūvių garsai 
fantastinius vaizdus man kūrė, bet tikru
moj nieko matyti aš negalėjau, nes lan
gai buvo nukreipti į kiemo vidų. Gaila!.. 
Tikrai gaila. Juk tai vienintelis gyveni
me momentas, kada turiu progos pama
tyti tą triukšmingą ir tūkstančių šviesos 
efektų padabintą naktį ir negaliu — ne
leidžia sienos. Toji Amerikai džiaugsmo 
ir efektų naktis man buvo mirus.

Visi sumigo. Šovinių bei sprogstamų 
raketų garsai netilo. Prie mano lovos ant 
cementinio parketo vaikšto nykščio di
dumo tarakonas. Tai viskas, ką mačiau 
tos didelės šventės išvakarėse. Taip 
tatai...

Dar vieną momentą pabūkite saloj. 
Nors žmonių čia daug, bet prašau jus 
atkreipti dėmesį į negrę-misionėrę. Ji 
štai prie stalo su akiniais ir knyga. To
kia sudžiūvus ir primena jums Gandi.

Jos istorija tokia: Kai kurį laiką ji 
buvo Afrikoje ir ten juodukų tarpe evan
gelikų mokslą skelbė. Beskelbdama arti
mo meilę pasiėmė kaip savo vaikus tris 
svetimas mergaites — įsūnijo. Dabar 
kaip Amerikos pilietė grįžta namo. Bet 
dėl šių įsūnytų vaikučių jos neįsileidžia. 
Ji jau šešias savaites kai toj saloj gy
vena. Kas vakaras pianinu giesmes skam
bina. O tos mergaitės be rūpesčių kitų 
džiaugsmui šoka, žaidžia.

Gana, užteks. Nors galėtumėt dar pa
klausyti beraštį lietuvį, kurį aš mokiau 
abėcėlės.... Ar pasikalbėti su italu, kuris 
diržu parišęs pilvą vaikšto aplink salę... 
Arba su graiku ar japonu apie jų tėviškę 
kalbėti. Bet tiek to. Bėgsim iš salos juo 
labiau, kad laisvas aš.

Saulėta diena. Tas pats laivas-keltas 
iš „Ašaros Salos“ mane į New York’o 
miestą neša. Pirmieji čia vaizdai sakė, 
kad New York’e šiandie šventė. Bet ne. 
Tai moterys, bedarbiai ir iš prigimties 
dykūnai vaikštinėja uosto pakraščiais, 
šildosi saulėje, arba čia pat sodelio pie
velėj gulinėja.

Čia pat prie uosto akvariumas. Žmo
nės, lyg tas upelyje vanduo, vieni vidun 
kiti iš jo vis plaukia. Patekau ir aš į tą 
siovę. Gi žiūriu, kad jau beesąs viduj 
didoko rūmo. Tie rūmai apvalūs. Jų 
viduje trys kokliais grįsti prūdai, o tuose 
prūduose jūros šunys plauko, nardo 
Aplinkui sienose maži skyreliai su įvai
riausiomis žuvimis. Tas pat ir antroje 
eilėje, palipus laiptais.

Jei kada vartei enciklopediją (jei ne, 
tai pavartyk) joje galėjai užtikti žuvų 
pasaulį. Čia tas žuvų pasaulis gyvas ir ji 
stebėdamas nepajauti, kaip pusdienis 
prabėga. Kiekvienai žuvų rūšiai paruoš
tas toks dugnas ir vanduo kokiame jos 
gyvena, veisias. Kitoms žuvims gali net 
pavydėt. Toks dugno švarumėlis, tiek 
natūralaus grožio jūros ar upių dugnuose-

Štai žuvys ilgauodegės, kurios neju
čiomis verčia jas palyginti prie puošnių 
šilkais pasidabinusių panų. Čia jūros 
arkliukai šokinėja. Įsižiūrėkim: galva 
tikrai arkliuko. Jis liemenį ir uodegą taip 

lanksto, lyg jo plaukiojimas tai arklio 
šuoliai.

Kokių vandens gyvūnų ten nėra. Prie 
kiekvieno skyrelio valandom stovėtum.

Atsisveikinimui pastovėjau prie ly
dekos ir pagalvojau: nors gerai jai čia. 
bet laisvės ji jau nematys.

Apie New York’o dangoraižius ir tų 
dangoraižių gyventojus, judėjimą pakal
bėsime kiek vėliau. Dabar skubėsime i 
Chicago — į parodą. Ten, tikiu, bus kiek 
įdomiau negu „Ašarų Saloj”, kur teko 
ir mums būti.

Iš New York’o į Chicago, yra 1500 
kil. Greitaisiais Amerikos traukiniais ga
lima nuvažiuoti per vieną parą. Autobu
sais per 30 valandų. Kadangi autobusu 
daug geriau stebėti kraštą, o be to pi
giau, tai pasirinkau autobusą.

Autobusų stotis pačiame New York’o 
centre. Tikriau sakant, tai keleivių lau
kiama patalpa — bufetas. Nustatytomis 
valandomis čia privažiuoja autobusas, 
paima keleivius ir baigta. Tokiu būdu 
kas dešimtį minučių į visus Amer. kraš
tus išvažiuoja žmonės.

Atsisveikinęs su broliu leidausi ke
lionėn.

Vieta autobuse žavinga, prie pat lan
go. Iš New York’o, požeminiais keliais, 
autobusas bematant išriedėjo.

Sekmadienio popietis. Jei jūs kada 
matėte mūsų miestuose automobilių eilę, 
kada jie važiuoja vestuvėsna, tai prie 
tos eilės pridurkite dar penkioliką kilo
metrų. Neperdedu. Tas automobilių gau
sumas, kurį sutikau kaip jie grįžo mies
tan mane nustebino. Viens prie kito, lyg 
blizgančių vabzdžių virtinė slinko New 
York’o link.

Sutemo. Žibintų žibintai, tai automo- 
b'lių šviesos iliuminavo mūsų kelią. 
Bemaž visą naktį sutikdavom automobi
lius su „blizgančiom akim“.

Rytas. Autobusas rieda darydamas į 
valandą nuo 60 iki 75 kilometrų. Be
pigu jam taip greit važiuoti tokiais ge
rais keliais.

Taigi, porą žodžių sumesiu ir apie 
Amerikos kelius. Jie labai geri. Daugu
moj tai 5 — 6 metrų platumo Cementinė 
masė. Per vidurį išilgai kelio balta arba 
juoda juosta žymi, kad iki tos juostos 
mašina, laikydamasi dešinės pusės (Šve
dijoj kairės) gali važiuoti, kad ir 150 ki
lometrų į valandą. Dėl to niekam gal
vos neskaudės. Bet už juostos nebandyk, 
nes už kalniuko ar pasisukimo sutiksi 
kitą mašiną, na ir katastrofa. Ten greitis 
nesvarbu tik reik dabot šviesos signalų, 
geležinkelių linijų ir kelyje žymėtos 
juostos.

Miestuose ar miesteliuose dažniausia 
ireki-faltas. Juose taip pat gali važiuoti 
kokiu nori greičiu tik, sakau, dabok 
signalų. Raudonas stabdo, žalias leidžia 
pravažiuoti gatvę.

Prie tų gerų kelių, kas du, trys kilo
metrai benzino stotys. Kaip kur jos su 
bufetais. Bet labiausia man patiko pa
kelėse puodų parduotuvės. Tai sklypas 
žemės, apstatytas įvairiais molio išdirbi
niais. Sustojęs pasirink ir vežk suvenyrą 
iš kelionės.

Neapsirikau, kad autobusu geriau ste
bėti kraštą. Jis kilo į kalnus, leidosi į 
klonius. Geležinkelio apačia ar virš jo 
ritosi duodamas progos gėrėtis gamtos 
panorama...

Apie Amerikos gamtą, jos laukus ir 
augmeniją kalbėsiu taip pat vėliau. Jt.c 
labiau, kad tais keliais gal teks mums 
grįžti.

Burzgia, ritas autobusas ir reikia ti
kėti, kad ryt nakčia jis bus Chicago).

Kazys,
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STOVYKLOM.
(Iš dienoraščio).

Iš veidų mums žiūri ryto saulė, 
Saulė ta, kur meilės šypsnį kuria, 
Skautai, skautės, mes dabar jau į pasaulį 
Plauksim su šimtais skaisčiųjų burių!

St. Būdavus.
Pabudau šiandien dar ankstybai 

-vasaros saulutei žemės nepabučia- 
\us.

Ko taip anksti nerimsta siela? 
Ar rūpestis spaudžia krūtinę, ar 
vargas juodą likimą lemia? Ne!.. 
Džiaugsmas veja miegą! Džiaugs
mas nerimu verčia poilsį! Tikras 
džiaugsmas.

Pakeliu nuo priegalvio galvą. 
Kambaryje jau šviesiau. Galiu ste
bėti ant sienos ramiai minutes 
skaičiuojantį laikrodį, matau len
tynėlėje sukrautas knygas. Gerai 
jas pažįstu: štai toji, truputėlį ap
draskyta, sutaršyta yra trigono
metrijos vadovėlis, apačioje jo — 
algebra, atokiau, atverstas pasku
tinis Skautų Aido numeris. ‘ Apa
čioje lentynėlės guli didokas, tai
syklingos formos ryšulys. Kai il
giau į jį įsižiūriu, ryškėja prie jo 
pritvirtinti diržai, gražiai aplenk
ta antklodė. Paskui visą iš karto 
pamatau — tai kuprinė!...

Atsikeliu. Pirštų galais nueinu 
prie lentynėlės, paimu kuprinę, ir 
dedu ją ant pečių. Kuprinės sag
tys ir diržai šalčio šiurpuliu suvir
pina, tik iš šiltos patalynės išlin- 
dusį, kūną.

Sunki kuprinė! Gerokai pečius 
lenkia!

Saulė vis dar neteka. Padedu 
kuprinę ir vėl, bijodamas pabu
dinti ramiai besilsinčius namiškius, 
nuslenku į lovą.

Guliu plačiai išskėtęs akis. Ta
rytum girdžiu švelnų vėjelio šiure
nimą pušų viršūnėmis, vienišo 
paukštelio uokimą, o kai dar dau
giau įtempiu klausą, jaučiu, kaip 
dideli rasos lašai dunksena nuo 
medžių šakų į įtemptą palapinės 
brezentą.

Stovykla...

STOVYKLOS SARGYBA.

Pro medžių šakas žiūri išblyš
kęs mėnulis.

Atsargiu žingsniu vaikščioja sar
gybinis apie palapines, giliai persi
ėmęs svarbumu pavesto jam užda 
vinio: saugoti miegančių draugų 
įamybę, žiūrėti turto.

Tyliai papūtė vėjas medžių la
puose, ir medžiai pradėjo savo 
ypatingąją šneką...

Domės! Ar ten kas yra? Ar 
triokštelėjo sausa šakutė, žmogaus 
kojos užminta?...

Sargybinis įtempia klausą, no
rėdamas ką išgirsti ir pro vėjo oši
mą. Budriai žiūri į miško tamsu
mą — tyrinėjančiu žvilgsniu klai
džioja po medžių šakas...

Duslus šauksmas išsiveržia iš jo 
lūpų. Tai, ką jis pamatė, yra baisu.

Kaip vaiduoklį supa vėjas šako
se kabantį kūną.

Sargybinis sustojo kaip įbestas, 
tačiau jauna drąsa įveikia baimę. 
„Kas čia!“, nuaidi per mišką, bet 
atsiliepia tik pelėda miško tank
mėje.

Žingsnis, dar žingsnis — ir sar
gybinis stovi prie pat medžio.

Sirenos signalas perplėšia tylą. 
Du, trys, penki, dvidešimt skautų 
skuba iš palapinių. Lyg sparnų ne
šamas bėga į juos sargybinis, jį vi
są išmušė šaltas prakaitas.

Tik štai — dvidešimt jaunųjų 
plyšta juoku ir „negyvas kūnas“ 
krenta prie jų kojų.

Tai tik marškiniai, piktos arba 
ir nepiktos rankos pakabinti džiū
ti.

Greitai vėl paslepia palapinės 
palinksmintus skautus, ir tik sar
gybinis pasilieka prie laužo, tru
putį nusivylęs, tačiau patenkintas 
tuo, kad turėjo „nuotykį“.

Burtininkiška galia saulėtekio - 
miegas užmerkia akis.

Pabundu jau meiliai saulutei be 
si šypsant ir namiškiams sukilus.

Skubu rengtis. Kuprinė jau ma
nęs laukia. Džiaugsmas nesiliauja 
gniaužęs krūtinės. Stovyklon!...

Balys Gendvilas.

STOVYKLOS NAKTYS,

Aš daug naktų praleidau palapinėje, 
ir daug valandų esu sėdėjęs prie stovyk
los laužo, tačiau kiekvieną kartą mane 
vėl ir vėl pagauna stiprus, žodžiais neiš
reiškiamas jausmas, kai vakaro sutemos 
ima gaubti stovyklą, kai miške nakties 
šešėliai sukyla ir danguje sumirga žvaigž
dės.

Kokie tvirti saitai sija tada su gamta, 
kaip ramiai plaka širdis. Visi rūpesčiai 
pamiršiami, visa, kas slėgė — pranyksta.

Galėtum klausytis pasakų, ir iki aša
rų sugraudintų liūdna senos raganos ir 
gražiosios geros karalaitės istorija.

Klausaisi šaltinio murmėjimo, miško 
ošimo, ir miškas kalba tokią kalbą, ku
rią supranti. Miškas pasakoja apie dau
gybę paukščių, kurie medžių šakose liz
dus susikrovė, apie žvėris žvėrelius, pa
sislėpusius krūmynų tankmėse, miškas pa
sakoja ir apie tas tragedijas, kurios vyks
ta jo šakų pavėsyje: apie lapę, sėlinan
čią į medžioklę, apie žmogų, kuris dažnai 
ardo miško idiliją.

Gera būti tokioje rimtyje. Vaikystės 
dienų daina nejučiomis prisimena, ir ty
liai, visai tyliai imi niūnuoti seną melo
diją.

Žvaigždžių spindėjimas primena tą Ka
lėdų eglutę, tą šventąjį vakarą, kai šir
dis buvo taip džiaugsmo kupina.

Esi laimingas, tau gera. Rodosi, išnai
kintum visą svieto vargą, visus žmones 
padarytum linksmus.

Ir valandos taip greit prabėga.
Stovyklos naktų mistika. — Prie pat 

žemės, iš debesų, pakyla mėnulis. Jo rau
donas spindulys atrodo kaip tolimo gail
io pažaras. Matai aplink gesinančius tą 
gaisrą žmones ir pats nori skubėti su pa
galba — tik štai pažįsti tą seną pažįsta
mą, mėnulį, pradedantį savo naktinę ke
lionę.

Įtempęs klausą įsiklausai į nakties ty
lą, ir rodosi girdi ką šliaužiant. Gal tai 
vaikystės dienų žaidimų indėnas nori 
skalpą sumedžioti, o gal tai pantera, iš
ėjusi naktinio grobio ieškoti? — Prisi
meni gražias, nerūpestingas dienas, kai 
krūmuose žaisdavai indėnus. Laimingi 
metai atgyja tavy, tu vėl jų pasiilgsti. Gal 
tie prisiminimai išspaudžia ašarą akyse.

Antklodėm susisupę sėdi ratu aplink 
laužą tavo draugai. Nė žodžio nesakot. 
Ir žinai, kad jie dabar lygiai taip jaučia 
ir galvoja, kaip pats, ir juos pagavo nak
ties didybė.
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Laiškas iš Kernavės.
(Skiriamas Ukmergės skautam'}.

Kernavė žavi savo gražia gamta, gra
žiomis apylinkėmis, jaudina garsia praei
timi, didžiais istoriniais įvykiais. Todėl 
nenuostabu, kad vieną kartą Kernavėje 
buvęs, antrą kartą aplankysi.

Tarp įvairių svečių lankytojų sulau
kėm skautų, kurie išbuvo net 10 dienų. 
Kadangi ši stovykla paliko vietiniams 
žmonėms (nutautusiems) gilaus įspūdžio, 
o spaudoje nebuvo minėta, tad noriu pa
sidalinti mintimis su stovyklavusiais ir 
kitais skautais.

Pirmą kartą susipažinau su skautais 
sekmadienį, gegužinėj, kur skautai žaidė 
ru vietiniu jaunimu ratelius, mokė naujus, 
dainavo liaudies dainas. Atsimenu, kaip 
visas jaunimas, diriguojant sesei skautei, 
dainavo vieną dainą; visi patenkinti, visi 
linksmi. Pavakare, užprašę jaunimą prie 
k už o, nuėjo į stovyklą.

Vakare nueinam į stovyklą. Ant gra
žaus kalno šventame gojaus miške skau
tai įsikūrė palapinių kaimą. Radome susi
rinkusių: jaunimo, senelių, vaikų. Skau
tai aiškina, rodo savo gyvenamą sodžių. 
Labiausiai domėjosi vaikai: jie susimąstę 
vaikšto, žiūrinėja, dairos, kai kurie net į 
palapinę galvą kiša — jiems ten dar įdo
miau ...

Laužas. Susirinko minia žmonių, Skau
tai sodina svečius prie laužo, patys pasi
tenkina nuošalesne vieta. Nesutilpę žmo
nės prie laužo sėdasi ant kalno, iš kur 
puikiai matosi kas dedasi prie laužo.

Prasideda tikras teatras: baletas, de
klamacijos, dainos, vaidinimai, kalbos. 
Viskas puikiai atliekama, aiškiai matyt, 
kad kai kurie dalykai buvo iš anksto pa
siruošti.

Man į akis krito dainos, kurios sujun
gė skautus ir publiką. Dainavo visi: skau
tai, jaunimas, vaikai ir seniai. Pastebėjau 
vieną senelį, kuris (nemokėjo lietuviškai 
kalbėti) nuotaikos pagautas gaudė dainos 
posmus ir nuoširdžiai traukė dainos me
lodiją.

Kokį įspūdį sudarė laužas, liudija tas, 
kad kitą dieną publika buvo dar skait- 
iingesnė. Ir taip vakarais plaukdavo iš 
visų pusių į pušyną moterėlės, seniai, jau
nimas, vaikai. Jie čia randa sau poilsį, 
padainuoja, pasižiūri, pasiklauso.

Ir aš pasidariau nuolatiniu svečiu va
karais, nes dienomis jie dirbo. Dienomis 
jie puošė stovyklą, tyrinėjo apylinkę, pi
lkalnius, senovės sodybų liekanas. Ma
čiau juos laipiojant Kernavės piliakal
niais, vaikščiojant po smiltyną, renkant 
sen. liekanas: žalvarį, puodų šukes ir t. t.

Oras stovyklautojams nebuvo palan
kus: paskutinėmis dienomis lietus pylė 
kaip iš kibiro. Vis dėlto susirinko žmonių 
skautus išleisti. Matydami juos kraujant 
savo daiktus, girdėdami liūdną „Sudiev!" 
kai kurie net pravirko. Lydėjo juos aki-, 
mis, mosavo rankomis ligi išnvko iš akių. 
Ilgai apie juos kalbėjo ir dabar nuošir
džiai prisimena.

Jie išvyko. Po kelių dienų aš su mo
kiniais nuvykau į buveinę, stovyklą. Ap
žiūrėjom paliktus papuošimus, pasėdėjom 
prie stalo, vėliau prie laužo. Ir taip, ro
dos, čia gera, jauku, rodos, skautiška 
dvasia palikusi čia.

Taigi ši stovykla ne vien auklėjo skau
tus, bet ir apylinkės žmones. Ne vienas 
per skautus pamilo ir savo tėvynę. Tė
vai palankiai ėmė žiūrei į skautų orga
nizaciją, o vaikai — visi nori būti skau
tais.

Dėkui jums, ukmergiškiai, jūs palinks- 
minot mus, jūsų skautiška dvasia pavergė 
mus. Dėkui, dėkui, dėkui!

Mok. A. Čirauskas.

Prityręs skau
Lengvas būdas greitai išmokti 

skautų įstatus.
Iš kandidato būti skautu trečio

jo patyrimo laipsnio programa rei
kalauja mokėti skautų įstatus min
tinai. Įstatus mintinai mokėti turi 
ir kitų laipsnių, senesni skautai. 
Paskirus įstatus yra nesunku iš
mokti, bet daug sunkiau yra iš
mokti jų eilę ir greit atskirti, 
kaip kelintas įstatas skamba. Čia 
pagelbėti yra paprastas būdas. 
Kad būtų lengviau laikyti galvoje 
įstatus, visų pirma gerai išmoksta
me skyrium kiekvieno įstato teks
tą. Paskiau iš kiekvieno įstato iš
renkamo po vieną, svarbiausią, žo
dį, ir dešimtį žodžių išmokstame 
paeiliui, pav.:
tiesus, ištikimas, naudingas, drau

gas —
mandagus, gamtos draugas, pa

klusnus —
linksmas, taupus ir blaivus.

Šita žodžių eilė skaitoma turi 
tam tikrą ritmą ir dėl to gana leng
vai įsimenama. Kas kartą tuos žo
džius įsidėjo į galvą — jų nieka
dos nepamirš, o iš šitų žodžių la
bai lengva teisingai pasakyti kiek
vieną įstatą skyrium ir visus įsta
tus iš eilės.

Pastaba. Išmokti įstatus atmintinai 
dar nėra svarbiausias dalykas. Daug 
svarbiau yra tuos įstatus praktiškai vyk
dyti. Bet vistik reikia juos ir mintinai 
mokėti.

Morse.
100 metų Morse'o abėcėlei.

Nuo Morse'o abėcėlės sudarymo pra
ėjo jau 100 metų, ir nors mokslo ir tech
nikos pažanga nuo to laiko toli nuėjo — 
šita abėcėlė pasiliko nepakeista, visados 
reikalinga, visados aktuali, visados da
ranti žmonėms didelius patarnavimus.

Todėl yra nesmagu, kai laikydamas 
trečiojo patyrimo laipsnio egzaminą skau
tas ne tik nemoka pačios abėcėlės, bet 
nežino ir Morse'o vardo — nes jo pavar
dė skaitoma ne „Morzė“, bet „Mors". 
Paklaustas, kurios tautos buvo Morse, 
retas teisingai pasakys. Spėlios — gal 
prancūzas? — ir klys. Kas jis buvo ir 
kada gyveno? — ir šito nemokės pa
sakyti.

Dar blogiau, kad viso šito nežino ne 
tik skautas kandidatas, bet ir antro laips
nio skautas, paskiltininkis, skiltininkas, 
vyr. skiltininkas. , . Ar reikia ir toliau 
minėti?

Todėl manome, kad pravers šitas 
trumpas straipsnelis apie Morse'ą, kad jis 
bus perskaitytas skilčių sueigose, tuo 
labiau, kad neseniai, tyliai ir beveik ne
pastebėtai sukako 50 metų nuo jo mirties.

Samuelis Morse gimė 1791 m. C h ar
ies t o w n e (skaityk: Calstaun) mieste, 
Šiaurės Amerikoje. Mokėsi kurį laiką 
Anglijoje ir savo karjerą pradėjo kaip 
tapytojas. 1813 m. už paveikslą „Herkulo 
mirtis“ gavo iš Londono Karališkosios 
Dailės Akademijos aukso medalį.

Iki pat 1832 metų, kuriais atsitiktinai 
laive susipažino su dr. Jacksonu (skai
tyk: Džekson), jis visai nemanė tapti iš
radėju. Iš šito Jacksono išgirdo apie 
elektromagnetus. Susidomėjęs, grįžęs į 
Ameriką pradėjo daryti bandymus, kurių 
vaisius buvo aparatas, dar tik primityvus 
\ėlesniojo telegrafo pirmtakas. Viešai 
šitą aparatą Morse demonstravo 1831 m. 
1837 m. patobulino savo išradimą, o 
1843 m. Vašingtono kongresas atsiuntė 
jam 30.000 dolerių kaip pašalpą nutiesti 
pirmąją telegrafo liniją iš Vašingtono i 
Baltimorę.

Kad galėtų rašyti per atstumą — 
Morse turėjo sudaryti specialią abėcėlę, 
sudėtą iš trumpų (taškai) ir ilgesnių 
(brūkšneliai) linijų, nes jo aparatas galėjo 
brėžti tiktai tiesią ištisą arba pertrauktą 
liniją.

Šita labai paprasta ir patogi abėcėlė, 
kuri gali būti vartojama, be telegrafo, 
dar ir kitose signalizuotės sistemose, 
optinėse ir fonetinėse — greitai išsi
plėtė po visą pasauli ir pasiliko nepa
keista iki šių dienų. Ji pritaikyta beveik 
visoms pasaulio kalboms, o priimta kaip 
tarptautinis trumpųjų bangų radiotele
grafo mėgėjų kodas tarnauja įvairių kraš
tų žmonėms kaip puiki susižinojimo prie
monė. Skęstantis jūroje laivas dar :r 
šiandien siunčia į erdvę žinomą, baisų ir 
tragišką signalą: SOS — trys taškai — 
trys brūkšneliai — trys taškai.

Senąjį Morse'o telegrafą išstūmė 
Hugheso (skaityk: Hjuso) aparatai ir be
vielis radiotelegrafas, bet vis tik ta pa
prasta abėcėlė išliko, išlaikė ilgų metų 
egzaminus ir išnešiojo savo kūrėjo vardą 
po visą pasaulį.

Morse mirė 1872 m., jis buvo vienas 
iš nedaugelio tų žmonių, kurie dar gyvi 
būdami susilaukė paminklo. Jam pasta
tytas paminklas New Yorke 1871 m.

Argi ne sarmata, kad skautai šiandien 
taip nedaug apie jį žino ir, kas blogiau
sia, net jo pavardės nemoka taisyklingai 
ištarti?

Ką apie tai manai, brolau skiltininke?
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Sportas ir mes.
Mes visada turime skautystę skirti nuo 

gyvojo sporto. Šitą skirtumą privalome ypa
tingai pabrėžti ir nepamiršti. Skautystės ne
galime lyginti su kamuolio, atletikos arba 
kitokia kuria nors sporto rūšimi, nes skau- 
tystė nėra jokia sporto rūšis! Skautystė 
yra visų pirma jaunimo sąjūdis, kuris 
tuo skiriasi nuo sportiniŲ organizacijŲ, kad 
siekia netik kūno auklėjimo tikslo, bet visų 
pirma kito — aukštesnio tikslo — auklėti 
jaunuolio sielą.

Mes žinome, kad kai kurie „tikrieji“ 
sporto matadorai skautystę skaito nepakan
kama priemone kūnui auklėti ir žiūri j skau
tystę kaip j vaikę žaidimą. Kodėl? Mes 
tokią jŲ pažiūrą tegalime tiktai tuo paaiš
kinti, kad jie nežino, kas yra skautystė.

Kas reikia suprašti žodžiais „kūno kul
tūra“? Jeigu kūno kultūra turi būti tiktai 
kūno lavinimas, tai mes nedvejodami gali
me pasakyti, kad skautystė visiškai atitinka 
šį reikalavimą. Žinia, mes neturime skautę 
rekordininkę ir olimpiadę laimėtoję, bet tai 
todėl, kad mes nereikalaujame iš musę 
jaunuolię visų jėgę įtempimo, sportinės ko
vos ir rungtyniŲ azarto. Bet mes bėgioja
me, šokinėjame ir gimnastikuojame, mes 
keliaujam ir iriamės ir plaukiojame, žai

Žaidimai.
Rudenį dar pasitaikys gražių 

dienų, šventadienių — puikių pro
gų dienos iškylai į rudens gamtą— 
atsisveikinti su gelstančiais miško 
medžiais, kurių pavėsis taip malo
niai globojo mus vasarą stovyklo
se. Iškylai reikia žaidimų, bet ru
denį nevisi žaidimai tinka miške 
žaisti, pav., netinka dažni selini- 
mo žaidimai, nes žemė būna jau 
šlapia. Užtat rudens iškyloms ytin 
tinka orientacinio ir estafetinio 
pobūdžio žaidimai, kurių keletą 
čia surašome, pridėję kelias meto
dikos pastabas.

METODIKA. Lauko ir miško žaidi
mus žaidžiant žaidikams ypač svarbu mo
kėti orientuotis dėl savo ėjimo krypties 
ir mokėti surasti pasaulio šalis. Orienta
cijos gabumas dažnai yra Įgimtas — yra 
daug žmonių, kurie kartą išėję kuri ke
lią, tą kelią puikiai atsimena. Kiti, prie
šingai, turi labai trumpą atmintį išeitam 
keliui. Yra būdų orientacijos gabumų la
vinti, geriausi tų būdų yra pakelio daik
tu stebėjimai, kelio kroki (topogr. nuo
traukų) darymas, ir orientaciniai žaidi
mai.

Žaidimams gamtoje reikia laikytis to
kių taisyklių:

1, Paskirti laiką, iki kurio žaidimas 
turi pasibaigti. Iš vienos pusės tas ska
tins žaidžiančius būti tvarkingais ir draus
mingais, o iš antros pusės —• privers va
dovus susirūpinti ieškoti tų dalyvių, ku
rie skirtų laiku neatvyks Į sutartą vieta.

2 Kad žaidimas vyktų tvarkingai ir 
sudomintų dalyvius, reikia šių sąlygų; a) 
skiltys (komandos) turi aiškiai skirtis vie
na nuo antros; b) tarpininkai ir teisėjai 

džiame krepšiasvydį ir kumščiasvydj. bet 
visa tai darome .laisvai ir nestatydami per- 
didelię reikalavimę musę jaunoms jėgoms. 
Mes spardome kamuolį stovykloje, bėgioja
me miškais ir laukais, maudomės ir plau
kiojame, bet visa tai atliekame ne rungty
nėse. o žaidime, kūnui pasilsėti ir sustiprėti. 
Mes nevaikome rekordę. kuriems paskati
nimas dažniausiai yra blogai suprastas gar
bės troškimas, ir kurię siekiant daug dau
giau yra progę pakenkti sveikatai, negu 
progę tikrai padėti racionaliam kūno sti
prėjimui.

Skautui sportas yra tik pramoga, tik 
tiek Skautas nežino „sporto sportui“, to
kio sporto, kuris būtę pats sau tikslas. 
Jaunuolis neturi pasidaryti savo kūno ver
gas, bet tiktai sportu, kaip priemone, vien
kart nepamiršdamas sielos auklėjimo, pri
valo pasidaryti iš savo kūno užgrūdintą ir 
ištvermingą įnagį jaunystėje ir tolesniame 
gyvenime sąžiningai ir atsakomingai altllkti 
pavestas pareigas.

Idealas, kurio mes siekiame, yra dva
sios ir kūno harmonija, klasikinės 
senovės „mens sana in corpore sano“. Kas 
galėtų rimtai ginčyti, kad skautystė savo 
siekimuose nėra arčiausiai prie šito idealo 
priėjusi už visas kitas sporto rūšis?

irgi turi turėti skiriančius ženklus; c) žai
dimo pradžią, pertraukas, pabaigą ir su
sirinkimą reikia skelbti atskirais sig
nalais; d) žaidimo rezultatas (kas laimė
jo) reikia skelbti tuojau žaidimui pasi
baigus, ištyrus žaidimo eigą; e) žaidikai 
gali daryti savo pastabas ir pareiškimus 
tik per savo skiltininkus; f) draugininko 
(žaidimų vadovo) sprendimas dėl žaidi
mo rezultatų turi būti galutinis ir negali 
būti vėliau pakeičiamas; g) žaidimo re
zultatus reikia vertinti tiksliais duomeni
mis: taškais, laiku, belaisvių skaičiumi, 
nueituoju atstumu ir pan., bendro pobū
džio Įvertinimai (gerai, blogai) nepagei
daujami; h) visi skautai, išėję iš anks
čiau nurodytų žaidimo ribų (ploto), ir ne- 
vykdę žaidimo tarpininkų ir teisėjų rei
kalavimų, pasitraukia iš žaidimo iki žai
dimo pabaigos; i) žaidikai, elgęsi nedraus
mingai arba vartoję jėgą pašalinami ke
liems žaidimams; j) jei žaidimas truks 
daugiau kaip 2 valandi, apie tai reikia 
skautus iš anksto Įspėti

3. Jei skautai jaunesni kaip 15 metų, 
žaidimo distanciją imti ne didesnę, kaip 
3—4 klm. Vengti labai sunkaus reljefo 
(pav., gili upė) vietų. Skautai vyčiai gali 
žaisti ir didesnių — 8—10 klm. distanci
jų, žaidimus.

ŽAIDIMAI.
1. Ateik pirmas. Atvesk skiltis į nepa

žįstamą vietą. Parodyk tolumoje matomą 
(už 3—4 klm.) daiktą: malūną, bažnyčią, 
mišką ir t. t.). Leisk skiltims 2—3 min. 
apsvarstyti maršrutą. Paduok signalą pra- . 
dėti žaidimą. Pats vyk į finišą dviračiu 
arba iš anksto ten nusiųsk porą skautų 
ir raštininką registruoti skilčių atvykimą. 
Vietą geriausiai pasirinkti tokią, kur ne
būtų kelio, vedančio į tikslą. Skiltis skai
toma atvykusi, kai atėjo paskutinis tos 
skilties skautas. Šitas metodas vers skil
tis eiti krūvoje, skaitytis su silpnesniųjų 
jėgomis, nepalikti jų toli užpakalyje.

Valijantas. Tikslas neparodomas, 
bet skiltininkai gauna žemėlapius (arba 
topografines nuotraukas) su pažymėta 
vykimo vieta.

2. Eik ratu. Dviem skiltim parodomi 
keli aiškiai matomi vietiniai daiktai, iš
dėstyti maždaug ratu (apskritimas turi 
būti apie 2—3 klm. ilgio). Skiltys turi ap
eiti tą ratą aplenkdami parodytąsias vie
tas jų išorėje. Viena skiltis eina laikro
džio rodyklės kryptimi, antroji — prieš 
laikrodžio rodyklę. Tuo būdu abi skiltys 
apeis tą patį kelią, tik priešinga kryp
timi. Starto ir finišo sutapimas sutaupys 
laiką ir jėgas grįžti iš žaidimo. Pasisuki
mų taškuose pastatyti kontrolę. Vietą 
reikia pasirinkti įvairią, nelygią arba la
bai užstatytą, kad perspektyva visą lai
ką keistųsi, ir kad skiltys turėtų orien
tuotis ne tik į nurodytus daiktus, bet ir 
pagal kompasą ir kitus padedamuosius 
požymius. Šitą žaidimą galima žaisti ir 
šviesią naktį.

3. Vykdyk Įsakymą. Skiltys iš starto 
.švykšta į nežinomą tikslą (kaimą, stoti, 
sodybą ir pan.). Skiltininkai gauna išvyk
dami tikslų maršrutą tik daliai kelio (0,2 
— 0,3 visos distancijos). Atvykę į šio 
maršruto galinį tašką, jie iš kontrolės 
gauna vokus su naujuoju maršrutu iki 
antrojo taško ir t. t. Šitai privers skiltį, 
nors ir pažįstamoje apylinkėje, visą lai
ką prisitaikyti naujoms kryptims ir nau
jiems uždaviniams. Jeigu yra galima su
daryti skirtingus, tačiau visai lygiagre
čius, , kiekvienai skilčiai maršrutus, tai 
etapuose įsakymai turi būti nevienodai 
suredaguoti, ir bendruose, sutampančiuo
se etapuose, skiltininkai pasirenka bet 
kurį voką iš kontrolės turimų vokų skai
čiaus. Vokai turi būti užklijuoti. Kontro- 
lis užrašo, kurio numerio voką kuri skil
tis gavo. Jei skirtingų maršrutų negali
ma padaryti, tai skiltys eina vienodu 
maršrutu, bet startuoja 5 — 10 min. vie
na po kitos.

4. Pasirink kelią. Žaidimo galutinis 
taškas pasakomas skiltininkams iš anksto 
visą parą. Skiltininkai ir skiltys gali iš 
anksto susipažinti su maršrutu ir pasi
rinkti geriausią, jų nuomone, kelią. Tuo 
būdu, žygis bus ne tik skilties greitumo 
ir ištvermės mėginimas, bet dar parodys 
skiltininkų ir skautų sugebėjimą apžval
gyti apylinkę.

Bendros pastabos: 1) Visi šitie žaidi
mai galima pravesti estafetės būdu, pa
geidaujama, kad kiekviename tarpe bėg
tų ne vienas, bet 2 — 3 skautai. 2) Nau
dotis kokiomis nors susisiekimo priemo
nėmis (vežimais, dviračiais ir pan.) nega
lima, šios taisyklės nepildę — pralaimi. 
3) Atskirais atvejais naudojimasis susi
siekimo priemonėmis (pav., valtimis per
sikelti per upę) turi būti įsakmiai ap
tartas žygio taisyklėse.

SPORTAS RUGSĖJO MĖNESĮ.
X Rugsėjo mėn. 2 — 4 d. Kaune įvy

ko III Pabaltijo futbolo turnyras. 
Rezultatai: Lietuva — Estija 1:1; Latvi
ja — Estija 1 :0 ir Lietuva — Latvija 
2 :2. Sužaistos lygiomis rungtynės turėjo 
būti peržaistos, bet dėl kilusio konflikto 
su latvių futbolistais, latviams išvažiavus, 
įos peržaistos nebuvo. Konfliktas dar nė
ra likviduotas. Latviams išvažiavus, rug-
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KAIP NEMOKAMAI GAUTI LAIK
RAŠTĮ?

Svarbiausias mūsų, moksleivių, dėme
sio centras tebūnie skaitymas. Dar ne
reiškia, kad mes esame apsiskaitę, jei 
,,perzubrijame" kokį nors vadovėlį keletą 
kartų. Kas iš to, jei mes mokėsime gerai 
tik mokykloje einamus dalykus, o dau
giau nieko neskaitysime, tad išėję į gy
venimą mes būsime liurbiai; mes turėsi
me labai mažą išsilavinimą ir žūsime išėję 
iš gimnazijos suolo.

Gal nevienas paklaus, kokia nauda iš 
skaitymo?

Spiauk (negražu! red.) į akis tam 
moksleiviui, jei jis dar ligi šiol nežino, 
kokia nauda iš skaitymo!

Mums, moksleiviams, reikia skaityti 
daug, daug. Surandi laisvą laiką, nesi- 
trankyk kur nors be tikslo, — bet skai
tyk. Skaityk!

Daug mes jau turime ir savo litera
tūros. Žinoma, turįs inteligencijos moks
leivis neskaitys kokio nors šlamšto, bet 
jis ieškos gražios literatūros, kuri sukeltų 
grožį.

Moksleiviai, šalin nuo musų stalų kri
minalinė literatūra, mes ją jau gerai pa
žįstame ir žinome, kokią naudą ji mums 
duoda... Ji mūsų švelniųjų jausmų paten
kinti negali... Tad kam vargintis dėl jos 
ir nemiegoti naktis. Sieloje pradeda šo
kinėti velniukas...

Su blogąja literatūra mes, mokslei
viai, turime griežtai kovoti ir jai pa
skelbti karą. Nėra gerų knygų, tai šlamš
to mums nereikia! Tik boikotu mes gali
me tiems biznieriams rašytojams užčiaup
ti burnas. Jau pakankamai mūsų jauni
mą jie pridemoralizavo, daugiau, mes, 

sėjo mėn. 5 d. buvo dar sužaistos drau
giškos rungtynės Lietuva — Estija, ku
rias lietuvių komanda, taip vykusiai ko
vojusi turnyro metu, dabar negarbin
gai pralošė santykiu 5:0 estų 
naudai.

X Rugs. m. 9 — 10 d. įvyko Lietuvos 
lengvosios atletikos pirmeny
bės. Dalyvių buvo net 195, bet galėjo 
būti dar daugiau: daug sportininkų, už
sirašę dalyvauti, į rungtynes neatvyko. 
Pasiekti keli nauji Lietuvos rekordai: 1) 
Junj. šuolis į aukštį: Gutmanas (Kl. 
Bar-K.) 1,72 m. 2) Junj. 1000 m. bėgimas: 
Virki e t is (KSS) 2:55,7 min., 3) Junj. 
šuolis į tolį: Fominas (JSO) 6,14 m, 
4) Senj. rutulio stūmimas: Šačkus 
(JSO) 12,82 m., ir kt. Dėl rungtynių eigos 
— pažymėtinas gana žymus vėlavimasis 
vykdant programą ir ilgos nuobodžios 
pertraukos tarp programos dalių.

X Rugs. m. 16 d. buvo Lietuvos meis
terio vardui šiems metams įgyti dvira
tininkų pirmenybės. Tą vardą laimėjo 
Gedminas, gavęs pirmąją vietą 100, 
200 ir 500 m. distancijose. Moterų pir
menybes laimėjo p. Maliauskaitė. 
Vidutines distancijas laimėjo M u c h i- 
n a s (3 klm. per 5 min. 24,2 sek.; 10 kiną, 
per 18 min. 55,2 sek.), Preisas ir Se
verinas. Šias distancijas važiavo esant 
smarkiam vėjui ir lyjant,

X Rugs, m. 24 ir 25 d. Kaune įvyki 
aštuntoji SELL (Pabaltės studentų: suo
mių, estų, latvių, lietuvių sąjungos) spor
to olimpiada. Dalyvavo 15 estų stu
dentų, 25 latviai ir 16 lietuvių. Olimpiadą 

jaunieji draugai, to daryti jiems nebelei- 
sime.

Be to, mes, moksleiviai, privalome 
skaityti daugiau literatūros, kuri ugdytų 
mumyse tėvynės meilę, pratintų jai dirbti 
ir keltų nuotaiką.

Žinoma, knygas moksleiviams daug 
lengviau gauti pasiskaityti, bet laikraš
čių bei žurnalų pasiskaityti kur kas sun
kiau galime gauti. O moksleiviui visgi 
reikia skaityti ir laikraščių.

Tiesa, moksleivis dažniausiai neturtin
gas, jo kišenėje beveik visada yra Tori- 
čėlio tuštuma; tad apie laikraščių bei 
žurnalų pirkimą kalbėti labai sunku. Jei 
jau susitaupai keletą litų, tai gali užsi
prenumeruoti tik kokį vieną mokslei
viams skiriamą žurnalą, o daugiau tai ir 
nemėgink. Bet ar mums, jaunieji drau
gai, užtenka paskaityti tik vieną žurna
lą? Ne, reikia daugiau! O turėti žurnalų 
mes galime kiekvienas, kuris tik nebijo 
darbo. Tžid kaipgi? Negi mums redakci
jos, kaip spaudos rinkėjams, siųs veltui? 
Ne. To nelaukime, nes ir nesulauksime.

Bet aš turiu savo draugams geresnį 
patarimą, kaip gauti kokius 5, ar net 10 
žurnalų.

Tad klausykite, mielieji draugai!
Jeigu kuriam iš jūsų teko pastebėti 

laikraščių skiltyse sekančio turinio skel- 
blmėlį, tai jūs daugiau manęs ir nebe- 
klausite, kaip gauti laikraščių veltui: 
, surinkęs 6 prenumeratorius, vieną gau
na veltui“.

O moksleiviui kaip tik patogu rinkti 
prenumeratą, nes daugiausia jų gyvena 
kaimuose bei miesteliuose. Ir štai, par
važiavęs namo atostogoms ir pradėk 
spaudos platinimo misiją. Darbas, rodos, 

iškilmingai atidarė J. E. Švietimo Mi- 
nisteris inž. K. Šakenis ir Vytauto D. 
Universiteto Rektorius prof. M. Rbmeris. 
Olimpiados laimėtojai Estija (135 taškai). 
Antrąją vietą gavo Latvija (II6V2 t.), tre
čią — Lietuva (102’/2 t.). Mūsiškiai lai
mėjo pirmąją vietą šiose rungtynėse: 
110 m. bėgimas su kliūtimis (Komaras), 
o antrąją vietą: ieties mėtymas (Slavic
kas); šuolis su kartim (Vaitonis); trišokis 
(Komaras); disko mėtymas (Šačkus); šve
dų estafetė (Bakūnas, Blinka, Liberma- 
nas, Jodelė) ir penkiakova (Šačkus). Ge
riausi atletai buvo: estų — Šule, Kūttis, 
latvių — Motmilleris ir mūsų Šačkus ir 
Komaras. SELL olimpiados teniso tur
nyrą laimėjo estai.

X Rugs. m. 24 d. Klaipėdoje buvo 
Klaipėdos krašto lengvosios atle
tikos pirmenybės ir kartu KSS sporto 
šventė. Dalyvavo 12 sporto organizacijų 
su 200 sportininkų. Pasiekta gražių re
zultatų.

X Pasitraukė ikišiolinis Kažo (Kamuo
lio žaidimų sąjungos) pirmininkas pulk. 
Š t e n c e 1 i s. Nauju pirmininku tapo 
Kūno Kultūros rūmų dir. dr. Jurgeli o- 
n i s.

X Futbolo pirmenybių rudens rato 
stovis rugs. m. 30-tai dienai buvo toks:
ŠŠ Kovas 9 rungt. 13 taškų 24 : 10 gol.
LFLS 9 „ 12 „ 18 : 15 „
LGSF 9 „ 10 „ 28:21 „
Spielv. 7 „ 9 „ 10; 7 „
Sveikata 8 „ 5 „ 10 : 16 „
Makabi 10 4 „ 13:36 „

nesunkus, bet jį reikia mokėti dirbti; rei- 
Lia mokėti gražiais žodeliais prabilti į 
ūkininkus; reikia mokėti įrodyti jiems 
spaudos naudingumą. Ir štai, žiūrėk, kokį 
gerą tu.darbą padarysi. Pirmiausia, duosi 
laikraščiui bei žurnalui platesnį tiražą, o 
jei laikraštis turi platesnį tiražą, tai jis 
neabejotinai gali plėtotis, o to dar daug 
reikia mūsų spaudai. Be to, tu įneši į 
kaimą kibirkštėlę šviesos ir pažadinsi 
mokslo pamėgimą. Galų gąle, tu už savo 
trūsą gausi iš laikraščių redakcijų didesnį 
ar mažesnį atlyginimą, arba veltui laik
raštį. Darbas nesunkus.

Vyt. Kasnickas-Dygūnas.

MŪSŲ MUZIEJŲ REIKALU.
Muziejus — lot. museum, graikiš

kai m o u s e i o n, reiškia šventyklą, kur 
gyvena mūzos — mokslo ir meno dalykų 
globėjos. Mūsų laikų muziejai atsirado 
tik XIX a. Lietuvoje pirmas mu
ziejus įkurtas „Vilniaus A r - 
chajologinio Muziejaus“ var
du 1856 m. sausio m. 11 d. Šiandien mu
ziejaus sąvoka visose kultūringose šalyse 
suprantama ta prasme, kad muziejus nė
ra niekam nereikalingų daiktų sandėlis, 
jų kapinynas.

Muziejų yra įvairių rūšių: meno, 
mokslo, pramonės šakų, specialybių: bi
tininkystės, ūkininkystės, pedagoginių, 
mokyklinių, organizacijų, kilnojamų, pa
skirų laikotarpių, spaudos. Svarbios isto
rinės datos duoda pradžią tokiems mu
ziejams.

Muziejai atidengia daug dabarties da
lykų, aiškiai atsako, kodėl tokiais, o ne 
kitokiais keliais mūsų gyvenimas nuėjo. 
Šiandien, rodos, menkas raštelis, už kiek 
laiko gali būti įvertintas kaipo svarbus 
dokumentas, vienam ar kitam dalykui 
nušviesti.

Rinktina medžiaga yra: vieneto stei
gimą liečią dokumentai bei susirašinėji
mai, veikimui planai, narių sąrašai, na
rio mokesčių kvitai, statistikos žinios, va
dų ir narių paveikslai ir jų gyvenimo ap
rašymai, bendri vietos gamtos paveiks
lai, narių ir kolektyvūs dienoraščiai, laik
raštukai, laikraščių numeriai, kuriuose 
tilpo korespondencijų, žinelių, pačių su
dėtos dainos, giesmės, sukurtų papročių 
aprašymai, tradicijos.

Į kronikas galima įrašyti, kada viene
tas įsikūrė, kokie pastatomi vakarai, kon
certai bei suruoštos paskaitos, kas jais 
rūpinasi, referuoja, žymesnių žmonių ap
silankymai, stovyklos, iškylos, persior
ganizavimai, štabo narių paskyrimai, nau
jų narių priėmimai, išleistuvės, ekskursi
jos, nelaimės, geri darbai, pergyvenimai, 
santykiai su kitomis organizacijomis bei 
paskirais asmenimis.

Man rodos, geriausia būtų prie tuntų 
knygynų, skaityklų ruošti archyvus, ku
rie dalinai apsaugotų senienas, o kur ge
resnės sąlygos su patalpomis, pav,, Uk
mergėj, Panevėžy ar kitur, steigti „skau
tų tuntų muziejus“, kur būtų ne tik gry
nai skautiški dalykai, bet ir apylinkes 
istorinės brangenybės: archeologinės iš
kasenos, seni pinigai, gamtos turtai, įvai
rūs suakmenėjimai, paukščių ir gyvulių 
iškamšos, įvairūs ūkio įrankių modeliai, 
seni dokumentai, žemės mokesčių kvitai, 
senų uniformų pavyzdžiai, rusų ir kitų 
viešpatavimo laikų užsilikę dokumentai, 
planai, gyventojų surašinėjimai, vietos 
administratorių — seniūnų, viršaičių, ku
nigų, mokytojų, girininkų, visuomenės vei
kėjų ir kt. paveikslai.

Skautams čia geriausia proga parodyti 
meilę tėvynės ir savo organizacijos pra
eičiai ir dabarčiai. Ant. Umbrasas.
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BUMERANGAS. i------------------------------------------- ! Bume-
Bumerango išvaizda ir savybės. Į rangas, 
------------------------------------------- 1 kurio 
ilgis vidutiniai lygsta žmogaus rankos il
giui, t. y., 65—70 cm., nėra išlenktas per 
vidurį, bet yra nesimetriškas.

Bumerango istorija.

Daugelis, kuriems tas vardas tenka 
pirmą kartą girdėti, manys, kad čia kaž
kas panašaus į šuns vardą. Labai bus jie 
nustebinti, jei sužinos, kad tai yra dar 
laukinių žmonių ginklas, ir kartu labai 
įdomus įrankis sportui.

Kiekvienas sportininkas privalo lavin
ti visą savo kūną, o ne atskirą kurią nors 
jo dalį. Bumerangas yra toks įdomus ir 
paprastas prietaisas, taip pigiai kaštuoja, 
kad kiekvienas pamatęs jo skridimą, im
sis peilio ir pradės pats gamintis bume
rangą, treniruotis jo mėtyme.

Bumerango pa
vadinimas kilo 
iš australiečių

woomera. Kas reiškia prietaisą ieties mė
tymui. Plačioji visuomenė bumerangu va
dina kiekvieną ginklą, pritaikytą mėty
mui ir padarytą iš kieto medžio išlenktos 
lazdos.

Tikrasis bumerangas yra Australijos 
laukinių medinė lazda. Mestas bumeran
gas, besisukdamas apie savo ašį, kliudęs 
žvėrį ar paukštį, grįžta prie metėjo, pa
rašęs ore sudėtingą kreivę. Bumerangas, 
be abejonės, yra įdomiausias šaltasis 
ginklas, kokį žmonija žino.

Australijos laukiniai niekad nevartojo 
lankų ir strėlių.

Bet bumerangas nėra vien tik austra
liečių išgalvotas ginklas. Senovės Egipto 
piešiniai parodo, kad ir egiptiečiai turėjo 
bumerangus, kuriuos medžiodami varto
jo, o ypatingai medžiojant vandens paukš
čius, kad nenustotų ginklo, jei šaulys ne
pataikys. Istorija dar mums sako, kad se
novės gailų „katėja" buvo ne kas kita, 
kaip bumerangas.

Šiaurės Afrikoje vartojamas yra dar 
„tombadž“. Šis įrankis yra panašus į bu
merangą, bet jis negrįžta. Iš visų svaido
mųjų įrankių, vien tik bumerangas grįž
ta į metėją.

Kad geriau su- 
sipažintumėm su 
bumerangu, su-

prastumėm jo skridimą kambario mąste- 
iyje, pasidarykim bumerango modelį iš 
kardono. Geriausiai padaryti modelį iš 
atviruko. Modelio forma parodyta br. 1, 
(dukart sumažinta). Bumerango mentis 
reikia išsukti priešingose kriptyse, kaip 
br. 1 apačioje parodyta.

Bumerango platumas 4 — 6 cm., ret
karčiais alkūnėje daromas praplatėjimas 
iki 12 cm. Bumerango storis ne daugiau 
1 cm. Bumerango išlenkimo kampas svy
ruoja tarp 90° — 140°. Santykis menčių 
ilgio 5:6, ar 4:5. Abu bumerango galai 
apapskrinti, o kraštai nudrožti. Viena 
bumerango pusė yra plokščia, kita — 
iškila. Jei bumerango mentys vienodo 
ilgio, tai išmestas bumerangas nebegrįžta 
prie metėjo.

Reikia pasakyti, kad nei bumerango 
išlenkimas, nei ilgis, nei plotis nevaidina 
tokio svarbaus vaidmens, kokį jo menčių 
ilgio santykis ir visiška jų lygsvara.

• Bumerango modelis. .
i-----------------------------------------------------

,---------------------------------------- ! Geriau-
; Iš ko ir kaip daryti bumerangą, šia me- 
1---------------------------------------- džiaga
bumerangui yra išlenkta ąžuolo, uosio, ar 
buko šaka. Daryti bumerangą iš lentos 
neverta, nes smarkiau susidavęs į žemę 
ar į medį jis skils. Parenkant medžiagą, 
reikia, kad medžiaga būtų sausa.

Pirmiausia reikalinga padaryti šablo
ną. Dideliame popierio lape braižomas 
bumerangas natūralinio dydžio pagal br. 
4 (kvadrato šonas imamas 10 cm.). Pagai 
tokį braižinį išplaunamas šablonas iš kli
juotos ar storo kardono.

Dabar, turėdami šabloną, lengvai mal
kų sandėly rasime tinkamą medžiagą. 
Šaka turi būti neplonesnė, kaip 7 — 8 
cm. diametr. Iš parinktos šakos pagami
name lenteles l1/’ cm. storio kiekvieną.

1 2

Įspaudus bumerangą po kairiosios ran
kos nykščio nagu, dešinės rankos rodo
muoju pirštu duodame spriktą per vieną 
mentį. Smūgis turi būti nukreiptas kiek 
aukštyn. Bumerangas paskridęs pirmyn, 
pakils 1 — 2 metr. aukštyn ir, parašęs 
apskritimą ar elipsį, gražiai nusileis prie 
metėjo kojų.

Gavus išlenktas plankutes, pradedame ju 
tolimesnį apdirbimą. Vieną pusę obliuo
jame oblių ir darome visiškai lygią. Joje 
ir pagal šabloną pažymime bumerango 
kontūrą, kurį paskum išplauname piūkle- 
liu (lobziku).

Išpiovus atžymime svorio centro lini
ją, nuo kurios ir vedame menčių ilgio ir 
svorio skaičiavimus, (br. 4).

Kitą bume
rango pusę, 
rašpiliu apdir
bame taip, kad 
gautumėm iš
gaubtą formą 
(kaip br. 5). 
B umerango 
galus nudro
žtame. Berne 
rango storis 
teturi viršyti 
10 mm.

Dabar pri
valome bume
rangą išsverti, 

i___ z____ vienodo svo
rio. Tą mes gausime nuimdami rašpiliu 
ilgesnės mentės, išgaubtos bumerango 
pusės, vienodo storio medžiagos sluoksnį. 
Pusiausvyros nustatymas atliekamas taip: 
bumerangas „sodinamas" ant peilio briau-

8 
nos, taip, kad svorio centro atžymėjimas 
sutaptų su peilio briauna, ir žiūrima, kad 
mentės atsisvertų. Jeigu darant bume
rangą buvo įsibrovusi lygsvaros klaida, ją 
galima pataisyti į lengvesnės mentės galą 
įstatant šmotuką švino ir tokiu būdu iš
taisyti lygsvarą.

Bumerango mentės yra neplokščios, 
bet išlenktos, lyg panašios į sraigtą. Šitas 
sraiginis išlenkimas, kuris eina lygiai per 
visą bumerangą, būtinas. Kad tinkamai 
išlenktumėm bumerangą, turim jį per 
naktį išmirkyti vandenyje, paskum šu
tinti karštuose pelenuose ir tik tada 
lenkti. Išlenkimui užspaudžiame kiekvie
nos mentės galą tarp dviejų lentelių ir 
stipriai surišame špagatu. Priešingi leist- 
relių galai, einantieji į bumerango vidų, 
turi tarp savęs kryžiuotis.

Bumerangą padėjus ant stalo išgaubta 
puse aukštyn, ilgesnės mentės leistreles 
pakišame po trumpesnės mentės leistre- 
lėmis ir tarp jų įstatoma 12 — 15 cm. 
Ilgio kaladėlė. Tokioje padėtyje bume
rangas džiūsta apie 2 savaiti. Kad išdžiū
vusio bumerango neveiktų drėgmė, lakuo
jame ir polituruojame, tik pirma, žinoma, 
išbandome ar bumerangas geras, 
i---- ——-------------------------- 1 Bumeran-

Bumerango mėtymo paslaptis.| gą reikia 
--------------------- -------- ------- 1 mesti de
šine ranka. Jo išgaubtoji pusė turi būti 
nukreipta aukštyn. Vis vien ar laikyti už 
ilgos ar trumpos mentės, taip pat ne
svarbu į kur nukreipta alkūnė.

Pirmiems bandymams patartina var
toti smarkesnius mėtymus, kiek aukštyn 
nukreiptus.

Kada bumerangas išlekia iš rankos, 
greitu pasukimu suteikiamas bumerangui 
sukimasis apie alkūnę ir kuo smarkesnis 
sukimasis, tuo įvairesnė skridimo linija.

Mėtymo pratimus pradžioje reikia at
likinėti tuščiose aikštėse, juk reikia la
bai saugotis ir sekti bumerango skridi
mą. Nereikia užmiršti, kad bumerango 
smūgis yra pavojingas.

Metėjas, gerai išsimiklinęs, galės ne tik 
vystyti savo raumenis, bet su bumeran
gu išdarinėti visokias figūras ore.

E. R o.
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VKnygų lentynėlė*
Jau turime SKAUTŲ VADĄ!

Šią vasarą mes gavome puikų skau- 
tybės veikalą Skautų Vadas, skautų ju
dėjimo vado R, Baden-Powellio parašytą 
ir vieno mūsų skautininko į lietuvių kal
bą išverstą.

Knygos svarbumas labai padidinamas 
mūsų Šefo J. E. Respublikos Prezidento 
parašytu įvadu.

SKAUTŲ VADAS (Aids to Scout
mastership) yra viena svarbiausia skau- 
tystės knygų. Joje R. Baden-Powellis 
nagrinėja skautystės tikslus, esmę ir me
todus. Neilgas, bet sultingas veikalas, 
kuris labai daug duoda kiekvienam, kurs 
rūpinasi jaunimu.

Veikalo turinys; Įvadas, L Kaip 
lavinti berniukus, II. Būdas, III. Sveikata 
ir fizinis išsilavinimas, IV. Ateities pa
tikrinimas, V. Tarnavimas kitiems ir VI. 
Pabaiga. Tai svarbiausiųjų skyrių ant
raštės.

Skautų Vadą išvertė B. M a n t v i 1 a, 
kalbą žiūrėjo A. Salys ir viršelį bei 
didžiąsias raides piešė dail. V. Joman
tas.

Knygos pradžioje įdėtas spalvotas 
Baden-Powellio paveikslas. Leidinys turi 
112 psl.

4 psl. lietuviško leidimo įvade mūsų 
Šefas rašo:

Tikra vienybė ir drau
giškumas per literatūrę

Latviai yra artimi mūsų tautos gimi
nės — brolių tauta. Todėl turime geriau 
juos pažinti už kitus kaimynus. Geriau
siai juos pažinsime kultūriškai bendrau
dami. Pirmiausia susipažinkime su jų 
literatūra.

Šiomis dienomis „Sakalo“ b-vė išlei
do Korsako verstas

Latvių noveles
Tai yra žymiausių latvių novelistų 

Blaumanio, Akuraterio, Skalbęs, Po
ruko, Onos Brigader ir Upitio ge
riausių novelių rinkinys, su autorių bijo- 
grafijomis ir portretais. Knyga išleista 
labai gražiai. Kaina Lt. 4.— Gaunama 
visuose knygynuose ir „Sakalo“ b-vėje 
Kaune, Putvinskio g. 14.

Papiginti pradžios mo
kykloms vadovėliai

1. A. Vireliūno Krašto mokslo va
dovėlis. Pradžios mokyklos III sky
riui. Buvo Lt. 2,50, dabar Lt. 2,—

2. P. Šinkūno Geografijos vadovė
lis. Prad. mok. IV skyr. ir vid. mo
kyklų ir gimnazijų pirmajai klasei.

Buvo Lt. 3,50, dabar Lt. 2,50
3. J. Gvildžio Aritmetikos uždavi- 

nynas I d. Pirmam ir antram prad. 
mok. skyriams.

Buvo Lt. 1,50, dabar Lt. 1,—
4. J. Gvildžio Aritmetikos uždavi-

nynas II d. Trečiam ir ketvirtam 
prad. mokyklos skyriams. Kaina ne
papiginta. Lt. 2,—
Visi šie vadovėliai Švietimo Mi

nisterijos pripažinti tinkami ir vie
ni iš geresniųjų.

Gaunama visuose knygynuose ir 
„SAKALO“ b-vėje Kaune, Putvinskio 
g-vė 14.

„Auklėti jaunimas yra auklėti 
tauta. Toks skautų tikslas, nors jų 
organizacija visuotinė, pasklidusi 
per visą žemę. Dievui ir Tė
vynei augti ir dirbti yra dorovės 
dėsniais, bendrais visai žmonijai, 
ugdyti ir grūdinti jaunimo valia sa
vo tautos gerovei. Tai pasiekiama 
ne žodžių pamokymais, o darbais 
vieningų organizacijų vedamais, ne 
teorija, o praktika. Tokia skautų 
brolijos buvimo prasmė. Kadangi 
teisingumas yra tautų ir valstybių 
pagrindas, tai: „Teisybės pamėgi
mas, darąs iš žmogaus vyrą, ku
riuo galima pasitikėti, yra didelis 
jo ir jo tautos būdo privalumas“.

Jei jaunieji mūsų brolijos nariai ir 
negalėtų dabar patys šiuo veikalu tiesio
giniai naudotis, bet vyresniesiems, tė
vams, mokytojams ir vadams Skautų 
Vadas lieka vienu svarbiausiuoju vei
kalu, ugdančiu jų tikrąjį nusimanymą 
moderniškam jaunuomenės auklėjime.

A. S.

Kitos skautiškos knygos.
— P. Jurgelevičiaus SKAUTŲ 

VADOVAS.
— St. Šalkauskio SKAUTAI IR 

PASAULĖŽIŪRA.
— SKAUTŲ SKILTIS. (Skilčių siste

ma ir kaip vesti skiltį).
— Įvairių autorių KELIAS Į 

LAIMĘ.
— P. Jurgelevičiaus LIETU

VOS ATEITIS.
Gausite skautiškų reikmenių tiekimo 

skyriuje (Kaunas, vyr. sk. štabas) ir kny
gynuose.

SKAUTŲ AIDAS
Tau geriausias draugas — todėl skai

tyk jį, nepraleisdamas nė vieno numerio.
Pirkti gausi kiekvienoj laikraščių par

duotuvėj.
Geriausia — užsiprenumeruok me

tams.

Fotogralaoti gali kiBkvienas
Tokia antrašte pavadintoje 
knygoje K. Laucius 
padeda kiekvienam naudo
tis foto aparatu ir pigiai 
turėti gražaus ir naudingo 
užsiėmimo.

Knygą Fotografuoti gali kiekvienas 
gausite visur. Kaina tik 3,50, 
su lux viršeliais — 4 lit. 
256 pslp. su 111 paveikslų.

Įsigykite tuojau I

Ar atsilyginai už SKAUTŲ AIDĄ? 
Kas tvarkingai ir laiku atsiskaito, tas 
stiprina skautystės pasisekimą.

Lordas Baden-Powellis 

(Skautų TJada.s 
Įvadą parašė Lietuvos Skautų 

ŠEFAS
Iliustruota spalvotu Bi Pi pa
veikslu ir didžiomis raidėmis. 
Vadovėlis skautų vadams, 
skautininkams, tėvams, dva
sininkams, mokytojams ir kt. 

1933 m.
Skautų Aido leidinys 

112 pusi. Skubiai įsigykite.

Skautų vakarams 
ir vaidinimams 
labai tinka veikalėlis

Geri darbeliai
ir

dideli darbai
skautiškas 3 veiks
mų vaidinimas. Kaina I I.

Artinas žiema
Tu rūpinies žiemos sportu ir 
pramogomis.
Ne tik skautas, bet ir kiekvie
nas moksleivis ir savarankiškas 
žmogus turėtų šią žiemą jau 

šliužinėti pašliūžomis.
K. Avižonio knyga

Kaip išmokti 
pašliūžomis šliužinėti 
yra nepakeičiamas vadovas kaip ko
kias pašliūžas įsitaisyti, kaip šliužinėti 

ir t. t.
Tuojau ją įsigykitl

Bolševizmas
Europos teisme

Sužinosi, apie ką visi šneka. 
Prieš tavo akis šios knygos 
puslapiai atskleis dabartinės 
Rusijos šiurpulingą ir liūdną 
vaizdą. Šią knygą skaityda

mas daug ko sužinosi.

Ši knyga kaštuoja tik 1,50 lit.

KADA ATGAUSIME VILNIŲ? —Kai 
visi lietuviai ir Lietuvos piliečiai bei jos 
išeiviai turės Vilniaus pasus, pilnus pri
lipintus Vilniaus ženklelių.
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MŪSŲ ŠEIMOS NAUJIENOS
Skautijos

BUDŽIUI IR JO ĮGULAI 
STATOMAS PAMINKLAS.
Klaipėdos Uosto Valdyba 

gamina iš storos geležies kry
žių su atitinkamu užrašu ir 
skautų ženklu žuvusiam skau
tų laivui Budys ir jo įgulai pa
gerbti, kurį manoma pritvir
tinti Klaipėdos šiaurės molo 
.viršutinėje dalyje, ties laivo 
Žuvimo vieta.

SKAUTŲ-ČIŲ STATISTIKA 
XL1.

Lietuvos skautijos 15 metų 
jubiliejaus proga vyriausias 
skautų štabas nori surinkti 
Lietuvos skautų sąjungos lap
kričio mėn. 1 d. statistines ži
nias, pagal tam tikras žinių 
anketas, kurias išsiuntinėjo vi
siems tuntininkams, kad šie 
įteiktų vienetų vadams.

Anketas reikia užpildyti 
tiksliai, visi daviniai turi at
vaizduoti Lietuvos skautų są
jungos skautų-čių būklę š. m. 
lapkr. m. 1 d.

Tuntininkai, surinkę iš vie
netų vadų anketas, Vyr. sk. 
štabui turi prisiųsti ligi š. m. 
lapkr. m. 4 d., kad lapkričio 
mėn. 5 d., švenčiant Lietuvos 
skautų organizacijos 15 metų 
sukaktį, galima būtų turėti 
pilnas ir tikslias mūsų orga
nizacijos žinias.
IŠEIS SKAUTŲ VADAS.

Vadų laikraščio Skautų Va
das redaktorius sktn. K. Pal- 
čiauskas baigia ruošti medžia
gą naujam Skautų Vado nu
meriui, kuris vadams bus taip 
pat labai naudingas, kaip ir 
ankstesnieji numeriai.

TUOJ VADOVĖ.
Greit pasirodys naujas skau

čių vadovių laikraščio Vadovė 
numeris. Įdomus. Įsigykite.

SKAUTĖS, STATYKIM NAMUS! 
(Iš kvieslio).

Sese Skaute! Skautininkės 
kviečia Tave prisidėti prie di
delio skaučių šeimos darbo, 
būtent — padėk statyti Skau
čių Namus.

Kitų valstybių skautės turi 
savo namus, turi pastogę, kur 
gali ramiai dirbti.

Ir mes turėsime savo namus!
Bet kas duos mums lėšų 

jiems pastatyti?
— Mes pačios! Mes kiekvie

na prisidėsime prie statybos 
darbo.

Tam namui statyti Skauti
ninkės suorganizavo Skaučių 
Namams Statyti Fondą. Klau
syk, ką sako Fondas:

1. Kiekviena skautė turi 
įdėti kelias plytas į tą narna. 
Tat pirk pati, jei gali, ir par
duok kitiems atvirukus, ženk
liukus, albomus, kuriuos išleis 
S. N. S. Fondo Komisija. Juo 
daugiau jų išpatinsi, tuo dau
giau Tavo plytų bus įdėta 
Skaučių Namuosin.

2. Daugiau pasiturinčios pa

centre.
SVARBU VADAMS.

Nors ir labai lordas Baden- 
Powell gyrė musų skautus, bet 
visgi pasakė, kad mūsų skau
tų vadams yra labai svarbu 
ir net būtina, kad keli jų at
važiuotų Anglijon į Gilwell 
vadų kursus, kurie yra lyg ir 
tarptautinis skautų universi
tetas. Ten mūsų vadai galėtų 
geriausiai pajusti tikrosios 
skautystės dvasią ir suprasti 
jos metodus iš originaliausių 
šaltinių. Viską tai grįžę iš kur
sų į Lietuvą galėtų perduoti 
kitiems vadams ir visai mūsų 
organizacijai. Būtų labai \gera, 
kad vadai, mokantieji angliš
kai, susirūpintų lordo Baden- 
Powellio patarimais.

SĄSKRYDIS FILMOJE.
Palangos sąskrydis „įamžin

tas“ filmoje. Filmas jau montuo
jamas ir netrukus bus rodomas 
kino teatrų kronikoje.

LIETUVOS SKAUTUOS 
SUKAKTYS.

Lapkr. m. 1 d. gyvenimo 
laikrodis išmuš 15 metų Lie
tuvos skautijai. Taigi, mūsų 
organizacija turės jau gana ilgą 
.amžių.

Sukaktis paminės ir Skautų 
Aidas, vieną savo numerį 
tĮlapkr. m.) paskirdamas jubi
liejui.

Pirmieji skautai ir vadai Vil
niuje turėtų parūpinti jam me
džiagos. Taip pat turėtų pri
sidėti ir kitų vietovių skautai 
ir vadai.

Lauktina fotografijų, pieši
nių, apysakų, eilėraščių bet 
aprašymo iš Lietuvos skauti
jos praeities.

Lapkr. m. 5 d. bus tų su
kakčių paminėjimas Kaune

aukokite keletą litų bei kelias
dešimt centų, arba, pasižadė
kite kas mėnuo dalį savo su- 
taupų paskirti Skaučių Na
mams. Skiltys, draugovės! Su- 
ruoškite sueigą tėveliams. Pa- 
linksminkit juos savo dainomis 
ir vaidinimais, o už tą papra
šykite jų paaukoti skaučių na
mams. Paruoškite kokį nors 
daiktelį loterijai, kurios pelnas 
bus skiriamas Skaučių Na
mams.

Galop, Jūs pačios geriau ži
note, kaip galite uždirbti bei 
gauti pinigų!

Visos kaip viena, lyg bitės, 
susiburkime prie Namų staty
bos! Neškime pinigus lyg gėlių 
dulkeles! Jei bitės pastato sa.i 
namus, tai ir mes pastatysime!

Nuo mūsų priklauso kokie 
bus tie namai! Didelis pasiry
žimas, didelės pastangos, di
delis taupumas, didelis suma
numas ir energija — dideli 
bus ir mūsų namai. Į darbą! 
Parodykime ką galime!

Dalyvausią tuntininkai, skau
čių skyrių vadovės, skautinin
kai ir kt.
SKAUTŲ ŠTABO SVEČIAS.

Rugsėjo mėn, 2—4 d. į skau
tų štabą buvo apsilankęs vie
šėjęs Kaune Danų skautų Y. M. 
C. A. organizacijos sekretorius 
ii užsienio dalies vedėjas Gun
nar Ipsen, kuris kaikuriems mū
sų skautams yra pažįstamas iš 
Vengrijos Jamboree.

Jis susipažino su kaikuriais 
mūsų vyriausiojo štabo bei 
Kauno tunto nariais, buvo pa
važinėtas po Kauno apylinkes, 
susižavėjo Pažaisliu ir rugsėjo 
m. 4 d, nuvažiavo iš Kauno į 
Rygą. Norėjo dar nuvykti į 
Klaipėdą ir Nidą, bet dėl laiko 
stokos’ to padaryti negalėjo. Iš 
Rygos p. Ipsen atsiuntė laišką, 
kuriame labai dėkoja visiems 
skautininkams, kurie stengėsi 
paįvairinti jo buvimą Lietu
voje,

MŪSŲ SKAUTAS Į PIETŲ 
AMERIKĄ.

Eduardas Pažėra, į skautų 
organizaciją įstojęs 1923 m.. 
1927 m. baigęs Marijampolės 
mokytojų seminariją, 1932 me
tais dalyvavęs skautų mokytojų 
stovykloje Klebonišky, ten pat 
davęs skauto vyčio įžodį, rug
sėjo m. 26 d. išvyksta į Pietų 
Ameriką dirbti mokytojo darbo.

Edv. Pažėra.

Judrus, gyvas ir linksmo bū
do. Skautiškų dainų, linksmos 
muzikos ir vaidinimų gabus or- 
ganizuotojas stovyklose.

Išvažiavo į Sao Paulo dirbti 
mokytojo darbo emigrantų lie
tuvių pradžios mokykloje. Be 
mokymo darbo dar jam teks 
dirbti kultūrinis ir visuomeninis 
darbas išeivių tarpe.

Iškeliaudamas E. Pažėra iš
vežė Sao Paulo mokyklos ir jau
nimo bibliotekoms įvairių skau
tiškų leidinių. Jis pažadėjo ben
dradarbiauti ir Skautų Aide.

MIESTO SKAUTŲ SKILTIS.
Marijampolė. Rugs. 12 d. 

įsteigta atskiroji miesto skautų 
skiltis, kuriai vadovauja vyr, 
skltn. Alg. Greimas. Skiltį kol 
kas sudaro tik penki skautai, 
bet kandidatų jau yra ir antrai 
skilčiai. Netrukus iš skilties iš- 

z augs dr-vė. Visi skautai yra III 
patyr. laipsnio, kiti II ir I pat.

Rašykite apie savo darbus, 
stovyklas ir keliones. Atsiųs
kite fotografijų.

laipsnio. Greitu laiku ruošia
masi įsigyti naujus patyr. laips
nius. L.

TAUTOS ŠVENTĖ ROKIŠKY.

Rokiškiečiai, po taip įdomių 
vasaros atostogų, pasisėmę jau
nos energijos susirinko į pirmą 
tunto sueigą tautos šventės die
ną.

Čia vyr. sktn. p. Rozmanas 
papasakojo, kaip mes turim 
mylėti savo brangiąją tėvynę. 
Pruteniečiai ir živilietės pa
linksmino savo dainelėmis, vaiz
deliais ir t. t.

Tautos šventės išvakarėse 
skautai padėjo ant Nežinomo 
kareivio kapo gražių gyvų gėlių 
vainiką — skautų ženklą.

Visose eisenose skautai daly
vavo atskirai. V.

IR ŠAKIUOS DIRBAM.

Pernai metais atgimę šakie
čiai energingai ėmėsi darbo. Ir, 
reikia pasakyti, kad daug kuo 
pažengė pirmyn. Nors skaičius 
ir nedidelis, bet noras ir pasi
ryžimas dirbti buvo nemažas. 
Tik darbo sėkmingumui ir di
deliam jo pasisekimui šiek tiek 
kliudė stoka patyrusių vadų. 
Šiemet dėl šito sunkumų jau, 
tur būt, nebus, nes net du (Ant. 
Fetkūnas ir A. Valaitis) iš mū
sų tarpo buvo vadų stovykloje 
Nemaniūnuose. Tą savo patyri
mą su dideliu pasiryžimu keta 
panaudoti šiais mokslo metais 
Šakiuose skautų veikimui iš
plėsti ir sustiprinti.

Be to, keletas šakiečių daly
vavo skautų sąskrydy Palango
je, kuris suteikė gražių atsimi
nimų ir net skautiško patyrimo. 
Mat, iš šakiečių mažai kuris yra 
stovyklavęs, o čia kaip tik to
kia proga pastovyklauti ir at
sirado.

Šiuos mokslo metus pradeda
me su dideliu pasiryžimu tęsti ir 
stiprinti skautiškas idėjas Šakių 
padangėje. Šakietis.

K- Drąsutis, 
Liepojaus lietuvių skautų drau

govės draugininkas.
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IŠ SKUODO PADANGĖS.
Paroda. Geguž. 28 d. buvo su

rengta mokinių darbelių paroda, 
kurioje skautai-ės turėjo atski
rą skyrių. Buvo išstatyta daug 
tikrai vertingų eksponatų.

Klaipėdos šventė. Birž. 4 — 5 
d. d. 40 Skuodo skautų-čių da
lyvavo Klaipėdos krašto atva
davimo dešimtmečio minėjime.

Šešėlio brolis.
SESUTĖS SKUODE.

— Mergaičių Birutės draugo
vėje yra per 30 darbščių skau
čių. ....

Skuodo skautų-čių stiprėji
mui labai daug pasidarbavo 
progimnazijos direktorė, p-lė O. 
Ramanauskaitė.

Šešėlio brolis.
BIRŽAI NETYLI...

Naujas tuntininkas. — Rugs. 
15 d. pradėjo eiti tuntininko pa- 
i eigas svastikos ordino kava
lierius pulk. Itn. Kl.-V. Micha- 
lauskas, buvęs Mažeikiuose tun
tininko vietininku. Skautai visi 
pasiryžę su nauju tuntininku, 
naujomis jėgomis, neišsemiama 
energija, skaisčios jaunystės en
tuziazmu, varyti ir plėšti Biržų 
tunto skautišką vagą kuo pla
čiausią, gražiausią, skautiškiau- 
sią.

— Manote, kad biržiečiai 
maudžia! Oo, kaip dirba. Kaip 
gi nedirbti, jei 5 gimnazijos mo
kytojai draugininkai, o kiti — 
rėmėjai, globėjai, instruktoriai. 
O p. gimnazijos direktorius, dr. 
A. Juška, vadovauja tunto 
mokslo dalį! Ar nė puiku?

— Ant melsvų ežero bangų... 
Nors šalti vėjai verčia ežerą 
putoti ir dūkti. Nors bangų vir
šūnės sidabro, pieno putomis 
pasipuošusios, bet XII Biržų J. 
Radvilos vandens skautų drau
govės naujokus (jų- šiemet daug 
užderėjo) moko kovoti ,,su Šir- 
venos sūkuriais ir su vėjais ke
turiais“. Pilėnas didingas, 
nes jis dabar didžiausias skau
tų būrinis laivas Lietuvoje, pa
sipūtusi jachta Asta, kuri šią 
vasarą padarė 500 klm. kelio
nės (nemažą dalį jūra), kiek
vieną dieną raižo šaltą ežero 
paviršių...
PRALAIMĖJO 2:0. GRAŽUS 

BENDRADARBIAVIMAS. 
(Vasaros atostogų užrašai). 
Šeduvos skautų-čių Kęstu

čio dr-vė puikiai sugyvena su 
vietine žydų skautų draugove 
ir visur bendrai gina skautiš
kus interesus. Ypatingai artimai 
bendrauja minėtų draugovių 
skautai. Taip š. m. liep. m. 23 d. 
bendromis jėgomis sudaryta fut
bolo komanda ir žaista prieš 
vietinę JSO komandą. Nežiū- 
r.nt žymiai stipresnio priešo, 
skautai pralaimėjo garbingai 
2:0. Daug prie tokio garbingo 
pralaimėjimo prisidėjo skautų 
rinktinės vartininkas J. Šereiva, 
puikiai gaudęs tikslius ir smar
kius priešininko smūgius. Įsidė
mėtina, kad prieš kurį laiką 
toji pati skautų rinktinė buvo 
JSO komandai pralaimėjus 12:0. 
Tikrai matosi skautiškas pro
gresas!

Balys Gendvilas.

PANEVĖŽYS.
I D. L. K. Kęstučio dr-vė nuo 

pereito pavasario labai išplėtė 
savo veikimą: pertvarkytos skil
tys, ir ypač kreipiamas dėmesys 
į tarpusavį skautų susidraugavi
mą. Nuo kovo m. 26 d. draugo
vėj yra dr-ko vyr. skl. K. Vens- 
lovo ir skltn. J. Pauliuko su
organizuotas vysk. V a 1 a n 
čiaus s k. vyčių būrelis, 
kuris labai daug padeda ir skil
čių darbui.

Panevėžio tunto stovykloje, 
kuri įvyko Palangoje, rugp. m.
3—19 d., pradžioj kęstutiečiai 
sudarė daugiau kaip 4O°/o visų 
stovyklautojų!

Šiais mokslo metais draugo
vėje yra 5 skiltys ir vienas sk. 
vyčių būrelis, viso 55 skautai.

J.
KETURIOS VALANDOS 

DOTNUVOJE.
Jeigu kam skautų tektų va

žiuoti geležinkelio ruožu Kau
nas — Radviliškis, tai labai 
verta nors kelioms valandoms 
apsistoti Dotnuvoje. Skautas 
jau, mat, toks sutvėrimas, kad 
jis turi viskuo domėtis, kas gali 
praplėsti jo žinių, supratimo bei 
sveiko įdomumo akiratį

Pats Dotnuvos miestelis gana 
apskuręs, giliai provinciškas; 
jame nieko įdomaus, išskyrus 
bažnyčią, nėra. Per trumpą lai
ką negalėjau patirti ar jame yra 
skautų ar ne, bet kad Dotnu
voje yra daug pilsudskiško 
kraujo lenkų, tai faktas. Lenkų 
kalba (vargiai, žinoma, ta kal
ba panaši į lenkų!) daugumoje 
vartoja ir žydai, ir ūkininkai, ir 
vaikai, ir dideli. Bet tiek to. 
palikime tai, grįžkime prie to. 
kas Dotnuvoje įdomu, o joje 
įdomu matyti Žemės Ūkio Aka
demiją.

Ši aukštoji mokslo įstaiga ran
dasi ne pačiame Dotnuvos 
miestelyje, bet artimame dvare. 
Šis dvaras kone didesnis už pa
čią Dotnuvą. Dvare be puikių 
akademijos rūmų, galima pasi
gėrėti parku, selekcijos stotimi, 
oranžerija, bandomaisiais lau
keliais, bažnvtėle, prūdu ir 1.1 
i aip pat galima apžiūrėti aka
demijos kepyklą, pieninę ir dau
gybę kitų naudingų dalykų.

Taigi, skautai, nepraleiskite 
pirmos progos apžiūrėti Dotnu
va su jos Žemės Ūkio Akade
mija. Balys Gendvilas.

UKMERGĖ ŠNEKA...
Per dvi dieni — 400 klm. 

Krašto pažinimo tikslu, vand. 
sk. L. Morkūnas ir v. skilt. A. 
Umbrasas per dvi dienas dvi
račiais padarė ekskursiją i pa
frontę maršrutu: Ukmergė •— 
Pašilė — Širvintos — Musnin
kai — Kernavą — Porai — Šir
vintos — Zibalai — Šašuoliai — 
Šašuolėliaį — Giedraičiai — Du
bingiai — Bijutiškis — Malėtai 
— Videniškiai — Želva — Li- 
duokiai — Vidiškis — Ukmer
gė. Apžiūrėjo nepr. kovu vie
toves, adm. liniją, užsilikusius 
apkasus.

Prisijungė muziejus. Prie Uk
mergės skautų muziejaus prisi

IŠRADIMAS.

Nedraudžiama visiems skautams tuo išradimu naudotis rudens 
kelionėse.

jungė apskrities mokytojų peda
goginis muziejus, kur yra įdo
mios pinigų ir akmenukų ko
lekcijos. V. sklt. A. Umbr.

UTENOS SKAUTŲ-ČIŲ
Platina Vilniaus pasus. Rugs, 

m.’3 d. Živilės dr-vės dvi skau
tės platino Ukmergės m. Vil
niaus pasus ir ženklelius. Pla
tinti sekėsi. Atliktas gražus ir 
naudingas darbas.

Skudučių orkestras. Įsisteigė 
skautų skudučių orkestras. Or
kestras dar nėra didelis — 10 
žmonių, bet pradžiai pilnai už
tenka. Ukmergėj tai yra naujie
na. Repeticijos metu į skautų 
būklą ateina pasiklausyti žmo
nės, kuriems skudučių orkestras 
yra dar negirdėta muzika.

Tuntas turi orkestrą. 1 p. p. 
vadui ir muzikantų komandos 
kapelmeisteriui leidus, į skau
tus įsirašė penki auklėtiniai iš 
pulko muzikantų komandos. Visi 
jie priskirti prie I Vytauto 
dr-vės. Iš šių penkių muzikantų 
sudarytas skautų orkestras. Pra
džia yra — reikalingas tęsinys.

Skiriasi į dvi dr-ves. Esamą 
Vytauto dr-vę perskiria į dvi 
dr-ves — į Vytauto ir Kęstučio.

Per vasarą lankė muzėjų. Va
saros metu skautų muzėjų ap
lankė gana daug svečių. Dau
giausia tai vietinė visuomenė iš 
miesto, bet buvo, taip pat, lan
kytojų ir iš kaimo. Visi grožė
josi pavyzdinga skautiška tvar
ka būkle.

Skautų eilės didėja! Šiais 
mokslo metais atvažiavę iš pro
vincijos mokiniai i gimnaziją, 
mielai visi rašosi į skautus-es. 
Amatų mokykloje taip pat.

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

Vandens skautai pradėjo iš
nuomoti baidares. Miestiečiai 
pamėgdami šį sportą, mielai 
nuomoja. Vienos valandos važi- 
nėjimasis kaštuoja 60 cnt. Iš tų 
pinigų manoma duoti pašalpų 
neturtingiems vandens skau
tams, vykstantiems į stovyklą.

Bijūnas.

IŠGELBĖJO VAIKĄ.
Prie Malėtų ties Išdago eže

rėliu žvyro duobėje smėlis su 
didžiuliu akmenų užgriuvo vai
ką. Išgirdęs kitų vaikų riksmą, 
atbėgo skautas K. ir dar gyvą 
vaiką atkasė.

VANDENS SKAUTŲ LAIVAS.
Zarasuose įsteigtas Lietuvos 

nepamirštamų karžygių Dariaus 
ir Girėno vardo vandens skautų 
laivas. Vadu paskirtas skilt. V. 
Poderys. Ant. Umbr.

LAUŽAS.
Rugs. m. 8 d. Tautos šventės 

proga Mildos ir Basanavičiaus 
dr-vės suruošė už stoties gra
žiame pušynėly laužą.

Publikos atsilankė nemaža. 
Buvo padainuota, vaidinta, 
rkautai-ės deklamavo, mildie- 
tės pašoko baleto ir t. t.

Tenka pastebėti, kad Utenos 
inteligentija vis labiau ir labiau 
domisi skautų veikimu ir į su
ruoštus laužus ar vakarus gau
siai atsilanko.

Skautas Drazdauskas.
PAFRONTĖS ŠIRDY...

I Širvintų Vytauto dr-vė, mok. 
St. Rakausko globojama, per 
paskutinius metus gan toli pa
žengė. 8On/o vid. mok. mokinių 
skautai, kurie suskirstyti į 4 
skiltis: gegučių, karvelių, elnių 
ir lapinų. Gegužės m. 22 d. ap
lankė Vyr. Sk-kas, kurį sutiko 
ir nuoširdžiai priėmė visa mies
to diduomenė. 4 kl. pažymėji
mus gavo net 7: dr-kė A. Vasi
liauskaitė, E. Balundytė, A. Gri
gaitė, adj. J. Keliuotytė, A. Šle- 
kytė, G. Jočytė ir B. Dubietis. 
Dr-vė palaiko gražius santykius 
su ukmergiškiais skautais.

Pr. mokykloje mok. Jončio 
pastangomis suorganizuota vilk.- 
paukšt. dr-vė, kuriai vadovau- 
ja pats steigėjas.

V. skilt. A. Umbr. 
GIEDRAIČIAI.

Giedraičiuose birželio mėn. 
11 d. įvyko steigiamasis sk. 
remti dr-jos skyriaus susirinki
mas. Narių įsirašė 15. Valdybon 
išrinkti: mok. A. Juškevičius — 
pirmininku, mok. L. Mikėnaite
— sekretoriumi ir p. M. Valeika
— iždininku. Skyrius jau spėjo 
suteikti gražią paramą Geležinio 
Vilko dr-vei, išvykusiai į tunto 
stovyklą ties Kernave. Sk. vyt.

Iš stovyklų grįžtam.
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— Trys prancūzų skautai. Visi sako, kad šis namas ne
gyvenamas, bet vakar naktį mes girdėjome čia riksmą, tai ir 
atėjome apžiūrėti.

— Ką?! Tai jūs prancūzai?!
— Žinoma, prancūzai, iš Paryžiaus.
— Dėkui Dievui! — lengviau atsiduso nepažįstamasis. Jis 

susiėmė rankomis galvą ir iš džiaugsmo taip pravirko, kad net 
jo krūtinė ėmė drebėti.

— Ne, ne, tai negalima, — tarė jis, pagaliau aprimęs. — 
Jūs mane prigaudinėjate. Jūs atėjote mane gabentis...

Toliau jis vėl pradėjo kalbėti ta svetima kalba ir sten
gėsi tamsoje įžiūrėti jaunuolius.

Enris pradėjo nekantrauti:
— Ei, tamsta, mes nė žodžio nesuprantame, ką jūs sa

kote. Ar negalėtume prancūziškai kalbėti. Ir kad įsitikintu
mėte, pažiūrėkite į mus.

Tai sakydamas, Enris nušvietė savo švyturėliu Sinklerį, 
Legašj ir save.

Jų išvaizda pririštam žmogui, matyt, padarė malonaus 
įspūdžio, nes jo veidas kiek prasiblaivė ir jis nurimo.

— Taip, aš jumis tikiu. Tik sakykite, pagaliau, ko jūs 
čia norite?

— Aš jums dar kartą-sakau: mes esame skautai, pasi
ryžę visiems daryti gero. Apie šią pilį žmonės labai negražiai 
nukalba, tai mes ir pamanėme, kad gal joje yra koks nelai
mingas žmogus, kuriam mes galėtume padėti. Dėl to mes ir 
esame čia.

Žmogus kiek pagalvojo. Paskui tarė:
— Dėkui jums. Taip, jūs teisingai galvojote. Iš čia rei

kia gelbėti vieną nelaimingąjį. Kuo greičiausiai praneškite po
licijai, kad jau dveji metai kaip čia laiko nelaisvėje žmogų.

— Jau dveji metai! — vienu balsu pakartojo visi trys 
jaunuoliai.

— Taip, jau dveji metai. Tik dėl Dievo, kol atvyks po
licija, niekam nesakykite, kad čia mane esate matę. Kitaip 
jie tuojau mane išgabentų kur kitur, ir tada aš žuvęs.

— Kas gi tie „jie“?
— Tai kraugeriai, kurie čia mane laiko surakinę.
— Kas gi jie toki?
Kiek patylėjęs, žmogus atsakė:
— Tai ilga istorija. Jums bus aiškiau, jeigu papasako

siu viską, nuo pradžios.
Jis atsisėdo lovoje ir, kad būtų patogiau, atsirėmė į me

talinį jos galą. Nustebę jaunuoliai pamatė, kad ir kairioji jo 
ranka grandine prirakinta prie sienos.

— Ar čia mus besikalbančius jie neužklups?
— Vargu. Jie čion tik kartą dienoje, betemstant, atneša 

man valgyti. Šiandien jau buvo.
— Kurią valandą?
— Labai anksti, gal kokią devintą.
Enris, kiek pamąstęs, tarė Sinkleriui:
— Bus geriau, kad tu nuėjęs uždarysi tą langą, pro kurį 

mes įlipome. Gali dar kas pastebėti atidaras jo langines.
Sinkleris, nė žodžio netaręs, nuėjo.
— Mes tuo tarpu pasiruošime kelią namo, — toliau kal

bėjo Enris.
— Andriau, duok man lasą, — kreipėsi į savo draugą 

skiltininkas.
Andrius iš namų turėjo pasiėmęs dvi virves, kuriomis buvo 

susijuosęs savo laibą liemenį. Dabar vieną jų atsirišo ir pa
davė skiltininkui.

Pasiėmęs virvę, Enris vieną jos galą pririšo prie lango 
rėmų tokiu mazgu, kuris lengvai atsileistų.

— Jei išgirstume ką ateinant, išmetame lasą pro langą, 
juo nusileidžiame ant žemės, ir niekas mūs nepamatys, niekas 
nepažins, niekas nežinos, kad mes čia buvome. Langinės čia 
ir taip visada atidaros.

Tuo tarpu grįžo Sinkleris. Skiltininkas jam liepė užda
ryti kambario duris.

— Dabar mes tamstos klausome, — tarė viską sutvar
kęs Enris.

Švyturėlis, kad be reikalo nesieikvotų baterija, buvo už
gesintas, ir trys skautai tamsoje susėdo ant belaisvio lovos.

Belaisvis pradėjo pasakoti:
— Iš mano tarenos jūs galėjote spręsti, kad aš nesu pran

cūzas, nors nuo mažens šią kalbą moku. Aš esu rusas, iš Smo

lensko, vadinuosi Mykolas Bragovas. Dar mažas būdamas aš 
likau našlaitis. Gerų žmonių padedamas, išėjau mokslus. Aš 
chemikas. Didžiojo karo metu tarnavau kariuomenėje. Po 
karo apsigyvenau Petrograde. Visi mane laikė tokiu žmogu
mi, kuris neturi jokių politiškų įsitikinimų ir domisi tik mokslo 
dalykais. Iš tikro taip ir buvo. 1922 metais aš, 29 metų vai
kinas, gyvenau senosios rusų imperijos sostinėje ir sprendžiau 
begalinės svarbos cheminę problemą: kaip dirbtinu būdu pa
gaminti žibalą. Ilgai visos mano pastangos ėjo niekais. Bet, 
pagaliau, pavyko. 1923 metų kovo trečią dieną jau galėjau pa
sidžiaugti savo darbo vaisiais. Tą dieną išbandžiau savo ži- 
balui gaminti aparatą, kurį pavadinau katalizatorium, ir įsi
tikinau, kad jis gerai veikia. Šio išradimo svarbumą jūs bent 
kiek suprasite iš to, kad mano aparatu pagaminto žibalo litras 
kaštuoja vos keletą centų.

Čia inžinierius nutilo. Matyt, sunkūs atsiminimai taip jį 
užgulė, kad negalėjo žodžio ištarti. Tik ilgai patylėjęs, vėl 
ėmė pasakoti:

— Žinoma, savo išradimą laikiau didžiausioje paslaptyje. 
Bet, nelaimei, visai nenujaučiau, kad bolševikai mane seka. 
Ne dėl to, kad jiems būtų rūpėjęs mano darbas. Bet dėl to, 
kad aš gyvenau nuo visų atsiskyręs, niekur neidavau, su nieku 
nesusidėdavau, apie savo darbą niekam nepasakodavau. Toks 
mano elgesys labai juos erzino, jie pradėjo mane įtarti. Ir, 
ilgai nelaukę, savo „čekos“ agentą paskyrė man padėjėju. Čia 
ir prasideda mano nelaimių istorija.

Bolševikai yra nusavinę visų Rusijos piliečių turtą. Nu
savino jie ir visas žibalo versmes. Bet čia jie susidūrė su ga
lingu priešu. Senieji Rusijos žibalo versmių savininkai yra su
darę galingą koncerną. Tiesa, viešai tas koncernas pasiro
dyti ir savo teisių reikalauti negali. Bet vistiek jo galybė 
didžiulė. Jis pačioje Rusijoje yra sudaręs galingą slaptą orga
nizaciją, visur turi savo agentų, net ir „čekoje". Taip jat 
buvo lemta, kad ir prie manęs pristatytas šnipas buvo tos or
ganizacijos agentas. Dabar jums aišku, kas atsitiko. Kai pa
mačiau, kad mano išrastas aparatas gerai veikia, nenoroms man 
išsprūdo džiaugsmingas žodis. Mano padėjėjui to užteko. Jis 
greitai suvokė, koks mano išradimas, ir pranešė savo koncer
nui. Nuo to momento koncernas dėjo visas pastangas, kad 
jam pavesčiau savo išradimą. Aš atsisakiau. Tada jis pasi
ryžo, žūt būt, neišleisti manęs iš savo rankų ir sukliudyti man 
dirbtinu būdu gaminti pigųjį žibalą.

Vieną naktį mane užpuolė maskėmis užsidengę veidus 
žmonės, įsisodino į automobilį ir kaž kur išvežė. Vežė labai 
ilgai automobiliu, paskui rogėmis. Mano kelionė pasibaigė tik 
kada atsidūrėme Sibire. Čia mane paslėpė labai nuošalioje 
vietoje, pastatė stiprią sargybą. Kasdien dukart ateidavo pas 
mane koncerno inžinierius ir stengdavosi gauti iš manęs dirb
tinio žibalo formulę. Jis man siūlydavo už ją šimtus tūks
tančių rublių. Bet aš jam nepasakiau. Ir niekam aš savo iš
radimo neišduosiu! — pridėjo griežtu balsu rusas.

— Vieną dieną, — toliau pasakojo rusas, —«• aplink trio- 
belę, kurioj buvau paslėptas, kilo smarkus šaudymas. Mano 
sargus buvo užpuolusi „čeką". Vėl mano akiratyje pasirodė 
bolševikai. Tai įvyko šiuo būdu. Jie susekė, kad mane par
davęs šnipas tarnauja koncernui ir pasmerkė jį sušaudyti. Ta
da šnipas, bijodamas mirti, išdavė „čekai" mano išradimą ir 
pagrobimą. Bolševikai suprato, koks svarbus išradimas pa
teko į jų priešų rankas ir pasiryžo patys tą išradimą iš manęs 
atimti.

Dėl to buvo pastatyta ant kojų visa „čeką“, kad mane 
rastų ir gyvą ištrauktų iš koncerno rankų. Iš tikro, jie vėl 
mane rado. Čia ir kilo kova tarp mano sargų ir „čekos" agentų.

Kovą laimėjo mano sargybiniai. Bet jie žinojo, kad tuoj 
atvyks daugiau čekistų ir tada jau neatsigins. Dėl to kuo sku
biausiai mane pasiėmė ir išgabeno toliau.

Nepasakosiu jums apie tą begalinę kelionę, kurią pri
verstas buvau atlikti. Pasakysiu tik tiek, kad, pagaliau, mane 
įsodino į jachtą ir tris mėnesius vežiojo po jūras. Kai tik pri
plaukdavome arčiau kranto, mane uždarydavo kajutėje.

Pagaliau, vieną naktį įplaukėme į kaž kokį mažą pran
cūzų uostą. Vėliau sužinojau, kad tai būta Konkarno. Man 
užrišo akis, išvedė į krantą ir, įsodinę į automobilį, atgabeno į 
šiuos rūmus. Nuo to laiko čia ir gyvenu. Kasdien atneša man 
visko, ko tik reikia gyvybei palaikyti. Žiemą čia biauriai šalta, 
nes pečių nekūrena. Vasarą būtų pakenčiama, kad ne pra-
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keiktas nuobodumas, kuriam pašalinti vos porą knygų tetu
riu, ir baisus nusiminimas.

Inžinierius valandėlę patylėjo, paskui vėl ėmė pasakoti:
— Aš nuolat turiu prieš akis pasiūlymą, kurį priėmęs 

būčiau laisvas. Bet niekada nesutiksiu. Galiu jums jį paro
dyti. Duokite man savo švyturėlį.

Enris padavė.
Rusas juo apšvietė už savo lovos sieną ir parodė kaž ko

kius, raudonu pieštuku parašytus, žodžius.
— Čia rusiškai parašyta, — aiškino inžinierius. — Aš 

jums paaiškinsiu, ką jie reiškia:
,,Sakykite kokias norite sąlygas, mes jas priimam. 
Atiduokite mums savo formulę, ir esate laisvas“.

Bet aš niekada nesutiksiu, ar jūs suprantate, niekada! — 
susijaudinęs kalbėjo rusas. — Atiduoti jiems formulę — būtų 
vistiek, kaip amžinai jos išsižadėti. Tada niekas nesužinotų, 
kad Mikalojus Bragovas padarė išradimą, kuris visą pasaulio 
pramonę gali perversti aukštyn kojomis. Ne, niekados! — 
baigė savo pasakojimą tikro fanatiko tonu.

Valandėlę visi tylėjo. Skautus ruso istorija labai su
jaudino.

Po kiek laiko Enris išdrįso paklausti:
— Argi jūs nebandėte pabėgti?
— Dieve mano, daugiau, kaip dvidešimtį kartų. *Bet šie 

žmonės tiesiog velniškai gudrūs. Ar gal jūs manote, kad r 
iš čia aš galėčiau išbėgti. Tik pažiūrėkite į mano rankas. Abi 
jos prirakintos prie sienos. Grandinės tokios trumpos, kad aš 
negaliu nė lango pasiekti.

— Kas jums atneša valgyti, — paklausė Enris.
— Kaž koks vyras, visada tas pats. Jis niekad nepra

taria nė žodžio,
— Tai bus, greičiausiai, vartininkas. O, be jo, jūs nieko 

kito nematote?
— Taip. Kai kada naktį užeina inžinierius, apie kurį jau 

jums pasakojau. Jis vis stengiasi man įkalbėti, kad išduočiau 
savo paslaptį. Bet aš visada jį pasiunčiu po velnių.

— Ką? — pertraukė jo kalbą Enris. — Ką? Tai čia gy
vena ir rusų?

— Žinoma. Tikriausiai inžinierius ne vienas čia mane 
saugoja.

— A, dabar aš viską suprantu! — sušuko skiltininkas, 
atsigrįžęs į Andrių ir Sinklerį. — Štai dėl ko tokios kalbos 
eina apie pilies ūkio triobesius. Ten susimetę tie banditai. 
Be abejo! Iš ten jie saugoja rūmus.

— Taip bent išrodo, — manė ir Andrius. — Tačiau aš 
dar norėčiau paklausti...

Ir kreipėsi į Mikalojų Bragovą:
— Ar jūs čia bebūdami niekad negirdėjote kalbant apie 

bolševikus?
— Ne, jie, rodos, bus visai pametę mūs pėdsakus. Bet... 

— tarė jis kiek pagalvojęs, —
— Bet? — pakartojo Enris,
— Bet galimas daiktas, kad jie vėl rado mano pėdsakus. 

Aš tai sprendžiu iš kai kurių ženklų.
— Kokių ženklų?
— Mano kalėjimo viršininkas darosi neramus. Be to, va

kar vakare turėjau svečią.
— Vakar vakare? Kurią valandą?
— Galėjo būti apie pusę vienuoliktos.
— A, kas gi jis buvo?
— Svarbus asmuo: rusų žibalo koncerno vicedirektorius,
— Po perkūnais! Ir ko gi jis norėjo?
— Jis pasiūlė už mano išradimą milijoną rublių. Aš at

sisakiau. Tada siūlė penkis milijonus. Viskas buvo veltui. 
Tada pradėjo grasinti. Du vyrai mane laikė, o trečias dirbo 
stora lazda per padus. Kai neiškentęs pradėjau rėkti, jie išsi
gando. Tada vicedirektorius vėl ėmė prisispyręs kvosti iš ma
nęs žibalo formulės. Ir vėl nieko nelaimėjęs, išėjo, žadėda
mas, kad dar kartą pas mane ateis ir tada jau bus ne toks 
kantrus.

— Tai štai ką mes vakar vakare girdėjome! Ir iš to 
atsilankymo jūs sprendžiate, kad bolševikai rado jūs, olą?

— Taip. Nes kam gi jis taip brutaliai būtų su manim 
elgęsis?

— Betgi čia ne Rusija. Ko jums Prancūzijoje bijoti „če- 
kos“? *
f — Iš jos visko gali laukti. Ji įsiskverbia visur ir neven
gia nė baisiausių priemonių.

— Bet ji neateis jūs iš čia pagrobti.
— Aš tikriausiai žinau, kad ji nė sekundės nedelstų. Kai 

ją atsimenu, mane ir dabar šiurpas nukrato. Pakliuvęs į Mas
kvos agentų rankas tikrai žūčiau.

Enris valandėlę pamąstė. Paskui tarė:
— Dėl to reikia skubėti. Šiandien vakare mes negalime 

jūs pasiimti. Mes neturime įrankių jūs grandinėms nupiauti. 
Bet jau rytoj bus pranešta prancūzų policijai ir, aš tikiuosi, 

kad jūs dar tą pačią dieną, arba, vėliausiai, kitą būsite lais
vas ir išgelbėtas.

— Dėkui, dėkui! — vos galėjo iš susijaudinimo kalbėti 
rusas. — Aš nežinau, nė kaip aš jums . . .

— Mes norime bent kartą jus išvaduoti iš tos jūs gvar
dijos globos, — juokėsi Enris. — Dabar mes turime ruoštis 
namo.

Paspaudę inžinieriui ranką, skautai nuėjo prie lango. 
Andrius išmetė pro jį jau anksčiau paruoštą virvę ir pirmas 
nusileido žemyn. Petras ir Enris išėjo tuo patim keliu.

Enris įsiūbavęs stipriai truktelėjo virvę, mazgas atsileido, 
ir ji nupuolė ant žemės. Andrius pasiėmęs ją suringavo ir pa
sikabino prie diržo.5

Mėnulis jau buvo aukštai pakilęs. Viskas aplinkui bal
tavo, lyg pienu aplieta.

Skiltininkas pradėjo dairytis, kur yra likusieji skilties 
nariai, bet jų niekur nebuvo matyt. Tada jis mostelėjo savo 
draugams, ir visi trys nubėgo prie tvoros. Lengvai per ją per- 
siritę, pasiekė jau mums žinomą taką.

Čia Enris prikišo delnus prie burnos ir šūktelėjo, pamėgz- 
džiodamas pelėdos balsą. Tuojau atsiliepė panašus garsas. Po 
poros minučių visi septyni skautai buvo sutartoje vietoje.

— Kur jūs taip ilgai buvote? — sušuko Liorenas. — Mes 
laukėme daugiau kaip valandą. Jau buvome besirengią eiti į 
rūmus ieškoti.

— Tai ilga, ilga istorija, — atsakė Enris. — Eidamas aš 
jums papasakosiu.

Skiltis pradėjo keliauti namo, ir Enris ėmė pasakoti savo 
įspūdžius, kuriuos mes jau žinome. Kai jis pabaigė, buvo jau 
čia pat ir stovykla.

Staiga Sinkleris sušuko:
— Enri, dabar jau aš žinau, dėl ko Vanikas šiandien mus 

šnipinėjo!
— Na, ir dėl ko?
— Na, žinoma, dėl to, kad inžinieriaus sargai bijo bolše

vikų. Greičiausiai jie mano, kad mes esame persirengę ,,če- 
kos“ agentai.

— Labai galimas dalykas.
— Vis dėlto gerai padarė Vanikas, kad atėjo mūs šni

pinėti. Kad ne jis, draugininkas mūs būtų neleidęs į rūmus, 
ir inžinierius būtų likęs belaisvis ligi savo gyvenimo galo, o 
mes būtume pražiopsoję puikiausią progą tikrai geram darbui 
padaryti.

SEPTINTAS SKYRIUS, 
kuriame viskas, rodos, turi pasibaigti.

Atėjo didžiųjų iškilmių diena. ,,Gulbinų“ skiltis kaip tik 
buvo pabaigusi ruošti pietus, kuriuos ji kėlė kapelionui ir drau
gininkui pagerbti.

Enris Ramburas, kaip rūpestingas šeimininkas, dar kartą 
apžiūrėjo paruoštą stalą, ir liko visai patenkintas. Svečiams 
sėdėti skirtos vietos buvo uždengtos antklodėmis ir apsiaustais. 
Ant stalo gražiai buvo išdėstytos lėkštės ir keturios laukinių 
gėlių puokštės. Viskas buvo kaip reik.

Tik dėl vieno dalyko skiltininkas kiek nerimavo. Tai bu/o 
oras. Dangus jau nuo ryto taip apsiniaukė, kad kiekvieną va
landą galima buvo laukti lietaus. Vienintelė viltis — tai stip
rus vėjas. Kol jis taip pūs, vargu pradės lyti.

Skiltininkas manė, kad jau laikas pasirodyti svečiams, ir 
davė savo berniokams paskutinius nurodymus. Morį Romaną 
ir Andrių Legašį paskyrė virtuvės šeimininkais, o Sinklerį — 
gėrimų prievaizdu.

Tuoj pasirodė ir kapelionas su draugininku. Skiltininkas 
juos iškilmingai pasitiko „Gulbinams" skirtam stovyklos kampe. 
Širdingai juos pasveikinęs, nusivedė prie stalo, kur jau buvo 
visi kiti „Gulbinai". Kapelionas atkalbėjo maldelę ir visi su
sėdo.

Andrius padavė gražiai išpaišytą kartono gabalą — vie
nas Dievas težino, kur jis jį sugriebė — su valgių ir gėrimų 
sąrašu, ir prasidėjo pietūs. Nors valgiai buvo pagaminti labai 
primityviai, o „gėrimų" tik vienas tyras vandenėlis, pietūs pra
ėjo labai jaukiai. Ir lietus iškentė nelijęs.

Žinoma, kalbėta daugiausiai apie Kerviscelį ir jo kalinį. 
Enris dar kartą turėjo papasakoti, ką „Gulbinai“ matė ir gir
dėjo pereitą naktį. Pabaigęs pasakoti, jis tarė:

— „Gulbinai" tamstai, draugininke, labai dėkingi, kad 
leidžiate dar dieną čia mums pasilikti.

— Ką čia kalbėti, •— atsakė draugininkas Andrius Sar- 
menas. — Dieną ilgiau čia užgaišti mums nieko nereiškia. Po 
to gi, ką jūs radote ir ką manote veikti, mano pareiga leisti 
jums padaryti tokį gerą darbą. Ir man pačiam bus įdomu prie 
jo prisidėti. Ar jau pranešė tavo pasiuntiniai policijai?

— Taip, prieš kokį pusvalandį jie grįžo. Baisiai ilgai už
truko, kol susiskambino su policija.

Andrius, vienas iš pasiuntinių, pridėjo:
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— Tai ne mus kaltė. Su Duarnene mus sujungė tik 11 
vai, 15 min,

— Su kuo jūs kalbėjote?
— Su pačiu žandarų karininku. Jis visai nenorėjo mums 

tikėti. Turėjau papasakoti tą visą istoriją. Vistiek netikėjo. 
Tada sakiau, kad mano žodžius telegrama patvirtins Telgrio 
burmistras. Netikėjo nė tada. Neturėdamas ką daugiau da
ryti, Sinklerį pasiunčiau pašaukti patį burmistrą, o aš laukiau 
prie aparato. Čia labai padėjo jūs, draugininke, raštelis. Bur
mistras jo paklausė, atėjo prie telefono ir pats pakalbėjo su 
karininku. Jis karininką įtikino, kad mes sakome tiesą.

— Puiku, — pagyrė Enris. — Tu viską gerai atlieki.
— Ką mano daryti žandarų karininkas? — paklausė ka

pelionas.
— Jis pasiųs, kaip galėdamas greičiau, būrį raitų žan

darų, kad areštuotų Kerviscely gyvenančius žmones. Karinin
kas mano, kad tas būrys atvyks šiąnakt arba, vėliausiai, ryt 
bešvintant.

— Štai ir viskas, — sušuko Enris ir padarė nusiminusią 
grimasą. — Man išrodo, kad visa ta istorija baigsis labai pa
prastai.

Kiti „Gulbinai" visiškai jam pritarė,
— Na, aš manau, — tarė kapelionas, vilkdamasis savo 

didžiuoju apsiaustu, nes vėjas kaskart smarkėjo, — aš manau, 
kad jūs jau padarėte pirmos rūšies „gerą darbą“. Jei tas ne
laimingasis rusas bus išgelbėtas, jis turės būti dėkingas už tai 
daugiausiai jums.

Enrį šis atsakymas nelabai patenkino. Jis norėjo kažką 
sakyti, bet tuo tarpu, ligi šiol tylėjęs Jonas Liorenas paklausė 
draugininką:

— Ką jūs manote apie inžinieriaus išradimą?
— Jeigu jo išradimas tikrai toks, kaip jis sako, tai, be 

abejo, labai svarbus dalykas. Jau pati dėl jo kilusi kova šį tą 
reiškia.

— O ką jūs manote apie „čeką"? Argi ji tikrai gal'tų 
Prancūzijoje ką padaryti?

— Kodėl ne, bolševikai pinigų nesigaili. O nedorų žmo
nių visur atsiranda. Už pinigus jie viską gali padaryti.

— Gal jie jau šiąnakt bandys inžinierių pagrobti, — ėmė 
svajoti Enris, ir naujų netikėtų nuotykių viltis sužibo jo akyse. 
— Gera būtų, kad šį vakarą mes ten būtume ir lauktume po
licijos.

— Na na, ir pataikys kaip tik jau šiąnakt. Tai būtų per 
daug jau pagal tavo skonį.

— Kodėl per daug?
— Viešpatie! Ištisus dvejus metus nieks inžinieriaus ne

judino, o šiąnakt, lyg susitarę, turi jį pulti visi: „Gulbinai", 
policija ir net „čeką“!

— Visaip gali būti Aš būčiau daug ramesnis, jeigu naktį 
praleistume Kerviscelyje.

Šiuo momentu Moris pranešė, kad „Gaidžių" skilties Onis 
nori kuo greičiausiai pakalbėti su draugininku.

— Tegu ateina, — liepė Enris.
Onis, jauniausias visos draugovės narys, staiga išdygo 

prieš draugininką ir vikriai iškėlė ranką pasisveikinti.
— Draugininke, mane atsiuntė Nadas ir liepė pranešti 

kad „Gaidžių" skiltis pakrantės oloje rado suraišiotą, lyg ski
landį, žmogų. Nadas liepė paklausti, ką turim daryti?

— Ką tu pasakoji? — baisiai nustebęs paklausė draug’- 
ninkas. „Gulbinų“ gi veidai rodė, kad į šio „pasiuntinio“ pra
nešimą jie žiūri gana skeptiškai.

Tačiau Onis elgėsi visai rimtai ir dar kartą pasakė, ko 
atėjo.

— Kaip jūs tą žmogų radote? — toliau klausinėjo drau
gininkas.

— Prieš pietus mes su Nadu pratinomės žemėlapį skai
tyti. Kai priėjome netoli Lendrės, Marselis Omanas pamatė 
drėgname pakrantės smėlyje naujus pėdsakus. Nadas galvojo: 
„Mes pakeisime savo planą. Čia turim pėdsakus. Bandysim juos 
stebėti, gal šį tą iš jų pažinsim“. Pradžioje mes manėme tin 
pažaisti. Buvo penkios poros pėdų. Keturios poros su dide
liais kaustytais batais, o viena su sportiniais bateliais.

Sportinių batelių pėdsakai, išrodė, ėjo nuo kalno į pajūrį. 
Jų buvo eita vienų. Keturi gi kiti, rodės, buvo atėję visi drauge 
pajūriu.

Sportinių batelių būta pasislėpusių už uolos. Paskui ties 
ta uola visų susitikta. Paskui, išrodo, būta kovos, nes matyt 
daug išmindžiotų pėdsakų. Paskui kažkas smėliu vilkta. Kaus
tyti batai buvo nuėję į pakrantės uolynus.

Sportinių batukų jau nebuvo.
Kai tą viską pamatėme, Nadas galvojo, kad čia dalykas 

rimtas. Dėl to Omaną palikome ten pat, o patys skubiai nu
bėgome pietų. Greitai pavalgę, vėl grįžome prie pėdsakų. Kiek 
paieškoję, užtikome olą, o joje suraišiotą bernioką, apsiavusį 
sportiniais batukais. Nadas mane atsiuntė jums viską pranešti.

Andrius Sarmenas skubiai pašoko:

Skautai ir skautės svetur.
UŽUOJAUTOS DĖL „BUDŽIO“ KATASTROFOS.
Tuoj po Budžio katastrofos, mūsų vyriausias štabas gavo 

nuoširdžią užuojautą iš Latvijos skautų organizacijos. Kiek 
vėliau užuojautą atsiuntė ir tarptautinis skautų biuras iš 
Londono.

LATVIŲ SKAUTŲ JAMBOREE.
Latvių skautai ateinančią vasarą liepos mėn. 20 — 30 d. d, 

ruošia pajūryje didelę tautinę Jamboree, į kurią pakvietė ir 
Lietuvos skautus. Jamboree dalyvaus ir gan daug užsienių 
skautų iš Skandinavijos, Čekijos, Anglijos, Lenkijos, Estijos, 
Suomijos, Vengrijos ir kitų kraštų. Manom, kad ir Lietuvos 
skautai gausiai dalyvaus šioje stovykloje, nes nėra nei toli, nei 
brangu. Ypač tiems skautams, kurie negalėjo šią vasarą nu
vykti į Budapeštą, reikėtų pasirūpinti nuvažiuoti nors į Latviją.

Smulkesnės žinios bus paskelbtos vėliau. Manoma, kad 
visa kelionė ir stovyklavimas kaštuos apie 80 litų. Skautai, 
kurie jau dabar pradės taupyti kelionei į Latviją pinigus, tokią 
sumą iki ateinančios vasaros gan lengvai galėtų surinkti. Gal 
būti, kad kartu su šia latvių Jamboree ten pat bus ir tarp
tautinė Jūrų skautų stovykla.

KUN. SEVIN PASITRAUKĖ.
Ilgą laiką buvęs katalikų skautų organizacijos Prancūzi

joje Scouts de France užsienių dalies vedėjas ir vadų paren
gimo dalies vedėjas kunigas J. Sevin neseniai pasitraukė. 
Kun. Sevin, kaip įžymus skautybės teoretikas, ir Lietuvoje 
buvo gan daug kam žinomas. Jis pasitraukė todėl, kad katalikų 
Scouts de France organizacijoje dvasiškiai negali būti akty
viais vadais, o tik kapelionais — dvasios vadais.

ČEKAI MANO ATVAŽIUOTI Į LIETUVĄ.
Mūsų repr. draugovė, grįždama iš Vengrijos, buvo Čeko

slovakijos sostinėje Prahoje dviem dienom sustojusi. Ateinan
čią vasarą į Lietuvą mano atvykti gan didelė čekų skautų eks
kursija. Jie nori praleisti pas mus savaitę laiko ir pastovyk- 
lauti pajūryje, kadangi Čekija savo jūros neturi. Iš Lietuvos jie 
vyktų į Latvijos skautų tautinę stovyklą.

— Gerai, tuojau ateinu. „Gaidžiai“, žinoma, yra ten?
— Taip, draugininke!
Draugininkas atsiprašė kapelioną ir norėjo atsisveikinti 

Enrį. Bet tas jį sulaikė:
— Draugininke, ar galiu Onį paklausti poros dalykų?
— Aišku, tik greitai. Aš turiu eiti.
— Aš netruksiu. — Ir, atsisukęs į pasiuntinį, ėmė klau

sinėti:
— Kiek metų gali turėti tas berniokas?
— Penkiolika ar šešiolika.
— Kuo jis apsirengęs?
— Raudonu burių audeklo švarkeliu.
— Jau žinau! — triumfuodamas sušuko Enris ir kreipėsi 

į draugininką: — Taip ir maniau, tai yra Vanikas!
— Vanikas? Tu taip manai? — nustebęs paklausė drau

gininkas.
— Žerardas Onis taip tik jį atvaizdavo.
— Gal ir taip. Einame ir patys įsitikinsim, — Ir drau

gininkas buvo beeinąs, tačiau Enris dar kartą jį sulaikė;
— Draugininke!
— Ko dar?
:— Kadangi ten Vanikas, tai reiktų ir „Gulbinų“ atstovui 

ten nueiti,
— Kam to?
— Nes šis radinys tikriausiai turi ką bendra su inžinie

rium!
— Gana jau, gana! — tarė draugininkas. Bet kiek pa

mąstęs pridėjo:
— Taip, tu šakai tiesą. Ar nori eiti drauge?
— Kaip tik to ir norėjau prašyti. — Ir, atsigrįžęs į ka

pelioną, mandagiai paprašė: — Ar leisite, gerbiamas kapelione, 
kad ir aš jus palikčiau?

— Aš net norėjau prašyti, kad eitum drauge, nes tai iš 
tikro gali būti naudinga, — atsakė kapelionas.

Enris kaip bematant buvo pasiruošęs. Jis davė Liorenui 
dar keletą nurodymų ir nusiskubino paskui draugininką ir 
Žerardą Onį.
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ŠIRDINGAI DĖKOJAME:
Kariuomenės Inspektoriui ir Poligono 

Viršininkui pulk. Urbonui ir Poligono 
Komendantui pulk. Šmidtui už suteiktas 
palapines, kastuvus, susisiekimo priemo
nes ir kitokią paramą, 1-jo gusarų pulko 
ūkio Viršininkui pulk. Engmanui už pa
skolintas palapines ir nuvežimą daiktų;

Kauno Miškų Urėdui p. Čerkeliūnui 
už labai malonų leidimą pasinaudoti to
kiu puikiu Santakų pušynu;

XIII Maironio ir III Juozapavičiaus 
draugovių stovykloms, buvusioms 1933 m. 
nuo birželio 17 d. iki liepos 1 dienai.

XIII Maironio ir III Juozapavičiaus 
draugovių draugininkai.

PADĖKA.
Nuoširdžiai dėkojame gerbiamiems p 

dir. J. Lindei, p. dir. J. Elisonui, p. Al. 
Padagai-Paugai, p. inž. St. Radzevičiui, 
p. J. Rakauskaitei, p. Bučmienei ir p 
Austynienei už medžiaginę paramą Pa
langoj stovyklavusioms Panevėžio skau
tėms ir L D. L. K. Kęstučio draugovės 
skautams — stovyklos baigimui ir eks
kursijoms j Klaipėdą bei Nidą.

Panevėžio I D. L. K. Kęstučio 
Draugovė.

SKAUTO IR SKAUTĖS JUNGTUVĖS 
LIEPOJUJE.

Šią vasarą šeimyninį lizdelį sukūre 
Liepojaus lietuvių skaučių draugovės Ne
užmirštuolių skilties skautė J. Stankevi
čiūtė ir Liepojaus lietuvių sk. Vytauto 
D. draugovės sk. vyt. V. Kontenis.

Ta proga linkim laimingų ir ilgiausių 
metų. Draugininkas ir skautai.

NORIU KEISTIS PAŠTO ŽENKLAIS.
Noriu keistis pašto ženklais. Už lie

tuviškus (tik be vyties kryžių) duodu ki
tų valstybių ir už kitų valstybių duodu 
Lietuvos pašto ženklų.

Alfonas Cieška, 
Raudondvaris, Žagarė.

YPAČ SVARBU SKAUTAMS, BUVU
SIEMS VENGRIJOJE.

Vengrijos skautai prašo pranešti, kad 
norintieji dar gali pirkti Jamboree laik
raščio Jamboree Magyar Cserkės atski
rų numerių po 20 filerių kiekvienas arba 
visą šio laikraščio komplektą už 2,80 
pengb. Norintieji įrišto kompekto, moka 
už jį 5 pengb. Komplekto persiuntimui 
reikia pridėti 1,20 pengb.

Taip pat yra dar likę įvairūs stovyk
los „suvenirai", kuriuos galima išsirašyti, 
būtent:
Lazda, kirvuko formos galu, 3,20 pengb 
Peilis, su briedžiu odinėse

makštyse 4,— „
Stovylėlė, skauto su vėliava, 4,60 „
Žiedas 1,80 „
Vėliavaitė, trikampė, 1,— „
Ženkliukas skrybėlei, raudo

nai emaliuotas su baltu
briedžiu 0,90 „

Dailininko Martono albumiu-
kas 1,— „

Dailininko Martono atviru
tės po 0,10 „

Diržo sagtis su briedžiu 2,— „
Ženkliukas, žalias emaliuotas

su baltu briedžiu 0,50 „
Ženkliukai lazdoms (Gbdbllo,

Budapešt ir kit) po 0,30 „
Antkotis vėliavai su Jambo

ree ženklu 9,— „
Prie visų užsakymų reikia pridėti 

2O°/o persiuntimo išlaidoms. Užsakyti ga
lima per mūsų tiekimo skyrių ir jam pini
gus atsiųsti (iš kalno) litais, skaitant 1 
pengb = 1 litas 80 cnt.

Savo laiku per Skautų Aidą 
vyriausio skautų štabo užsienių dalis pra
šė siųsti jai vartotų pašto ženkliukų per
siųsti užsienių skautams ligoninis. Ženk
liukų buvo gauta daug. Visi gauti ženk
liukai užsienių dalies buvo persiųsti: anglų 
ligonių skautų draugovei, skautų drau
govei tuberkuliozo senatorijoje Šveicari
joje ir prancūzų ligoniams skautams.

Iš visur gauta nuoširdžių padėkų, ku
rias užsienių dalis šiuo perduoda visiems 
tuos pašto ženkliukus siuntusiems skau
tams. Užsienių dalis.

Noriu susirašinėti su skautais-ėmis ir 
keistis vietų padavimais, aprašymais ir 
kitais įdomiais dalykėliais.

Skautas Juozas Drazdauskas, Malėtai, 
vidurinė mokykla, IV klasė.

SENŲ SKAUTŲ DĖMESIUI
Sk. Aido redakcijai reikalingi 

seni laikraščių Skautas ir Skautų 
Aidas (iš 1924—25 m.) numeriai. 
Galėtumėm mokėti ligi 50 centų 
už numerį. Galime duoti už senus 
mums reikalingus numerius naujų, 
arba atlyginti Skautų Aido ar 
Skautų Vado prenumerata. Jei tu
rite mums trūkstamų Skauto ir 
Skautų Aido numerių, praneškite 
kokiomis sąlygomis perleistumėt.

Skautų Aido Redakcija.

Norintieji įsigyti didž. skautų sąskr. 
Palangoje nuotraukų tesikreipia į fotogra
fą Eugenijų Dryžą, Vyr. Skautų Štabe.

Jisai turi arti 100 charakteringų sto
vyklavimo, iškilmių ir kitokių nuotraukų.

Pilnas komplektas iš 95 nuotraukų — 
25 litai; mažesnis rinkinėlis pačių svar
biausių nuotraukų: 55 atvirutės — 15 lt. 
arba 36 atvir. — 10 litų.

Už persiuntimą komplektais apmoka 
pats fotografas.

Kadangi lordo Baden-Powellio apsi
lankymas yra Lietuvos skautijai istorinis 
įvykis, tai patartina nuotraukų rinkinė
lius įsigyti, kaip pavieniams skautams, 
taip ir draugovėms bei tuntams.

Atskirų — pavyzdinių komplektų tun
tams nebus siunčiama.

KAS RADOT PALTĄ?
Sąskrydžio metu, rugpiūčio mėn. 17 

dieną, prie laužo, esant dideliam žmonių 
susikimšimui, dingo lietaus paltas.

Kas jį radote, prašau atsiųsti į V y- 
riausią Skautų Štabą.

Yra ir daugiau dingusių daiktų. 
Juos taip pat siųskite į v. s. štabą.

„SUK GALVA“ SKYRIAUS 
PRANEŠIMAI.

Visiems: š. metais uždavinių sprendimo 
nebus. Uždavinių autoriai už įdėtus už
davinius dalyvauja konkurse, paskelb
tam „Sk. A.“ nr.

Žiūr. „Sk. A." 7 nr. „Suk galvą“ skyr. 
pranešimą apie rebusus.

Vienos vengrų skautų draugovės stovyklos vartai Jamboree.
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UŽDAVINIAI.

Užd. nr. 75.
V. Rustučio iš Kauno.
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Įrašykit trūkstamas raides ir gaukit 
eilėraštį, tilpusi š. m. „Sk. A." viename 
numeryje.

Užd. nr. 76.
Petro iš Kauno.

Figūrai nubraukit 8 lygius trikampius, 
kad pasilikęs kvadratas būtų dvigubai 
didesnis už visus nubrauktuosius trikam
pius. Žinome, kad 2b=a.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 77.
G. Orento iš Kybartų.

Šiuos langelius užpildykit skaičiais 
nuo 1 iki 5 taip, kad skaitant stačiai, 
gulsčiai ir skersai nepasikartotų tas pats 
skaičius. Be to, bendra visų skaičių su
ma turi būti kaip galint mažesnė.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 78.
V, Šatinsko iš Kauno.

Šiuos skaičius sutvarkykit taip, kad 
skaitmenų, įrašytų ant keturkampės 
žvaigždės kraštinių, suma būtų lygi kva
drato kraštinių ir vidurio skaičių sumai.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 79.
V. Katarskio iš Telšių.

Skyrių veda vyr. skill. H. Rudzinskas. v o U L S p A| M| T A E
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Šachmatų karalienės ėjimu paskaity
kit žinomo rašytojo eilėraščio strofą. 

Užd. vert. 2 tašk. ♦
Užd. nr. 80.

V. Slavinsko iš Kauno.

Išplauti didžiąsias raides ir sudėti 
tvirtovės pavadinimą.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 81.

Rymanto.
Šarada.

Oro valdovas be pradžios — 
Kiekvienas turi visados.

Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 82.
J. Pupkevičiaus iš Kauno, 

šarada.
Matavimui raidę pridėsi 
Orlaivy būdamas regėsi. 
Dvi raides mainysi — 
Tai plėšiką pamatysi.

Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 83.
J. Pupkevičiaus iš Kauno. 

Šarada.
Kėlimo įrankiui raidę išbrauksi, 
Iš kišenės pinigą trauksi.

Užd. vert. 1 tašk.

Kaina 60 centų.
Užd. nr. 84.

N, Š. iš Zarasų. 
Šarada.

Gamtos reiškiniui raidę brauk — 
Gražų Lietuvos žvėrelį gauk.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 85. ‘

V. Rustučio iš Kauno. 
Šarada.

Šilta medžiaga be raidės vienos — 
Puikus vasarnamis visados.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 86.

V. Šatinsko iš Kauno. 
Šarada.

Pirmasis — pasipriešinimui skirtas. 
Antrasis ir trečiasis — 
Skanus valgis virtas.
Čia tik tas neklysta, 
Kurs upes gerai pažįsta.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 87.

A. Limonto iš Telšių. 
Šarada.

Esu galingas, 
Labai išmintingas. 
Be galo ir pradžios, 
Rojuj randuos.
Jei raidę pridėsi — 
Gražią lanką regėsi. 
Jei raidę mainysi — 
Vežimo dalį matysi.

Užd. vert. 1 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 73.

Stačiai: 1) tyla, 2) etapas, 3) oi, 5) sa
la, 6) varpas, 7) stirna, 8) Ona, 9) akis, 
10) aras, 11) tarnas, 12) puodas, 13) gal, 
14) uodas, 15) era, 16) ra, 17) gana, 18) 
du, 19) tu.

Gulsčiai: 1) telefonas, 6) vytis, 9) ana, 
20) padas, 21) galas, 22) balta, 23) raibas, 
24) atkarpa, 13) garsai, 25) ausinė, 26) 
ar, 27) ten, 28) dėl, 29) adata, 18) data, 
30) sūnus.

Užd. nr. 74.
Stačiai: 1) skauda, 2) buksa, 3) Morė, 

5) katinas, 6) raudona, 11) arklas, 12) 
estas, 14) dūrė.

Gulsčiai: 4) skautas, 7) malu, 8) skė- 
rai, 9) aidas, 10) rauda, 13) gardus, 15) 
kine, 16) kraujas.

Š. M. PAVASARIO UŽD. SPREND. SE
ZONE DALYVAVO 126 SPRENDĖJAI 

Čia paskelbtos sprendėjų pavardės, 
kurie surinko nemažiau 20 taškų.

J. Pupkevičius, M. Pupkevičius ir K. 
Rudaitis surinko po 92 tašk.

Z. Tiškus — 87 tašk.
A-ras, J. Antanas, Dievainis, Lopas.

L. Motuzevičius, St. Maskaliūnas, Gelba- 
bela, V. Miliūnas, Naslužėlis, Vilijos žio
gas, V. Paliušis, R. Rutkauskas, P. Ro- 
žaitis, As, K. Slavinskas, V. Slavinskas, 
V. Samochvalovas, Šachmatas, ir V. ša
kalys — 71 tašk.

A. Valiukas ir L. Žigaras — 70 tašk. 
Vyr. pusk. M. Antaniškis — 64 tašk.
K. Damijonaitis, Ge-Vytis, St. Jamei- 

k-'s, V. Rustutis ir Miki-Maus — 58 tašk.
V. Dargis, A-skas, A. Gustaitis, Z. 

Legeckis, J. Noreika, Linksmuolis ir V. 
Šatinskas — 56 tašk.

J. Bulionis — 46 tašk.
Tyroji širdis — 45 tašk.
A. Hofmanas — 39 tašk.
J. Būga, H. Merkūnas, Margašonka, 

A. Kuras, H. Labutis, Vilko galva, Win- 
netou, H. Liutavaris ir Vyt-aldonis — 
33 tašk.

J. Lebionka — 28 tašk.
Gyv. sidabras — 24 tašk.
Pr. Garvazas — 23 tašk.

„VILNIAUS" «p. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 776
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