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Nuo redakcijos.
Skautų Vyriausiajam Štabui leidus, 

Šiaulių XIII ir XIV skautų draugovės, su
rinkusios šiek tiek skautiškos literatūros, 
pasistatė sau tikslu, išleisti Šiauliuose skau
tų laikraštį. Turėdami omenyj, duoti dau
giau žinių skautams ir plačiau supažindinti 
visuomenę su skautybe ir jos judėjimu 
Lietuvoje.

Redakcija imdamosi šio darbo, stato 
sau už pareigų tolintis nuo partyvės po
litikos, kuri dabar įsivyravusi, naikina 
visuomenėje pasyvias pažiūras ir jų paga
liau priveda prie neapykantos. Nusitolinę 
nuo jos, mes visgi stengsimės, kiek ga
lima paįvairinti leidžiamojo laikraščio tu
rinį, sugretindami teorijų su praktika.

Talpinsime taipogi žinių apie savo 
darbuotę, t. y. skautų kronikų, kurioj bus 
nurodoma vyriausiojo ir mūsų štabo pra
nešimai, veikimai ir t. t.

„Skautų Aidas“, prašant Šiaulių L. 
G. ir Sp. Feder. Vytauto skyriui, turės 
minimame laikraštyje savo skyrių, kuria
me bus talpinama Skyriaus darbuotė ir 
centro valdybos pranešimai.

Atsiradus neaiškumų ir klausimų vi
suomenėje, „Skautų Aidas“ turės savyje 

klausimų dėžutę, kurioje pasistengs išgvil
denti liečiamus skautybę neaiškumus.

Leisdami šį laikraštį, nėra abejo, ti
kimės ir iš visuomenės pusės, jogei ji ne- 
neapleis mūsų šiame idėjiniam darbe; o 
sukaupę bendras jėgas, kaip materiales, 
taip ir morales, lengvai galėsime tęsti 
pradėtųjį darbų!..

Budėk! Redakcija.

Idealų Katalogas.
Žnjpnės daug ginčijasi tarp savęs 

del įvairių dalykų, bet visi sutinka, kad 
nei viena^ asmuo neapsieis be tam tikro 
prisiekimo, dvasios krypsnio, nusistatymo. 
Tas svarbiausias, galutinas siekinys, kurin 
nukreiptas yra visas žmogaus veikimas, 
vadinasi idealu.

Tik deja, tame yra keblumas, kad 
galutinas idealas neaiškiai šviečia kiekvie
nam asmeniui. Todėl tokia daugybė įvai
rių idealų, idealėlių, tokia nuomonių dau
gybė del jųjų! Čia galėtume parašyti ištisų, 
ilga idealų katalogų!

Kokie gi yra skautų idealai?
Skautų idealų katalogų lengva susta

tyti iš jų įstatų. Bus tai: 1) Ištikimybė duo- 
tųjam žodžiui. 2) Ištikimybė Dievui ir tė-
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vynei. 3) Artimo meilė. 4) Draugiškumas 
5) Mandagumas. 6) Gamtos meilė. 7) Klus
numas ir drausmė. 8) Gyvas, sveikas 
optimizmas. 9) Taupumas. 10) Fizinis ir 
moralis švarumas visose gyvenimo aplin
kybėse.

Ar negražūs idealai?
Tiesą pasakius, tą dešimties idealų 

katalogą galima išreikšti vienu trum
pučiu sakiniu: „Būti geru savo religijos 
ir tėvynės nariu!“ O kad iš tikrųjų tapus 
tokiu idealistu visoje to žodžio prasmėje, 
užteks rimtai laikytis tik vieno žodžio: 
„Budėk!“

Taigi drauguži ir drauguže „Budėk!“
VI. Mž

Šaknys „Budėk“.
x Šūkis „Budėk“ nėra šių amžių pa

daras, jis gimė kartu su pirmuoju žmo
gumi. Jau tuomet, kai braškėjo milžiniš
kos paparčių girios, kai staugė pa
sakingi žvėrys, pirmasis žmogus turėjo 
nenuilstamai budėti savo gyvybės sargy
boje. Jam reikėjo tamsiomis naktimis 
sergėti, kad ugniakuryje žarijos neišblėstų, 
kad laukiniai žvėrys jo drėgno urvo ne
sugriautų; reikėjo nuolat galąsti ginklus 
kovai su gamta. Mes tai pilnai suprasi
me, jei atsiminsime, kad kova ėjo tarp 
didelės, galingos gamtos ir beginklio, 
silpnučio žmogaus. Pirmasis žmogus tu
rėjo budėti dieną ir naktį apsaugojimui 
savo gyvybės nuo pražūties.

Laikas bėgo. Miškai ir žvėrys men- 
kėjo. Žmogus dirbo tobūlesnius ginklus 
ir tuo pačiu kova su gamta ėjo lengvyn. 
Bet dabar iškyla kitas priešininkas — 
pats žmogus. Istorija liudija, kad kova 
žmogaus paties su savim buvo daug 
žiauresnė, kaip kova su gamta. Paleng- 
vėjus gyvenimo sąlygoms, žmoguje su
kyla laukiniai instinktai, kurie reikalauja 
sau patenkinimo. Iš čia išeina žmonijos 
tragedija, t. y. kova kilniosios dvasios 
su kūno reikalavimais.

Kovoje su savo palinkimais žmo
gus reikalavo priemonių. Čia ateina pa- 
gelbon visa eilė žmonijos mokytojų: Sok
ratas, Platonas, Kristus, Buda ir daugelis 
kitų, kurie nurodinėja kelią prie žmoniš
kumo, skelbia doros ir tiesos obalsius.

Tačiau, mano mokymu, kova su 
piktu ir su savim niekur neįsikūnyjo taip 
giliai, kaip viduramžių ricerijoj. Aš kal
bu čia tik apie ricerijos idealus, o ne apie 
tai, ar tieji idealai buvo vykinami gyve
nime, ar ne. Jau vien tik pasižadėjimai 
ginti nuskriaustuosius, kiekvienoje vietoje 
ir kiekvienu akimirksniu kovoti del teisy
bės, dorai pačiam gyventi — verti gilios 
pagarbos. Tiesa, tie pasižadėjimai, susi
dūrę su gyvenimu pakriko, nes buvo 
perdaug nebežemiški ir per platūs, bet 
savo esmėje turėjo gilios prasmės ir 
augšto tikslo.

Šiuose amžiuose gimė šūkis „Bu
dėk“. Kadangi mano tikslas buvo ben
drais bruožais parodyti tojo šūkio šaknis 
žmonijos dvasioje, tai aš negaliu čia na
grinėti jo gilybės ir svarbos, tačiau nega
liu nepažymėti to,«J«ad šūkyje „Budėk“ 
sukaupta tiek daug idėjų, tokių augštų 
siekių, jog tenka paabejoti, ar jis įvyks 
kada gyvenime.
Šiauliuose, 25.1. 23 m. Vyt. J.

Stovykloj (iš iškylos).
Šiltas vasaros vakaras.
Prie palapinės gyvai kūrenasi laužas.
Aplink laužą pusračiu susėdę, links

mai šnekučiuojasi, juokauja skautai.
Tai pašnekėsis prie laužo.
Aplinkui juos apsupa nutilusi gamta.
Jaunos pušys susibūrusios aplink 

stovyklą klausosi jaunų skautų .pasakoji
mo. Paslaptingas nebilys miškas, apsi
dengęs juodu apsiaustu, snaudžia. Ir tik 
pakylusiam jaunam mėnuliui ir pabėrusiam 
savo spindulius, leidžia nuo savęs ilgus 
tamsius šešėlius.......................................

Staiga pasigirsta stovykloj rago bal
sas, pertraukiąs tą neperkošiamą tylą.

Prie laužo sustoja. Visi nutyla, su
klaupia. Pasigirsta viena tyli malda... 
Užgirdęs tai nebilys miškas, pagauna tos 
maldos ryškius žodžius ir nuneša juos 
toli, gilumom...

Malda baigta... Visi sustoja. Ir kas 
kur: vieni guolin, kiti pasigrožėti gamta— 
skirstosi. Nutilsta skambūs šūkavimai, 
nutilsią kalbos ir užviešpatauja tyla...
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Tik retkarčiais, patrekšdamas laužas, 
ar papūtęs nuo ežero pusės švelnus vėje
lis, sujudina akimirksniu užsisvajojusią 
gamtą — pradraiko tą tylą; apipurtina nu
linkusias pusių šakas ir nusidangina sau...

Ir vėl ta pati tyla stojasi savo va
gom Vėl visur nutilsta...

Tik kaikada girdėti užsisvajojusio 
budėtojo stambūs žingsniai...

Pamažu gęsta laužo ugnis ir pasili
kusios raudonos žarijos baigia juoduoti... 
Šiauliai 29. I 23 m. Lapinas.

Pūgoje.
— Labai nemalonu Džimai, bet aš 

manau, tai praeis.
Visas blogumas tame, kad visuome

nė gali pradėti apie mus blogai manyti.
Jei Mailsas Koplejus ir teisme savo 

klaidingas mintis pareikštų, tai neabejoti
na, jog visi didesnieji žemdirbiai pradės j 
mus skersakiuoti.

Taip sakydamas p. Panelis, Draugi
ninkas Kopleifordo draugovės, pastatė kal- 
nierių, nes sniegas dideliais kąsniais vėl 
pradėjo dribti.

Buvo vakaras, dienų dvejetą prieš 
Kalėdas, kuomet p. Panelis su skiltininku 
Džimu grįžo iš Vinsteblio, kur jiem pavy
ko sužinoti iš teisėjo apie naują Mailso 
Koplejaus bylą, užvestą prieš jų draugovę.

P. Mailsas buvo žinomas kaipo vie
nas turtingiausiųjų tos apylinkės dvarinin
kų ir, kaipo tokis, turėjo visų pasitikėjimą. 
Būdamas skautų priešininku, jis tik ieško
jo priekabių su jais bylinėtis. Už nepri
pažinimą „nuosavybės“ jis buvo užvedęs 
net keletą bylų, kurios tačiau, neatsiradus 
įrodymų, buvo užslopintos.

Dabar p. Mailsas kaltino skautus tame 
būsią jie jo miške gadinę jaunučius me
delius, nors berniukai tvirtino, kad nė vie
nas jų nebuvo nė kojos įkėlęs į jo mišką.

— Senas miško sargas gal dar la
biau už p. Mailsą nusistatęs prieš mus — 
tarė Džimas.

— Ir ką gi mes jiems bjogo padarėm, 
kad jie mus persekioja? Mūsų skautai bė
giodavo kaimyoinėje girioj, bet Mailso 
miškan jie nė kojos nebuvo įkėlę. Ta jo 
byla nė kuo nepamatuota.

U AIDAS.3

— Tiesa, Džimai — patvirtino Pane
lis — aš pilnai tikiu, kad mūsų skautai 
nedarė nieko bloga; bet mes nesmerkiami 
perdaug ir p. Mailso. Tas žmogus savo 
gyvenime praleido begalę audrų, kurios 
senatvėje ir padarė jį tokiuo šiurkščiu. 
Pirma jis visai kitoks buvo.

— Aš nežinau — tarė Džimas — 
man rodos, kad p. Mailsas buvo visuo
met toks surūgęs, kaip dabar.

— Tu dar jaunutis, Džimai,— šyptelėjo 
Panelis. Prieš dešimtį metų staiga mirė 
p. Mailso žmona. Tai buvo vienas di
džiausių smūgių jo gyvenime.

Mėnesį praleidus, jo vienintelis sūnus 
Bazilis, iškylus jų šeimynoje barniams, 
apleido tėvo namus. Mat, p. Mailsas no
rėjo, kad jo vaikas taptų kariškiu, kaip ir 
visi kiti Koplejų giminės vyrai. Bet sūnus 
pasiskyrė sau kitą gyvenimo kelią. Išei
damas jis prisiekė, nekeisiąs daugiau ko
jos savo gyvenime į tėvo namus, ir savo 
priesaiką išpildė.

į senį, žinoma, tas labai paveikė ir, 
po tų visų įvykių, jis pasidarė toks niūrus, 
kokį tu šiandie matai.

Man be galo sunku žiūrėti į tuos šei
myninius kivirčius, kur mylintieji viens kitą 
žmonės taip save kankina. Šiuo atveju 
aš kaltinu abi pusi.

Bet čia mums reikia skirtis, tu Dži
mai, visgi manai eiti pelke?

— Tokioj šviesoj, o ypač tokiame 
bjauram ore, kaip šiandie, galima leng
vai paklysti. Tik laimė, kad tau vietos 
gerai žinomos. Man rodos, tu ir užrišto
mis akimis namo pareitum.

— Tai viso labo, Džimai!
Jei nepasimatysim ryt, tai linkiu lai

mingai praleisti šventes.
Atsaliutavęs draugininkui, Džimas 

pasuko kairėn į lygumą, kur vėjas dar 
labiau pradėjo tėkšti sniegą. Paskendęs 
savo mintyse žengė Džimas visai nema
nydamas apie kelią, bet po kiek laiko 
apsižvalgęs pastebėjo, jog jo ir žymių ne
simato.

Viską užlygino pūga.
Praslinkus pusvalandžiui apylinkės 

vienodumas pradėjo veikti į berniuką. Jo 
sieloj vis daugiau pradėjo rastis baimės, 
savimi nepasitikėjimo, nes jis taip ilgai
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ėjo; pelkei galo vis dar nebuvo matyti. 
Džimas sustojo, apsidairė, visur ’buvo ramu 
sniegas po senovei tebekrito ir rodėsi, jog 
pradeda temti. Staiga pasigirdo kieno tai 
balsas.

Pradžioje Džimas negalėjo suprasti, 
kas tai būtų, bet pasikartojus kitą kartą, 
jis aiškiai išgirdo žmogaus balsą. Ber
niukas iš karto negalėjo sumesti kame da
lykas ir stovėjo pusnyj it suakmenėjęs, 
bet staiga jo galvoje viskas nušvyto, ir, 
jis grumdamasis su vėju skubėjo pagalbon 
nelaimingajam.

Aplink, kur nepažvelgsi bąlavo snie
gas. Berniukas sutemoje negalėjo aiškiai 
išskirti tos vietos, kur girdėjosi balsas, ir 
užtat jam prisiėjo gerokai paklajoti, kol 
balsas vėl pasikartojo. Už minutės jau 
jis stovėjo prieš sniegu apneštą žmogų, 
kuris pusiau sėdėjo, pusiau gulėjo kokioje 
tai duobėje.

— Man į Kopleją — prašnibždo vos 
girdimu balsu nepažįstamasis — į Koplei- 
fordą. Aš jau keletą valandų čia klaidžioju 
visai nusilpau, gal būt jus....

Nepažįstamasis nutilo netekęs jėgų. 
Jo galva sunkiai nusvyro ant krūtinės. 
Džimas suprato, jog negalima nei minutės 
laukti, ir įkalbinėjo nepažįstamąjį keltis ir 
eiti. Nelaimingasis klausė jo. Iš jo jude
sių matėsi, jog vargšas ne viską begalįs 
suprasti. Nuovargis nusilpnino jam protą. 
Jis manė, kad geriausia būtų gulti į tą baltą 
minkštą patalą, išmiegoti jame, pasilsėti ir 
įgavus naujų jėgų, žengti toliau. Einant 
gi, kojos pynėsi taip, kad Džimui pačiam 
nuvargusiu esant, sunku buvo jį vesti. Bet 
užteko porio įtikinančių Džimo žodžių ir 
nepažįstamasis vėl dėjo visas pastangas 
kelonėn. Nekuriam laikui praėjus, jis pa
klausė skauto.

— Ar tamsta tikrai žinai, kad mes 
keliu einame?

— Be abejonės — atsakė Džimas. 
Bet tuo laiku jį suėmė didžiausia abejonė. 
Pradžioje, jam einant pelke, vėjas pūtė 
tiesiog į veidą, dabar gi pučia iš šono ir 
beveik nugaron. Tai kad jie eina ne keliu, 
Džimas gerai žinojo, nes jie sutikdavo 
kelmus, duobes ir neužpustytus kupstus.

Būdamas tikru skautu Džimas nenu
siminė, bet galvojo, kaip čia iš keblios 

padėties išėjus. Jis pasuko taip, kad vė
jas pūstų tiesiog jam į veidą ir žengė 
energingais žingsniais pusiau nešdamas 
savo nuvargusį draugą, kurio gyvybė, kaip 
manė Džimas, priklausė tik nuo jo. To
limesnė kelionė buvo baisi, vėjas sniegu 
libdė Džimui akis, kojos klimpo pusnynan; 
jėgos jį pradėjo apleisti, o keleivis vis 
labiau ir labiau gulo ant jo peties. Bet 
berniukas sukandęs dantis žengė tolyn ir 
tolyn, bijodamas ir pagalvoti apie nusilpimą.

Džimui tas trumpas laikas virto šim
tamečiu, kol jie priėjo kelią, kurio krypsnio 
ir pats Džimas negalėjo suvokti. Tat ir 
nebuvo taip svarbu. Anksčiau ar vėliau 
tas kelias vis tiek prives prie gyvenamos 
trobos.

Po nekurio laiko švystelėjo prieša
kyj šviesa, Džimas tuoj pasuko prie jos 
ir dešimtį minučių paėjėję, pamatė už ge
ležinių vartų šviečiančius langus.

„Tai pietų pusė p. Mailso dvaro! 
Sušuko jis — Tai mat, aš padariau po
ros mylių vingį į šalį nuo kaimo, kurin 
turėjau vykti — pamanė jis.

Bet tai buvo kliedesys, o ne sveiko 
proto galvojimas. Jis pats vos begalėjo 
pavilkti kojas. Visi jo raumenys tirpo ir 
sopėjo.

Privilkus nepažįstamąjį ligi trobos 
ūdrų, jos atsidarė ir iš trobos išėjo pats 
p. Mailsas, rankoj keletą laiškų nešinas. 
Jis nustebęs žiūrėjo į pūgos apdumtus ke
leivius, apšviestus einančia pro langus 
šviesa. Džimas norėjo pasiaiškinti, bet 
negalėjo: jis būtų iš nuovargio perpuolęs 
jei sargas nebūtų jį sulaikęs.

Ryto metą p. Paulis, Kopleifordo 
draugovės draugininkas, gavo šio turinio 
laišką.

„Gerbiamasis!
Man labai būtų malonu, kad Tamsta 

galėtum atvykti ryt į mane 8 vai. vakaro 
į rengiamąjį Kopleifordo skautams vakarėlį.

Tamstai nereikės apie tar pranešti 
skautams, aš gavau jų sąrašą ir visiems 
pranešiau.

Su pagarba Mailsas Koplejus.“
Perskaitęs tokį netikėtai gautą laiš

kelį, p. Panelis manė, kad taip sau koks juok
darys užsimanė juo pasijuokti. Bet pa
galvojęs persitikrino, kad tai darbas p.
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Mailso, vadinamo skautų „priešininku“.
Gyvendamas , keletą kilometrų nuo 

kaimo, Panelis tesusiėjo vos su keliais 
skautais, iš kurių sužinojo, jog visa drau
govė pasiruošusi iškilmei.

— Turi būt p. Mailsas atsiminė, ko
kios dabar dienos ir užsimanė su visais 
taikintis — tarė Panelis.

Rytą, eidamas kaimu jis visur sutiko 
skautus einančius į vakarą. Visi buvo 
gana linksmi, ginčijosi tarp savęs kalbė
dami, kas galėjo taip greitai perdirbti p. 
Mailso nusistatymus.

Pamatęs ateinančius skatitus, p. Ma
ilsas liepė įvesti juos į didelį valgomąjį 
kambarį, kuriame ant stalo tvanksojo įvai
rūs gardumynai. Šeimininkas patiko juos 
tarpduryj, laikydamas viena ranka auga
lotą vyrą, kita gi, Džimą.

— Taj mano sūnus Bazilis — tarė 
jis rodydamas į nepažįstamąjį.

— A, štai kame dalykas — pamanė 
sau Panelis — sūnus palaidūnas sugrįžo 
už tai gi tėvas mums puotą surengė. Bet 
vis dar neaišku, kodėl senis taip ūmai 
persivertė. Kai visi susėdo už stalo, 
šeimininkas atsikėlė ir prabylo:

— Aš norėčiau dabar tarti keletą žo
džių į jus.

Apie mūsų kivirčius su sūnum nėra 
ko pasakoti, jie pasibaigė laimingai mūsų 
šeimynai. Galiu tik pasakyti, kad po de
šimties metų mano sūnus grįžo vėl prie 
senio tėvo...

Jūs žinote, kokia praeitą naktį buvo 
pūga. Baisi vieta yra durpyne gražią švie
sią dieną, o apie naktį ir kalbos negali 
būti. Mano sūnus įsitikinęs, kad vietos 
jam gerai žinomos, leidosi tiesiog per ją, 
nenorėdamas daryti vingio, ir paklydo. 
Beklaidžiodamas po pusnynus jis nustojo 
jėgų ir Dievas žino, kas būtų su juo atsi
tikę, jei ne šis štai vaikinas nebūtų jo užė
jęs ir parvedęs namo. Dabar jus supran
tate del ko aš jus čia pakviečiau. Neper- 
senai aš į jus labai blogai žiūrėjau, bet 
pasistenkit užmiršti praeitį, ateityj mūsų 
santykiai bus geresni.

O dabar už jūsų draugo Džimo svei
katą išgerkime visi po arbatos stiklinę.

Nėra ko ir minėt, kad visi p. Mailso 
žodžiai buvo sutikti garsiu „valio“.

Tai buvo pradžia draugingų santy
kių tarp seno dvarininko ir jaunų tos 
apylinkės skautų.

Vertė Žvalgas.

Šmėklų namas
Vaizdas iš skautų darbuotės karo 

metu. Tankus miškas, augantis šalyse 
šunkelio, staiga baigėsi nuolaidžių lauku, 
kuriame, kaip akys, žėrėjo keletas mažų 
ežerėlių.

Samas Villet’as, panterų skilties 
skiltininkas sustojo, rodydamas į namus 
stovinčius tarp krūmų kalvos viršuje, 
anoj ežero pusėj.

— Šit ir atėjom! —linksmai sušuko jis.
— Senai jau laikas — pramurmėjo 

Tedas Vizi’s.
— Mano maišelis liko toks sunkus, 

lyg jame dvi dešimti pūdų gulėtų.
— Puikus trobesys — tarė Dudlis, 

augštas drąsus iš pažiūros vaikinas pen
kiolikos metų.—Net man gaila, kad tokį 
gražų vienkiemį vokiečiais apgyvendins.

— Gražų vienkiemį? — nustebęs at
siliepė Lister’is, padžiūvęs juodakis vaiki
nas. Mano manymu ši vieta yra toks 
užkampis, kokio aš dar nesu matęs ir 
kuriame nenorėčiau apsigyventi. Medinis 
tiltas buvo permestas per ežero siaurumą. 
Dusliai suskambėjo jo lentos nuo skautų 
žingsnių. Aplinkui viešpatavo mirtingoji tyla.

Takeliu jie priėjo per apaugusį žolė
mis sodą, prie durų ilgų žemų namų. 
Samas išėmęs iš kišenės raktą atrakino 
duris Visi keturi atsidūrė didelėje 
tuščioje priemenėje, kame kiekvienas gar
sas laukiniu aidu aidėjo ir skambėjo. — 
Pirmučiausiai virtuvę! — tarė Samas da
rydamas šonines duris vedančias į kari- 
dorį. — Štai ir ji! — tęsė jis eidemas į 
didelę žemą virtuvę, kurios grindys buvo 
plytomis išgįstos. — Dudli, atnešk malkų 
ir sukurk ugnį. Tu, Tedai, padėk man iš- 
pokuoti proviziją, o Lister’is tenueinie 
atnešti vandens ir teišplaunie indus. 
Visi ėmėsi pildyti skiltininko įsakymą. 
Kaip bematant krosnyje degė ugnis. Šin- 
kos, dešros, kava ir kiti valgiai stovėjo
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ant didelio virtuvės stalo. Visi rengė sku
biai vakarienę. Samas pasišaukė Dudlį.

— Eiva pažiūrėti del nakvynės. Ka
pitonas Mansfeld’as sakė, būsią kaikuriuo- 
se kambariuose esą lovų.

Jie užlipė viršun, kame buvo taipogi 
tuščia, nejauku ir užmiršta.

Apžvalgę visus kambarius, tiktai vie
ną terado su baldais. Jame stovėjo dvi 
plačios su čiužiniais (šieninkais) lovos.

— Nuostabu, kodėl gi dvi plačios 
lovos viename kambaryje? — nustebęs 
prabilo Samas. — Labai gerai — atsakė 
Dudl’is — visi viename galėsime miegoti.

— Nejaugi tu nenori turėti atskirai 
sau vienas kambario?

— Tik ne šiuose namuos — bai
mingai atsiliepė Dudl’is.

— Bailys gi iš tavęs! Visuomet tau 
vaidenas, visuomet šmėklos — draugin
gai atitarė Samas darydamas langus. 
Susieškojęs šluotą jis iššlavė kambarį, 
pažiūrėjo čiužinius ir, radęs juos drėgnus 
užkūrė ugnį. Malkų buvo užtektinai ir 
ugnis krosnyje ūmai sumirgavo.

Apžiūrėję viską, nulipo žemyn vaka
rieniautų. Penkių mylių kelias nuo Jerneso 
suteikė jiems gero apetito. Mėsa, dešros, 
uogienė ir kiti valgiai, nykte nyko nuo 
stalo. Pavakarieniavus, nuplovus indus, 
Samas išsiėmė didelį planą ir patiesė jį 
ant stalo.

— Tu turi — nustebęs sušuko Tedas.
— Ką turiu?
— Trobesių planą.
— E, tu galva, galva! Kam ir akis 

kaktoj nešioji? Pažiūrėk tik gerai, čia nėra 
jokių matų. Mes turime visą užpildyti, 
nuosekliai išmatavus visus trobesius.

— Taipogi paaiškinti kas del van
dens, ar užteks jo būsimiems gyventojams, 

\ tai Šamai? — Nu, žinoma.
\ Porį valandų pasėdėjo jie virtuvėje 

^varstydami savo tolimesniojo darbo pro
gramą. Devintoj Sam’as pareiškė, jog 
laikas gulti ir visi paėmę antklodes nuėjo 
miegamajin.

Koks tyras oras — pastebėjo Sam’as 
kurstydamas krosnį. — Uždaryk apatinę 
lango dalį, Lister’i, viršus gi telieka at
daras. Aš su tave gulsiu vienon lovon 
Dudl’i, o judu abu kiton.

- Naktis buvo tamsi ir nepaprastai tyli. 
Taip tyli, jog Lister’is iš prigimties vai
kas nervingas, visą laiką mieste gyvenęs, 
nieku būdu negalėjo užmigti. Likusieji jo 
draugai senai miegojo tvirtu miegu. Lis
ter’is taipogi stengėsi užmigti, bet akys jo 
neklausė, miegas bėgo tolyn.

Pagaliau jį pradėjo imti snaudulys, 
tik staiga pasigirdo nuostabus balsas, pa
našus į vaitojimą. Lisker’is pašoko lovoj 
išsyk visai pabudęs.

— Ką gi tu? mieguistai užklausė 
Ted’as.

— N-nežinau,aš ką tai rods girdėjau.
Čia jau visai nepamatuota, ką tai 

išgirdus šokinėti iš lovos lyg bepročiui ir 
trukdyti kitiems miegą — piktai atkirto 
Ted’as.

Lister’is vėl atsigulė. Bematant jis 
pajuto didelį šaltį kambaryje.

Ted’as pradėjo judėti. — Ar nurimsi 
tu kada! — piktai sušuko jis.

— Aš nieko nedarau —
— Kaip tai nedarai. Delko putei į 

pakaušį? — Aš visai nepučiau, čia iš kur 
tai skersvėjis radosi.

Tedas pakilęs apsižvalgė. — Iš kur 
čia gali rastis skersvėjis? Jokio vėjo nėr. 
Kaikuriam laikui praslinkus Lister’is bal
siai sušuko: — skersvėjis didinasi, reikia 
surast iš kur pučia! —

— Gana plepėt, migkit — pasigirdo 
iš kitos lovos Sam’o balsas. —

Klausyk, Sam’ai, Čia kas tai nepa
prasta. į mus pučia šaltas vėjas, kas be
daryti? — maldaujančiai prašneko Listens.

— Uždarykit langą — atsiliepė skil- 
tininkas.

- Čia visai ne iš lango.
— Tai stogas pralūžo ar ką? — pa

šiepė Sam’as. — Aš ką tai girdėjau...
Bet Lister’is neklausė. Jis sėdėdamas 

lovoje žiūrėjo ištempęs akis į ugnį.
— Žiūrėkit, ugnis gęsta, ugnis! — 

Ugnis gęsta? Negali būt!
Dabar visi keturi galutinai pabudo.
— Ir iš tikrųjų— atsiliepė Samas.
Prieš jų akis, šviesiai deganti kros

nis pradėjo juoduoti ir gęsti; rodėsi lyg 
kas vandenį iš viršaus piltų. Tačiau jokio 
čirškėjimo nebuvo girdėti. Pilnoje tyloj 
skaisčiai raudoni nuodėguliai virto juo-
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dais — užgeso; žarijos išblėso ir kamba
ry pasidarė tamsu.

». Lister’io nervai neišturėjo ir jis rėk
damas iššoko iš lovos. Vos tik jo kojos 
dasilitėjo žemės, Sam’as uždegė savo 
elektros lemputę. Skaisčiai balta šviesa 
apšvietė kambarį, bet niekur nieko ypa
tinga nesimatė..

— Čia kas tai yr! — piktai prabilo 
Sam’as.

— Velniai dūksta — mėgino juokuoti 
Dudl’is. Nors ir jo dantys iš baimės bar
škėjo. Samas norėjo įpūsti krosnyje ugnį, 
bet veltui! Nuodėguliai buvo visai užgesę.

— Nedurniuok — kreipėsi į Lister’į. 
Kas nors gąsdina mus, bet vis dėlto mes 
neturime proto nustoti.

Tarydamas tai jis, išėmęs degtukus 
užžiebė žvakę. Paskui jam šiaip taip pa
sisekė ir ugnį atnaujinti.

Krosnis vėl pradėjo gražiai liepsnoti. 
. Tada Samas pradėjo tirti kambarį. Bet 

tai nieko negelbėjo. Vaikai nieko nerado, 
kas būtų galėjęs jiems viską išaiškinti. 
Nieko nepešę jie vėl atsigulė, tik šį kartą 
jau žvakės negesino. Praėjo pusvalandis. 
Staiga ugnis krosnyj pradėjo vėl gęsti, 

i žarijos juoduoti. Per keletą sekundų 
prieš jų akis krosnis visai užmirė.

Samas sušukęs, šoko nuo lovos prie 
krosnies. Kiti trys nusekė paskui jį 
Tuo pat laiku užgeso žvakė ir neperma
tomoj tomsumoje pasigirdo gilūs vatoji- 
mai, nuo kurių juose net kraujas gyslose 
sustingo. Tai buvo jau perdaug! Net 
Šamo dirksniai nebeišlaikė. Kaip vienas 
žmogus, visi keturi metėsi prie durų. 
Sustojo jie tik tuomet, kai atsidūrė apa
čioj — virtuvėje.

Atėjus rytui jie atrodė be galo nu
vargę, bet šviesi saulutė grąžino jiems 
vyriškumą; o šaltas apsitrinimas ir karšta 
kava — atvedė juos į linksmą, pirmy
kštį stovį.

— Pirm visa ko mes privalome iš
tirti kambarį — tarė Samas. — Aš netikiu 
į šmėklas, o labiausia į tas, kurios gesi
na ugnį ir šaldo mus savo vėju! Aš 
žinau, kas nors čia mus gąsdina. Reikia 
kaip galima greičiau išaiškinti šiuos šposus.

Praėjo dvi valandi jų nuoširdaus 
darbo, kas nė prie ko neprivedė. Kam

barys išrodė labai paprastu. Kiek jie 
nebeldė į sienas, visur balsas nerodė tuš
tumos. Krosnis irgi nieko ypatinga ne
turėjo savyj, grindys taipogi. Nustebinti 
tuo apsireiškimu skautai ėmėsi darbo. 
Matavo daržines, svirnus ir kitus trobe
sius. Mat, valdžia norėjo paversti Vald- 
garten’ą į vokiečių belaisvių stovyklą, o 
panterų skilčiai liepė išmatuoti visus 
trobesius.

Vakarieniaujant buvo nutarta pralei
sti naktį nepaprastame kambaryj. Du 
žadėjo miegoti, du budėti. Prieš gulsiant 
Samas išvedžiojo eilę šniūrelių pasie
niais: visi jie buvo tvirtai suraišioti ir 
aplipyti vašku. ‘

Ligi pusės pirmos viskas ėjo gerai. 
O paskui, kaip ir praeitą naktį, ugnis 
krosnyje užgeso, pradėjo pūsti šaltas le
dinis vėjas; užputę žvakę, ir nežmoni
škai baisus rėksmas nuaidėjo per tuš
čius namus.

To buvo gana. Visi keturi drąsūs 
Skautai su didžiausia išgąstim bėgo vir
tuvėn, kame juos antras rytas užtiko nu
vargusius, neišsimiegojusius, nelaimingus.

— Ne, taip negali būt — nuliūdusiai 
prabilo Sam’as bepusryčiaujant — nežinau 
kas ir bedarą. Išgirdęs tai Lister’is pa
kėlė galvą. Jis buvo baltas, lyg dro
bė, o akys per tas dienas jam dar la- 
iabiau įdubo.

— Jūs kaip sau norit, aš rimtai 
nesutinku daugiau šiame prakeiktam na
me miegot —pareiškė jis.

— Aš taipogi — patvirtimo Ted’as 
Vizi’s. Sam’as sėdėjo paniuręs, trindamas 
delne duonos kamuoliuką.

— Nieko nepaveiksi — pamažu pra
bilo jis.

— Mes nemigę dirbti negalėsim. 
Žinot ką? Daržinėje aš esu matęs seną 
palapinę. Mes pastatysim ją ant kal
vos ir, manau, jog tie „šposininkai“ mūsų 
nekardys (nekliudys). Visi tatai užgirdę 
nudžiugo. Už valandos jau bąlavo kal
vos viršuje palapinė. Temstant vaikai 
nugabeno ten antklodes ir kitus rakandus.

Šiąnakt jie jau miegojo gerai, o 
ryto metu atsikėlė linksmus ir energingi.

Vertė Vargų Ainis.
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Iš L. G. ir Sporto Fed.
Šiaulių „Vytauto“ skyriaus darbuotės. 
Šiaulių XIII-je ir XIV skautų draugovėse 
yra įsteigta sporto federacijos sekcija. 
Kaune įregistruota „Vytauto“skyriaus vardu. 
Iš skyriaus darbuotės galima pažymėti 
padarytas rudens metu lengvosios otletikos 
rungtynes. Nors rezultatai buvo silpni, 
bet vis dėlto žingsnis padaryta pirmyn.

Dabartiniu laiku eina švedų gimnas
tikos užsiėmimai du sykiu savaitėje. Juos 
atlieka kaip vaikinai taip ir merginos. Visi 
sportininkai su nekantrumu laukia pava
sario, kad greičiau pradėjus lengvosios 
atletikos treniruotę. S. P. T.

Skautų kronika:
— Šiaulių Skautų Vytauto (XIII) 

draugovėje vasario mėn. iš viso 40 skautų.
Dvi skilti uoliai rengiasi prie kvoti

mų į II laipsnį. Daro skilties užsiėmimus, 
iškylas už miesto, praktikos darbus ir t. t.

Kitos trys skiltys sugrupuotos ir ne
trukus pradės rengtis į III laipsnį. Greitu 
laiku manoma padaryti tarpe skilčių 
konkursus (mazgų rišimas, signalizavi
mas ir t. t.).

— Gimn. mokytoja p-lė O. Petrau
skaitė skautams rengia mandagumo 
paskaitas.

— 1923 m. vasario 3 d. Šiauliuose 
XIII ir XIV draugovės surengė gimnazijos 
salėje šeimyninį vakarų. Svečių atsilankė 
nemažai. Vakaras pradėtas punktualiai. 
Buvo vaidinama: „Pergalė“, vieno veik
smo vaizdelis iš skautų gyvenimo ir 
„Šapnagietis Karalius“ 2 veiksmų kome
dija kun. VI. Mažonies.

Vaidinimui pasibaigus buvo mergai
čių XIV draugovės piramidės, kurios pa
darė nemažų įspūdį publikai. Vakaras 
baigėsi 12 vai. vak. Buvęs.

— Rudenį pradėtieji skilbininkų kur
sai buvo pertraukti dėliai buto stokos. 
Dabar gi visomis pajėgomis štabas žada 
tęsti pradėtųjį darbų.

Spausdinta Biržų spaustuvėje. '

8


	1923-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0001
	1923-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0002
	1923-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0003
	1923-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0004
	1923-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0005
	1923-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0006
	1923-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0007
	1923-Nr01-SKAUTU-AIDAS_0008

