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Redakcija ir administracija:
KAUNAS, Nepriklausomybės 

a. 4. Telef. 40-71. Lietuvos skautų ir skaučių laikraštis
Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d.

Leidėjas Redakcija rankraščių nesaugo ir už skelbimų turinį neatsako.
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA »•

Kaštuoja: visiems — 4,50 lt. 
(metams) skautams —3,50 lt. 

pask. nr. — 40 et.

Redaktorius
ANTANAS SAULAITIS

4 (163) nr. Kaunas, 1936 m. balandžio mėn. XIV metai.

Naujas Skautų Aido konkursas
SKAUTIŠKASIS GYVENIMAS.

Tokia tema Skautų Aidas ruošia konkursą savo skaity
tojams foto mėgėjams. Skautiškasis gyvenimas be galo įdomus 
ir gražus. Dėl to ši tema tokia plati, kad kiekvienas Skautų 
Aido skaitytojas, kuris fotografuoja, galės šiame konkurse da
lyvauti. Ką fotografuoti šiam konkursui? Į šitokį klausimą 
tiksliau atsakyti būtų labai sunku, nes tema be galo plati. Fo
tografuokite viską, kas atvaizduoja skautų gyvenimą ir jų vei
kimą. Kur nepasidairysite — kambary ar ore — visur rasite 
dešimtis motyvų, tinkančių šiai temai atvaizduoti. Kambary 
skilties ar draugovės užsiėmimai, darbai, žaidimai, vaidini
mėliai, konkursai, skautų išdirbiniai, skautiškų buklų įrengimas 
ir kt. teikia daugybę puikių motyvų. Ore jų dar daugiau — 
iškylos, žaidimai ir gražusis, įvairusis stovyklų gyvenimas! 
Svarbu tik viena, kad nuotraukose skautiškasis gyvenimas ir 
veikimas būtų atvaizduotas natūraliai, toks, koks iš tikrųjų 
yra. Laikas nuo laiko Skautų Aide duosime smulkesnių nu
rodymų ką ir kaip fotografuoti šiam konkursui, tačiau darbą 
pradedame tuojau, laikydamiesi šių sąlygų:

1. Konkurse gali dalyvauti visi Skautų Aido skaitytojai, 
vis vien, ar jie yra prenumeratoriai arba skaito laikraštį pirk
dami paskirais numeriais. Negali dalyvauti tik redakcijos nariai.

2. Nuotraukų skaičius neaprėžtas, t. y. kiekvienas gali 
siųsti tiek, kiek nori.

3. Galima siųsti įvairaus formato kopijas arba padidi
nimus iki 18X24 cm. Siunčiant padidintą nuotrauką reikia pri
dėti ir originalaus didumo kopija.

4. Nuotraukos gali būti prilipdytos prie kartono arba 
palaidos, tik netonuotos (nespalvotos).

5. Kiekvienos nuotraukos antroje pusėje turi būti pažy
mėti šie daviniai: a) autoriaus slapyvardė ir konkursui nuo
traukų skaičius, b) nuotraukos pavadinimas, t. y. kas joje at
vaizduota, c) objektyvo pavadinimas, d) negatyvinės medžiagos 
pavadinimas. Pavyzdžiui: Ramutis 5. Mūsų virėjai darbe. Objek
tyvas Agfa-Appotar, Filmą „Selochrome“.

6. Visas nuotraukas reikia sudėti į voką, kurį užadre- 
suoti šiaip: „Skautų Aidas (foto konkursui), Kaunas, Nepri
klausomybės aikštė 4". Į šį voką įdėti kitą voką, ant kurio 5 
punkte nurodytu būdu pažymėti savo slapyvardę, pav., „Ramu
tis 5", ir prilipdyti konkurse dalyvauti kuponėlį (žiūr. sąlygų 
13 punktą), Į šį antrąjį voką reikia įdėti raštelį, kuriame turi 
būti pažymėta autoriaus slapyvardė, tikroji pavardė, vardas 
ir adresas.

7. Nuotraukoms išsiųsti paskutinis terminas — 1936.X.15.

Foto konkursą laimėsi, jei 
vartosi gerą negatyvinę medžiagą.

Ar žinai, kad 1934 m. Skautų Aido foto konkurse 
„Lietuvių žemė — lietuvių buitis" visas premijas, 
išskyrus antrąją, laimėjo tie, kurie naudojo 

AGFOS NEGATYVINĘ MEDŽIAGĄ 
Konkurso nuotraukoms vartokite „Irochrom" arba 

„Inpau“ pavadinimo filmas ar plokšteles.
Reikalaukite visose foto krautuvėse. 
Atstovas Lietuvai: O. Vitkopas, Kaunas, Duonelaičio g. 7. 

Tie vokai, kurie turės vietinio pašto, t. y. to, iš kurio nuo
traukos išsiųstos, nurodytos datos antspaudą, bus laikomi iš
siųsti laiku.

8. Už geriausias nuotraukas skiriama 12 premijų. Vieno 
autoriaus bus premijuota tik viena nuotrauka. Be to, Skautų 
Aidas stengsis įsigyti ir nepremijuotas, bet laikrašty ar kituose 
skautiškuose leidiniuose spausdinti tinkamas nuotraukas.

9. Nuotraukoms įvertinti bus sudaryta jury komisija, ku
rios sprendimas galutinis.

10. Premijuotos nuotraukos lieka autoriaus nuosavybė, 
bet jų išimtiną reprodukavimo teisę pasilaiko Skautų Aido 
redakcija.

11. Nepremijuotos nuotraukos bus grąžintos autoriams, 
jei bus įdėta tam reikalui pašto, ženklų. Ženklų neįdėjus nuo
traukos paliks redakcijoje ir ji neima už jas atsakomybės.

12. Kuponėliai dalyvauti šiame konkurse (žiūr. 6 punktą) 
bus spausdinami Skautų Aide maždaug kas antrame numery.

13. Konkurso laimėtojams skiriamos šios dovanos:
I premija — didinamasis aparatas.
Ją skiria Lietuvos foto mėgėjų draugija.
II premija — 50 litų pinigais.
Skiria Skautų Aido redakcija.
III premija — 30 litų pinigais.
Skiria brolijos vyriausios vadijos užsienių skyrius.
IV premija — 20 lt. pinigais.
Skiria Skautų Aido skyrius „Fotografuoti gali kiekvienas".
V premija — 15 litų pinigais.
Skiria brolijos vyriausios vadijos nariai foto mėgėjai.
VI—VII premija — knyga „Fotografuoti gali kiekvienas“. 
VIII—X premija — knyga „Skautybė berniukams“.
XI—XII premija — Skautų Aido prenumerata 1937 metams.
VI—XII premijas skiria Skautų Aido redakcija.

Baigėm konkursą—Pas Mus Įdomu
Š. m. pradžioje paskelbtą savo vietų aprašymų konkursą 

pas mus įdomu baigėm. Skautų Aido redaktorius buvo pa
kvietęs teisėjų komisiją atsiųstiems rašiniams įvertinti. Komi
sija buvo tokia: pirmininkas — sktn. K. Laucius, nariai — vyr. 
sktn. E. Barščiauskaitė ir.vyr.. sktn. K. Palčiauskas. x

Komisija, peržiūrėjusi visą gautą medžiagą ir išrinkusi ge
riausius rašinius, nutarė premijas paskirstyti taip:

a) Mūsų Šefo Antano Smetonos knygą Pasakyta Parašyta 
paskirti Pov. Vilkui (Viekšniuose) už rašinį Didieji Kamajai;

b) Lordo Baden-Powellio knygą Skautybė Berniukams ir 
Skautų Aido pren. 1936 m. — Vyt. Zaulėvičiui už rašinį Pasaka 
iš Nevėžio krantų;

c) Lordo Baden-Powellio knygą Skautybė Berniukams ir 
Skautybės pren. 1936 m. — Jurgiui Strakšiui (Palangoje) už ra
šinį Palanga ir jos įžymybės;

d) Skautų Aido pren. 1936 m. — K. Dragūnui (Mažeikiuo
se) už rašinį Papilė;

e) Skautybės pren. 1936 m. — A. Žutautui (Telšiuose) už 
rašinį Žemaitija.

Redakcija prašo konkurso laimėtojus ligi š. m. geg. m. 1 d. 
atsiųsti savo fotografijas ir pranešti gyv. vietos adresą. Po to 
bus įteiktos premijos.
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Piešė dail. V. Kosciuška.

džiaugsmas
Mes ištiesėm. skautai, rankas, 
Tau savąją širdį atvėrėm, 
Kurs vaikščiojai skausmo kelius, 
Kurs miręs šiąnakt atsikėlei.

Vėl aušta nubudę rytai, 
vėl žiūrime saulės i toli...
ir rytas čia naujas, ne tas — 
ir mes čia nauji atsistoję.

Mūsų Vilniaus klišė.

Kas buvo — praėjo, negrįš ...
Daug paukščių negrįžta išskridę. 
o mums gal kalte neskaitys, 
kad vaikščiojom amžinu žydu ...

Mes buvom klajūnais, lyg tie, 
kur verkė raudas Jeremijo, 
netekus savųjų namų.
netekę sodybos tėvynėj...

Mes turim sodybą, o džiaugsmui sugrįžt, 

budėdami jo susilaukėm ...
Dėkojame Tau, Kurs davei 
Velykų ši didelį džiaugsmą!

Paul. Žiburėlis.

VjdLykos
Rodos, linksmiausia visų metų šven

tė yra Velykos!
Velykos yra pa vasario šventė. Apie 

Velykas dienos jau ilgesnės, saulutė vis 
aukščiau pakyla ir nuo jos spindulių klo
jęs žemę sniegas ir ledai tirpsta. Pava
saris neša su savimi vietoj žiemos šal- i 
eių — šilimą, vietoj ūkanotų trumpų die- ; 
nu — ilgas saulėtas dienas. Dėl to kiek
vienas laukia pavasario ir džiaugiasi 
jam atėjus.

Velykos švenčiamos neatsitiktinai par 
vasarį. Tarp Velykų ir pavasario yra 
simboliškas ryšys.

Velykos yra mirties nugalėjimo šūkis. 
Dėl to, jos ir yra vadinamos Prisikėlimo 
šventė.

Pavasaris, tai laikas, kada „prisikelia”, 
atgj’ja gamta, o su jos atgyjimu atgyja 
ir mūsų skautiškas darbas. Jei žiemą 
palyginti su mirtimi, tai pavasaris yra 
tos mirties nugalėjimo laikas. Šiuo at
veju, tarp Velykų ir pavasario yra dide
lis panašumas.

Krikščionims Velykos primena pa
grindinį krikščionybės dėsnį. Velykų 
šventės yra didžiausias tikybinis triumfas. 
Prieš 19 šimtų metų Jėzus Kristus nuga
lėjo mirtį, kėlės iš numirusių ir tuo pa
tvirtino dieviškąjį mokslą. Ir tas didis 
triumfas kartojasi kasmet. Kasmet Ve
lykos yra didžiausia tikybinė šventė.

Su Kristaus Prisikėlimo švente pra
dedame atnaujinta nuotaika gyventi. 
Didysis triumfas dar labiau patraukia 
mūsų širdis į Dievą ir tvirčiau ragina 
vykdyti Jo šventą valią kasdieniniame 

gyvenime.
Ateina pavasaris, ir naujo gyvenimo 

garsai pasiekia, mūsų skautiškas sielas. 
Šis garsas neša mums naujų jėgų, naujos 
vilties mūsų ateinantiems pavasario ir 
vasaros darbams. Pavasario mes lau
kiame su dideliu rytojaus pasitikėjimu, 
kasdieniniai rūpesčiai atrodo lengviau pa
keliami. Atrodo, mes lyg atgyjame drau
ge su gamta .

Skautai, kurių siela kupina kūrybos 
pajėgų, ypač gyvai jaučia pavasario gam
tos atgijimą. Nuo dabar prasideda veik
liausias skautiškas gyvenimas. Štai tuoj 
iškylos, vėliau stovyklos, kelionės ir t. t.

Dėl to, skautams Velykos yra mėgia
miausia šventė. Šioji šventė jiems reiš
kia. triumfą tos galios, kurią mes simbo- 
lizuojamės, būtent: gyvybės gyvenimo, 
kūrybinės galios.

Mes, švęsdami Velykas, turim nešti 
geresnį, tobulesnį gyvenimą ir darbą. 
Kiekvienas skautas turi likti tobulesnis, 
pavyzdingesnis, kaip ligi šiol kad buvo.

P. Knablis.
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uuuDirruwoiiio apie vyi. onsuiM
Šiame paveiksle matome naująjį Ang

lijos karalių Edvardą VIII su skautybės 
kūrėju lordu Baden-Powelliu. Dabartinis 
Anglijos karalius yra skautas! Tikras 
skautas, davęs įžodį, stovyklavęs, aktyvus 
skautų judėjimo narys, dėvįs uniformą 
ir t. t.

Karalius Edvardas VIII gimė 1894 m. 
birželio m. 23 d. Jis, būdamas Valijos prin
cu, 1919 m. tapo Valijos skautų šefu. Nuo 
to laiko ne tik labai rūpinosi Valijos skau
tų gerove, bet labai aktyviai iš viso daly
vavo skautybės judėjime. Jis dažnai daly
vaudavo Anglijos ir kitų kraštų didelėse 
skautų šventėse, stovyklose. Kai kada ten 
atstovaudavo patį Anglijos karalių Jurgį V. 
Anglijos skautų tautinėje stovykloje 1924 
m. Wembley jis stovyklavo. Taip pat jis 
stovyklavo III-oje viso pasaulio skautų 
jamboree 1929 m. Anglijoje. Kai Amerikos 
skautai, atsidėkodami nežinomam Anglijos 
skautui, savo skautišku geru darbeliu da
vusiam Amerikos skautybei pradžią, per 
Amerikos ambasadorių įteikė Gilwellio 
parke bronzinį bizoną, šią dovaną priėmė 
dabartinis Anglijos karalius!

Iš viso Edvardas VIII yra didelis skau
tas, gerai suprantąs ir labai remias skau
tybės judėjimą.

VYRESNIŲ SKAUČIŲ PARUOŠIMAS.Kiekviena mergaitė, pasiekusi 17 metų amžiaus, gali stoti į vyresniųjų skaučių eiles. Vyresnių skaučių skiltis, kuri paprastai susideda iš 6 arba 8 mergaičių, gali būti prijungta prie skaučių dr-vės, bet tokiu atveju jai leidžiama savaip ruoštis ir lavintis.Bet vyresnių skaučių skiltys ir dr-vės gali būti ir skyrium registruojamos.Vyresnės jūros skautės yra skautybėje naujas elementas, nes jungia jūros dvasią su skaučių dvasia. Vyresnių jūros skaučių skiltys skirtos a) toms, kurios turi artimų santykių su jūra keliaujančiais žmonėmis ir b) toms, kurias jūros romantika ypatingai patraukia..
SPECIALŪS DALYKAI.Vyresnių skaučių dr-vės tikslai turėtų būti:1) įvairumas,2) individualus paruošimas,3) praktiškas tarnavimas kitiems (šalia teoretiško paruošimo) .Kiekviena vyresnių skaučių skiltis turėtų imtis viešų pareigų, pav.:teikti pirmąją pagalbą,dirbti vaikų sveikatos centruose,dirbti ligoninėse bei prieglaudose,dirbti žaidimų aikštėse bei vaikų darželiuose,susirašinėti su paskiromis skautėmis bei invalidais.Vyresnių skaučių dr-vės darbas panašus į paprastos skaučių dr-vės darbą; vyresnės skautės taip pat laiko egzaminus į savo patyrimo laipsnius, bet specialybių ženklams įgyti reikalaujama žymiai daugiau žinių.Vyresnės skautės gali įsigyti ir specialybių, pav.:architektės, meno mėgėjos, knygų rišėjos, aklųjų šrifto spausdintojos, stovyklautojos, dainininkės, telegrafistės, siuvėjos, pirmosios pagalbos teikėjos, liaudies šokių šokėjos, melžėjos, skribėlių dirbėjos, muzikės, auklės, gelbėtojos, signalizuotojos, audėjos, žaislų dirbėjos, vyr. skaučių instruktorės, siuvinėtojos, visuomenininkės, šeimininkės, namų prižiūrėtojos, namų ruošėjos, vertėjos, mezgėjos, odos darbų dirbėjos, vietos žinovės, jūrininkės, chorvedės, automobilistės, gamtos mėgėjos, žaidėjos, liaudies sveikatos žinovės, rašytojos, čiuožėjos, taupytojos, pasaulio draugės ir t. t.Vyresnė skautė, kuri nėra buvusi paprasta skaute, gali taip pa.t įsigyti skaučių specialybių. Įsigijusi abu tos pačios 

specialybės ženklus, vyr. skautė nešioja tiktai vyr. sk. spec, ženklą.Šiais trimis atvejais vyr. skautė gali įsigyti prekybininkės specialybės ženklą:’a) dirbusi 1 metus įstaigoj (už algą) ir jos viršininkui ją rekomendavus;b) gavusi technikos arba prekybos mokyklos liudijimą;3) laisvu noru dirbusi įstaigoj vienerius metus ne mažiau ■kaip 36 vai. per savaitę ir viršininkui ją rekomendavus.Prekybininkės specialybės ženklą vyresnė skautė gali įsigyti išbuvus dr-vėje ne mažiau kaip 6 mėn.Vyresnė skautė gali įsigyti namų ruošos specialybę, jeigu jos namiškiai ir dr-kė įsitikino, kad ji per ištisus metus sąžiningai rūpinosi savo namais.
VYRESNIŲ SKAUČIŲ BŪRELIAI MOKYKLOSE.Kodėl vien tiktai berniukai gali turėti būrelius savo mokyklose ir smagiai leisti laiką? Man visuomet atrodydavo, kad tai neteisinga mergaičių atžvilgiu: ir jos turi teisę reikalauti, kad jomis būtų daugiau rūpintasi kaip iki šiol. Šį uždavinį atlikti apsiėmė skautybės judėjimais, įkurdamas vyr. skaučių dr-ves mokyklose, kuriose mergaitės mokomos visų tų dalykų, kurie būsimai vadovei žinotini. Tokiu būdu jos, išėjusios iš mokyklos, randa tikslą gyventi ir patiria tą džiaugsmą, kurį teikia tarnavimas kitiems.

PRIEŽASTIS.Žmonės dažnai sakydavo: „Kokiems tikslams reikalingos vyr. skaučių dr-vės mokyklose? Ar mergaitės negali išmokti viso kas reikalinga paprastose dr-vėse?” Taip, bet nepakanka žinoti, ką skautės veikia, reikia taip pat ir įsigilinti į įvairiausių egzaminų, įsakymų bei pamokymų prasmę ir svarbiausia suprasti, kodėl skautiškas auklėjimas labai reikalingas neturtingosioms mergaitėms. Vyr. skautė turi žinoti, kad daug gyvybių žūsta be reikalo, kad įvairūs vargai galėtų būti pašalinti ir žmonių gerovė bei darbo pajėgumas padidinti, jeigu į šiuos dalykus būtų žiūrima kaip į visos tautos bei kiekvieno atskiro žmogaus reikalus. Vyresnė skautė turi įsisąmoninti, kad skautybė yra nepaprastai rimtas žaidimas ir galinga priemonė tautos gerovei kelti. Atsiduodama, tokiems kilniems uždaviniams, vyr. skautė jausis pati laiminga, nes žinos, kad tarnaudama žmonėms ji pildo Dievo įsakymus labai žmonišku ir praktišku būdu. Tai nėra menkniekis: labai nepaprasta ir didinga, kad mergaitė gali tarnauti savo krašto labui. Duok, Dieve, kad kiekviena tai gerai suprastų.Iš knygos Girl Guiding išvertė O. Lichtenšteinaitė.
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SV.
JURGIS

Vieną gražiausių ir brangiausių skau
tams švenčių, Šv. Jurgio dieną viso pa
saulio skautai su didžiausiomis iškilmėmis 
minime savo Patrono, gyvenimo kelyje pa- 
sitaikusių audrų Nugalėtojo, riterišką gy
venimą ir semiamės sau jėgų iš jo skais
čios sielos ir darbų kovai su silpnybėmis. 
Tą dieną ypatingai giliai prisimename 
skautizmo posakį: AUK Į VIRŠŲ, KAIP 
GALINGAS ĄŽUOLAS, O NESILENK 
ŽEMYN, KAIP VERKŠLENĄS GLUOS
NIS,... NAIKINK PIKTĄ PASAULYJE, 
O PIRMIAUSIA PAČIAM SAVY.

Balandžio m. 23 d. yra mūsų Patrono 
Šv. JURGIO mirties diena.

Šv. Jurgis, aukšto laipsnio karys iš 
Kapadokijos (Mažojoj Azijoj), ciesoriaus 
Diokletijono krikščionių persekiojimo me
tu nužudytas apie 303 m., o „Visu Metu 
Gyvenimai Szventuju“, n d. knygose pa
žymėta, kad buvo nukirsdintas 290 m. ge
gužės mėn. 7 d. Palestinoje, Diospolio m. 
Padavimai apie Šv. Jurgio gyvenimą yra 
taip migloti. Tačiau yra žinių, kad Šven
tasis jau buvo garbinamas 367 m.: Grai
kijoje buvo statomos jo vardo bažnyčios, 
raštuose minimas kaipo krikščionybės 
kankinys. VI amž. Prancūzijoj, Cicilijoj 
ir Italijoj Šv. Jurgio vardu buvo daug 
vienuolynų. Jau VIII amž. Šv. Jurgis bu
vo garbinamas kaipo karių ir turistų glo
bėjas, ypač garbino kelionės į Šventąją

Charakteris
Apie žmogaus charakterį sprendžiame 

iš jo poelgių. Charakterį pripažįstame to
kiam asmeniui, kuris visada pastoviai lai
kosi tam tikrų principų, nežiūrėdamas to, 
kad kartais pasitaiko sutikti ir kliūčių.

Žmogaus charakteris yra glaudžiai su
sijęs su jo valia. Žmogaus valia pasi
reiškia tuo, kad žmogus nutaręs ką nu
veikti, ar tai ką padaryti, to nutarimo ne
užmiršta ir įstengia jį įvykdyti. Didelės 
reikšmės turi charakterio sudarymui žmo
gaus jausmai, kaip glaudžiai susiję su 
žmogaus troškimais bei nusistatymu.

Jeigu kas, pavyzdžiui, turi gyvai iš
ugdytus visuomeninius jausmus, tai ir jo 
valia bus panaudota artimo labui. O stipri 
valia ir gerai išplėtota jausmų sfera yra 
naudingi dalykai formuojant moralinį 
žmogaus charakterį.

Aukščiau išvardyti dalykai dar neapi
būdina visų pagrindinių tikro charakte
rio dalykų. Žmogus su charakteriu negali 
būti be sąvokos. Jausmai ir troškimai su
daro tam tikrą energiją, kurią žmogus 
privalo suvaldyti ir įduoti pastovią kryp
tį. Tam, žinoma, yra reikalingas protas, 
kuris ypač reikalingas darant sprendimą, 
nagrinėjant to sprendimo motyvus, o ga
liausiai — ir vykdant, siekiant tikslo.

Iš žmogaus su tikru moraliniu charak
teriu reikalaujame, kad elgtųsi pagal tam 
tikrus, žinoma, visuomenės labui nustaty

Žemę ir Kryžiaus karų maldininkai. XII 
amž. Anglijos karalius Ričardas Siūtašir- 
dis savo kariuomenę Kryžiaus karuose 
buvo pavedęs ypatingai Šventojo globai. 
Viduramžių pabaigoje Šv. Jurgis mini
mas kaipo artistų globėjas.

XIV amž. atsirado įvairūs pasakojimai, 
kad Šventasis užmušė devyngalvį smaką 
ir išgelbėjo karalaitę iš mirties nagų. 
Vieni rašo, kad tai buvę Lidijoj, kiti Ka- 
padokijoj, treti Sirijoj.

Lietuvoje Šv. Jurgis mėgiamas Šven
tasis, tur būt, dėl to, kad paveiksluose pie
šiamas raitas, o lietuviai iš seno mylėjo 
arklius, kad Lietuvos herbas — baltas vy
tis raudoname dugne yra raitas karys, kad 
Lietuva baltojo žirgo šalis. Pažymėtina, 
kad Vilnius ir Kaunas turi senas Šv. Jur
gio bažnyčias ir tos bažnyčios tarnauja 
dvasinėms seminarijoms. Kauno Šv. Jur
gio bažnyčia statyta 1471 m. etmono Šan- 
dzivaičio.

tus principus, pagrįstus jausmais, atrem
tais į išmintį.

Turime įsidėmėti, kad taip suprastas 
charakteris yra tikra tobulybė, į kurią 
žmogus gali tiktai artintis, bet jos nieka
da nepasiekdamas. „Pilnas“, „tikras“ cha
rakteris kiekvienam žmogui turi būti jo 
„idealas“.

Žmogaus charakteris yra viena žmo
gaus prigimties sudėtinių dalių. Be cha
rakterio žmogaus konstrukcijoje išsiugdo 
daugelis kitų dalykų arba, kaip psicholo
gai vadina, „dispozicijų“. Pakalbėsime apie 
tas, kurios yra arčiausiai susijusios su 
charakteriu.

Pirma tokia dispozicija yra tempera
mentas. Seniau temperamentai buvo skir
stomi į keturias rūšis: sangvininis, chole- 
rinis, melancholinis ir flegmatinis. Vokie
čių psichiatras Kretschmer skirsto žmo
nes pagal jų temperamentą į ciklotimikus 
ir į schizotimikus.

Ciklotimikai — draugingi žmonės, len
gvai ir noriai įeiną į kontaktą su kitais 
žmonėmis, dažnai linksmi, pakelta nuo
taika, kupini pasiryžimo, bet taip pat 
lengvai ir greitai įkrenta į depresiją, nu
liūdimą ir apatiją.

Schizotimikai — žmonės labiau užsi
darę savy, linkę į vienumą, bendrauja tik 
su gerai žinomu artimu žmogumi. Dažnai 
būna šalti, sausi ir abejingi.

Kretschmar'as pastebėjo įdomų daly
ką, būtent, kad ciklotimikai ir schilotimi- 
kai turi ir tam tikrą, skirtingą kūno su
dėtį.

Ciklotimišką temperamentą dažniausiai 
turi asmens, pilni, turintieji apskritus kū
no bruožus, palinkę tukti. Žmonės, dau
giau pailgi, subjurusios formos, priklauso 
schizotimiškam tipui.

Žinoma, reikia atsiminti, jog gali būti 
ir išimčių.

BŪDAS CHARAKTERIUI PAŽINTI.
Pažinimas, kurio charakterio yra žmo

gus, ne tik kad įdomus dalykas, bet kar
tu ir praktiškas.

Visuomenė yra užinteresuota, kad vi
sos jos tarpe esamos svarbesnės vietos bū
tų užimtos pozityvaus charakterio asme
nų. Teisėjas, mokytojas, šiaip koks valdi
ninkas savo uždavinius tik tada gerai at
liks, kai jam nepritruks atsakingos cha
rakterio jėgos.

Jau nuo seno yra nagrinėjami būdai 
žmogaus charakteriui pažinti.

Žmogaus elgesių stebėjimas yra ge
riausias būdas pažinti jo charakterį, bet 
tai tęsiasi ilgą laiką ir todėl kartais ne
gali būti praktiškai pritaikytas. Labai daž
nai būna reikalas pažinti tikrą žmogaus 
charakterį tada, kai jis vienu kitu savo 
poelgiu nori jį užslėpti ir kitus suklaidinti. 
Taip pat žmogus būna taip išauklėtas, jog 
sprendžiant iš jo paviršutinių poelgių apie 
jo charakterį, jis mums pasirodys visai 
kitoks, kaip kad jis iš tikro yra.

Būdo, pagal kurį mes galėtumėm pil
nai pažinti žmogaus charakterį, neturime 
ir vargu ar kada turėsime. Vis tik yra šio
kių tokių priemonių, kurios leidžia tam 
tikrų išvadų daryti.

FIZIOGNOMIKA.
Jei norime pažinti žmogų nepriklauso

mai nuo jo kalbos, tai turime pirmiausia 
įsižiūrėti į jo fiziognomiją. Yra net toks 
mokslas, vadinamas fiziognomika, kuris 
moko spėti žmogaus charakterį iš jo bruo
žų, veido išraiškos. Fiziognomikai tvirti
na, kad visi žmogaus pergyventi jausmai 
atsispindi jo veide. Kiekvienas jausmas 
veide padaro atitinkamą, specifinę tam 
pergyvenimui raukšlę, kuri pradžioje bū
na beveik visai nežymi, bet jei jausmo 
pergyvenimas ilgiau tęsiasi ar kartoj eisi, 
tai ta raukšlė pasidaro kaskart aiškesnė ir 
tampa neišdildoma. Taip, pav., jei kuris 
žmogus dažnai pyksta, tai jo kaktos odoje 
atsiranda charakteringų raukšlių.

Tokiu būdu, žiūrėdami į žmogaus vei
dą, galime spręsti apie jo pergyvenamus 
jausmus, o tuo pačiu ir apie jo charakterį.

Apie žmogaus charakterį taip pat daug 
pasako jo gestai, kurie yra susiję su jo 
žodžiais, bet nuo tų žodžių būna visai ne
priklausomi ir priešingi jo valiai.

Kai kurie mokslo žmonės sako, kad 
apie žmogaus charakterį taip pat galima 
spręsti iš kai kurių jo kūno dalių sudė
ties. Taip vadinami frenologai sako, kad 
charakteris galima pažinti iš žmogaus 
kaukuolės sudėties. Kiti, taip vadinami 
chirologai, sprendžia iš rankos sudėjimo, 
o svarbiausia iš esamų žmogaus delne li
nijų. Chirologija nieko bendro neturi su 
chiromantija, kuria labai dažnai užsiima 
nesąžiningi žmonės ir iš tų žmogaus ran
koje esamų linijų, būk tai, sužiną žmo
gaus ateitį.
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Qih)uoJįt kalba apie

kautas pažada at
likti pareigą Die
vui, Tėvynei, Ar
timui ir, pagaliau, 
sau pačiam, vykdy
damas skautų įsta
tus.

Mūsų įstatai, 
kaip lordas Baden- 
Powellis savo kny

Skautų Įstatus
kodėl mūsų tauta pasižymi riteriškumu, = , ■ — -...
yra ta, kad 'kiekvienas džentelmenas dar-----------------------------
iki šios dienos vadovaujasi tais įstatais, 
kuriuos karalius Artūras sukūrė savo 
Apvaliojo Stalo riteriams prieš 1500 me
tų. Jo dėsniais pagrįstas šv. Jurgio ordi

goje Skautybė Berniukams (p. 38) sako, 
yra kilę iš senovės žmonių įstatų:

Japonai turi savo bušido, ar senųjų 
samurajų karžygių įstatus, kaip mes kad 
turime viduramžių riterių įstatus. Rau
donieji Amerikos indėnai turi savo gar
bės įstatus. Žalai, Indijos gyventojai čia
buviai, Eztropos tautos irgi turi savo se
novės įstatus.

Kitą kartą aš jums paaiškinsiu kiek
vieną įstatą atskirai, bet šiandie aš noriu 
duoti ištraukas iš Įritu mūsų Šefo knygų, 
kuriose jis kalba, apie samurajų ir rau
donųjų indėnų įstatus.

Bušido skelbia savo pasekėjams: 
neturtą vietoj turto, 
nusižeminimą vietoj didžiavimosi, 
kuklumą vietoj gyrimosi, 
pasiaukojimą vietoj savanaudiškumo, 
tautos reikalus vietoj asmens reikalų,

nas. Riterių kodeksas buvo šitoks:
Būk visados pasirengęs, vilkėk šar

vais, nebent ilsies nakčia.
Gink vargšus ir padėk tiems, kurie 

negali apsiginti.
Nedaryk nieko, kas galėtų kitą už

gauti ar įžeisti.
Būk pasirengęs kovoti savo tėvynei 

apginti.
V ištiek, ką darai, stenkis pelnyti gar

bės ir vardą už savo sąžiningumą.
Niekad nesulaužyk duotojo žodžio.
Giddyk galvą už savo tėvynės garbę.
Jei tenka rinktis tarp mirties ir ne

šlovės, verčiau pasirink mirtį.
Skaitydami šį riterių kodeksą atsi

minkite, kad pasaulis tais laikais nebuvo

tvirto kūno; matančios, stiprios rankos, 
kuri visuomet pasiruošusi padėti; proto, 
kuris trokšta suprasti; dvasios, kuri ieš
ko teisybę ir mėgsta vienišas vietas; šir
dies, kuri yra narsi ir linki visiems gero.

Koks kilnus kodeksas, ypač paskuti
nis jo punktas! Kiekvienas skautas ga
lėtų pakabinti jį šalia skautų įstatų savo 
kambaryje arba įrašyti savo įrankių dė
žės voke, kaip vieni kiti skautai jau yra 
padarę.

Palygindami samurajų, riterių ir indė
nų kodeksus su mūsų skautų įstatais, mes 
turime pripažinti, kad jie yra tikrai per
duoti mums iš senų senovės.

Šitie trys kodeksai taip pat, kaip ir
toks civilizuotas, kaip šiandien. Tais lai- ’ mūsų įstatai, nustatydavo elgesį ir dar
kais ginčai būdavo jėga sprendžiami. Ta
čiau, riterių įstatai mums primena, kad 
šių dienų aukštai civilizuotas pasaulis 
yra rinkęs pamiršti.

Raudonųjų indėnų įstatai buvo tokie: 
Aš siekiu šių dalykų: aštrios akies,

bus. Jeigu laikysimės savo įstatų ir te
sėsime duotus pažadus, mes eisime tei
singu keliu: • būdami lojalūs ir atlikdami 
pareigą sau patiems, įstengsime padėti 
kitiems žmonėms, taip pat tarnauti Die
vui ir Tėvynei.

be to, asmens drąsą, stiprybę, lojalu
mą, susivaldymą ir skaistumą.

Gal būt, rašo mūsų Šefas savo vei
kale Skautų Vadas, viena iš priežasčių, cCai/cas

IŠKYLON.
Rūpesčiai nuslinko, — 
Sieloj ramuma 
Ir taip tyliai tyli 
Miško tyluma ... 
Mes išeisim, broliai, 
Su dainų aidais, 
Su šaunios jaunatvės 
Spindinčiais veidais. 
Ir į tylų mišką, 
Į gilias pusnis 
Mes panersim džiaugsmą 
Ir dainuosim vis!

Petras Klevėnas.

Būdamas berniuku atsimenu girdėjęs 
dainą, kztri tzirėjo nuolat pasikartojantį 
refreną: „Ir likęs laikas yra mano”. Šio
je dainoje žmogus pasakojo, kokius dar
bus jo darbdavį s iš jo reikalauja — ir 
kadangi tų darbų buvo tokia daugybė, 
kad negalėjo likti jokio laisvo laiko, už
baiga buvo labai juokinga.

Kartais, žiūrėdamas į savo dienos su
skirstymą, aš pradedu niūniuoti: „Ir li
kęs laikas yra mano”. Bet vis dėlto aš 
galint visai atvirai pasakyti, kad laisvas 
laikas manęs niekuomet nedžiugina, jeigu 
negaliu jo sunaudoti geriems tikslams. 
Nemanykite, kad aš giriuosi, bet skau- 
tybė moko mus taupyti ir branginti kiek
vieną minutę. Tinginiai neturi vietos mū
sų eilėse.

Aš nemėgstu sėdėti be darbo ir juo 
mažiau man lieka gyventi, juo daugiau 
noriu padaryti per vieną dieną, ir aš gai
liuosi, kad praleidau taip daug laiko nie
kais būdamas jaunas.

Pasaulio skautų še j as labai darbštus. 
Jis gabus rašytojas ir menininkas. Jis 
kasmet ne mažiau rašo ir piešia, kaip tik

ras profesionalas. Paslaptis yra, kad jis 
niekuomet neleido ir neleidžia laiko vel
tui. Kiekvieną savo darbštaus gyvenimo 
laisvą valandą jis išnaudoja darbui ir stu
dijoms.

Keliaudamas lordas Baden - Powellis 
atsako į laiškus, rašo straipsnius skautų 
laikraščiams ir galvoja apie skaidrybės pa
tobulinimą. Žiūrėdamas pro langą, jis 
stengiasi atminti visa, kas galėtų būti 
įdomu kitiems. Jūs tikriausia atsiminsite 
jo kelionių aprašymus. Net susirinkime 
jis nerimsta: klausydamas, ką kalbėtojas 
sako, jo ranka piešia įvairiausius planus 
ir škicus.

Dažnai tenka girdėti žmones sakant: 
„Aš mielai apsiimčiau atlikti šį darbą, bet 
man trūksta laiko”. Bet — ar nesutiksite 
su manim? — dažniausia tie daugiausia 
padaro, kurie turi daugiausia darbo. Jei
gu išmoksite išnaudoti kiekvieną laisvą 
valandėlę, pradėsite vertinti laiką ir jau
sitės daug laimingesni. Tik tas žmogus, 
kuris nežino, kur dėti savo laiką, jaučiasi 
prislėgtas ir nelaimingas ir nesugyvena 
su kitais žmonėmis.
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SMAGU MOKĖTI RĄŽYTI

APYSAKOS
Sveiki, broliai-sesutės, ar dar nenusi

bodo skaityti mano aiškinimų? Lauke 
gražus pavasaris, prie rašomojo stalo ne
siseka sėdėti, taigi, ir aš netrukus baig
siu. Dar truputį kantrybės prašau turėti.

Biografijose mes rašėme apie žmones, 
kelionių aprašymuose apie žemėlapius. 
Dabar rašysime apie žmones ir apie že
mėlapius, apie vietas ir jų gyventojus. 
Įdomiausia yra, kad nei aprašomos vie
tos, nei patys žmonės neturi būtinai eg
zistuoti: jie gali būti vien tiktai mūsų 
fantazijos įkūrimais.

Įsivaizduokite Lobių salą. Ar rasi ją 
kur nors žemėlapy? Pagalvok apie Lo
bių salos gyventojus: juk nė vieno jų 
nėra tikrai gyvenusio. Bet vis dėlto aš 
žinau, ir kiekvienas jūsų, kuris skaitė, 
žino, kaip jie atrodė, ką veikė ir kalbėjo. 
Štai, ir yra tikras rašytojo menas: mo
kėti atvaizduoti visą, ką jis išgalvojo, to
kiomis gyvomis spalvomis, kad mes ne- 
beatskiriame tikrovės nuo svajonės.

Rašydami apie žmonių gyvenimą ar
ba atliktas keliones, jūs darote užrašus 
ir stengiatės kuo daugiausia atminti. Ra
šydami apysakas jūs naudojatės savo 
vaizduote, bet, aus dėlto, jos vienos ne
užtenka: apysakoje paprastai vaizduotė 
pinasi su realybe, ir nors jūs nesate var
žomi, jūsų žodžiai turi įtikinti skaity
toją, kad visa, ką jūs rašote, galėjo tik
rai įvykti. Jūs turite labai daug laisvės: 
jeigu jūsų karžygis jums įkyrėjo, jūs ga
lite jį užmušti; jeigu jums neįdomu ra
šyti apie savo kraštą, galite persikelti į 
Afriką arba Aziją; jeigu jums mūsų pro- 
tėvių laikai geriau patinka, kaip šis 20 
amžius, galite rašyti ir apie juos; jeigu 
100 žodžiii per maža, rašykite keletą 
tūkstančių: visa yra leista, bet... bet turi 
atitikti laikus, vietą, ir kitas sąlygas, ku
riose jūsų karžygiai gyvena ir veikia. Jūs 
turite būti istorikais ir geografais ir šiek 
tiek nusimanyti apie rūbus ir žmonių sie
kimus. Rašydami apie dabartį — jūs tu
rėtumėte pradėti šių laikų apysakomis — 
irgi reikia žinoti apie mokslo pažangą ir 
20 amžiaus istoriją. Kasdien pasitaiko 
taip daug įdomių įvykių, kad jums vi
siems pakaktų temų savo apysakoms.

Labai smagu rašyti apie ateities žmo
nes ir laikus: šiuo atveju jūsų vaizduotė 
nieko nėra varžoma. Visa — žmonių rū
bai, jų elgesys, kalba ir išradimai — yra 
jūsų kūryba.

Bet rašyti apysakas nėra taip lengva, 
kaip rašyti dienoraščius arba laiškus. Ne
pakanka atsisėsti ir rašyti: turite, visų 
pirma, savo širdy jausti tikrą troškimą 
parašyti apysaką. Be to, turite būti labai 
kantrūs ir ištvermingi: beveik kiekvie
nas žmogus bando ką nors parašyti, bet 
greit jam tas darbas nusibosta ir ban
dymas palieka tiktai bandymu. Ir apy
sakos pačios nesirašo: reikia sugalvoti 
tokį dalyką, kuris savo originalumu skir
tųsi iš kitų. Tuštiems darbams gaila lai
ko gaišinti.

Ką norite rašyti? Apie vaiduoklius, 
apie detektyvus, apie gyvulius, o, gal, šei
mos istoriją arba pasaką? Sunku būtų 
suskaityti visas temas, kurios laukia jūsų 
plunksnos. Jūs, žinoma, pasirinksite tą 
temą, 'kuri jums geriausiai tinka, bet kiek-, 
vienu atveju mano patarimai bus nau
dingi.

Pirmas patarimas yra pasirinkti veik
lius karžygius. Skaitytojai mėgsta judru
mą, gyvumą; jie mielai palydi jus į toli
miausias keliones.

Antras mano patarimas yra rašyti 
pirmam asmeny, jeigu ne visuomet, tai 
bent retkarčiais. Žmonės mėgsta skaityti 
pasikalbėjimus: dažnai jie knygos nė ne
pradeda skaityti, kadangi puslapiai ra
šyti ištisai, be jokių paragrafų ir pasikal
bėjimų. (Prisimink „Gulivero Keliones”, 
„Robinsoną” ir daugybę kitų knygų, pa
rašytų pirmame asmenyje).

Trečias patarimas: niekuomet nepri- 
siverskite rašyti. Jūsų darbas išeis su
stingęs, dirbtinas ir bus nemalonus skai
tyti.

Aš nesakau, kad visos geros apysakos 
rašomos pirmam asmeny; tiesą pasakius, 
didžiausia dalis parašyta trečiam asmeny. 
Bet, kalbėdami pirmame asmeny, jūs ma
žiau perdedat ir labiau įtikinai savo 
skaitytojus, kad visa, ką rašote, yra tik
rai pergyventa.

Taigi, pirmas jūsų uždavinys yra su
galvoti intrigą ir ją suplanuoti. Po to jūs 
pasirenka! žmones ir vietas ir, kaip tikri 
architektai, išmatuojate, kiek žemės jums 
duota, kiek kambarių jūs turite įrengti ir 
kuo dengti stogą. Tik pabaigus statyti 
visą namą, jūs leidžiate žmonėms jame 
gyventi.

Ruoškis dalyvauti SKAUTIŠKŲ APYSAKŲ konkurse, kurį greitai paskelbs 
—“Skautų Aidas. Ę

Gal būt, padarysite tikrą, žemėlapį tos 
vietos, kurioje jūsų karžygiai gyvena. Ta 
vieta, tas miestas tiktai įsivaizduotas, bet 
jeigu tarp jūsų herojaus namų ir stoties 
yra dešimties minučių kelias, neleiskite 
jam nubėgti į traukinį per dvi minutes. 
Neleiskite panelei išeiti su balta suknele 
— kaip aš kartą kad padariau — ir grįžti 
namo su mėlyna.

Įsivaizduokite kiekvieną aprašomą 
charakterį ir nepamirškite nė vienos 
smulkmenos. Štai, kaip rašo Dickensas:

„Mano brangus drauge”, sakė ponas 
Micawber, „aš vyresnis už tave: esu žmo
gus su patyrimu gyvenime... žodžiu, su 
patyrimu ir paprastai dideliuose sunku
muose. Šiuo tarpu ir kol niekas nepasi
keis (ko aš, prisipažinsiu atvirai, kas va
landą) laukiu, aš nieko negaliu tau duoti, 
išskyrus patarimą. Tačiau, mano patari
mas toks vertingas, kad aš pats juo nie
kuomet nesinaudoju”, ponas Micawber, 
kuris iki šiol šypsojosi visu savo veidu, 
susiraukė — „ir esu tuo nelaimingu nie
ku. kurį matai prieš save. Mano patari
mą, mielas Copperfielde, tu žinai. Meti
nės pajamos L 20. išlaidos h 19,19 — re
zultatas: laimė. Metinės pajamos L 20, 
išlaidos — šeši pensai daugiau — rezul
tatas: nelaimė”.

Vienu momentu jis toks prislėgtas, 
■kad jūs drebate už jo gyvybę, o pusva
landį vėliau jis valo savo batus ir išeina 
niūniuodamas pasivaikščioti. Parašęs 
Copperfieldui graudų atsisveikinimo laiš
ką, jis nusiperka, riešutų ir išeina pasi
važinėti su buteliu liemens kišenėje.

Štai, kaip kuriami žmonių atvaizdai: 
leidžiama jiems elgtis taip pat keist,ai, 
kaip žmonės tikrame gyvenime kad elgiasi.

Kaip Micawber atrodė?
Jis buvo storokas, apysenis žmogus, 

dėvėjo rudu švarku ir juodom kelnėm bei 
batais; ant jo galvos buvo tiek pat plau
kų. kiek būna ant kiaušinio. Jo veidas bu
vo didelis, jo rūbai nunešioti. Jis nuolat 
nešiodavosi lazdą su rūdies spalvos ku
tais ir ant jo krūtinės kabėdavo pora aki
nių vien tiktai jo asmeniui pagražinti, 
kaip aš vėliau įsitikinau, nes jis juos la
bai retai tevartodavo, ir, jeigu jis juos 
vartodavo, vis viena nieko nematydavo.

Šis aprašymo būdas sunkus, bet pats 
Dickensas naudojosi ne tiktai savo fan
tazija, bet ir tais bruožais, kuriuos jis 
buvo pastebėjęs tikruose žmonėse. Daug 
lengviau sugalvoti įvykius ir veiksmus.

(Tęsinys 126 pusi.).
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Richmal Crompton.

dusi keli
(Vilijamo nuotykiai)

Vilijamas, Jonas, Mikas ir Henrikas 
ėjo iš mokyklos. Tą dieną vienas moky
tojas buvo susirgęs ir mokiniai turėjo 
ruošti savo pamokas. Pusę duotojo laiko 
Vilijamas praleido darydamas žiurkes iš 
rašaluoto popieriaus, bet pagaliau jam 
liepė sėstis pirman suolan ir dirbti. Tin
giai atskleidęs savo Šekspyrą, Vilijamas 
ėmė skaityti, ką anglų kalbos mokytojas 
buvo uždavęs.

„Draugai, romiečiai, klausykite,
Aš atėjau laidot Cezarį, o ne girti jį“, 

kartojo jis monotonišku balsu, trindamas 
savo akis ir veidą nešvariais pirštais, kol 
visas buvo juodas. Ir tikrai, ponia Brown, 
jo motina, būtu išsigandusi, jeigu jos sū
nus būtų parėjės namo švarus ir tvarkin
gas. Ji žinojo, kad jis negalėdavo rašyti, 
nesutepęs savo rankų ir veido...

------- ©--------
Vilijamas keliavo namo su savo drau

gais ir linksmai niūniavo: „Draugai, ro
miečiai, klausykite...“

— Kas buvo tas Šekspyras? — pa
klausė jis staigiai.

— Jis buvo poetas, — atsakė Mikas,— 
ir jis... gyveno, na, ir mirė.

— Ar jis nieko nepadarė? — paklau
sė Vilijamas.

— Jis rašė eilėraščius.
— Tai joks darbas, — nusijuokė Vili

jamas. — Aš irgi galiu rašyti eilėraščius. 
— Ar jis nekovojo karuose?

— Knygoje pasakoja, kad jis vaidino, 
— atsiliepė Henrikas.

— Kas čia tokio? — sušuko Vilija
mas pajuokiančiu balsu. — Kiekvienas 
gali vaidinti. Nieko nėra lengvesnio. Man 
atrodo, kad jis tikrai nieko nevertas.

— Žmonės pastatė jam paminklą, — 
išdidžiai tarė Henrikas.

— Jie, matyt, neturėjo kito darbo. Jei
gu jis tiktai rašė eilėraščius ir vaidino, jie 
gali ir man pastatyti paminklą, nes aš visa 
tai moku.

Vilijamas nevertino meno; jo karžy
giai turėjo ką nors nuveikti.

Jie ėjo pro ponios Šmitienės namus. 
Ponia Šmitienė gyveno viena su šunim, 
kate ir kanarka. Ji buvo labai sena ir 
pikta.

Ji nekentė visų žmonių, bet labiausiai 
už visus ji neapkentė berniukų. Reikia 
manyti, kad iš šitos neapykantos sena po
nia semdavo savo gyvenimo energiją, nes 
tom dienom, kada jai netekdavo susidurti 
su Vilijamu ir jo draugais, ji jausdavosi 
labai nesveika.

Berniukai bijodavo ponios Šmitienės, 
jos šuns ir jos katės. Jie buvo įsitikinę, 
kad ji palaikydavo ryšius su piktom dva
siom. Ir kadangi jie jos bijojo, jie niekuo- 
met nepraeidavo pro jos namus neįsiver- 
žę į sodą ir neiškrėtę jai šposo. Kasdien 
vienas iš draugų įšliauždavo pro skylę gy
vatvorėj, nubėgdavo takeliu iki namų ir 
atgal iki vartelių. Kartais ponia Šmitienė jamui širdį suskaudėjo.

Vilijamas, Jonas, 
Mikas ir Henrikas 
ėjo iš mokyklos.

tiktai šaukdavo iš pykčio, bet kartais jai 
pasisekdavo sučiupti drąsuolį ir tuomet 
ji nesigailėdavo nei jo ausų, nei plaukų.

Si kartą buvo Vilijamo eilė atlikti žy
gį. Ponia Šmitienė stovėjo prie durų ir, 
matyt, laukė berniukų. Jonas, Mikas ir 
Henrikas jau atidarė vartus, bet Vilija- 
mas užstrigo skylėj: ponios Šmitienės ra
ganiškas veidas staiga pasirodė prieš Vi
lijamo akis ir kaulėtos rankos pagriebė jį 
už ausų. Tada jis užsimerkė ir leidosi 
purtomas, kol dantys barškėjo. Kaip jis 
pabėgo, jis pats paskui nebeatminė.

Vilijamas susitarė su savo draugais su
sitikti ketvirtą valandą prie trečio me
džio plente. Buvo dar anksti ir Vilijamas 
neskubėjo. Plente nieko nebuvo, bet prie 
trečio medžio stovėjo automobilis. Ber
niukas priėjo — automobiliai visuomet 
turėdavo kažkokią paslaptingą jėgą — ir 
pamatė verkiančią mergaitę ir miegantį 
poną. Mergaitė buvo nepaprastai graži, ir, 
nors Vilijamas nekentė verksmo ir mer
gaičių, jis labai mėgo grožį.

Vilijamas atsikosėjo.
Mergaitė pažvelgė į jį savo mėlynom 

akim ir kukčiojo.
— Pasakyk man, gerasai, — ji kalbėjo 

amerikietiška tarme, — koks šio mažo 
miestelio vardas?

Vilijamas stovėjo kaip stabo ištiktas, 
ir mergaitė vėl prapliupo ašarom.

— Aš tokia nelaiminga, — ji verkė. — 
Aš nebežinau kelio, ir aš pamečiau žemė
lapį, ir tėvelis užmigo, ir aš nežinau, kur 
mes esam.

— Kur jūs važiavote? — paklausė Vi
lijamas.

v— Į Stratfordą, — atsakė mergaitė. — 
Į Šekspyro gimtąjį miestelį. Šiandien pa
skutinė diena, ryt mes turėsime grįžti į
namus, ir aš mirsiu, jeigu nepamatysiu 
Stratfordo. Ir aš pamečiau savo žemėlapį, 
ir tėvelis užmigo, ir... — ji vėl pradėjo 
graudžiai verkti ir kukčioti, kad net Vili-
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— Viskas tvarkoj, — jis pasakė rami
nančiu tonu. Jis pats nežinojo, kas buvo 
tvarkoj, bet jam nieko kito neatėjo į gal
vą pasakyti. Tada panelė staiga pašoko 
nušvitusiu veidu.-

— Ar tu nori pasakyti, kad aš esu 
Stratforde? — ji sušuko. — Ar mes tik
rai pamatysime Šekspyro gimtinę?

—* Taip, — atsakė Vilijamas atsidusęs 
(ir stipresnio būdo žmogus nebūtu radęs 
kitos išeities), — taip, jūs esate Strat
forde.

Panelė visiškai pralinksmėjo.

— Koks tu puikus berniukas. (Vilija
mas netikėjo savo ausim). Tegul tėtis 
miega, jis nemėgsta eiti į muziejus arba 
lankyti garsių vietų, jis tyčia užmiega. 
Bet aš turiu viską pamatyti.

Ji atidarė automobilio dureles ir iš
šoko.

— Visų pirma aš noriu pamatyti Šeks
pyro žmonos trobelę. Ar gali ją man pa
rodyti? O gal tu šiandien neturi laiko?

— Aš visai laisvas, — atsakė Vilija
mas: Jonas, Mikas ir Henrikas galėjo ir 
be jo apsieiti.

— Būk tikru angelu ir parodyk man 
trobelę, — maldavo keliautoja. — Ar toli 
reikia eiti?

Vilijamas susimąstė: jis įsimaišė košės, 
bet ją išsrėbti buvo sunkiau.

— Kieno trobelę jūs norite pamatyti?
— paklausė jis atsargiai.

— Onos Hathaway, Šekspyro žmonos.
— Ne, ji nebetoli, — atsakė berniukas, 

tikėdamasis, kad likimas jį išgelbės.

Panelė ėmė pasakoti. Jos vardas buvo 
Barbė Burfordaitė, ji mylėjo seną Ang- 
liją, bet labiausiai svajojo apie Stratfordą. 
Ši diena laimingiausia jos gyvenime ir ji 
jam amžinai dėkos už jo paslaugą.

Vilijamas džiaugėsi. Jis džiaugėsi jos 
žodžiais, jos amerikietiška tarme ir jos 
grožiu.

Tada panelė Burfordaitė staiga sustojo.
— Šiaudų stogas, — ji sušuko, — tai 

turi būti Onos Hathaway trobelė!
— Taip, tai jos trobelė, — sutiko Vi

lijamas ir jam ausis ėmė skaudėti, atsi
minus priešpietinį mūšį. Bet Vilijamas 
vaidino visa širdim.

— Štai, Ona Hathaway stovi prie lan
go, — tarė jis nerūpestingai.

— Ką? Ar ji dar gyva? — suriko pa
nelė Barbė.

— Juk jūs apie ją kalbėjot, — sten
gėsi pasiteisinti.

— Aš kalbėjau apie tą, kuri gyveno 
prieš ilgus šimtmečius.

Vilijamas sumišo.
— Ji nebegyva, — jis pasakė po va

landėlės. — Bet ten dabar kita gyvena.
— Juk tai puiku, — nudžiugo mergai

tė. — Ji iš tos pačios giminės?
— Žinoma, — patvirtino Vilijamas.
— Mes turime skubėti. Ar tu pabelsi, 

ar aš? O gal ją pažįsti?
— Taip, aš... ją... gerai... pažįstu, — 

mikčiojo Vilijamas, spoksodamas į name
lio langą. — Juk jūs nenorite įeiti?

— Aišku, kad noriu, — atsakė panelė 
Burfordaitė.

— Aš neičiau, būdamas jūsų vietoje,
— pasakė Vilijamas rimtai. — Ji baisiai 
pikta, ta ponia Šmitienė, atsiprašau, ta 
Ona, apie kurią jūs kalbėjote.

— Šiaudų stogas, — ji sušuko, — tai 
turi būti Onos Hathaway trobelė.

— Bet aš turiu įeiti. Juk visi žmonės 
įeina.

— Geriau neitumėt, — dar kartą per
spėjo Vilijamas. — Ji kurčia...

— Aš galiu šaukti.
— Ji vistiek nieko negirdi. Be to, ji 

ne visai sveiko proto — ji net savo vardą 
pamiršta — ji įsivaizduoja esanti kažko
kia ponia. Geriausia žiūrėti į ją iš tolo. 
Trobos vidus visai nėra įdomus.

— Bet aš žinau, kad žmonės apžiūri 
jos vidų. Aš turiu įeiti. Juk ji man nie
ko nepadarys.

Panelė Barbė drąsiai priėjo prie durų 
ir pabeldė. Vilijamas atsiliko, kad galėtų 
pavojui ištikus pabėgti. Tada durys pra
sidarė ir pasirodė ponios Šmitienės raukš
lėtas veidas. Pamačiusi Vilijamą, moteris 
parodė kumštį ir sušnypštė:

— Biaurybe tu! Netikėli! Latre!
Tada pasigirdo panelės Barbės švelnus 

balsas:
— Ar aš galėčiau pažvelgti į šitą isto

rišką trobelę, panele Hathaway?
— Tamsta pati isteriška, — atsakė po

nia Šmitienė. — Be to, aš vadinuosi Šmi
tiene.

Panelė Burfordaitė liūdnai pažiūrėjo į 
Vilijamą. „Vargšė moteris“, ji sušnibždėjo.

Ji įėjo į virtuvę. Ponia Šmitienė nuste
busi žiūrėjo į pinigą savo rankose ir ne
žinojo, ką sakyti.

— Kaip čia gražu! Kaip jauku! — gy
rė viešnia.

Ponia Šmitienė dar labiau nustebo.
— Aš mačiau fotografijas ir, nors ma

no atmintis nekokia, aš manau, kad čia 
turėtų būti daugiau senų daiktų. Bet, gal, 
aš ir apsirinku, — pasakė panelė.

— Žinoma, buvo daug daugiau senų 
daiktų, — atsiliepė Vilijamas, kuris įsi
drąsino ir prislinko prie durų. — Bet 
juos visus reikėjo pašalinti, kada ji pa
sidarė tokia.

— Ką, ką jis sako? — sujudėjo trobe
lės savininkė.

— Nieko, nieko, — ramino mergaitė. 
Bet ir jai darėsi nesmagu; pažvelgusi dar 
kartą į senės piktą veidą, ji išbėgo pas
kui Vilijamą.

— Kaip baisu, — ji kalbėjo liūdnu 
balsu, — moteris visiškai nesveika. Bet 
aš vis dėlto viską mačiau, — ir išėmusi 
knygutę, ji įrašė: „Stratfordas ir Onos 
Hathaway Trobelė“.

— Bet, rodos, čia turėtų būti upelis. 
Štai, jis ir yra (pro kaimą tekėjo tingus 

tipelis), — ar nieko kito nėra? Įpėdinių 
Šekspyras neturėjo.

Nuotykis baigėsi, bet Vilijamas dar ne
norėjo, kad jis baigtųsi. Mėlynos akys jam 
patiko ir jis mielai klausėsi švelnaus mer
gaitės balso. Daug negalvodamas jis pa
sakė:

— Štai, aš, pavyzdžiui. Aš esu vienas 
iš jo giminių.

Jis pats išsigando savo žodžių, bet mer
gaitė suplojo delnais iš džiaugsmo:

— Kaip man sekasi! Tu esi jo gimi
naitis! Tur būt, netiesioginis, nes jis ne
paliko jokio įpėdinio.

Bet Vilijamas norėjo būti tiesioginiu 
Šekspyro giminaičiu.

— Vadinasi, ta sena ponia yra tavo 
tetulė?

Vilijamas nebežinojo, ką atsakyti; jis 
tiktai nusišypsojo.

— Jūs, tur būt, turite laiškų ir įvairių 
relikvijų savo namuose, — pasakė panelė 
Barbė.

— Mūsų visi namai pilni jų, — pasi
gyrė Vilijamas. — Nežinome kur dėti.

Panelė Barbė pagarbiai pažvelgė į Vi
lijamą ir pasakė:

— Dabar aš visiškai aiškiai matau, kad 
tu į jį panašus. Vai, tikra Šekspyro ko
pija. Be abejonės, tu žinai visus jo vei
kalus atmintinai.

— Žinoma, — atsakė Vilijamas sva
jingai, — draugai, romiečiai, klausykite, 
aš atėjau laidot Cezarį, o ne girti jį; girti, 
o ne laidot Cezarį (kažkas buvo netaip),— 
jis pradėjo vėl: Draugai, romiečiai, klau
sykite, — bet panelė Burfordaitė buvo 
sužavėta.

— Puiku! — ji atsiduso, — aš kadaise 
skaičiau jo „Audrą“, o gal „Laumių Ka
ralienę“, nebeatsimenu. Kuo tu vardu?

— Vilijamas.
— Žinoma, — ji vos kvėpavo, — žino

ma, Vilijamas pagal garsų protėvį.
Tuo momentu gatvėj pasirodė Vilijamo 

draugai. Nesulaukę jo prie medžio plente, 
jie nuėjo jo ieškoti. Pamatę Vilijamo kom- 
panijonę, jie sustojo.

— Tai mano draugai, — paaiškino Vi
lijamas.

Panelė Burfordaitė maloniai nusišyp
sojo.

— Mes kalbame apie Vilijamo garsų 
protėvį, — ji tarė, — aš jį ką tik svei
kinau.

Bet Vilijamas nepavydėjo garsių pro
tėvių savo draugams. (Tęsinys 107 psl.).

Ponia Prown net išsižiojo iš nustebimo.
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Jlgesnį laiką būdamas Stokholme, tu
rėjau progos arčiau pažinti švedų skau
tus. Daug palengvino sudaryti kontaktą 
užmegstos pažintys tarptautinio skautų 
vyčių sambūvio metu ir geras te
nai mūsiškių pasirodymas man dar žy
miai palengvino susirišti su Stokholmo 
skautais. Švedų skautininkai dažnai pa
brėžia, kad lietuvių skautų stovykla buvo 
įrengta geriausiai ir kad tai buvę paste
bėta ir visos jųjų spaudos.

Bendraujant su švedų skautais gautus 
įspūdžius noriu papasakoti Skautų Aido 
skaitytojams.

Švedų skautų uniją sudaro trys atski
ros skautų sąjungos: 1) S.S.F. švedų skau
tų sąjunga; 2) N.T.O. skautų sąjunga ir 3) 
K.F.U.M. skautų sąjunga. Pirmoji yra 
trigubai skaitlingesnė už abi likusias kar
tu sudėjus. Unijos pirmininkas yra prin
cas Gustavas Adolfas (kronprinco sūnus). 
Unijos prezidiumas rūpinasi tik pačiais 
bendriausiais reikalais. Pats faktas, kad 
vienoje valstybėje yra trys skautų orga
nizacijos, kurios tik didelių pastangų dė
ka galima sujungti į vieną uniją, net ir jų 
pačių yra laikomas neigiamu. Jie sako, 
kad Lietuvoj šiuo žvilgsniu geriau.

Švedija turi apie 6 milijonus gyven
tojų. Skautų yra apie 17.000. Mergaitės 
susibūrusios į visai atskirą sąjungą ir turi 
apie 7.000 skaučių. Pirmoji švedų skau
tų draugovė buvo įsteigta Goteburge 
1909 m., o sekančiais metais ir Stokhol
me. Lapkričio mėn. 24 d. vienas Stok
holmo miesto tuntas šventė savo 25 metų 
gyvavimo sukaktuves, kuriose buvau pa
kviestas dalyvauti. Manau, bus įdomu ži
noti, kaip buvo atšvęstos tos sukaktuvės, 
nes sukaktuves švęsti labai mėgsta ir 
mūsų skautai. Gi iki 25 m. sukaktuvių 
Kauno, Šiaulių ir Panevėžio skautams 
maža laiko beliko (nepilni 10 metų).

Rengiant šventę buvo sudaryti buvu
sių skautų sąrašai, suieškoti jų adresai ir 
išsiuntinėti pakvietimai. Greta to tun
to skautų ir jųjų tėvų, atsilankė didokas 
buvusių skautų būrys, dabar jau vyrų 
tarp 35—40 m. amžiaus. Kai kurie tų 
pirmųjų skautų ir dabar yra aktingi va
dai ir eina aukštas organizacijoj pareigas.

Pradžioje ekrane buvo parodyta dau
gybė ano meto foto nuotraukų. Lengva 
buvo pastebėti dar menka artų metų sto
vyklavimo technika. Uniforma labai sky
rėsi nuo šiandieninės, beveik nepanaši, 
Po to ėjo seniausiųjų vadovų atsiminimų 
pasipasakojimas ir senų dienoraščių skai
tymas.

Pats seniausias pasakoja, kad tais lai
kais skautininkai dar neturėję uniformos. 
Didelėms iškilmėms jie vilkėdavo frakus. 
Kitas pasakoja, kaip jie Baltijos jūroj 
padarę nedideliu laivu iškylą. Audra nu
bloškus! į Estijos pakraščius ir grėsusi 
dideliu pavojumi paskandinti. Vietos gy
ventojai juos palaikė rusais, o šių pasta
rųjų nekęsdami, nenorėjo visai jiems pa
galbos teikti. Gi kai pastebėjo, kad jie 
turi švedų vėliavą, tuojau noriai suteikė

jiems reikiamą pagalbą. Visa tai buvo dar 
prieš Didįjį karą.

Protarpiais tarp atskirų kalbėtojų 
skautai gražiai dainavo senas švedų dai
nas. Po to buvusieji skautai turėjo ar
batėlę. Kitokių kalbų ir sveikinimų ne
buvo. Atidariusis sueigą skautininkas 
atsiprašė buvusiųjų skautų, kad jis jų vi
sų negali pažinti, nes kaip jie buvo skau
tais, jis dar buvo tik ką gimęs! Kai ku
riose vietose buvusieji skautai yra suor
ganizuoti ir moka mokesčius.

Švedijos skautų šefas princas Gustavas 
Adolfas ir skaučių vadė princesė Sibylla 

skautų vyčių sambūvyje.

Šiaurinė Švedijos dalis labai retai ap
gyventa, Kartais reikia važiuoti kelioli
ka kilometrų nuo vienos gyvenamosios 
trobelės ligi kitos. Be to, Švedijos pa
kraštyje yra daugybė išmėtytų nedidelių 
salų. Kai kuriose jųjų gyvena žmonės. 
Todėl labai aktualus yra pavienių skau
tų klausimas. Darbar labai sėkmingai vei
kia pavienių skautų dr-vė, kuriai vado
vauja tam tyčia paskirtas skautininkas. 
Draugovė ryšius palaiko radio ir pašto 
pagalba. Visi pavieniai skautai turi ra
dio priimtuvus. Draugininkas daro pa
šnekesius, paskirsto uždavinius ir duo
da nurodymų radiofone tam tikru laiku. 
Skautai į draugininką kreipiasi pašto ke
liu.

Tiktai šiais metais švedų skautų iš
sprendė žieminės uniformos klausimą. 

Atrodo, kad tatai padaryti pavyko jiems 
labai gerai. Jie pasirinko savo žiemine 
uniforma paprastą mėlynos spalvos pa
šliūžų kostiumą. Jų ir vasarinė unifor
ma yra mėlyna. Mėlyna spalva skaito
ma švedų tautine. Naujoji žieminė uni
forma susideda iš kepurės, storos, erdvios 
bliūzės, golfo kelnių ir sportinių didelių 
pusbačių. Kepurės užpakalinė dalis, rei
kalui esant, saugoja nuo šalčio ausis. 
Prie kepurės segamas skautiškas ženkle
lis. Po šiais drabužiais dėvima paprasta 
vasarinė skautų uniforma. Atėjus į šil
tą patalpą galima lengvai visą kostiumą 
arba jo dalį nuimti. Jis tinka šaltu metu 
iškylauti, čiuožti ir pašliūžomis šliužinėti.

Į pietus nuo Stokholmo, 25 klm. atstu
me, yra didelio skautų bičiulio ir vado
vo p. Edelštamo sklypas ir vila, kuri pa
versta skautų namais. Vila stovi labai 
gražioj vietoj, ant aukšto akmeninio kal
nelio, arti didelės jūros įlankos. Visa 
ten pritaikinta skautams stovyklauti. Va
sarą ten atvykę skautai gyvena palapi
nėse, o žiemą ir rudenį pačioj viloj, kur 
gali sutilpti 48 skautai. Per apskritus 
metus ten pilna skautų kiekvieną šven
tadienį! Ten įrengta šulinys, futbolui 
aikštė, laužavietė, bokštas į vandenį šo
kinėti, laivelių prieplauka ir sandėlis, ku
riame yra keliolika laivelių.

Jeigu jūs manote, kad baidarė yra 
mažiausias laivelio tipaš, tai labai klys
tate. Havajų salose yra vartojamas lai
velis už baidarę žymiai trumpesnis ir į 
galus ir šonus nesusiaurintas. Aukštis 
jo irgi nežymus. Todėl iš viršaus sėdėti 
angos jis visai neturi. Havajiečiai juo 
plaukia stati, bangų nešami, be irklų. 
Keletą tokių laivelių mačiau jų sandėlyje. 
Kadangi tokių didelių bangų kaip Ra
miajame Vandenyne ten nėra, tai skau
tai atsisėdę arba atsigulę iriasi ranko
mis ar dar kaip nors kitaip.

Švedai labai didžiuojasi praeitais me
tais buvusia tarptautine skautų vyčių sto
vykla, Švedų skautai stovyklai organi
zuoti padėjo daug triūso ir turėjo daug 
svečių, brolių skautų iš viso pasaulio. 
Tai buvo kartu lyg ir kvotimai jų skautų 
organizacijai ir diplominis pokylis. Todėl 
ir metinis vadovų suvažiavimo vienas va
karas buvo paskirtas šiai stovyklai pa
minėti ir pavadintas „Ingaro" vakaras, 
Jame dalyvavo visų trijų organizacijų va
dai ir visų švedų skautų šefas princas 
Gustavas Adolfas. Po trumpų pasakytų 
kalbų buvo rodomos stovyklos filminės 
nuotraukos. Keliose vietose matėsi ir 
mūsų reprezentacinės draugovės skautai. 
Vėliau buvo arbatėlė, kurios metu Lie
tuvos Skautų Sąjungos atstovas buvo nuo
širdžiai pasveikintas. Arbatėlės metu 
buvo dainuojamos dainos. Ingard sto
vyklos garbei buvo parašyta gan ilga 
ir linksma nauja daina. Suvažiavime da
lyvavo ir moterys, kurios vadovauja vil
kiukų draugovėms. Šiaip berniukų ir mer
gaičių organizacijos yra visai atskiros.

Juozas Kazakevičius.
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NAUJO KANDIDATO PROBLEMA.

Sakalai paprastai būdavo linksma skil
tis, bet šį vakarą jų nuotaika buvo pri
slėgta. Prieš keletą .dienų visų mėgia
mas brolis Petras išsikėlė kitan miestan 
ir skautininkas pasiūlė sakalams priimti 
naują kandidatą, kuris, švelniai pasakius, 
nieko gero nežadėjo.

Skiltininkas, kuris užaugo ir suaugo 
su savo draugais, gailėjosi, kad įvyko per
maina, nes iki šiol visi jo skautai buvo 
uolūs ir neperskiriami. Bet jis nesiskun
dė skautininkui, kuris paprašė priimti 
berniuką į jo skiltį ir išauklėti jį geru 
skautu. Prieš sueigą jis sušaukė savo 
draugus ir pasikalbėjo su jais.

— Man sunku nugalėti savo nusivyli
mą, — jis galvojo, — gal būt, kiti jaučia 
tą patį. Jeigu berniukas pastebės, kad 
mes juo nepatenkinti, jis nusimins ir 
mums nepasiseks atlikti savo uždavinio.

Kai skiltis susirinko ir jis pastebėjo, 
visų nuotaiką, pasidarė kažkodėl nesma
gu.

— Jūs ne kaip atrodote šį vakarą, — 
pasakė skiltininkas, — Po kelių minučių 
mūsų naujas opiakojis ateis. Aš žinau, 
ką jūs galvojate: neužtenka, kad Petras 
išvyko, dar mums atsiunčia naują žmogų. 
Tiesa, labai gaila netekti Petro, bet anks
čiau ar vėliau taip turėjo įvykti. Jeigu 
mes ne tiktai vadiname save, bet ir esa
me skautais, mes neturime parodyti ši
tam berniukui, kad jis mums netinka. 
Mes turime, tačiau, pastatyti jį ant kojų. 
Mes gausime taškų, paruošę jį III po- 
tyrimo laipsniui ir parodysime, kad mes 
rimtai galvojame,

— Jonai, — pasakė vienas iš skautų, 
•— aš girdėjau, kad tas berniukas moka 
dirbti rankų darbus. Girdėjau mokytoją 
kalbant apie tai.

— Puiku, — atsakė skiltininkas. — 
Mes pasiūlysime jam padaryti ką nors 
mūsų būklui. Parodykite jam pavyzdžius 
ir pasakykite, kad norėtume turėti pado
rų daiktą lazdoms sudėti. Žinant jo ga
bumus, bus daug lengviau dirbti su juo.

•—• Bet mums visai nereikia to daikto 
lazdoms, — nusijuokė skilties šposininkas.

Tada kažkas bailiai pasibeldė ir, ka
dangi visi šypsojosi iš padarytos pasta-* 
bos, naujojo kandidato pasveikinimas bu
vo širdingas, skautiškas.

Tiesa, kandidatas nepasižymėjo nei 
dideliu miklumu, nei nepaprastais gabu
mais. Bet būklas greitu laiku taip pa
gražėjo, kad visi žiūrėjo į jį su pavydu. 
Kartais berniukai minėdavo „daiktą laz
doms sudėti“, bet jie mokėjo išlaikyti 
paslaptį ir jų naujas draugas tiktai žinojo, 
kad tai rišasi su kažkokiais jo skilties 
darbais.

Vilijamas if paklydusi 
keliautoja

(Tęsinys iš 105 psl.).
— Visi jie kilę iš garsių šeimų, — pa

reiškė jis maloningai. -*• Jonas — Jonas 
— Skoto giminaitis, Mikas (kaip tas žmo
gus vadinosi?) — Mikas Bairono gimi
naitis, o Henrikas bus Nelsono giminaitis.

Atvažiavusi į Angliją, panelė Barbė 
manė, kad joje bet kas gali įvykti; dabar 
ji visiškai tuo įsitikino ir nesitvėrė 
džiaugsmu.

— Juk nieko nėra įdomesnio, — ji 
šaukė entuziastiškai. — Aš visiškai suža
vėta. Bet dabar eikime į Vilijamo namus 
ir pažiūrėkime relikvijas.

Būklė buvo nekokia. Vilijamas išblyš
ko, o jo draugai, kurie neturėjo nė men
kiausio supratimo kas čia vyko, ėjo pas
kui. Pagaliau visi priėjo Vilijamo namus.

— Štai, mes ir atėjome, — pasakė 
Henrikas linksmai, atidarydamas varte
lius.

— Pa-laukite valandėlę, — paprašė 
Vilijamas dusliai, — aš įeisiu ir paklau
siu.

Jis greitai nubėgo į namus ir įėjęs į 
prieškambarį sustojo. Viskas būtų gerai, 
jeigu jis žinotų, ką reiškia žodis relikvi
jos! Kas tas galėjo būti?

Jis grįžo dar labiau išbalęs ir susirū
pinęs.

—, Aš... aš ką tik sužinojau, kad jie 
paslėpė tas relikvijas, nes vagys galėtų 
jas išvogti, — sugalvojo vargšas berniu
kas.

Panelė Barbė nusiminė, bet nenustojo 
vilties.

— Kaip gaila! Bet aš suprantu. Aš 
irgi taip pasielgčiau. Tokiu būdu galiu 
bent pažiūrėti į pačius namus.

Ji priėjo prie durų ir paskambino. Vi
lijamo plaukai pasišiaušė. Lyg per miglą 
jis pamatė savo motiną.

— Labą dieną, — pasveikino ją pa
nelė Barbė, — jūs dovanosite, ponia, kad 
aš jus sutrukdžiau, bet aš turėjau pama
tyti šią vietą, nors ir suprantu, kad re
likvijas atsargumo dėlei reikėjo paslėpti.

Ponia Brown net išsižiojo iš nustebi
mo.

— Aš tuoj pastebėjau, kad jūsų sūnus 
panašus į savo garsų protėvį, — pareiškė 
viešnia. — Jūs, tur būt, papratote matyti 
svetimus žmones savo namuose, tiesa? Aš 
tikrai džiaugiuosi, kad galiu stovėti ten, 
kur gyvena Šekspyro giminės.

Ponia Brown atsisėdo. Jos keliai kaž
kodėl pradėjo linguoti.

— Aš turiu eiti, — tęsė panelė Bur
fordaitė, —• nes mano tėvas gali pabusti 
ir manęs ieškoti. Bet aš jums iš visos šir
dies dėkinga ir papasakosiu visiems savo 
draugams Amerikoje apie jus.

Ir ji išėjo, linksmai modama ranka ir 
dėkodama. Vilijamas, jausdamas, kad mo
tina pareikalaus paaiškinimo, sumurmėjo 
kažką apie „palydėjimą“ ir nuėjo paskui. 
Jis girdėjo, kaip jį šaukė, bet neatsisuko, 
palikdamas savo draugus neaiškiam liki
mui.

Atėję prie automobilio jie rado „tėtį“ 
pabudusį, bet ne piktą.

— Kur mes esame? — jis paklausė.
— Stratforde, tėveli brangus, — sma

giai atsakė dukrelė.

— Matei viską? Užsirašei? — paklausė 
ponas Burfordas trumpai.

— Viską mačiau, — atsakė Barbė. — 
Aš puikiai praleidau laiką.

— Gerai, grįžkime į Londoną pietų. Aš 
visiškai išalkęs.

Barbė atsisėdo šalia tėvo.
— Dėkui, Vilijamai, už viską. Aš tavęs 

nepamiršiu. Štai, imk, — ji įkišo jam kaž
ką į ranką, — nusipirk saldainių.

Ir jie išvažiavo.
Vilijamas stovėjo vidury plento ir žiū

rėjo į dulkių debesį, kol jis išsisklaidė. 
Paskui jis pažvelgė į pinigus.

Eidamas namo jis sugalvojo, kaip pa
sielgti.

Ponia Brown šiek tiek nusiramino, bet 
vis dar įtarė Vilijamą iškrėtus naują 
šposą.

— Ji atrodė tikra beprotė, — ponia 
pasakojo savo dukterei, — aš bijojau, kad 
ji mūsų nenužudytų. Vilijamai, kas ji bu
vo ir kodėl ją atsivedei?

— Aš nieko nežinau. Ji man visą laiką 
kartojo esanti panelė Burfordaitė ir pra
šė, kad parodyčiau jai mūsų namus.

— Bet kodėl ji norėjo ateiti?
— Juk ji jums sakė. Ji visą laiką pa

našiai kalbėjo. Ji norėjo pamatyti mūsų 
namus. Ji man pasakojo esanti p-lė Bur
fordaitė...

— Bet kur tu ją sutikai?
— Automobily. Ji verkė. Ji man pa

sakojo esanti p-lė...
— Užteks. Ką ji tau dar sakė? Kodėl 

ji ėjo su tavim?
— Aš jau sakiau: ji man pasakojo 

esanti... gerai, tylėsiu. Štai, kas įvyko: ji 
paklausė, ar mes negalėtume pasivaikš
čioti ii- tada ji panorėjo pamatyti mūsų 
namus. Aš to nenorėjau. Aš jos nepra
šiau. Aš nemaniau, kad tu būsi paten
kinta. Bet aš negalėjau jos sulaikyti. Nie
ko kito aš nežinau. Aš tik žinau, kad ji 
man pasakojo esanti p-lė Burfordaitė..., ir, 
aš manau, atėjo laikas ruošti man pamo
kas rytdienai, nes aš norėčiau gauti gerų 
pažymių ir neeikvoti jūsų pinigų ir t. t.

Vilijamas pasitraukė į kitą kambarį, 
nelaukdamas atsakymo. Po valandėlės jis 
truputį pravėrė duris ir išgirdo motiną 
sakant:

— Koks liūdnas įvykis! Aš neturiu su
pratimo, kaip Vilijamas su ja susipažino. 
Ji buvo tokia jauna, bet visiškai netekusi 
proto. Aš norėjau dar daugiau sužinoti, 
bet jis nuėjo ruošti pamokų ir aš nenoriu 
jo trukdyti.

Vilijamas tyliai uždarė duris, atidarė 
langą ir iššoko į sodą. Kelyje jis rado saj 
vo draugus ir parodė jiems pinigą. Tada 
visi trys apsivertė kūliais ir Vilijamas pa-* 
deklamavo:

„Draugai, romiečiai, klausykite.
Aš atėjau laidot Cezarį, o ne girti jį“;

Grįžusi į Ameriką, p-lė Barbė pasa
kojo savo pažįstamiems apie Angliją. Ji 
aprašė Onos Hathaway trobelę, kurioje 
gyvena nenormali senė, apie Stratfordą ir 
4 berniukus, kurie buvo Šekspyro, Skoto, 
Bairono ir Nelsono giminaičiai.

Jos paskaitėlė turėjo didelį pasisekimą, 
ii' per Kalėdas ji išsiuntė atviruką ponui 
Vilijamui Šekspyrui, Stratfordas, Anglija.
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Reikia imtis pavasarinio darbo
Praėjo beveik vasariška žiema. Didelių 

žiemiškų darbų kaip ir neturėjome. Bet 
štai atėjo didysis pavasaris, pats didelis 
galiūnas ir vasaros pranašas.

Po Velykų švenčių įvyks didžioji mū
sų Patrono Šv. Jurgio diena, kuria pa
prastai pradedame pavasario darbų se
zoną.

S v. Jurgio diena yra mūsų judėjimo 
triumfo šventė. Stengiamės ne tik išvidi
niai tvirtėti, tapti gilesni ir sąmoningesni 
skautai, bet kartu stiprinanti ryšį su vi
suomene, kurios gerovei ruošiamės tar
nauti. Tos dienos iškilmės, apeigos, skau
tų jėgų rodymas ir k. turi tikslą mus pa
čius giliau pagauti ir patraukti skauty- 
bės bičiulius dar labiau suprasti mūsų ju
dėjimo siekimus ir reikšmę.

Motinos diena (V.3) yra mūsų kiek
vieno didžiausia šventė, skirta brangiau
siajam pasaulyje žmogui — motinai!

Kaip elgtis su gyvuliais?
Prieš kurį laiką lauko darbininkas, at

važiavęs į turgų parduoti savo pono par
šelius, buvo gyvulių globos draugijos na
rio užpultas.

—• Ką jūs darote? Ar galima laikyti 
paršiukus už uodegos? — jis šaukė. — 
Ar jūs nežinote, kad tai žiauru?

—• Dieve mano! — atsakė senis. — 
Kam gi paršiukai turi uodegas?

Šį dalyką man papasakojo kitas ūki
ninkas, kuris girdėjo jį iš savo draugo, 
taigi... Bet ta proga noriu papasakoti 
jums, kaip reikia elgtis su gyvuliais.

Aš kalbėsiu apie mažus sutvėrimėlius, 
kurie pareina nuo jūsų gailesčio. (Išimtį 
padarysime širšei). Žinoma, jeigu draugo
vė galėtų laikyti prijaukintus nosiaragius, 
tai yra jos dalykas; tokiu atveju patariu 
išmokyti gyvulį kaip elgtis su jumis,

Pakaks: grįžkime prie savo temos. 
Gyvuliai, kuriuos jūs paprastai laikote, 
yra gana dideli. Suspauskite savo katę 
ir pamatysite, kuo ji jums atsidėkos! Bet 
jeigu jūs randate sužeistą arba sušalusį 
paukštelį, jūs turite mokėti jį pakelti. 
Neatsargumas gali suteikti daug skausmo 
ir net rimtai pakenkti. Paukštis stengsis 
pasprukti iš jūsų rankų, sugadins savo 
plunksnas ir, gal būt, amžinai liks inva
lidas.

Aš atsimenu, kaip pagavau paukštį 
vaisių dėžėje ir mėginau jį atsargiai pa

Tą dieną gali nebūti iškilmių, gali nebūti 
iškelta vėliavų ar pasakyta prakalbų, bet 
jos didingumas nuo to nemažės: motinos 
diena yra širdies šventė — skautas-ė savo 
širdinga meile motinai sukuria didžiausią 
tos dienos iškilmę.

Kai žemė apdžiūvo — geriausias laikas 
pradėti pavasarines iškylas.

Reikia pripažinti, kad mūsų žmonės, 
čia aiškiai įskaitant ir jaunimą, nelabai 
moka branginti ir mylėti gamtą. Ir skau- 
tai-ės tik neseniai pradėjo sąmoningiau 
artintis į tą didįjį Dievo kūrybos sodą.

Moksleiviai ir šiaip jaunimas perdaug 
nusitrainioja kambariuose ir mieste. Kai 
iš plataus gyvojo gyvenimo atviroje gam
toje pažiūri į miestišką suglebimą, tai ma
tai labai liūdną ir nesmagų vaizdą.

(Tęsinys 109 pusi.).

imti į ranką. Mažas belaisvis įkirto man 
į pirštą, kad net pasirodė kraujo. Taigi, 
geriausia pagauti paukštį arba mažą gy
vuliuką greitu, netikėtu judesiu, kad jis 
ko mažiausia stengtųsi ištrukti.

Vienas paveiksliukų parodys jums, 
kaip reikia laikyti paukščius, kitas — 
kaip varlės, rupūžės ir pelės laikomos.

Driežlai, kirmėlės ir (paprastos) gy
vatės labai slidūs ir todėl juos sunku lai
kyti rankoje. Patartina vinioti juos apie 
savo pirštus tokiu būdu, kaip krepšiai kad 
pinami.

Jūs pamatysite, kad paukštis negali 
išsprukti, jeigu jis švelniai, bet tvirtai 
laikomas. Norėdami paimti didesnį 
paukštį, pav., balandį, turite laikyti jo 
sparnus ir kojas keturiais pirštais ir gal
vą prilaikyti nykščiu. Rupūžės ir varlės 
daugiau priešinasi kaip paukštis ir todėl 
laikomos per vidurį.

Musės, peteliškės ir žirgeliai labai sun
kiai pagaunami be žalos jų švelniems 
sparneliams arba kūneliams. Sakoma, 
kad ilgakojė musių giminė nusilaužo ko
ją, jeigu jūs tiktai žiūrite į ją. Geriausias 
ir, gal, vienintelis būdas pagauti šiuos gy
vūnėlius yra leisti jiems atsitūpti ant del
no ir tada juos švelniai prispausti nykščiu. 
Jeigu jūs žinote, kaip reikia laikyti širšes 
(ne už uodegų — tą žinau), būčiau jums 
labai dėkingas.

SVEIKATA
— Žinok 6 sveikatos taisykles (gry

nas oras, švara, mankšta, maistas, poilsis, 
rūbai), mokėk jas praktiškai taikyti ir 
išaiškinti savo skilčiai.

— Žinok, kodėl svarbu prižiūrėti 
plaučius, odą, dantis, kojas, virškinimo 
organus ir plaukus.

—1 Žinok, koks pavojus gresia iš ne
sveiko maisto, svaiginančių gėrimų, šla
pių kojų, kvėpavimo pro burną, skaitymo 
blogoj šviesoj ir šiaip netvarkingo gyve
nimo.

— Žinok, kodėl svarbu turėti švarius 
namus.

— Žinok, kokį pavojų skleidžia mik
robai, pelės, musės, vabzdžiai ir t. t.

Mes vadiname save sveikais, jeigu 
visi mūsų organai gerai atlieka jiems pa
vestą darbą. Žmogaus kūnas panašus į 
milžinišką fabriką, kuriame dirba daugy
bė nepaprastai sudėtingų mašinų. Visos 
mašinos tik tuomet puikiai veikia, jeigu 
jos rūpestingai prižiūrimos ir kūrenamos 
geru kuru.

Mūsų kūno organai tobulesni už bet 
kokią žmonių sugalvotą mašiną: jie su
geba patys pataisyti visus trūkumus ir 
daro tai tol, kol nėra ligų rimtaį suža
loti arba paties žmogaus iškraipyti. Kū
nas taip pat pajėgia apsiginti nuo suža
lojimų ir sėkmingai kovoti su savo ar
šiausiais priešais, norinčiais jį sunaikinti.

Kad mokėtume rūpintis savo kūnu, 
turime žinoti, kokį darbą jis atlieka. 
Niekas negali mašina nuolat naudotis, 
jeigu nieko nenusimano apie jos mecha
nizmą. Taigi, išmokime, koks kuras ge
riausiai tinka, kaip jis sunaudojamas žmo
gaus energijai gaminti ir kaip visos ne
reikalingos liekanos, kurios galėtų mus 
nunuodyti, išmetamos lauk. Be to, mums 
irgi labai svarbu žinoti, kaip kūnas ap
sigina nuo ligų.

Maistas — žmogaus kūno kuras.
Maistas, kuriuo žmogaus kūnas kūre

namas, teikia jėgos, šilimos ir energijos. 
Be maisto mes negalime nei augti nei 
pašalinti visokius trūkumus, kurie atsi
randa mūsų organuose. Iš viso, ką mes 
valgome, mūsų kūnas pasiima jam rei
kalingus elementus: anglį, vandenilį, azo
tą, sierą, deguonį ir keletą mineralinių 
druskų. Iš šių elementų deguonis yra 
gaunamas kvėpuojant orą į mūsų plau
čius; kitos medžiagos yra gaunamos iš 
šių produktų:

iš baltymų, kuriuose yra be kitų ele
mentų ir azoto;

iš angliavandenių — krakmolų ir cuk
rų, kuriuose yra anglies, vandenilio ir de
guonies;

iš riebalų (gyvulinių ir augalinių), ku
riuose yra anglies, vandenilio ir de
guonies;

iš vandens;
iš mineralinių druskų, pav., valgomo

sios druskos.
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Psktn. V, Sataitė

Kaip gi gražus, gražus rūtelių darželis, 
Pilnas jau prisėtas kvapnių žolynų.

giau, kitoms mažiau. Pav., snieguolės, 
šimtažiedžiai, našlaitės pasitenkina ma-

Dailiai jį aptvėrė mano brolelis, žesniu t° kiekiu. Tuo tarpu kitoms bu-
Už tat jam vainikų nupint ketinu. tinai reikia 7°—30°, Gėlėms skirta žemė nusėdę vandens lašeliai neturi varvėti
Įsivaizduoju sau, kaip niūriai ir mig

lotai atrodytų pasaulis be augalų, kurie 
savo žiedais teikia gyvybės, švelnumo ir 
jaukumo. iStebėdamos jų gražias formas 
ir darnias spalvas, ugdome savo esteti
nius jausmus. Dažnai ir meilė būtų kur
čiai nekalbi, jei nebūtų gėlių, per kurias 
mylintieji išlieja savo švelniausius jaus
mus.

Skautė yra gėlių draugė. Bet, kad bū
tum gera gėlių drauge, turi gėles pažinti 
ir turėti savo darželį. Tačiau, kad dar
želis tikrai būtų tavo, reikia pačiai vi
sus darželio darbus atlikti. O tas darbas 
— be galo įdomus: kuri pati sukas lysve-
les, užsodins jas gėlėmis, palaistys, ta su
žinos daug naujo. Sužinos ji, kaip auga
las gyvena, kaip ir kuo jis minta, kada 
pumpurus sukrauna, aromatiškus žiedus 
praskleidžia ir kaip vaisius prinoksta.

Vieta darželiui. Atminkime, kad na
minės gėlės yra žmogaus padaras; per 
daugelį metų patogiose sąlygose augintos, 
jos pasidarė lepios ir daug ko reikalau
jančios. Pirmiausia: gėlėms reikia šviesos. 
Todėl darželio vieta turi būti atvira, ge
rai apšviesta; medžiai ir krūmai prie gė
lių netinka. Antra: gėlėms gerai tarpti 
reikia ir šilimos. Vienoms jos reikia dau-
mz^z^z^z^-^-^z^z^z^z^z^z^z^z^z^z^kz^z^^z^.

Šios medžiagos gaunamos iš įvairiau
sių maisto produktų: baltymai iš liesos 
mėsos, žuvies, kiaušinių baltymų ir t. t.; 
angliavandeniliai iš krakmolo ir cukraus, 
kurį randame bulvėse, duonoje, cukruje, 
košėje ir t. t.; riebalai gaunami iš taukų, 
sviesto, alyvos, grietinėlės. Mineralinės 
druskos yra daugiausia vaisiuose ir dar
žovėse.

Virškinimas.
Maistas patenka pro burną ir stemplę 

į skilvį ir iš ten į tolimesnį virškinamąjį 
traktą. Visą laiką maistas perdirba
mas ir verčiamas tokiomis medžiagomis, 
kuriomis organizmas gali pasinaudoti. 
Dantys sukapoja ir sumala maistą į smul
kius gabalėlius, kuriuos burnos sultys pra
deda tirpinti. Krakmolas virsta papras
tu cukrum, kurį randame vaisiuose. Skil
vyje maistas sumaišomas su skilvio sul
timis, kurios labai rūkščios ir galingos: 
jos paverčia baltymus lengviau suvirš
kinamais elementais, vadinamais pepto- 
nais. Skilvio sultys taip pat sutraukia 
pieną ir ardo raumenų skaidulas.

Iš skilvio maistas pereina į dvylik- 
pirštę žarną, kurioje jį veikia tulžies ir 
kasos, o laibosiose žarnose — žarnų sul
tys. Šios sultys užbaigia virškinimo pro
cesą ir galutinai išskiria mums naudingas 
baltymų, angliavandenilių ir riebalų me
džiagas. Visos šios medžiagos tuo laiku 
jau skystos ir persisunkia per žarnų sie
neles į mūsų kraują. Galiausiai maisto 
liekanos patenka į storąsias žarnas. Čia 
vanduo atsiskiria, o sutirštėjusios lieka
nos pašalinamos, iš kūno. Sveikas kū
nas atlieka tai kasdien. 

neturi būti per sausa, arba per drėgna. 
Iš to aišku, kad darželiui tinka nuo vėjų 
apsaugota vieta, nes vėjas ne tik žemę 
išdžiovina, bet ir pačias gėles išlaužo; 
labai gerai, kai darželis apsaugotas nors 
iš šiaurės pusės. Dirvožemis turi būti ge
rai įdirbtas, gilesnis dirvos sluogsnis

(maždaug iki 30 centimetrų gilumo) supu
rentas ir gausiai patręštas mėšlu. Šviesi ir 
šilta, bet ne karšta vieta, drėgna, bet ne 
šlapia, pakankamai turinti gryno oro, bet 
be smarkių vėjų, lengvai puri ir trąši dir
va, — tai tinkamiausios darželiui tarpti 
sąlygos. Jose gėlės gerai augs ir žydės 
dideliais žiedais.

Gėlių ūglius (Hansus) taip pat pačios 
išsiauginkime. Anksti pavasarį, kada pa
šaliuose dar sniegas, ūglius galima kam
baryje paruošti. Tam tikslui neaukštose 
dėžutėse arba vazonėliuose, purioj žemėj, 
netankiai pasėjame sėklas. Pasėjusios pri- 
dengiam plonu žemės sluogsniu ir palais
tome pulverizatorium. Labai smulkios 
sėklos, pav., begonijų, levažandžių, visai 
nepadengiamos žeme; jos sėjamos tik ant 
drėgnos žemės. Kai kurių gėlių sėkloms, 
pav., gvazdikų, astrų, našlaičių, pirma 
duodama sudygti, o tik po to padengiama 
žemėmis.

Indą, į kurį pasėjome gėles, reikia pri
dengti stiklu. Ant vidinės stiklo sienelės

Reikia imtis pavasarinio darbo 
(Tęsinys iš 108 psl.).

Kovą — artintis su gamta — pradėjo 
skautai. Jie daug jau padarė. Jie tikrai 
laimės; juos seks visas jaunimas.

Pirmieji žingsniai į gamtą yra iškylos, 
toliau stovyklos, specialios „medžioklės“ 
(su pieštuku, popierių, foto aparatu ir p.) 
ir k.

Iškylos pavasarį yra įdomiausios. Juk 
aplink gimsta vėl naujas galingas gyve
nimas, gražiausiai spindįs savo gyvybės 
spalvomis. Ir tokioje aplinkoje norisi kas
dien ir kuo ilgiau būti.

Iškylauti pavasarį nėra sudėtingas da
lykas. Eini vienas — gerai. Eini su drau
gu — gerai. Einat keliese — gerai. Eina 
visa skiltis — taip pat gerai. Pavasarinės 
iškylos programa gali būti ir nelabai su
dėtinga. Svarbiausias tikslas „išsijudinti“, 
kad paskui, jau įpratęs, galėtum tikrai 
skautiškai iškylauti.

Dabar pasivaikštinėk gamtoje. Tokie, 
vieno ar kelių drauge^ pasivaikštinėjimai 
nėra tuščias dalykas. Žmogus žvalgaisi ir 
matai didelį darbą, kuris ir tave uždega 
šį tą veikti, ką nors kurti. Stebėk gamtą,

ant sėklų; dėl to kasdien stiklas nušluos- 
tom'as. Kambaryje auginama gėlių raso- 
da būna silpnutė, lepi, ji visada stiebiasi 
į lango šviesą. Todėl, jei tik galima, rei
kia dėžutes su rasoda saulėtomis dieno
mis išnešti į orą.

Kada rasoda pasėta, galima sakyti, 
darbo vainikas jau pradėtas pinti. Prasi
dėjęs pavasaris dideliais žingsniais kas
dieną žengia į priekį. Todėl jau iš anksto 
ant popierio turime paruošti būsimo dar
želio planą. Neužtenka turėti gražių gė
lių, reikia dar mokėti jas tinkamai su
grupuoti. Todėl be plano, mieloji sese, jo
kiu būdu neapseisi.

Naują darželį planuojant gerai būtų 
žinoti keletą pagrindinių reikalavimų. Pir
miausia: neturėtų būti simetrijos klombų, 
lysvių bei takų išdėstyme. Takeliai gali 
būti tiesūs, gali būti ir kreivi, išvingiuoti; 
tiktai takas, kuris eina nuo namų į gat
vę, visada turi būti tiesus. Nedideliuose 
darželiuose takai daromi neplatus: apie 
50 centimetrų. Jie skiriami ne pasivaikš
čiojimui, bet tik gėlėms prižiūrėti. Kada 
planas paruoštas, reikia jis nuo popierio 
perkelti į darželį. Tas darbas atliekamas 
kuoliukų ir virvės pagalba. Kad būtų 
patogiau planuoti, darželio paviršių rei
kia gerai išlyginti. Visus kauburėlius rei
kia nukasinėti, o duobes užpilti; į duobes 
versti ne gerą juodžemį, bet pačią pras
čiausią žemę. Kuoliukais pirmiausia pažy
mime lysveles prie namų, o paskui — ta
kų kryptį, pradėdamos taip pat nuo na
mų. Jei takelis tiesus, užtenka kiekvie
name jo šone po vieną kuoliuką. Vingiuo
tiems takeliams reikia daugiau kuoliukų, 
jie smeigiami kiekviename takelio užsi
sukime.

stebėk paukštelius, augalus, žvėrelius, gė
les ir k. Be to, gali lavinti pastabumą, at
mintį, mokytis snėjinėti aukštį, plotį, ilgį, 
daiktų skaičių, atstumą ir t. t. Paėjėjęs 
prisimink, nežiūrėdamas, praeitos vietos 
vaizdą, atkurk jį savo vaizduotėje. Be to, 
jei blogai paišai, būtinai į bloknotą ar ko
kį sąsiuvinį paišyk medžius, atskirus daik
tus, vartus, tvoras, stulpus, kelio ženklus 
ir k. Staiga pastebėsi esąs neblogas pai
šytojas. Arba deklamuok, ar ką nors pa
pasakok, pasakyk kokią kalbą. Paskui ją 
kritikuok. Ir jei tik vienas būsi, visą tą 
daryk kuo drąsiau ir labai seksis.

Apie skautiškas pavasarines iškylas, 
kaip turi iškylauti skautai organizuotai, 
skiltimis ir p., bus parašyta Sk. Aido ge
gužės m. numeryje. Dabar atlik ką tik 
aukščiau minėtus uždavinius.

-----•-----
Birželio — liepos mėn. bus stovyklos. 

Pagalvok ir apie jas. Ar galėsi išvažiuoti, 
ar būsi nuo mokslo laisvas, ar turėsi san
taupų apmokėti stovyklavimo išlaidas, ar 
leis tėveliai, kur ir kaip stovyklausi, ar 
esi visaip tinkamai pasiruošęs??...

Baltas Juodvarnis.
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Fotografuoti gali kiekvienas

Klaus. Malonėkite paaiškinti, kaip 
daryti spalvuotas nuotraukas. Manau, 
kad šis klausimas domina daugelį foto 
mėgėjų. Paskilt. Vyt. Gurklys.

Ats. Mes irgi manome, kad šis klau
simas daug kam įdomus, o lietuvių kal
ba šiuo reikalu rašyta nėra. Dėl to at
sakydami į jį dedame žemiau išspausdin
tą straipsnelį.

NUOTRAUKŲ SPALVAVIMAS.
Idealas, kurio siekia fotografija — na

tūralinių spalvų nuotraukos, t. y. tokios, 
kuriose daiktai atrodytų tokių spalvų, ko
kių jie yra tikrumoje. Deja, kol kas to
kių nuotraukų pagaminti dar negalima. 
Dėl to daugelis foto mėgėjų paprastąją 
tamsiai pilką nuotraukos spalvą stengiasi 
pakeisti kuria nors kita, nors ir viena. 
Tai pasiekiama atlikus tam tikrą nuo
traukos dažymo procesą, kuris vadina
mas tonavimu. Galima nutonuoti nuo
traukas rudai, žaliai, mėlynai ir raudonai.

Nutonuotos kaikurios nuotraukos atro
do daug geriau, kaip netonuotos, tačiau 
tai padaryti toli gražu nelengva. Pir
miausiai sunku gauti norimą toną (spalvą), 
o toliau — nelengva pritaikinti spalvą 
motyvui. Parinkus netinkamą spalvą, ga
lima sugadinti geriausią nuotrauką, taigi, 
gauti priešingų rezultatų, negu norėta pa
siekti nuotrauką tonuojant. Ir blogiau
sia, kad negalima duoti jokių konkretes
nių nurodymų, kokios rūšies motyvams 
kuri spalva parinktina. Kiekvieną syk 
tenka pačiam spręsti, bandyti, kuri spal
va geriau tiktų. Galima pasakyti tik 
tiek, kad apskritai yra nusistojusi pažiūra, 
jog ruda spalva tinka saulėtiems gamtos 
vaizdams, architektūros ir portretinėms 
nuotraukoms, mėlyna — vandens, žiemos 
gamtos vaizdams ir nuotraukoms, dary
toms mėnulio šviesoje, raudona — vai
kų ir moterų portretinėms nuotraukoms, 
žalia — vasaros gamtos vaizdams. Leng
viausia yra nutonuoti nuotraukas sepia 
arba ruda ir raudona spalva, sunkiausia 
— mėlyna ir žalia.

Pagrindinė sąlyga, kurios reikia laiky
tis vienu ar kitu metodu tonuojant nuo
traukas — jos turi būti gerai išfiksuotos 
ir išplautos, tonuoti vartojamieji indai 
švarūs ir nuotraukos kiek kontrastingiau 
(stipriau) išryškintos, kaip paprastai. Prie
šingu atveju — nuotraukos spalva bus 
nevienoda, murzina.

Nuotraukoms tonuoti yra daug me
todų. Pirmiausiai, rudos spalvos nuo
traukas galima gauti tam tikros 
rūšies popierius (pav., Agfos „Bro- 
vire" ir ,,Rekord“) išryškinus su specia
liais ryškintojais. Toliau galima naudoti 
specialius popierius, pav., Agfos „Lupex- 
Braun” (ruda spalva) ir „Verdex“ (ža
lia), Mimosa firmos „Carbon- Braun” (ru
da). Tokius popierius išryškinus papras
tame ryškintojuje gaunamos aukščiau mi
nėtų spalvų nuotraukos. Ir, pagaliau, 
trečias nuotraukų tonavimo būdas — 
nudažymas jų tam tikrų skiedinių pagalba.

Lengviausia yra pagaminti spalvotas 

nuotraukas vartojant specialų popierių 
— reikia tik išryškinti, kaip ir visuomet, 
ir daugiau nieko. Pagaminti rudos spal
vos nuotraukas vartojant specialų ryškin- 
toją reikia gero prityrimo, todėl šio ryš
kintojo receptų nenurodysiu. Pakalbėsi
me, kaip tonuoti nuotraukas su speciali- 
niais skiediniais.

KO TRŪKSTA ŠIAI NUOTRAUKAI?
P. M-nas (Kaunas) šioje nuotraukoje, 

pavadintoje „Busimieji pionieriai”, vaiz
duoja labai įdomią ir dėkingą temą — 
skautiškuosius darbus. Kad autoriui bū
tų pasisekę užsibrėžtąjį tikslą pasiekti, ne
galėtume pasakyti. Svarbiausias nuotrau
kos trūkumas yra tas, kad tinkamai ne
atvaizduotas svarbiausias objektas — til
tas. Taip atsitiko dėl to, kad jis nufo
tografuotas prieš šviesų foną ir nuo jo 
neatsiskiria, bet susilieja. Ryškiausiai jis 
būtų atvaizduotas, jei fonas būtų tamsus 
ir šviesa kristų iš priešakio. Kitas trū
kumas — tilto statytojų apsirengimas ne 
skautiškais, o civiliais ir be to, dar šil
tais rūbais. Dėl to susidaro įspūdis, kad 
šis darbas dirbamas be reikiamo juo susi
domėjimo. Jį dar padidina abejinga ant 
žemės stovinčiojo, veido išraiška. Nuo
trauka neatvaizduoja tikros darbo nuo
taikos. Technišku atžvilgiu ir yra trū
kumų. Dešinysis nuotraukos kraštas ne 
visai ryškus, o artuma (pagrindas) ir to
luma (fonas) vienodai šviesūs. Matyti, 
didinant nuotrauką apačioje buvo per 
mažai apšviesta ir dėl to nejaučiama joje 
gilumos. Jei pagrindas būtų toks, kaip 
dabar, o fonas daug tamsesnis, būtų jau
čiama toluma, o nesusilietų su pagrindu 
(artuma), kaip yra dabar.

Šiam reikalui fabrikai gamina prepa
ratus skiedinių ir miltelių pavidalo ir ga
lima skiedinių pačiam pasigaminti. Iš 
fabrikų gaminamųjų labiausiai populiarūs 
yra šie: Schering firmos „Senol“ (skiedi
nys rudai spalvai), Agfos — „Coradon“ 
(skied, rudai spalvai) ir Zeiss-Ikon fir
mos „Bunttonungen“ (milteliai žaliai ir 
mėlynai spalvai). Kaip vartoti pirktinius 
tonuotojus, paaiškins foto prekybininkas, 
jei negautumėt sykiu raštelio, kuriame 
aprašytas vartojimo būdas.

Pačiam pasigaminti nuotraukoms to
nuoti skiedinių yra labai įvairių receptų. 
Deja, vieni skiediniai neduoda gerų rezul
tatų, o su kitais nutonuotos nuotraukos 
nėra patvarios. Todėl čia nurodysiu tik 
kelis geresniuosius receptus.

Nuotraukoms rudai nutonuoti plačiau
siai vartojamas sieros natrius, kuris duo
da gražų ir patvarų rudą toną. Receptas 
toks:

Skiedinys A.
1. Vandens 100 cm.
2. „Raudonosios kraujo druskos" (Ka

lium ferrocyanatum) 4 gr.
3. Bromokaliaus (Kalium bromatum) 

2 gr.
Skiedinys B.

1. Vandens 100 cm.
2. Sieros natriaus (Natrium sulfura- 

tum) 1 ai0*) santykių skiedinio 10 cm.
A skiedinį reikia laikyti tamsiai ru

dame butely arba tamsoje. Jis patvarus 
ir gali būti vartojamas pakartotinai. B 
skiedinys nepatvarus, todėl jis gamintinas 
prieš vartojant. Galima vartoti tik vie
ną syk. Jo garai kenkia nenaudotiems 
foto popieriams ir negatyvinei medžiagai. 
Be to, turi nemalonų kvapą (panašų į 
supuvusio kiaušinio). Dėl to negalima to
nuoti kambary, kur laikomi popieriai ar 
filmos. Geriausia tonuoti ore arba ati
darius langus. Tonuojama paprastoje die
nos šviesoje tik ne saulėje, o šešėlyje. 
Tonavimo eiga tokia.

Nuotrauka dedama į skiedinį A ir ja
me laikoma tol, kol vaizdas išbąla, t. y., 
tamsiosios jo dalys visai pranyksta arba 
bent atrodo lyg rudai gelsvos dėmės. 
Tai trunka apie 2—3 minutes. Po to 
nuotrauka greit plaunama vandeny tol, 
kol vanduo geltonai nebesidažo. Nuplo
vus dedama į skiedinį B. Čia greitu laiku 
vaizdas vėl atsiranda ir įgauna rudą spal
vą. Kai ji lieka norimo rudumo, išimama 
ir keletą minučių plaunama (kol vanduo 
nebesidažo). Išplauta išdžiovinama.

Raudonai (nuo plytos spalvos iki vyš
ninės) nuotraukoms tonuoti geriausiai tin
ka Agfos vario sustiprintojas — Agfa 
Kupfer-Verstarker, kuris gaminamas mil
telių pavidalo patronais. Vienas patro
nas ištirpdomas 100 cm. vandens. Jame 
nuotrauka laikoma tol, kol ji įgauna no
rimą toną. Po to nuplaunama ir išdžiovi
nama.

Pačiam skiedinių tokiam tonavimui 
galima pasigaminti pagal šį receptą;

1. Vario vitriolo (Cuprum sulfuricum) 
lO°/o skiedinio 20 cm.

2. Citrininio kaliaus (Kalium citri- 
cum) lO°/o skiedinio 140 cm.

3. „Raudonosios kraujo druskos" (Ka
lium ferricyanatum) lO*’/o skied. 5 cm.

4. Vandens 100 cm.
(Pabaiga 114 pusi.).

1’0
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*?V DROBE“ VILNONIŲ GELUMBIŲ FABRIKAS 
Kaunas — Šančiai

Ša 
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P^VAfiURIUl ,š*e,do gražių, stiprių ir nebrangių medžiagų įvjinems kostiu- 
■ *“* " X^WnbnWn mams ir paltams, kariškoms ir civilinėms uniformoms ir sportui

Reikalaukite „Drobės“ fabr. gaminių visose manufaktūros krautuvėse 
„Drobės“ krautuvėse Kaune, (naujoje patalpoje, Laisvės Alėja Nr. 31), Klaipėdoje ir Šilutėje parduodame savo 
gamybos gatavus rūbus • Užeikite pažiūrėti jų gerumo ir pigumo

KARO INVALIDAMS ŠELPTI 
KOMITETOįMONĖS

--------- Kaunas, Duonelaičio g. 37a, tel. 600. --------- 
PROTEZŲ DIRBTUVĖ.

Įvairūs ženklai, antspaudos, štampai, monogramos, 
uniforminės sagos. Patogiausiomis sąlygomis unifor
minį bei civilini drabužį pasisiūdinsite įmonėse, — 
darbas geras, nebrangus.

DIDELIS MEDŽIAGOS PASIRINKIMAS
KRAUTUVĖJE, LAISVĖS AL. 18, TEL. 616.

Įvairūs ženklai, kepurės, vėliavos, diržai, spalvotos 
medžiagos priedams, galionas, sutažas, antpečiai ir kt.

Ahcinfi „MAISTAS Bendrovė
praneša gerbiamųjų vartotojų maloniam dėmesiui, kad 
„Maisto“ fabrikų gamyba yra patobulinta ir visi gaminiai 
žymiai pagerinti. Gamybą atlieka rinktiniai specialistai 
veterinarijos gydytojų priežiūroje. Prašome sekti naujai 
išleistus „Maisto“ gaminius, kurių kaina neturi konku
rencijos. Urmo sandėliuose ir krautuvėse galima gauti 
kraujo, mėsos ir kaulų miltų bei žąsų plunksnų. Prekių 
kainoraščiai veltui duodami visose Kauno krautuvėse.

Visais reikalais galima kreiptis telefonais: 43-77 ir 
per „Maisto“ centralinę — 31.

Dr. GYLIO
Vidaus ir nervų ligų privatinė ligoninė. Naujos tyrinėjimo 

ir gydymo priemonės, rentgeno kabinetas, laboratorija 
įvairiems analizams, Knipingo aparatas maisto kaitai tirti, 
elektrokardiografas širdies trūkumams ženklinti. / Gydy
mui vartojama hidroterapija, elektroterapija, helioterapija, 
radiumo terapija, gydomasis masažas, gydomoji gimnasti
ka ir Piščanų purvai. / Ligoninėn priimami alkoholikai ir 

morfinistai. Kaunas, Putvinskio g-vė 38. Telef. 21-73.

J

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA 

SIUNČIAME ŠIRDINGUS SVEI
KINIMUS IR LINKĖJIMUS 

SKAUTAMS.

Ūkio Bankas,
Akc. B-vė „Metalas“ ir 

Akc. B-vė „Palemonas“

Br. TILMANS ir Ko
AKCINĖ BENDROVĖ, KAUNAS.

FABRIKAS VISOKIOS RŪŠIES
sraigtų su sriegiais medžiui ir 
metalui. Varžtų, veržiklių, rip- 
kelių, kniedžių, vielos ir vinių.

ALIUMINIAI IR EMALIUOTI
INDAI. PLŪGŲ NORAGAI IR 
PLŪGŲ PALYČIO S.

Einamosios sąskaitos:
Lietuvos Banke nr. 53,
Lietuvos Komercijos Banke nr. 131

Telegram, a d r .:
Tilmans Kaunas. Telef. Nr. 84

A
VELYKŲ ŠVENČIU PROGA

*• *•

SKAUTUS SVEIKINA

LIETŪKIS

Akcinė Apdraudimo B-vė „LIETUVOS bbOYDAS"
VALDYBA: KAUNAS, LAISVĖS ALĖJA NR. 54. 

- TELEF. 1-95, 35-75 ir 40-05 Nr. Nr. ----------  
Bendrovės agentūros yra: Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose, Šilutėje, Panevėžyje, Pagėgiuose, Vilkaviškyje, Marijam
polėje, Ukmergėje, Raseiniuose, Kėdainiuose, Mažeikiuose, Tau
ragėje, Jurbarke, Plungėje, Palangoje, Kybartuose, Naumiestyje 
(Tauragės apskr.), Lazdijuose, Telšiuose, Kelmėje ir Papilėje. 

---------------- KITUR — IEŠKOMI AGENTAI. ----------------
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IŠĖJO SKAUTYBĖS 2 NR.
Balandžio m. išėjo naujas Skautybės 

nr. Jame yra įvairios ir labai aktualios 
medžiagos visiems vadams ir vadovėms. 
Platūs Seserijos, Brolijos, informacijų ir 
kiti skyriai.

NAUJOS KNYGOS.
V. I. Kryžanovskaja, GYVENIMO 

ELIKSIRAS. I ir II dalys atskirai. Išlei
do Dirvos b-vė. Parduodama po 2 lt.

H. Lofting. DAKTARAS DOLITLIS 
GRĮŽTA IŠ MĖNULIO. Vertė Pr. Mašio
tas. Dirvos b-vės leidinys. 151 pslp. Par
duodama po 2,30 lt.

NAUJI „SAKALO“ LEIDINIAI.
J. Marcinkevičius, MES ATEINAM. 

Romanas. II t. 280 pusi. Kaina Lt. 3,—. 
Šiame tome autorius labai vaizdžiai ap
rašo tolesnius 1905 m. revoliucijos įvy
kius, Did. Vilniaus Seimą ir prieškarinius 
laikus.

Viktor Hugo, VARGDIENIAI. Roma
nas. II t. Vertė V. Kamantauskas. 216 
pusi. Kaina Lt. 2,50. II tome aprašoma, 
kan Žaną Volžaną vėl suėmė. Prieš tai 
jis buvo suspėjęs atsiimti iš banko apie 
pusę milijono frankų ir nežinia kur pa
slėpęs. Volžanas pabėgęs iš galerų, iš
laisvino mažąją Kazetę ir atidavė ją auk
lėti į vienuolyną.

K. Šimonis, GIRIŲ GIESMĖS. 88 pusi. 
Kaina Lt. 3,—. Poezija prozoje iliustruo
ta paties autoriaus geriausiais meno kū
riniais. Iliustracijos išspausdintos dviem 
spalvom. Tai tikras meno albumėlis, tik
rai meniškai išleistas.

Prof. Dr. Hammerschlag, Prof. Dr. 
Langstein ir Dr. Ostermann, AKUŠERĖS 
VADOVĖLIS. Iš vok. kalb. V-jo leid. 
vertė A. Maciūnas. 434 pusi. Kaina Lt. 
15,— (įrištas Lt. 17,—). Didelio formato. 
Labai gausiai iliustruota, iš viso 239 pa
veikslai.

POPULIARIOJI BIBLIOTEKA Nr. 1 
V. K. Kryžanovskaja (Ročester) GYVY
BĖS ELEKSYRAS. Romanas. I t. 202 
pusi. Kaina Lt. 1,50.

POPULIARIOJI BIBLIOTEKA Nr. 2 
V. K. Kryžanovskaja (Ročester). GYVY
BĖS ELEKSYRAS. Romanas. II t. Lt. 1,50.

Populiariąją biblioteką SAKALAS 
ėmė leisti labai gražiu formatu prancūzų 
NELSONO leidyklos pavyzdžiu, vienodu 
menišku viršeliu. Šių leidinių kaina bus 
žymiai pigesnė, negu kitų grožinės litera
tūros knygų. Šioje serijoje bus leidžia
ma populiarūs, visiems suprantami, leng
vo, bet rimto turinio grožinės literatūros 
veikalai.

SAVARANKIŠKO DARBO PAJA
MOMS ĮSIGYTI 1935 M. VIDUTINIŲ IŠ
LAIDŲ NORMŲ LENTELĖ. (Priedas prie 
„Darbo pajamų mokesčio įstatymo"). Pir
kusieji tą knygą galės minėtas lenteles iš 
Sakalo gauti nemokamai, tik pašto išlai
doms reikia atsiųsti 25 cnt., galima pašto 
ženklais.

FOTOGRAFUOTI GALI KIEKVIENAS.
(Tęsinys iš 110 psl.).

Skiedinį galima vartoti tik 24 valan
doms nuo pagaminimo praėjus. Tonavi- 
mas trunka nuo 3 iki 5 min. Tonuotą 
nuotrauką plauti tol, kol vaizdo šviesio
sios dalys pasidarys visai aiškios (švarios). 
Skiedinį galima naudoti tik vieną syk.

Mėlyna spalva gaunama tonuojant su 
šiuo skiediniu:

1. „Raudonosios kraujo druskos" lO°/o 
skiedinio 15 cm.

2. Švino nitrato (Plumbum nitricum) 
10% skiedinio 40 cm.

3. Geležies chlorido (Ferrum sesqui- 
chloratum) 10% skiedinio 10 cm.

4. Citrinos rūgšties (Acidum citricum) 
10% skiedinio 150 cm.

Skiedinį reikia pagaminti 12 vai. prieš 
vartojimą. Tonavimas trunka 1—2 min. 
Po to nuotrauka gerai nuplaunama ir įde
dama į paprastos valgomosios druskos 5% 
skiedinį, kur palaikoma keletą minučių. 
Gerai išplauti.

Žaliai tonuoti geriausia vartoti Zeiss- 
Ikon firmos pagamintą miltelių pavidalo 
tonuotoją. Su savo gamintais žaliai spal
vai tonuotojais sunku gauti gerų rezulta
tų. Be to, skiedinys tokiam tonavimui 
būtų sunkoka pasigaminti.

Paskltn. Vyt. Gurkliui. Dėkojame už 
atsiųstas kritikai dvi nuotraukas. Deja, 
„Skautų Aide" jų įvertinti negalėsime, 
nes mes esame pasiryžę kritikuoti tik tas 
nuotraukas, kurios vaizduoja skautiškąjį 
gyvenimą, o Tamsta atsiuntei gamtos 
vaizdų nuotraukas. Atsiųstas nuotrau
kas grąžiname paštu. K. Laucius.

REDAKCIJOS LAIŠKAI.
A. Valiuliui (Šančiuose). Atsiųstos 

abėcėlės Sk. Aide nespausdinsime. Nors 
ji yra ir įdomi, bet reikia gaminti klišes, 
o tas daug kaštuoja. Pabandyk pats tąja 
abėcėle rašyti.

Sk. vyč. Pr. Enskaičiui (A. Fredoje). 
Skelbimėlį apie stovyklą, į kurią užsira
šytų norintieji dalyvauti, dėsime, jei re
dakcijai nurodysi kas, kada, kur ir leistas 
tokią stovyklą ruošia.

St. Verpečinskaitei, Algiui Kepalui — 
pirmųjų bandymų dar nedėsime.

A. Vaičiulaitis, NATŪRALIZMAS IR 
LIETUVIŲ LITERATŪRA. 116 pusi. Kai
na Lt. 1,50. Iliustruota literatūrinė studi
ja. Paliesti mūsų rašytojai: Kudirka, Bitė, 
Žemaitė, Lazdynų Pelėda, Vienuolis.

GIMTOJI KALBA 1936 m. 1—2 sąsiu
vinis (sausio ir vasario mėn.). Turinys 
įdomus ir įvairus: 1. Bendrinės kalbos 
kultūra ir LKD; 2. Užburtas rašybos ra
tas; 3. M. Stonys, Kalbinė menkystė ar 
nesusipratimas?; 4. Pr. Skardžius, Kalbos 
šiukšlės; 5. A. Salys, Taisymai; 6. Klau
simų kraitelė, kurioje atsakoma į 19 įvai
rių klausimų; 7. L. Dambrauskas, Ką apie 
„Gimtąją Kalbą“ sako jos skaitytojai? — 
atsakymų į ankietą santrauka; 8. Apžval
goje trys kalbinių straipsnių santraukos 
iš kitų laikraščių; 9. LKD kronika; 10, 
Pr. Mašioto recenzija ir t. t.

„(gimtosios Kalbos" pr-tos kaina me
tams Lt. 2,50.

Kėdainių tunto tuntininko pavaduoto
jui skautininkui Alfonsui Vaškevičiui, 
mirus jo sesutei, skautišką užuojautą 
reiškia Lukšio d-vė.

Mielam broliui, II-os Žirgų skilt. skil- 
tininkui paskilt. EDUARDUI MARKU- 
ČIUI, jo motutei mirus, reiškiame gilią 
skautišką užuojautą.

XIV-ta Biržų Maironio dr-vė.

NUOŠIRDI PADĖKA.

Kauno Aušros skautų tunto rėmėjų 
valdyba nuoširdžiai dėkoja skautų tė
vams ir rėmėjams, ypatingai p. Augulie- 
nei, mok. Petroniui, mok. Žilinskui ir art. 
K. Jurašūnui, taip labai prisidėjusiems 
ruošiant tunto vakarą. Kartu reiškia di
delę padėką Karvelio ir Rinkevičiaus pre
kybos namams už brangią tunto loterijai 
dovaną — foto aparatą ir akc. Drobės 
b-vei už paaukotą gražią vėliavai me
džiagą.

PADĖKA.

D. L. K. Kęstučio draugovės štabas 
širdingai dėkoja už parodytą ištvermin
gą ir nuoširdžią paramą D. L. K. Kęstu
čio dr-vės 1936.1.25 d. suruošto vakaro 
metu:

1) Raseinių Žemės Ūkio Mokyklos va
dovybei: vedėjui p. Br. Gurskiui ir mo
kytojams p-lei E. Tallat-Kelpšaitei, poniai 
E. Katkaitei-Savickienei, p. Kl, Skabei- 
kai ir ponui Jenčiui;

2) Vietos kariuomenės įgulos vadovy
bei;

3) Raseinių „Jaunosios Lietuvos" sty
gų orkestrui.

Sk. vytis skilt. Dan. Šteinbokas, 
Draugininkas.

Noriu pirkti Luksemburgo ir Lichten
šteino pašto ženklų. E. Poškus, Šiauliai, 
Vilniaus g. 200.

Boy scout rowero intruisto volas ko- 
respondadi: litova, esperanto, kaj rusa 
per lingvoj. Skribi — ai Aleksandro Ki- 
sielis, Čedasai, Rokiškio ap.

SKELBIMAS.
Skautai V. Izbickas ir E. Bajoraitė, 

jei norite gauti pernykščių metų savo 
Skautų Aido Nr. Nr., tai praneškite savo 
adresus Tauragės tunto II adjutantui.
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Ar vra mūsų krašte vaikutis, kurio šir

delė nešokinėtų džiaugsmu, kai prisime
na margučiai. Tur būt, visi pasakysite, 
kad nėra. Taip.

Kai laukiame Velykų, prisimename ir 
margučius. O Velykos džiaugsmo, perga
lės šventė. Švelnutis, jaunas, gražus Va
saris nugali rūstų, žiaurų, šaltą Žiemį.

Ir kaip nesidžiaugti, kai visa, gamta 
džiaugias!

Mūsų poetas Maironis dainuoja: 
,.Velykos! Velykos! Kas jūsų nelaukia, 
Kaip vaikas marginto kiaušinio?”

Lietuvių papročiu einant, Velykos ne
gali būti be margučių. Per Velykas gauti 
margutį labai malonu. Žinai, kad kiauši
nis, bet kai jis dailiai numargintas, gražu 
žiūrėti ir rankose laikyti smagu.

Velykoms kiaušinių marginime pasi
reiškia. lietuvių liaudies kūryba, liaudies 
menas. Jums, skautukai, atrodo, kad jo
kio meno čia nėra, tačiau menininkams 
margučių raštas daug pasako apie mūsų 
tautą, jos praeitį.

Margučiams numarginai reikia suge
bėjimo, atsidėjimo, kantrybės. Užtat ne 
spindinčiu laku, bet paprastais dažais da
žyti ir peiliuku ir kitu koku aštriu daiktu 
gražiai išskutinėti margučiai branginami.

Kas nėra, gražių margučių matęs, tas 
tenuvyksta į Kauną ir teaplanko Miesto 
Muziejų. Ten ras didelį meniškai gražių 
margučių rinkinį.

Žiūrėdami į juos matysite, kiek 
kruopštaus mūsų sesučių lietuvaičių dar
bo ir kiek sielos į juos įdėta. Tik jos mo
ka taip gražiai marginti. Taigi mūsų 
krašte margutis yra neatskiriamas Ve
lykų priedėlis.

Yra šalių, kur Velykų šventės visai 
nėra. Ten, žinoma, nėra ir margučių. Bet 
pavasariui sutikti daug kraštų ruošia 
šventes. Tik tos šventės ne Velykų, o ki
tokius vardus turi. Taip, pavyzdžiui, Ja
ponijoje kovo mėnesį švenčiama „Vyšnių 
žydėjimo šventė”. Vyšnių žydėjimo šven
tė japonams turi tokios pat, gal net di
desnės reikšmės, kaip mums Velykos.

Kalnuotose šalyse, kur gyventojai 
verčiasi gyvulių auginimu, švenčiama pa
vasario šventė tuomet, kai kalnuose nu
tirpsta sniegas ir piemens su bandomis iš 
pakalnių išsikelia visai vasarai Į kalnus.

Taip. Įvairios tautos, Įvairūs jų pa
pročiai, ir Įvairiai švenčiamos šventės. Gi 
mums Velykos yra pavasario ir margu
čių šventė. š.
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išdaigos / Vilkiukas

Taigi mūsų Vanta, pašokėjusi aukš
čiau, prabilo:

— Jei jūs norite savo senatvę išjudin
ti, siūlau ežere suruošti lenktynes. Tai 
bus puiki pramogėlė savo vikrumui pa
rodyti ir laikui praleisti.

— Kai dėl senatvės išjudinimo, tai 
reiktų pagalvoti. Jei lenktynės tik dėl to 
būtų ruošiamos, manau, man jų nereik
tų, nes nesu taip sena, kaip Vanta mano, 
— atkirto užsigavusi Smarkutė.

Smarkutė, tiesą sakant, buvo jau pa
gyvenusi voveraitė ir todėl įsižeidė, kaip 
įsižeidžia visos pagyvenusios moterys, jei 
jas kas senomis pavadina.

Iš kur tos paikybės buvo išmokusi 
Smarkutė, įspėti nesunku.

Palikime pušyje besitariančias voverai
tes ir sužinokime, iš kur Smarkutė at
keliavo.

Visos voverys gerai žinojo, kad Smar
kutė, maža būdama, buvo patekusi pas 
vieną turtingą, jau pagyvenusią, bet ne
ištekėjusią, moterį. Ten ji ir užaugo.

Augdama matė, kaip jos ponia nekar
tą smarkiai bardavo savo šuniuką Lilį ar
ba katinėlį Puru-Puru, nors jų nusikal
timas dažnai vos pastebimas būdavo. Ir

Voveraičių
Lenktynės ežere.

— Smarkiau, Vanta! Smarkiau!
— Bravo, Vanta! Ot puiku!
— Žinoma, ji laimės. Galiu eiti lažybų. 

Vantos niekas neaplenks. Juk tik keli 
metrai ir jau krantas.

— Valio, Vanta! Valioooo!
Visas pušynas skambėjo klegesiu, ki

lusiu nuo ežero kranto. Bet kas išdrįso 
taip miško ramumą drumsti, kas taip kva
tojos, kas šaukė ir kas plojo, jūs nežinote, 
bet galite sužinoti. Viena tik sąlyga: bū
kite kantrūs ir sekite iki galo pro jūsų 
ausis bėgančią pasakėlę.

•
* *

Žiema buvo labai nešalta. Žmonės de
javo, negalį į miškus įvažiuoti, nes rais
tai, kimsynai ir pelkės buvo neužšąlę.

Kaimų moterėlės griebėsi burtų: 12 
dideliai gauruotų vyrų suskaitė, panašiai, 
kaip 12 plikių kad ieškoma speigui esant*). 
Dabar visi laukė šalčių ir todėl ne pli
kius, o gauruotus skaičiavo.

Bet pasibaigė spalių mėnuo ir lapkri- 
tys prasidėjo, o šalčių kaip nebuvę. Pa
sibaigė lapkritys ir gruodis pasibaigė, sau
sis prasidėjo, o šalčių vis nėra ir nėra: 
neužšąla nei upės, nei ežerai.

Tokią tai žiemą viename pušyne susi
rinko būrys linksmučiukių raudonplau
kių padaužų voveraičių. Jos džiaugėsi to
kiu oru, nes šlapią pušyną mažiau žmo
nių belankė, mažiau medžiotojų slampi
nėjo, mažiau jos gąsdinamos buvo. Nerei
kėjo nei šaltis, nei badas kęsti. O kai ne
šalta ir sotu, tai ko betūnoti gūžtose? Ge
riau visokių išdaigų prasimanyti.

Taip vieną dieną gruodžio mėnesio ga
le voveraitės padarė susirinkimą.

Susirinkimas įvyko didelėje pušyje, 
kuri augo ežero krante ir buvo kiek pa
linkusi į vandenį.

Voveraitės svarstė įvairius bėgamojo 
momento reikalus. Vienos kalbėjo, kitos 
— klausės. Bet buvo ir tokių, kurioms 
kalbos nepatiko. Tos iš nuobodumo na
gučiais pušies žievę draskė ir į ežerą 
svaidė.

— Žinote ką, — staiga, paprašiusi bal
so, prašneko Vanta, kuri tokį vardą buvo 
gavusi dėl savo uodegos panašumo į van
tą. — Aš siūlau kokią nors pramogą su
ruošti, o tai be laiko pasensim taip betū- 
pėdamos.

— Gerai, gerai, Vanta. Pasiūlymui pri
tariame. Bet gal jau turi ką nors suma
niusi? — klausė kitos.

Nuo šakos, kuri buvo nusvirusi į eže
rą, Vanta skyktelėjo aukščiau ir parodė į 
plaukiantį medžio žievės gabalą, kurį ji 
prieš tai buvo į vandenį numetusi.

Pūtė pietų vėjas ir ežero paviršius 
bangavo. Žievė, vandens bangų supama, 
vis tolo ir tolo nuo kranto. Tas atsitiki
mas ir įkvėpė Vantai naują mintį; mintį, 
kuri, kaip vėliau matysite, visoms vove
raitėms suteikė puikiausios pramogos.

*) Kai žiemą tęsiasi speigai, tai žmo
nės skaito plikius, atseit, nuplikusiomis 
galvomis vyrus ir jei 12 tokių surandama, 
tai, sako, šaltis sumažėjąs.

Smarkutė, nors žinojo, kad tai negera, bet 
pasekė savo auklėtoją: buvo smarki, pa
sidarė pikta. Jei tik jai kas nepatikdavo, 
tuoj šokdavo į akis arba imdavo voveruš
kai spiaudytis, nors žinojo, kad taip daryti 
negražu. Bet Smarkutės daug nereiktų 
kaltinti, nes gero ji nedaug tematė ir viso 
ko iš savo auklėtojos išmoko.

Ypač ji negalėjo susilaikyti nepykusi 
ant katinėlio Puru-Puru, kai jis, kaip 
koks kavalierius, pasirišęs po kaklu rau
doną kaspiną, didžiuodamasis vaikščio
davo apie Smarkutės narvelį, kartais net 
savo uodega per jį braukdamas. Jei Smar
kutė būtų galėjusi jį pasiekti, tai būtų su
draskiusi už tokį moters pažeminimą. Tik 
reikia pamanyti: katinas drįsta uodega 
braukyti voveraitės narvelį. Ar tai gir
dėtas reiškinys? Bet visas jos smarku
mas turėdavo subyrėti į narvelio sienas 
— Smarkutė, mat, buvo belaisvė. Ji ir 
vardą tuomet kitą turėjo. Smarkutės var
dą jai kitos voverys davė dėl jos įprasto 
smarkaus būdo.

Kartą Smarkutės ponia pamiršo užka
binti narvelį.

O buvo taip. Jos ponia atnešė jai mais
to ir atsidariusi narvelį ėmė ją kalbinti. 
Tik štai nematomai pribėga mažasis Lili 
ir įsikandęs už padelkų kad timptels, ko 
neapversdamas ponią. Ponia kad suriks 
išsigandus, o paskui, trenkus narvelio du-

lAtasų pačią
Jau moku nupiešti jaunesniųjų skautų-čių ženklą.

Štai yra padidintas jaunesniųjų skautų ženklelis. Tokį galima piaustyti iš 
faneros, karpyti iš popierio ir t. t.

Dabar pabandykite patys savo ranka nupiešti. Pirmiausia nupieškite apskriti
mą, paskui pieškite sparnus ir liemenį.
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relėmis, nusiginė Lilį, kuris nubėgęs pa
lindo po lova ir dantukus pastatęs ėmė 
urgzti.

Kol Smarkutės ponia nubaudė išdy
kėlį Lilį, ji sau ramiai paduotus riešutė
lius krimto. Kad narvelio durelės neuž
kabintos, Smarkutė nežinojo. Jai ir į gal
vą nebuvo atėję, kad jos ponia galėtų tai 
pamiršti.

Smarkutė labai didžiavos savo uode
ga, kaip jos ponia savo grožiu. Bet krims
dama riešutus ji nepajuto, kad galas jos 
gražiosios uodegos pro narvelio virbus 
buvo išlindęs.

Prie narvelio atbėgo Puru-Puru ir no
rėjo pasigirti, buvęs ant pat viršaus stogo 
užsilipęs. Pastebėjęs Smarkutės uodegos 
galą kyšantį, manė, kad pelė ir, užmiršęs 
pagyras, stryktelėjo aukštyn ir griebė 
Smarkutės uodegą. Čia ir įvyko tai, ko 
Smarkutė nesitikėjo. Kai ji išsigandus pa
šoko ir metėsi į narvelio dureles, neužka
bintos durelės atsidarė, o Smarkutė kaip 
šovinys stryktelėjo ant stalo. Jos laimei 
ir langas buvo praviras.

Davusi šuolį, atsidūrė sode. Iš čia tvo
romis ji nuliuoksėjo į beržynėlį, o iš ten 
jau h' į pušyną, kur mes ją, eidami pa
sakos tiestu takeliu, ir sutikome besita
riančių voveraičių būryje.

Patekusi tarp savųjų, Smarkutė pra
džioje buvo visų gerbiama, bet kitos vo
verys, matydamos jos tuščią didžiavimąsi,

JONO PEMPĖS NUOTYKIAI. J. Martinaičio karikatūros ir žodžiai.

1. Eina Klumpė nusiminęs — 
Nedažytas jo kiaušinis, 
Jis nemoka jo dažyt, 
Reik jam ašaras laižyt. 
Oi, draugai — 
Jam blogai!

3. Šitą meną Pempė moka. 
Klumpė stebisi ir šoka — 
Jo margutis apvalus 
Neregėtai bus dailus. 
Jis žiūrės 
Ir norės! 

kurio is savo buvusios ponios buvo išmo
kusi, ėmė nuo jos tolti, o vėliau ir visai 
su ja nesiskaityti.

Bet dabar jau žinome, kas tokia buvo 
Smarkutė, todėl grįžkime prie besitarian
čių pušyje voveraičių.

Kiek čia buvo ginčytasi, kiek kalbė
ta, neminėsiu. Užteks to, jei pasakysiu, 
kad Vantos pasiūlymas buvo priimtas. 
Vadinas, nutarta ežere ruošti lenktynės. 
Sutarta tik palankaus vėjo palaukti.

Laimės ta, kuri pirmoji perplauks eže
rą. Plaukti numatyta siauriausioje ežero 
vietoje. Plauks pačių voveraičių pasirink
tose medžių žievėse.

Norinčios lenktynėse dalyvauti, turės 
užsiregistruoti. Registracijos darbas pa
vestas Rudei. Smailutei reiks pagaminti 
nlakatai, kuriuos nutarta iškabinti pušų 
viršūnėse.

Lenktynes laimėjusiai paskirta dova
na — gorčius geriausių riešutų.

* *

Po Naujų Metų, sausio pradžioje, die
nos pasitaikė itin gražios. Šalčių vis ne
buvo. Termometras rodė 5—7 laipsnius 
aukščiau nulio. Voveraitės džiaugėsi. Da
bar jos nekentė bado, nes sniegas neslėpė 
nuo jų akių nei po lazdynais nubirusių 
riešutų, nei eglių šakose kabančių arba 
ant žemės besivoliojančių puikių eglių bei 
pušų konkorėžių, kurių sėklelės buvo.

2. Klumpė Pempę susitiko, 
Rodo jam kiaušinį pliką, 
Jam prieš Pempę negražu, 
Nes kiaušinis be dažų — 
Ir graudu, 
Ir skaudu!

4. Tprundzi-brundzi, šlimpi-tum- 
pi — 

Drožia linksmas musų Klumpė, 
Jei dažyti jam reikės, 
Jis ir pats dabar mokės — 
Ir žvaliai 
Ir dailiai!

joms nepamainomais gardumynais. Pa
čiose pušų viršūnėse tupėdamos, galėjo 
matyti žemėje gulinčius konkorėžius ir 
storiausią jųjų išsirinkti. O ir visi rudenį 
prikrauti jų maisto sandėliai dabar buvo 
laisvi ir lengvai prieinami. Todėl visos vo
veraitės buvo puikiai išsiganiusios, ir kai 
saulutė savo spinduliais nardė pušų šako
se, voveraitės raivėsi jų viršūnėse ir šildė 
sau šonus. Tokią žiemą ir vanagai, dideli 
voveraičių priešai, nebuvo taip pavojingi, 
kaip sniegui dengiant žemelę.

QqJuClS cLah&eQis
Pavasaris. Medžiai sprogsta. Saulutė 

šviečia. Visur linksma ir gražu. Skautas 
Edvardukas ruošia pamokas, o pamokos 
jam taip nesiseka.. Saulutė vilioja jį lau
kan. Padėjęs knygas į pašalį, Edvardukas 
išbėga į lauką. Lauke taip gražu: gėlės 
žydi, medžiai sprogsta. Apsidairęs Edvar
dukas bėga į paupį. 0 ten visas būrys 
vaikų belakstąs. Laksto visi, juokiasi, kly- 
kia ir, rodos, tiems linksmumams nė galo 
nebus.

Vienas įsismaginęs pasiūlė bėgti prie 
liepto. Visi, žinoma, sutiko. Lieptas buvo 
netoli ir vaikai greit ten atsidūrė. Ap
linkui lakstė, smėliu pilstėsi, bet ant liep
to lipti nė vienas nedrįso. Vienas berniu
kas įsismaginęs užlipo. Pamatęs, kad kiti 
bijo, ėmė pamažu bėgioti. Bet kinkos 
dreba. Edvardukas porą sykių draudė, 
bet tas nė klausyti neklausė, dar vadino 
ir 'kitą mažą berniuką — Petruką. Vai
kai jo neleido. Išdykėlis, nenorėdamas pa
sirodyti esąs bailys, sušuko: — „Petrai, 
kame dangaus raktai?” — ir nebaigęs sa
kinio, pūkšt ant galvos į vandenį. Vaikai 
nusigandę išbėgiojo. Edvardukas, pama
tęs, kad tai ne juokai, greit nusivilko vir
šutinius drabužius ir plaukia gelbėti. 
Plaukti buvo sunku: čia vaikas blaškosi, 
čia bangos jį mėto. Vargais negalais pri
plaukė. iš užpakalio, čiupo už apykaklės 
ir plaukia.. Dabar plaukti šimtą sykių 
sunkiau. Ne tik pačiam reikėjo plaukti, 
bet ir skenduolį vilkti. Nors sunkiai, bet 
Edvardukas skęstantį draugą išgelbėjo. 
Vyresnieji rado abudu kaip ančiuku su
šlapusiu ir drebančiu nuo šaltos maudy
nės. Pagyrė vyresnieji Edvarduko narsu
mą, o jis nesididžiavo padaręs gerą dar
belį. Juodoji Katytė.
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PAMIŠKĖJE ant kalnelio
Stovi sau graži trobelė.

Jau nuo seno
Ten gyvena -
Bobutėlė mūs gera, 
Nuoširdi ir atvira.

Kur jūs rasit tokią kitą, 
Kaip bobutė mūs Brigita. —

Ji daili
Ir žvali.
Ir maželiams taip meili!

Bet mūs mielą bobutėlę
Graužia didi rūpestėliai:

Daug dalykų
Lig Velykų
Reik bobutei apsvarstyt — 
Darbui galo nematyt!

APLANKYS ją daug vaikučių — 
Reiks visiems gražių margučių:
Ir rausvų,
Ir žalsvų
Ir visų kitų spalvų.

Dar gerai, kad ji nuo seno 
Žino šį margučių meną, — 
Moka puikiai nudažyt, 
Piešinėliais išraižyt.

TA vištelė kagu-kagu,
Rodo balsą savo smagų:

— Eikš, bobute, čia sena — 
Pintinėlė jau pilna!

Reik atminti ir žinoti,
Kad labai darbšti kuoduotė:

Nors po vieną, 
Bet kasdieną
Kiaušinėj deda dailų —
Tokį baltą, šiek tiek smailų.

ŠTAI vikrioji mūs bobutė
Baigia dailinti margutį —

Skutinėja,
Krapštinėja
Ji saulučių daug dailių, 
Daug eglučių ir gėlių.

Ant margučio saulės, gėlės — 
Neregėtas gražumėlis — 
Tik žiūrėk
Ir norėk!

Ne margutis — tikras dyvas, 
Tokio nemačiau, kaip gyvas —• 
Veria akį piešinys, 
Tikras meno kūrinys!

KAM bobutės pažadėtas 
šis margutis neregėtas?..

Ak, sunku dabar atspėt — 
Sužinosit ryt po piet!

Ryt Velykų linksmos šventės,
Bėgs kiekvienas neiškentęs
Pas bobutę
Mūs gerutę
Atsiimti dovanos

Iš skrynelės jos pilnos!
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PADANGĖJ saulutė rieda.
Vieversėliai čirška, gieda.

Pievą, sodną, mišką, krūmą
Žalsvutėliai dengia dūmai.

Šiltas oras. Skaisčios dienos, 
Skleidžia pumpurus purienos.

Zvimbia vėl bitutės rudos.
Džiaugiasi gamta, nubudus.

Špokas naują lizdą nešas,
Su peštukais žvirbliais pešas.

Vaikštinėja gandrų poros
Gąsdindamos varlių chorus.

Po kelmynus pempės klyikia,
Nuo kitų neatsitikę.

Viskas nori vėl gyventi, 
Nes pavasariška šventė!

ŠTAI vaikų graži eilutė
Eina tiesiai pas bobutę:
Ir Birutė,
Ir Agutė
Ir mažoji Elenutė.

Už mergyčių seka vyrai,
Taip ir rieda, kaip pipirai:
Ir Vytukas,
Ir Jonukas
Ir kuprotas toks Algiukas.

KAI vaikučiai tik atvyko, 
Juos bobutė pasitiko, 
I trobelę pasiprašė, 
Atnešė margučių kasę — 
Ir rausvų, 
Ir žalsvų
Ir visų kitų spalvų!

O vaikučiai susirinkę
Bobutėlei laimės linki, 
Linki švenčių jai linksmų —
Plyšta troba nuo šauksmų!

AK, mažoji Birutėle, 
Eikš arčiau pas bobutėlę — 
Duos ji gražų tau margutį,

Tokį žalią, tokį dailų,
Tokį margą, šiek tiek smailų.

Štai, Agute, tau raudoną!
Elenute, tau geltoną!
Su eglutėmis — Vytukui!
Su žvaigždelėmis — Jonukui!

NA, o kokį duos ji Algiui?
Čia vaikučiai apsižvalgė
Ir paskui bobutę gerą 
Nužingsniavo į kamarą.

O kamaroj yr atskirtas
Toks margutis tvirtas, tvirtas 
Ir jau toks gražus, dailus!

Ak, atspėkit, .kam jis klius?..

GREIT bobutė jį parodė
Ir Algiukui tarė žodį:

— Šis margutis skirtas tau — 
Tu darbščiausias, kaip matau! 
Tu uoliausiai mokiniesi, 
Rengi ateitį sau šviesią, 
Paklusnus tu, mandagus — 
Tau margutis šis brangus!

Na, o jūs, maži vaikučiai, 
Nesitikit nuo Algučio — 
Jo darbštumas ir širdis 
Jums gražiausias pavyzdys!

VĖL visa vaikų eilutė, 
Apsilankius pas bobutę, 
Grįžta gražūs ir sveiki 
Su Algiuku priešaky.

Iš kelionės tos sugrįžę, 
Bus visi jie pasiryžę
Vaikščiot vien tik jo keliais, 
Tokiais šviesiais ir dailiais.
Pamylės jie knygą, šviesą, 
Pasirinks sau kelią tiesų,
Daug gražių nuveiks darbų —

Tas bobutei ir svarbu!

GREIT ir kitos bus Velykos: 
Kiek čia — vieni metai likos, 
Greit bedirbant jie praslinks — 
Vėl vaikučiai susirinks.

Vėl geroji mūs bobutė
Duos po gražų jiems margutį — 
Tokių ji turės dailių, 
Kad išreikšti negaliu!
Ak, aš girti nepripratęs —• 
Pamatysit ir jūs patys, 
Kai bobutė juos įteiks.

Likit sveiki!
Ir aš sveiks.

1 • : ’ ii j i i' ;jįį
Jūsų Jonas Martinaitis, 
Kurs jums rašo pasakaites.
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(Tęsinys iš 3 nr.).

LEIDŽIASI SU GERVĖMIS.

Dabar Alpukui diena atrodė be galo, 
tiek baisių nuotykių miške pergyvenus.

Pats vidudienis ir miške ir laukuose ir 
pievoje.

Kai tik pasieks pelkę, Alpukas, nieko 
neslėpdamas, viską papasakos gervei. O 
už didvyrišką darbą ir drąsumą gervė 
tikrai jį pagirs.

Gerai, kad Kimspelkio ieškant nerei
kėjo tiek vargo padėti išėjimui, kaip miš
ke, į kurį pasižadėjo, kol gyvas bus, be 
didžiausio reikalo, nebesugrįžti.

Pievos viksvos ėmė, kaip ir pirmiau, 
mažėti, retėti ir pievų žolės buvo nebe 
taip susipynusios.

— Čia jau bus pelkė!
Vargu ar Alpukas šitą džiaugsmą pa

mainytų ant kurio kito, kiek jis nudžiu
go, kai staiga, už kelių žingsnių, pasirodė 
jam jau matyta Kimspelkė ir, rodos, net 
toje pat vietoje braidžiojanti anoji gervė.

Alpukas, nieko nebežiūrėdamas, puolė 
prie pelkės ir vos tik išsilaikęs pakibo ant 
meldo. Kitaip būtų į vandenį įkritęs.

— Ūhu!
Nebežinojo Alpukas ką ir sakyti.
Jį pastebėjusi gervė priėjo artyn prie 

kranto.
— Pasirenk. Šiandie išskrisime.
Gervė pasakė trumpai ir drūtai Gale 

pridėjo:
— Mes tavęs telaukėme.
— O o! Aš jau viską turiu. Ir peiliuką, 

kurį man vardadieniui tėvelis dovanojo, 
ir vandens buteliuką, ir duonos turiu!

Viršum galvos nejudėdami žiūrėjo į 
žemę virtinė pūkinių debesiokų.

— Praėjusios dienos saulutė jau buvo 
priešpiečiuose ir kai žvirbliai mano tėve
lio sode giedojo...

Tik gervė nutraukė:
— Pasirenk. Nebėr kada.
— Aš dar papasakosiu, kad be baisaus 

nežinomo priešo, dar nemažiau baisesnę 

piktąją nugalėjau.
— Ar miške?
— Miške. Antai anoje girioje.
— Tai labai įdomu. Šiaurėje viską pa

pasakosi
— O kaip aš keliausiu?
— Tu irgi kartu. Aš tave pasiimsiu su 

savim.
Kaip įstengs jis su gervėmis keliaut
— Mudu, Alpuk, pirmi skrisim, — vėl 

pertraukė gervė, — ir mudu vesime visą 
gervių būrį.

— Labai daug!..
— Bet tu privalai manęs klausyt Te

nai, šiaurėj, gal dar daugiau pavojų su
tiksim. Tyrumų pavojus gamta padarė 
baisesnius, ne kaip miškų.

— Argi šiaurėje miškų nėra?
— Pamatysi. Medžių ten labai reta ir 

tie tik krūmokšniai ar kerekliai.
— Mieloji gerve, aš visuomet tavęs 

klausysiu! — sušuko Alpukas.
Gervei tatai patiko.
— Gerai. Mano vardas Grigri. Taip 

mane visi šaukia.
Alpukas ir tą pažadėjo atmint.
— Dabar šit mudu lėksiva.
Gervė išlipo į krantą.
— Pas manąjį pulką. Sėsk ant manęs. 

Įsikibk tvirtai kaklo.
Alpukui iš syk pasirodė negalima. Ne

drįso pradžioje padaryt. Bet greit paskui 
lengvai užsirito ant gervės ir puikiausiai 
įsitaisė pūkuose. Nė kaklo įsikibt nebe- 
reikė.

— Ar jau?
’— Jau!
— Važiuojam!..
Grigri keletą kartų suplasnojo ir leng

vai, tarytum, plunksna pakilo virš Kims- 
pelkės. Mėlynas pelkės vanduo paliko 
apačioje.

— Kad dabar imti ir nukristi.
Bet gervė lengvai irėsi į priekį, o Al

pukas smagus sėdėjo pūkų patale. Taip 
buvo smagu!

Kimspelkės, pasirodo, neperdidžiausios 
būta. Nora, žinoma, viena ne iš mažųjų. 
Gi anapus pelkės ant krantų, kiek akys 
galėjo užmatyt, jųdviejų laukė didžiau
sias gervių būrys. Keli tūkstančiai. Gal 
tiek žmonių iš visos apylinkės pereitais 
metais susirinko artimiausio miestelio 
aikštėj pažiūrėt ūkininkų suruoštų arklių 
lenktynių. Buvo ko pažiūrėti. Ir dabar, 
pastebėjusios nepažįstamą Alpuką, gervės 
visos lig vienai sujudo. Kiekviena sten
gėsi kuo arčiausiai prislinkt ir pasižiūrėt 
tokio reto svečio. Gal iš viso tik pirmuti
nio. Nora Alpukas, giliai pasislėpęs, vis 
dėlto jį pastebėjo.

Alpukas nusigando. Kai tik jam pasi
rodė, kad gervės norinčios jį sugauti, jis 
vikriai nušokęs palindo po dideliu Grigri 
sparnu. '

Tik Grigri visas nenuoramas nurami
no. Ji viską pulkui paaiškino.

Vos tik ji baigė kalbėt, Alpukas iš
spruko iš po sparno ir atsistojo ant Gri
gri nugaros.

Kilo triukšmas dar didesnis.

Valandėlę visi pailsėję ir susitvarkę 
pasiruošė skristi.

Grigri palipėjo aukščiau ant akmens ir 
apsidairė.

Alpukas vos neišvirto. Tik dabar gerai 
pamatė, kokia daugybė buvo gervių! Bū
riai stovėjo pelkėje ir už jos ir net visa 
didžiulė pieva buvo pilnutėlė gervių.

KARALAITIS EINA.
Iš pietų per kalnus, 
Upes ir pašlaites 
Pas mumis ateina 
Jaunas karalaitis. 
Jo akyse — saulė, 
Rankose — gyvybė, 
Jis gražus, kaip sapnas 
Deimantu sužibęs. 
Jo mintis iš miego 
Kelia ir gaivina, — 
Jis papuoš, išgražins 
Brangiųjų tėvynę.
Ir jau ryt gal bus čia 
Jaunas karalaitis, 
Padabins žolynais 
Klonius ir pašlaites. 
Ir miškus ir sodus 
Aprėdys žaliai jis, 
O paukštelių giesmės 
Kiaurą dieną skleisis. 
Daug, vai daug pribers jis 
Čia žiedų, žiedelių, 
Čia šypsosis saulė 
Ir klegės upeliai.

Jonas Docius.
— Šitos skris į Šiaurę? — tyliai pa

klausė Alpukas.
— Visos. Tik susiskirstę į būrelius ir 

kiekvienam būreliui vadovauja atskiras 
vadovas. Atmink, Alpuk, — vadovas yra 
prityrusi ir drąsiausia gervė. Gervė ge
riausia žinanti visą Šiaurę, nebijanti pa
vojų, sumaniai mokanti iš jų išvest ir vi
sada pasiryžusi žūti viena už visas.

Grigri aiškino toliau:
— Mes keliaudamos visuomet renka

mės vadovą, kuris ir tamsiausios nakties 
glūdumoj išlaiko teisingą kryptį.

Alpukui visa buvo be galo įdomu.
Grigri pulkas buvo pasiruošęs pirmu

tinis skristi ir susidėjo iš trisdešimties 
gervių.

Vadovui davus ženklą, kaip viena, vi
sos trys dešimtys pakilo ir išsirikiavo, lyg 
kareiviai, dviem trikampio eilėm.

Alpukas, sėdėdamas ant Grigri, buvo 
pirmutinis. Nora dar kartą iškilo mintis, 
kad slapta išbėgęs iš namų, o neklauža
doms vaikams ar kur sekėsi kelyje? Vis 
dėlto Alpukas stengėsi nusiraminti. Tė
veliui ir motutei, tiesa, nieko nepasakė, 
o senelė truputį žino. Pasakys, jeigu reiks.

Visi žinom, kaip smagu per dieną pri- 
silaksčiusiam miegoti minkštai ir šiltai 
motutės paklotoje lovoje, bet ir Alpukui 
Grigri pūkų patale suptis buvo maža kiek 
prasčiau. Vėjas tyliai švilpavo gervių 
plunksnose.

Ant kranto pasilikusios gervės liko ma
žesnės už mažiausius gyvūnėlius žemėje. 
Prieš akis anglimi juodavo baisusis miš
kas, lyg užkerėtas. O virš miško dabar 
gera ir ramu.

Viskas pasiliko toli. Pasiliko toli kartu 
ir Alpuko pamiltoji jo tėvų sodyba.

O gervės vis skrido ir skrido dar toliau.
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žilasis Pony
(Apsakymas iš Buffalo Billio jaunystėsjMMMM^M

Dabai' mes nusikelsime Į šalį, naująjį žemyną, Ameriką, 
kurioje sau prieglaudą yra radusi bent viena trečioji mūsų tau
tos dalis. Ten matysime gyvenimą, koks jis buvo XIX amžiaus 
viduryje. Šalis, kuri XX amž. tapo technikos milžinu, ...prieš 
keliasdešimt metų savo gyventojams paštą vežiojo tik arkliais. 
Mes čia skaitysime apie drąsų ir šaunų jauną indietį B i 11 j 
Tody.

1. Tody nori būti pašto raiteliu.

1859 m., t. y. tais laikais, kuomet Kali
fornijoj buvo paplitus aukso „karštligė", 
bendrovė „'Russel, Major ir Wadell' Su
vienytose Valstijose įsteigė arklių paš
to tarnybą, kuriais turėjo būti vežiojamos 
svarbios žinios ir įsakymai iš Sakramen
to (pagarsėjęs savo aukso klodais) į Lea- 
venwoitho tvirtovę prie Missuri upės. 
Iš čia paštas keliaudavo jau geležinke
liais arba upių garlaiviais toliau į rytus. 
Visas nuotolis — apie 2000 mylių — turė
jo būti prajotas per 8—9 dienas. Po 
dešimties jojimo valandų, raitelį pakeis
davo naujas vyras iš įtaisytų visam kely 
poilsio namų — blockhauzų. Žmonės 
šitą pašto ' tarnybą praminė „Greitasis 
Pony" (Pony express).

1860 m. balandžio 3 d. Džo Parkeris, 
pašto raitelis iš St. Josepho, su savo drau
gu Fredu Tremontu, garsiu traperiu*), sė
dėjo Parkerio blockhauze. Parkeris bu
vo jau senas raitelis, vienas iš pionierių 
laukiniuose Vakaruose ir Tremontas nie
kad neužmiršdavo jį aplankyti, jeigu jam 
prisieidavo netoli nuo St. Josepho ke
liauti.

— Išgersim dar punšo? — paklausė 
Parkeris.

— Dėkui, Džo, užteks! Turiu dar de
šimts mylių joti ir noriu būti blaivas, nes 
raudonodžiai jau pora savaičių kaip yra 
įsiutę ir būtų baisiai „nemalonu" su jais 
susitikti.

— Taigi, taigi! Visur girdėti apie in
dėnų plėšimus.

—1 O valdžia ar daro ką nors padėtį 
sutvarkyti, — kalbėjo Tremontas, — vie
toj to, kad išmintingai su raudonodžiais 
susitaikytų — valdžia siunčia būrius ka
reivių. Ir kokios iš to pasėkos? Rau
donieji dar labiau įsiunta ir mums kerši
ja, kur tik kokia proga pasitaiko,

— Visur juos reiktų, kaip valkatas, iš
naikinti, kitaip nieko gero nebus.

— Nekalbėk taip Džo, nes tu nepa
žįsti raudonųjų taip, kaip aš. Tarp jų 
yra tokių puikių ir dorų vyrų, kurie man 
yra brangesni, kaip šimtas baltųjų!

— Žinom mes juos ...
— Tu klysti, — pertraukė Parkerį 

Tremontas, — kad šiandien jie siunta, 
tai mes, baltieji, patys esame kalti. Jau 
trisdešimts metų, kaip aš gyvenau tarp 
jų ir, tikėk man, niekas taip gerai jų ne
pažįsta, kaip aš. Aš varau su raudonai
siais prekybą ir, gali tikėti, jog jie man

*) Traperis — prerijų medžiotojas. 

daug mielesni, negu daugelis baltaveidžių 
pirklių.

Parkeris nepatenkintas murmėjo ir 
rengėsi duoti griežtą atsakymą draugui, 
nes niekaip negalėjo užmiršti, kaip indė
nai vieną kartą vos per plauką nenuėmė 
jam skalpo. Bet tuo pat metu kažkas pa
barškino į duris.

— Įeikite!
Plonas, aukštas jaunuolis, su įdegusiu 

nuo saulės veidu ir aštrių žvilgsnių aki
mis, stovėjo priešais juos.

— Laba diena, Mr.2) Parkeri! Aš gir
dėjau, kad bendrovei vėl reikalinga nau
jų raitelių, todėl norėjau užklausti... Čia 
Parkeris jo kalbą staiga nutraukė.

— Tu norėtum užklausti ar nepriim- 
čiau tavęs į tarnybą? Jaunuoli — kelin
tą jau kartą pas mane tuo reikalu ateini 
ir, galų gale, aš tave išmesiu už durų. 
Žaliukas ir nori būti pašto raitelis! Kiek 
tau metų? — kalbėdamas juokėsi Par
keris.

— Keturiolika metų, pone, bet joti aš 
moku neblogiau už jūsų bendrovės rai
telius!

— Joti, oho ho, — murmėjo Parkeris, 
— kalbi, tarytum, teisybę. Dešimts va
landų sėdėti balne ir visą laiką beveik 
zovada joti ir dar saugotis įvairiausių pa
vojų, kurie kiekviename žingsny gresia, 
o taip pat nešti atsakomybę, kad svar
bus paštas būtų savo vieton pristatytas! 
Ar tu apie visa tai pagalvojai? Ne, vai
keli, esi dar per jaunas, kad tau galima 
būtų duoti ginklą į rankas,

— Aš visai nesu vaikelis, kaip jūs 
manote! Prašau, galite mane išmėginti, — 
prašančiai žiūrėjo jaunuolis į Mr. Par
kerį, — aš žinau tuos pavojus ir atsako
mybę, o preriją pažįstu neblogiau už 
kitus...

— Aš negaliu, — pertraukė griežtai 
Parkeris, — kaip manai, mielas Tremon- 
tai, ką į tai pasakytų senasis Wadellis?

—• O, jis mane pažįsta, — džiaugsmin
gai sušuko berniukas, — aš jau esu jo
jęs drauge su Leo Simpsono karavanu!

— Kur tu būtum nebuvęs, bet pašto 
raitelio tarnyba yra „šiokia tokia" tarny
ba, todėl prašyčiau, kad ateitum pas ma
ne ne anksčiau, kaip už dviejų metų, o 
dabar taip padaryk, kad tavęs daugiau 
čia nebūtų!

— Alio, vaikeli, ar nesi tu tas jau
nasis Billis Tody iš Settlemento? — pa
klausė dar Tremontas berniuką.

2) Mr. — ponas, skaityk .^Misteri".

— Taip, tai aš esu, Mr, Tremontai.
— Iš kur pažįsti mane, Tody?
— Gerai, aš su Moquisu3) nesykį esu 

buvęs jūsų sodyboje, Mr, Tremontai,
Tremontas šiek tiek pagalvojo ir pas

kui tarė:
— Tai tu būsi tas pasiutęs berniūkš

tis, kuris tenai paleido meistrišką šūvį 
į šėlstantį buffalo4)?

— Tai nebuvo tikras meistro šūvis — 
aš galiu šį tą dar geriau pataikyti.

-— Na, mano jaunikaiti, jeigu apie ta
vo šūvį garsusis medžiotojas Hickockas 
kalbėjo, tai ten buvo jau kas nors ne
paprasto, o dabar, jeigu nori, gali šią 
naktį su manim joti į Tampą, Mes dar 
galėsim pasikalbėti!

—'All right5), Mr, Tremontai, saulei nu
sileidus aš būsiu čia. O jums, Mr. Parkeri, 
dar parodysiu, ką aš galiu. Sudie, ponai!

Vieną minutę abu draugai tylėjo, pas
kiau Parkeris paklausė:

— Ar pasakos apie tą meistrišką šūvį 
yra teisingos?

— Kiek aš esu girdėjęs, tai tikra tie
sa. Jaunuolis dalyvavo su Moquis indė
nais buffalų medžioklėje ir atsidūrė ban
dos viduryje. Sužeistas indiečių strėlių, 
įsiutęs bulius visu smarkumu šoko ant 
berniuko. Visai šaltai Billis nusitaikė ir 
paleido šūvį tiesiai į akį. Nuo to laiko 
jaunuolį vadina Buffalo Billis.

— Tur būt, atsitiktinas pataikymas, — 
murmėjo Parkeris, tačiau jaunuolis man 
patinka.

Tremontas dar papasakojo, kaip jis 
dar su Buffalo Billio tėvu, senuoju Tody, 
pas indiečius turguje Kickapoo buvo su
sitikęs. Jo manymu, kad stovyklos, ku
riose jaunuolis praleido kūdikystę su sa
vo tėvu ir prerijų aplinkuma ganėtinai 
paveikė ir galima būtų jį priimti suaugu
sių tarpan. Devynių metų būdamas Bil
lis, jau puikiai mokėdamas joti, išgelbėjo 
tėvo gyvybę, o jau vienuoliktus metus 
eidamas dalyvavo mūšiuose su indėnais. 
Net Leo Simpsonas, tas kilnusis vakarie
tis, gerai žinojo berniūkštį.

— Tas viskas gerai, Fredai, — kalbė
jo Parkeris ,— bet vis dėlto aš negaliu jo 
priimti į tarnybą, tačiau turėsiu jį galvoje.

— Bijai valdžios papeikimo, mano 
mielas, — juokėsi Tremontas, — bet 
mums kaip tik reikalingi panašūs did-

a) Moquis — indiečių giminė, sk. 
. Mokvis.

4) Buffalo — laukinis prerijų jautis.
5) All right — puiku, viskas tvarkoj.

120

23



vyriai, kaip šis berniukas. Kaip jis į 
tave pažiūrėjo, manęs tai nenudžiugino. 
Žiūrėk, atstumsi berniuką, o jis įširdęs 
paleis tau švininę kulką arba nuims skal
pą ...

'Parkeris pabraukė ranka per pakaušį, 
lyg norėdamas įsitikinti ar jo žilos gar
banos dar tebėra savo vietoj...

2. Tody turi progą ...

— Billi, ko tu lūkuriuoji? — nekan
triai šaukė graži, juodaplaukė mergaitė, 
stovėdama namų tarpduryje, — Billi, o 
mielas Dangau, tu vėl lauki to raudon
odžio? Žinoma! Balnas ir maisto krep
šys jau paruošti! Dabar, tur būt, josi su 
apatšais6) kovoti!

Tie žodžiai buvo taikomi Billiui Tody, 
kuris juokdamasis kalbėjo:

— Klysti, Marija, rytoj aš josiu į Lea- 
venwortho fortą, kur, tikiuosi, būsiu pri
imtas „Greitojo Pony“ tarnybon.

— Aš tau draudžiu bet kur joti ir tu 
liksi namie! — griežtai kalbėjo Billio se
suo Marija.

Anksčiau negu Bilis norėjo atsakyti, 
iš krūmų pasigirdo tris kart pelėdos 
riksmas.

— Nevesk man šio raudonodžio į na
mus, — dar pridėjo Marija.

— Tu, matyt, visai užmiršai, kad Ma
žasis Lokys jau du kartu išgelbėjo mums 
gyvybę?

Pamažu krūmai prasiskyrė, iš kurių 
pasirodė vidutinio ūgio indietis.

— Manitou7) tebūnu su tavim, mano 
baltasis broli, — kalbėjo atvykėlis, — 
gal nori, mano broli, joti į medžioklę? 
Mažasis Lokys žino uolose du senus ir 
vieną jauną Grisly meškas.

— Ne, Mažasis Loky, aš joju su Mr. 
Tremontu į Tampą. Gal keliausim kartu?

Indietis* kiek pagalvojo ir pasakė:
— Tremontas... geras vyras ir drau

gas mano kaime, bet kelias į Tampą pa
vojingas, nes apatšai iškasė karo kirvį8).

— Šešios akys gerai mato ir trys ran
kos taikliai šauna, — kalbėjo Billis, plekš
nodamas indiečiui per petį, — jojame!

Parkerio blockhauze abu draugai te
besėdėjo kartu. Jau valanda laiko, kaip 

6) Apatšai — karinga indėnų giminė.

jie veltui laukė pavėlavusio pašto raite
lio Samas Winteris, tas patikimiausias 
žmogus, turėjo būt kur nors užlaikytas. 
Oras buvo gražus, naktis maloni ir šviesi. 
Kaip tik nelaimei Harry Grantas, kuris 
turėjo paštą toliau perimti, gulėdjo savo 
blockhauze su sulaužyta koja. Nekantriai 
bėgiojo Parkeris nuo stalo prie lango.

— Dar nieko nesimato — gražus da
lykas! Kodėl tai šiandien paštas neatvyks
ta laiku, kada kaip tik turiu gauti svar
bius įsakymus iš Leavenwortho forto.

Tolumoje pasigirdo arklio kanopų bil
desys.

-— Pagaliau jis atvyksta, dėkui Die
vui!

Bet, vietoj lankstaus pašto raitelio, 
ten buvo Billis Tody ir jo draugas indie
tis. Pamatęs raudonodį Parkeris staiga 
įširdo. Tremontas draugiškais žodžiais 
norėjo išaiškinti indiečiui Parkerio pyk
čio priežastį, bet šis išdidžiai nujojo to
liau ir sušuko Biliui:

— Baltasis vyras yra piktas. Geriau 
aš pasitiksiu Buffalo Billį ir jo draugą 
Tremontą prie Mėlynojo Vandens.

Tody norėjo pasekti Mažąjį Lokį, bet 
Tremontas jį sulaikė, tyliai pridūręs:

— Jeigu pašto raitelis neatvyks, tau 
teks šį tą atlikti!

Visi trys stovėjo prie lango ir žiūrėjo 
į mėnulio apšviestą naktį. Bet nieko ne
buvo matyti nei girdėti.

Staiga Tody sušuko:
— Aš girdžiu arklio kanopas, — ga

limas daiktas, kad tai mūsų raitelis!
Parkeris susikaupė, bet nieko negir

dėjo. Pagaliau, po kelių sekundžių, tik
rai buvo girdėti kanopų bildesys akme
nuotame kelyje.

— Štai jis joja prie durų, — kalbėjo 
Tody, — bet kas su juo atsitiko — jis 
sudribęs balne?

— Kur, — klausė Parkeris, — aš dar 
nieko nematau. Tavo akys, matyt, kaip 
lūšio!

Parkeris išbėgo pasitikti raitelio:'
— Winteri — allo, Šamai Winteri, 

kas tau? O, žmonės — jis visas kraujuo
tas! Buvai užpultas? Sakyk!

Billis su Tremontu pasekė Parkerį ir 
vargais negalais nukėlė sąmonės netekusį 
raitelį, o Tremontas, kaip prityręs vaka
rietis, tuojau atnešė švaraus vandens ir 
nuplovė ir aprišo žaizdą.

Pamažu Samas Winteris atgavo są
monę ir dejuodamas susiėmė už galvos.

— Kol kas laikykis ramiai, — kalbė
jo Tremontas, — viskas gali gerai pasi
baigti, išskyrus, kad netekai plaukų 
pluoštės ant pakaušio.

— Kas atsitiko, Šamai, — klausė Par
keris, — taip, žinoma, tie padūkę rau
donodžiai! Nuėmė tau skalpą!

tačiau Billis, kuris tuo laiku kažko 
ieškojo apie balną, ramiai pasakė:

—1 Tai buvo baltieji plėšikai, nes šita 
kulka yra iššauta iš Kolto sistemos re
volverio, kurių indėnai neturi.

Dar šiek tiek sustiprėjęs Samas Win
teris papasakojo, kad kelyje netikėtai bu-

7) Manitou — indėnų vyriausias die
vas.

8) Iškasė karo kirvį — indietiškai reiš
kia, jog apatšai paskelbė kovą kitoms 
indėnų giminėms ir baltiesiems. 

vo užpultas iš užpakalio trijų baltųjų ir 
tik dėka gero arklio išsigelbėjo iš plėši
kų nagų. Bet sužeistas į galvą ir nute
kėjus daug kraujo neteko sąmonės ir sa
vo gerojo arklio tapo čia atgabentas. 
Aiškus dalykas, kad apie tolimesnį pašto 
gabenimą nebuvo kalbos.

Tremontas, norėdamas padėti Billiui, 
paklausė savo draugo;

— Kas bus su paštu?
— Josiu aš pats! — atsakė Parkeris.
— Tu esi jau senas žmogus, Džo, ir 

jau seniai niekur nekeli kojos. Leisk 
joti Billiui Tody! Ir jeigu nori, kad paš
tas saugiai būtų pristatytas į Bloomuigto- 
ną, tai tik šis jaunuolis gali tai padaryti 
— aš už jį atsakau!

Parkeris niršo, bet kitos išeities nebu
vo, kaip tik perduoti paštą berniukui.

— Štai čia yra pašto maišas, šovinių 
diržas ir revolveris, o ten guli visas ark
lio pabalnojimas.

Billis apsijuosę šovinių diržą, užsiki
šo revolverį ir paėmė pašto maišą:

—■ Aš joju su savo Pony ir pabalnoji
mas man nereikalingas.

Samas Winteris norėjo jaunuoliui nu
rodyti, kuriuo keliu geriausia būtų joti, 
bet šis jau buvo balne ir sušuko:

— Aš joju, kur man geriau patinka! 
Sudieu, ponai!

Pirmiau, negu Parkeris spėjo kažką 
pasakyti, jaunuolis jau pražuvo nakties 
tamsoje.

3. Billio kelionė.

Keletas valandų, kaip Billis joja per 
tyrlaukius. Maža, skurdi žolė, saulės 
spindulių rudai nudeginta, begalinė lygu
ma, be mažiausio pavėsio — visa tai aiš
kiai ir toli matoma mėnulio šviesoje. 

‘Pagaliau prie vieno mažo upelio Billis 
sustojo mažam poilsiui ir leido arkliui 
pakrimsti šviežios žolės. Toliau kelias 
ėjo per uolotas aukštumas. Čia jis tu
rėjo būti labai atydus, nes didžiulės uo
los ir medžiai buvo gera slėptuvė ne
lauktam priešui. Rūpestingai apžiūrėda
vo Tody kiekvieną pėdą žemėje ir aty- 
džiai sekė paukščių judėjimą, kurie bu
vo geriausi liudininkai apie arti esančius 
žmones. Joks pėdos įspaudimas, jokia 
nulaužta šakelė nepasislėpdavo nuo jo 
aštrių akių. Reikėjo dar prajoti išdžiū
vęs upokšnis ir turėtų būti jau matomas 
Bloomingtonas ir po trumpo zovada joji
mo turi pasirodyti pašto stotelė — block- 
hauzas. Nudžiugęs stebėjo Billis pirmuo
sius pasirodančios saulės spindulius.

— Tvarkoj, drauguži! — kalbėjo jis 
savo arkliui, glostydamas jo kaklą, — 
vieną valandą, kurią Samas Winteris su
vėlino, mes pilnai susigrąžinome ir senas 
Parkeris bus mumis patenkintas!

Arkliukas tik sužvengė ir pasileido 
šuoliais pirmyn. Ryto saulės apšviestas 
stovėjo stoties blockhauzas Billiui prieš 
akis. Vieno aukšto namas buvo gerai 
sustatytas iš storų medžių. Ant mažos 
verandos stovėjo žydinčios gėlės. Billis 
stebėjosi, kodėl iš kamino neina dūmai, 
nes tikėjosi, jog po nakties jojimo gaus 
karštos sriubos pasistiprinti. Vieta, kur 
turėjo būti naujo pašto raitelio arklys, 
kuris toliau paštą gabens, taip pat buvo 
tuščia. Aplinkui viešpatavo mirtina tyla.
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Pamaži Billis jojo pirmyn. Ant žemės jis 
pastebėjo arklių pėdas. Buvo mažiausiai 
penkių žmonių jota. Toliau gulėjo ga
balas nuplautos odos ir popieriaus. Žolė 
taip buvo sutripta, lyg būtų įvykęs koks 
mūšis. Atsargiai Billis ištraukė revol
verį, patikrino ir pasuko prie namų.

— Allo, allo, Mr. Blackai! Alio!
Jokio atsakymo. Tada Billis pabarš

kino į langą.
— Alio! Ar yra kas nors čia? Alio!
Vėl jokio garso. Su revolveriu išmu

šė langą. Kambaryje Billis pamatė pa
sibaisėtiną vaizdą. Baldai buvo sulau
žyti, paštas ir laiškai išdraskyti, viskas 
suvelta ir išversta. Arklys tyliai sužven
gė, lyg norėdamas perspėti savo poną 
apie artėjantį pavojų. Billis apsidairė ir 
savo aštriu žvilgsniu pastebėjo, jog miš
ko pakrašty kažkas sujudėjo krūmuose. 
Tuo metu, kai jis buvo pasukęs savo 
žirgą, kad už apikaklės nutvertų besi
slapstantį priešą, iš krūmų išėjo jauna 
mergaitė ir sušuko:

— Mes buvome užpulti, Mr. pašti
ninke! Viena laimė, kad jūs atvykot ir 
atnešėt pagalbos. Banditai iš pykčio, 
kad nerado pinigų, pagrobė mano tėvą 
ir pašto raitelį. Oh! Misteri, ar jūs ne
galit man pagelbėti?

— Jeigu aš neklystu, jūs esat p-lė 
Blackaitė?

Mergaitė teigiamai linktelėjo galvą ir 
pridūrė:

— Aš vadinuosi Nelly.
— 0 aš esu Billis Tody, laikinasis 

pašto raitelis iš St. Josepho. Kada jie 
jus užpuolė ir iš kurios pusės atjojo plė
šikai?

— Prieš aštuonias valandas, aš ma
nau, jie atvyko nuo St. Josepho.

— Taip, taip, — kalbėjo Billis, — tai 
tie patys, kurie pašovė Šamą Winterį. 
Reikia neatidėliojant toliau keliauti. Ar 
jūs galite joti?

— Taip.
— Gerai, jūs vyksite su manim į se

kančią stotį, kur mes rasime pagalbos. 
Jūs paruoškite maisto kelionei, o aš pa
balnosiu arklius. Mano Pony paliksiu 
pailsėti ir grįždamas pasiimsiu. Be to, 
pripildykite baklagę vandens.

Tuo pat metu iš miško išjojo kareivių 
būrys ir bematant apsupo namą.

— Kas čia darosi? — suriko karinin
kas, — labai įtartina ir panašu į užpuo
limą! Rankas aukštyn, jaunuoli, arba... Sa
kyk, kame dalykas?

Billis išpildė įsakymą ir kalbėjo:
—■ Esu pašto raitelis Billis Tody ir 

čia atvykau perduoti paštą, bet radau 
stotį išplėštą ir vyrus pagrobtus. Čia 
yra p-lė Nelly Blackaitė ir gali jums ge
riau viską papasakoti.

— All right, atrodai gan padorus ir 
gali rankas nuleisti. Mes persekiojame 
tą plėšikų gaują, kurie, prisidengę indė
nų neramumu, dirba vieną po kitos pik
tadarystes. Tai, aišku, bus tie patys 
paukšteliai, kurie ir jūsų tėvą, p-le Bloc- 
kaite, pagrobė.

— Jie taip pat praėjusią naktį pašo
vė pašto raitelį Šamą Winterį, — įterpė 
Billis, — ir aš manau, pone leitenante, 
jog man reikia tuojaus joti, kad laiku 
pristatyčiau paštą į sekančią stotį!

— All right, Tody, laimingos kelio- ; 
nės!

— Likit sveika, p-le Nelly, — kalbė- ■ 
jo Billis, imdamas maišą su maistu, — 
taip pat neužmirškit pasirūpinti mano 
arkliuku, kol aš grįšiu,

Ir mažasis raitelis dingo tolumoje./^ 
Saulė nežmoniškai kaitino: Billis su malo- 
numu būtų pailsėjęs uolų pavėsyje, nes * 
visą naktį buvo smarkiai jojęs, o iš sau
lės galėjai spręsti, kad jau netoli vidur
dienis. Bet pareiga neleido ilsėtis, nes 
turėjo kuo greičiausiai pasiekti Tulbert- 
soną. Tolumoje jis pamatė neramiai 
skraidantį būrį paukščių ir tenai turėjo 
būti kas nors nepaprasto. Prieš save 
ant žemės Billis pastebėjo šviežias indie- 
čių pėdas ir anksčiau, negu jis spėjo 
smulkiau patyrinėti įtartiną vietą, kaip 
staiga suaidėjo šūvis.

—1 Pasiutimas, argi tai būtų medžio
tojas?

Bet įsiutęs indiečių riksmas jam pa
sakė, kad tai nebuvo medžiotojas. Ka
riški jų šūkiai aidėjo tarp uolų. Billis 
tuojau suprato, jog tai yra nedraugiški 
navajai, kurie bus užpuolę pašto stotį.

— Jojam, drauguži, į pietus, — kalbė
jo jis žirgui, paspausdamas pentinus, — 
mes turim atsiųsti kaip galima greičiau 
pagalbos.

Staiga visai arti nuaidėjo šūvis. Bil
lis ištraukė revolverį, nusitaikė į artimiau
sią krūmą ir paspaudė gaiduką. Tuo 
tarpu iš dešinės ir kairės atsivėrė tikras 
pragaras. Indiečių riksmas ir šūviai 
skambėjo vienas po kito. Strėlės zvimb
damos skrodė orą. Plauko atstumu pra
švilpė tomahaukas (indiečių kirvis) Bil- 
liui pro ausis. Baisus indiečių riksmas 
gręžė jam ausis, kurie, lyg jau turėjo užsi- 
kišę baltojo priešo skalpą už diržo. Billis 
paspaudė pentinus, nusviro per balną ant 
šono, tuo būdu, kad arklio buvo uždeng
tas nuo pavojingų strėlių ir lėkė negir
dėtu greičiu pirmyn, laiks nuo laiko atsi
šaudydamas. Šen ten jis girdėjo džiūga
vimus, jog yra sužeistas. Gerai pakausty
tas arklys puikiai nešė savo poną iš pa
vojaus. Billis patenkintas glostė bėrio 
kaklą ir juokėsi.

— Puiku, iš mūsų bus geri draugai, 
— kalbėjo Billis, — bet žinok, kad mūsų 
tikslas dar toli ir turim žūt būt prisikasti 
ligi Denvero.

4. Susitikimas su Simpsono jaučių 
karavanu.

Siauru taku jojo Billis toliau, bet čia 
turėjo būti ypatingai atsargus, nes aukšta 
prerijų žolė kliudė gerai matyti. Ilgas 
valandas jis taip jojo ir neužilgo turėjo 
pasiekti seną karavanų kelią. Pamažu . 
artinosi vakaro sutemos. Jau norėjo 
Billis sustoti poilsiui, kai pamatė būrį 
pieslių šen ir ten ratu skraidant. Kur 
yra pieslių — turi būti ir žmonių, todėl 
Billis pasuko pirmyn į pietus. Staiga 
pasigirdo jaučių bliovimas, botagų pleškė- 
jimas ir gerai pažįstamas didžiųjų veži
mų girgždėjimas. Karavanas! Bet kieno 
karavanas? Žinoma, kad Billio Hockocko 
arba Leo Simpsono jaučių karavanas ga
lėjo tik tuo senuoju keliu traukti. Jeigu 
tai būtų Simpsono karavanas, tai neabe
jotinai Billis turėjo perspėti draugą, kad

šis nepapultų navajams tiesiai į rankas. 
Ir Billis zovada pasileido takeliu į priekį.

Tolumoj matėsi dulkių debesys ir 
triukšmas nuolat didėjo, — aišku, jog tai 
buvo jaučių karavanas. Ant aukštų, sun
kių vežimų sėdėjo moterys ir vaikai, kiti 
vežimai buvo prikrauti įvairių daiktų. 
Palydovai kažin ką rėkė Billiui, bet šis 
lėkė tiesiog į priekį viso karavano, kur 
vienam raiteliui sušuko:

— Alio, kas čia yra vadovas?
— Leo Simpsonas!
Visų pryšakyje jojo tikrai Simpsonas 

ir Billis jį pasveikino.
— Dėl Dievo, Billis, mažasis Billis!

— nustebo Simpsonas — Iš kur čia atsi
radai? Sustosime, manau, šiek tiek ir 
netikėtą pasimatymą tinkamai paminėsi
me!

— Nėra laiko, Mr, Simpsonai. Leisk 
pranešti, jog kiekvienu momentu gali pa
sirodyti raudonodžiai ir esu kaip tiktai 
jų persekiojamas.

— Šimtas pypkių! Tai visai man ne
patinka! Dėmesio, žmonės! — komandavo 
vadas, — sustosim! Iš vežimų padaryti 
barikadas, moteris, vaikus ir gyvulius su
vesti į vidų!

Vežimai tuojau buvo keturkampiu su
statyti, padarytos uždangos ir aplink, 
Drėrijoj, sukurti laužai. Žmonėms buvo 
paskirstytos vietos ir raudonodžiai buvo 
jau nebaisūs.

— Billi, tu stovėsi kairiajame kampe.
— Manim nesirūpink, Mr. Simpsonai, 

aš turiu joti toliau.
— Kur josi? — teiravosi Simpsonas,

— Nejau esi bailys ir bijaisi mūšio!
— Aš bailys, — užsigavo Billis, — jei

gu nebūtum mano draugas, būčiau švini
nę kulką už tokį įžeidimą padovanojęs. 
Ne tame dalykas — turiu kaip galima 
greičiau pasiekti Denverį, o tai reiškia, 
jog reikės dar visą naktį zovada pajojėti! 
Turiu nuvežti svarbius pranešimus. Na
vajai užpuolė Tulbertsono stotį ir, jeigu 
turi pakankamai žmonių, galėtum varg
šams pagelbėti. Aš privalau smarkiai to
liau joti, jeigu nenoriu pavėluoti!

— Kaip susitiksim kitą kartą — pa
sistenk, Billi, surasti daugiau laiko...

— All right, Mr. Simpsonai, o jei tu 
susitiksi šiandien su navajais — pasistenk 
nusiųsti jų keletą dešimtų į „Amžinosios 
medžioklės" kraštą...
• — Užtikrinu tave, o dabar laimingos
kelionės!

Ir Billis, nuoširdžiai paspaudęs Mr. 
Simpsonui ranką, nujojo tolyn į preriją.

(Bus daugiau).
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II VEIKSMAS: 
Miške aikštelė.

ANT.; Jonuk, kur tu?
JON.: Aū, aū!.. Aš čia!..
ANT.: Eikš greičiau, dar kur nuklysi!..
JON. (atbėgęs): Ko taip šūkauji, dar 

vilką prisišauksi, tai bus paskui...
ANT.: Nebijok, jų čia nėra.
JON.: O žiūrėk, kas ten, lyg kruta 

(žiūri abu į krūmus, už kurių kas tai yra). 
Aš bijau... Gal koks žvėris ten...

ANT.: Imkim po lazdą (paima lazdas 
ir nedrąsiai eina artyn).

STASIUK. (staiga iššokęs): A... ir se
ną vilką išgąsdinau, sakei nieko nebijai...

ANT.: Aš nebijojau, tik tas Jonukas...
STASIUK.: Ana ir daugiau ateina, oi 

bus gerai (atbėga mergaitės ir Juozukas).
MAR.: Matai, kad įspėjau, kad jie 

čia.
STASIUK.: Gerai, kad padėjau ke

lionės ženklus.
ONYTĖ; Labai gerai, o būtume nera

dę. Jau buvom kitu keliu beeiną, tik 
staiga Kazytė pamatė kokį tai ženklą. Aš 
tuoj pribėgau ir pažinau, kad tai buvo 
„šiuo keliu neik“. Paskui ėmėm ieškot ir 
daugiau ženklų ir suradom.

MAR. (dairosi ir klauso): Klausykit, 
kas čia taip gražiai sugiedojo.

STASIUK.: Tur būt koks nors paukš
čiukas.

ON.: Ale kaip gražiai čiulba.
ANT,: Einam artyn, gal pamatysim.*
MAR.: Negalima, išbaidysi ir nečiul

bės.
ELYTĖ: Jis nori, tur būt, lizdelį rast...
KAZ.: Kiaušinėlius išimt...
ANT.: O kada jau aš išėmiau?
MAR.: Jis jau dabar įsirašė į skau

tukus ir pasidarė geras vaikas, užmirš
kim ką darė pirmiau...

JUOZ, (žiūri į medį): Ana, kas ten 
krapštosi? (Vaikai eina artyn).

STASIUK.: Tai geniukas. Žiūrėkit, 
kaip smarkiai jis snapu kaleną į medį.

ONUTĖ: O kam jis tai daro?
ANT. (juokiasi): Tai man mokinė, III 

skyriuj ir nežino, kad geniukas iš me
džių kirminėlius renka.

ON, (piktai): O tu tai jau daug žinai. 
Pereitą sueigą ir nemokėjai pamėgdžiot, 
kaip gegutė kukuoja, o taip lengva, tik 
ku kū, ku ku... (Tuo tarpu sukukuoja 

_ tikroji gegutė).
MAR.: Klausyk, gegutė tau pritaria.

(Visi klauso, gegutė kukuoja).
JUOZ.: Skaitykim, kiek sykių suku

kuos, ar ilgai dar gyvensim. (Vaikai klau
so, gegutė nekukuoja).

STASIUK. (juokiasi): Juozuk, tu jau 
šiemet mirsi (visi juokiasi).

JUOZ. (piktai): Tai jūs kalti, ėmėt 
rėkt ir gegutė nustojo kukavus, o tikrai 
būt dar daug kartų kukavus.

MAR.: Bet man jau pabodo čia su 
jumis ginčytis, verčiau einam pažaist.

ON.: Ot, gerai (visos mergaitės prita
ria).

ANT.: Vaikai, einam tolyn į mišką.

MAR.: Dar paklysit. Geriau pasilikit 
čia, visi pažaisim, bus smagiau.

ANT.: Kad norit likit, aš vienas einu, 
nenoriu su toms mergičkoms žaist.

JON.: Ir aš einu ...
STASIUK.: Mergaitės, žaiskit jūs vie

nos, o mes eisim lenktynių, kuris greičiau 
įsilips ana į šitą medį (rodo).

VISI: Gerai!
ANT.: Aš būsiu pirmas, (vaikai išeina).
STASYTĖ: Tai ką žaisim?
ON.: Gal „gervelę“, man ji taip patin

ka.
VISOS: Gerai, (žaidžia „Gervelę”).
MAR.: Dabar pavasaris, o aš moku 

gražią pavasariui pritaikintą dainelę, ma
ne didelės skautės išmokė.

VISOS: Sakyk, kokią?
MAR.: „Ateina pavasarėlis“.
STASYTE: Turbūt graži, išmokyk ir 

mus.
MAR.: Gerai, sėskim čia ir išmoksim, 

'(susėdus visoms, Marytė viena padai
nuoja visą dainelę. Jai baigiant dainuot, 
pasirodo Pavasaris).

PAVASARIS: Kas čia, lyg mane mi
nėjo?... (visos nustebusios atsistoja).

KAZYTE: Kas. čia? Aš bijau...
PAVAS.: Ir apdainavo.
ON.: Gal koks girios žmogelis, kad 

visas žalias, kaip toj pasakoj?..
PAVAS.: Esu Pavasaris.
VISOS: (nustebusios) Pavasaris!?,.
PAVAS.: Atėjau antru kartu pas jus, 

jau mes kartą buvom susitikę...
STASYTĖ: Aš tokio dar niekad nesu 

mačius.
ON.: Ir aš...
PAVAS.: Tik gerai prisiminkit.
MAR.: O gal...
STASYTĖ: Man rodos, kad aš lyg 

sapnavau į jį panašų ...
MAR.: Ir aš ...
PAVAS.: Taip, jums tai tik sapnas, o 

man baisi tikrenybė... Jūs norėjot mane 
išvyt, o gal ir nužudyt?

STASYTĖ: Dabar ištiesų atsimenu, 
kad kada tai panašiai sapnavau. Žinau 
buvo daug vaikų... paskui atėjo toks bal
tas senelis...

MAR.: Gal ir aš ten buvau?
STASYTĖ: Taip, taip ir tu ten bu

vai ir dar daug, daug vaikų... Paskui jis 
(rodo į Pavas.) užpuolė mūs senelį...

PAVAS.: Matot, kaip prisimenat. Tik 
šiandien, manau, būsim geresni draugai, 
negu aną syk? (Tuo tarpu grįžta ir vai
kai).

ANT.: (įbėgęs greitai) Ar nesakiau, 
kad laimėsiu!.. Pirmas įlipau...

JON.: O kas čia per paukštis? (vai
kai nustebę žiūri į Pavasarį).

MAR.: Tai Pavasaris.
VAIKAI: Pavasaris?! O ko jam rei

kia?
PAVAS.: Man nieko netrūksta, aš esu 

laimingas ir ta laime noriu su jumis pa
sidalint.

ANT.: Mes ir be tavęs laimingi, bė
ginėjam...

Vyr. skautė K. Smalevičienė.

Žiema ir pavasaris
Dviejų veiksmų scenos vaizdelis.

Vaidina:

Jaun. 
skautai

Jaun. 
skautės

( STASIUKAS 12 m.
j ANTANUKAS 10 m.
1 JONUKAS 9 m.
| JUOZUKAS 7 m.

MARYTĖ 11 m. 
STASYTĖ 10 m.

< ONUTĖ 9 m.
ELYTĖ 8 m. 
KAZYTĖ 7 m.

ŽIEMA (baltais rūbais).
PAVASARIS (žaliais rūbais, I v. su 

kardu ir rankoj gėlių bukietu, II v. be 
kardo, gėlių vainiku ant galvos).

GĖLĖS (6—8 m.).
DRUGELIAI (irgi 6—8 mergaitės).
VABALIUKAI 4.

PAVAS,: Tai mano dėka.
ANT.: (pašiepiamai) Ana, koks pa

gyras!
MAR.: Antanuk, tylėk, tu vis lendi 

kur nereik.
STASIUK.: (Žiūri) Bet jis gana įdo

mus.
JUOZ.: Tokį aš tik knygoj radau nu

paišytą.
PAVAS.; Jei jums nepatinku, galiu 

pasišalinti. Bet atsiminkit, jūsų džiaugs
mas pranyks kartu su manimi.

VISOS MERGAITĖS: Pavasarėlį, pa
būk su mumis...

STASYTĖ: Jei vienas Antanukas ne
nori, tegul jis eina namo, o mes pasilik
sim čia...

ON.: Pažaisim kartu...
PAVAS.: Puiku, sakiau, kad jūs mane 

pamilsit.
MAR.: Mergaitės, pažaiskim Pavasa

riui jo žaidimą.
ELYTĖ: O koks jo žaidimas?
MAR.: Ogi „Pavasarėlio dienos atėjo“, 

(visi žaidžia, Pavasaris žiūri).
PAVAS.: Ačiū, vaikučiai, puikus žai

dimas...
STASYTĖ: Gal ir tu pažaisi su mu

mis?
PAVAS.: Ne, aš pats žaisti nemoku, 

bet aš turiu savo dukrelių ir sūnelių, ku
rie galėtų jums pašokti.

VISI; Gerai! O kur jie yra? Pakviesk.
PAVAS,: (Sušunka tam tikru balsu, 

subėga visokios gėlės. Antru kart sušun
ka — subėga vabaliukai ir drugeliai) 
Štai jie.

MAR.: O kiek jų daug!
STASYTĖ: O koki jie gražūs...
ANT,: Aš pagausiu vieną drugelį (no

ri pagaut).
STASYTĖ: Negalima, Antanuk (vai

kai jį sulaiko).
PAVAS.: Tai mano vaikučiai: dukre

lės ir sūneliai. Aš visuomet einu kartu su 
jais (gėlės aplink sceną sustoja gražiai, 
drugeliai ir vabaliukai sutūpia šonuose). 
Dabar, jei norit, jie jums pašoks.

(Tęsinys 126 pusi.).
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Amerikos negrai
Jei mūsų miestų gatvėse pasirodo neg

ras, mes visi stengiamės jį pamatyti ir 
žiūrime į jį, kaip į kažkokį laukinį žmogų. 
Atsiranda ir tokių žmonių, kurie juokia
si iš jo juodos spalvos ir storų lūpų, nes 
tai yra visa, ką jie žino ir nusimano apie 
negrus. Aš tikiu, kad nė vienas skautas 
taip nepasielgtų, nes negras yra toks pat 
žmogus, kaip ir mes visi kiti. Jis yra mū
sų juodas brolis. Apie šį juodą brolį 
leiskite man jums šiandien papasakoti.

Esate visi girdėję apie Kolumbą, kaip 
jis atrado Ameriką ir parodė, kaip gali
ma pastatyti kiaušinį, kad jis neapvirstų. 
Taigi, Kolumbas yra pirmas, apie kurį 
mums istorija pasakoja, bet po jo įvai
riausių tautų žmonės ėmė veržtis į nau
jai atrastą šalį ir steigti ten savo kolo
nijas. Kaip paprastai yra daroma, čia
buviai gyventojai buvo žiauriausiu būdu 
išnaikinti, ir naujiesiems ponams greit pri
trūko rankų, kurios padėtų jiems kirsti 
miškus, dirbti žemę ir atlikti visus kitus 
sunkius darbus. Tada nuo 1517 m. pra
dėjo laivais gabenti negrus iš visų Afri
kos dalių į Ameriką ir vertė juos ver
gauti baltiesiems. Kas matė „Dėdės To
mo Trobelę“, tas gali šiek tiek suprasti, 
koks sunkus buvo negrų gyvenimas. Gy
vulių labiau gailėdavosi, kaip jų, ir vis 
dėlto jų rankomis buvo įkurta didelė 
valstybė, kurią mes dabar vadiname 
Amerika.

Atgabenti į svetimą šalį negrai verga
vo savo ponams ištisus 300 metų, kol, 
vos prieš 60 metų, Abrahomo Lincolno 
išleistas įstatymas panaikino vergiją. Tuo 
laiku 90% visų negrų nemokėjo nei rašy
ti, nei skaityti. Kas yra tačiau šiandien? 
Šiandien ne visai 10% yra analfabetai. 
Jungtinėse Valstybėse įsteigta per 60 
hegrų universitetų ir kolegijų, kuriuos 
lanko 30.000 studentų. Be to, negrai lei
džia apie 400 laikraščių ir žurnalų, kurių 
abonentų skaičius labai didelis. Sunku 
net ir išsivaizduoti, kad Amerikoj gyve
na per 11 milijonų negrų; tokiu būdu, 
kiekvienas dešimtas žmogus ten yra tam
sios spalvos.

Negrų kraujas labai maišytas: nėra 
beveik tautos, kuri nebūtų šiokiu ar to
kiu būdu susigiminiavusi su jais. Jie yra 
dukterys ir sūnūs, anūkai ir anūkės airių, 
rusų, švedų, meksikiečių, kiniečių ir in
dėnų; jie juodi, raudoni, rudi, geltoni ar
ba beveik balti, turi tankius garbanuo
tus, arba lygius, juodus arba šviesius 
plaukus. Pagal statistiką % Amerikos 
negrų yra grynos rasės, bet reikia pripa
žinti, kad tikrumoje jų daug mažiau.

Nors Amerikos negras ir didžiuojasi 
savo rase, bet jis vis dėlto karštai gei
džia būti lygus baltam žmogui. Tokiu 
būdu kyla dvasinis konfliktas, kuris aiš
kiai pasireiškia visuose negrų darbuose ir 
mintyse. Pamėginsiu išversti du trumpu 
eilėraščiu, parašytus juodos poetės An
gelines Grimke.

JUODASIS PIRŠTAS.
Ką tik mačiau
Stebuklingai liekną, visai tyliai
Aukso dangun atsirėmusį
Juodą cipresą.
Švelnus,
Puikus,
Juodas pirštas, rodąs į viršų.
Kodėl, stebuklingai tylusis piršte, 
Kodėl tu juodas?
Kodėl rodai į viršų.

IR AŠ I..
Ir aš dainuoju Amerika. Ir aš!
Aš esu tamsesnis brolis.
Man liepia valgyti virtuvėje,
Kai ateina svečių.
Bet aš juokiuosi, 
Valgau ir stiprėju.

Ryt
Noriu sėdėt prie stalo,
Kai ateis svečių.
Ryt
Nedrįs man pasakyti:
„Valgyk virtuvėje!“
Ir tuomet jie pamatys, 
Koks aš gražus, 
Ir gėdysis.
Ir aš dainuoju Amerika. Ir aš!

Negrai su dideliu pasitenkinimu sekė 
pokarinius įvykius, davusius visai eilei 
tautų nepriklausomybę. Tų įvykių įkvėp
tas pragarsėjo Marcus Garvey, kuris prieš 
10 metų džiaugėsi dideliu negrų populia
rumu ypač žemesnių negrų sluoksnių tar
pe. Garvey 
išvaduotoju 
kurioje jų 
jų tėvynę 
mas rado 
darbininkai, 
nautojai bei 
kavo jam paskutinius savo pinigus. Šiais 
pinigais turėjo būti nupirkta laivų, ku
riais jie išplauktų į Afriką. Bet sumany
mas baigėsi tragiškai: tiesą pasakius, nie
kas tiksliai ir nežinojo, į kurią Afrikos 
dalį manoma grįžti, kas ten bus daroma 
ir kuo mintama. Taigi, surinkti pinigai

norėjo būti Amerikos negrų 
ir išvesti juos iš tos šalies, 

nekenčia, į pirmykščių 
Afriką. Garvey sumany- 
karšto pritarimo: 
siuvėjos, viešbučių 

padieniai mielai

uostų
tar-
au-

žuvo nežinia kur ir kaip, ir Garvey atsi
dūrė už kalėjimo grotų. Bet daug negrų 
dar iki šios dienos šventai tiki jo idėja 
ir laiko jį kankiniu.

Amerikietis nori būti lygus baltajam 
žmogui. Šis jo noras labiausia pasireiš
kia New Yorko negrų kvartale Harleme. 
Ši milžiniško miesto dalis niekuo nesiski
ria nuo kitų jo dalių, nors joje ir gyvena 
per 200.000 juodų. Harlemo bažnyčios, 
ligoninės, bankai, mokyklos, restoranai, 
klubai, ložos ir tyrinėjimo institutai pa
statyti pagal geriausius pavyzdžius, nes 
negras nori būti tokiu pat amerikiečiu, 
kaip ir visi kiti Jungtinių Valstybių pi
liečiai. Tai yra didžiausia negrų koloni
ja pasaulyje ir kiekvieno negro svajonė.

Amerikietis nenori pripažinti negrų 
nuopelnų: jis mato juose tiktai juoduką, 
nemaloniai kvepiantį pusgyvulį. Jeigu 
jis negrų suerzintas arba net tiktai įta
ria juos nusižengus baltajai rasei, jis pats 
imasi teisę juos bausti. Tuo tikslu su
organizuotas galingas Ku Klūks Klanas, 
kuris įvykdo bausmę be jokio aukštesnės 
instancijos sprendimo.

Nuo 1922—'1924 metų Jungtinėse Vals
tybėse buvo nulinčiuota 96 negrai, nors 
ir jokių tikrų kaltės įrodymų nebuvo nei 
ieškota, nei rasta.

Štai ką rašo Naujosios Albanijos laik
rašty:

„Aš pamačiau, kaip jie apkrovė jo be
jėgį kūną malkomis. Aš pamačiau, kaip 
jie užpylė benzino ant malkų ir trys vy
rai juos padegė... Liepsna augo, geležinis 
stulpas, prie kurio nelaimingoji auka bu
vo prirakinta, paraudonavo ... Kai jis 
pradėjo degti, minia truputį susijaudino. 
Man pasidarė bloga. Kai vėl pažvelgiau 
į baisų laužą, negras jau buvo nebegyvas. 
Minia skirstėsi, niekas nebegalvojo apie 
baisų įvykį. Žmonės buvo išalkę ir nu
ėjo pietų“.

Jums nesmagu skaityti šį aprašymą, 
tiesa? Aš manau, kad kiekvienas žmo
gus, kuris save vadina krikščioniu, turi 
pasišlykštėti tokiais įvykiais. Matydami 
ir mūsų juoduose broliuose dievišką pra
džią, tikėkimės, kad

Ryt
Jis sėdės prie stalo, 
Kai ateis svečių.
Ryt nedrįs jam pasakyti: 
„Valgyk virtuvėje“.
Ir tuomet jie pamatys, 
Koks jis gražus 
Ir gėdysis.
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Mašinų fabrikas
Ako. B-vė „NERIS“
KAUNAS, VYTAUTO PROSP. 26b NR.

-------------- Telef. 321 ir 35-02. --------------

GAMINA:
Centraliniam šildymui 
RADIATORIUS, 

KATILUS 
įvairių didumų.

KANALIZACIJOS VAMZDŽIUS 
ir j y dalis įvairių tipų.

Eielivienas shaulas variola
A. Mogilevskio ir Sūnaus

„BORO-TIMOLO“ MUILĄ, kaipo geriausią odos 
priežiūrai priemonę.

„BALTADANT“ DANTŲ PASTĄ, kuri yra higie
niška, maloni ir taupi.

PASTILES „SALDE“ — savo kvėpavimo organų 
užgrūdinimui ir apsaugojimui jų nuo persi
šaldymo.

NIVEA KREMĄ — kūno odai sveikai ir lanksčiai 
išlaikyti.

GERB. LIETUVOS SKAUTUS 
VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA 
SVEIKINA

AKC. B-VĖ 
„LIETUVOS DEGTUKAS“.

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA 
SVEIKINAME SKAUTUS

„LIETUVOS PHILIPS“
AKC. B-VĖ

LIETUVOS SKAUTUS VELYKŲ 
ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINA

AKC. B-VĖ „URMAS“ -

LIETUVOS• SKAUTUS
VELYKŲ ŠVENTĖSE 
SVEIKINA

KOOPER. B-VĖ „SPAUDOS FONDAS“

SAVO GERB. KLIJENTUS 
SVEIKINAME 
VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA

BERAR ir KO.

SAVO KLIJENTUS VELYKŲ
ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINA

KAVINĖ MONIKA

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA
SVEIKINA SKAUTUS

INKARAS AKC. B-VĖ

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA
SVEIKINA SAVO KLIJENTUS

Pirmoji Lietuvoje skalbykla VILIJA
Ožeškienės g. 29. • Telef. 42-44.
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Skautų Teatras
(Tęsinys iš 123 pusi.).

VISI: Prašom, prašom.*.
PAVAS.: (Duoda ženklą, gėlės susi

tvarko ratu ir pradeda šokti „gėlių ba
letą").

STASYTĖ: Kad mes taip mokėtume.
ON.: Aš norėčiau būt rožė. (Baigus 

gėlėms šokti, jos subėga i dvi priešingas 
puses ir išsirikiuoja eilėmis. Tuo tarpu 
Pavasaris duoda II signalą ir pradeda 
šokti drugeliai. Jie baigdami savo šokį, 
paima po gėlę ir pradeda bendrą gėlių 
ir drugelių šokį. Dabar pritaria jiems 
ir vabaliukai stovėdami 4 kampuose ir 
darydami į taktą savotiškus judesius).

VISI VAIKAI: (ploja rankomis) Ot 
gražu, ot gražu!...

M AR.: Puikus šokis.
ANT.: Taip tai ir man patinka.
JUOZ.: Koks gražus šitas drugelis 

(rodo). Tokio aš niekad dar nesu matęs.
PAVAS.: Labai man smagu, kad jus 

galėjau kuom nors palinksmint.
MAR.: Dabar mes tavęs nepaleisim, 

vešimės kartu...
PAVAS.: Neilgai džiaugsitės manim.
STASYTĖ: (nustebusi) Tai tu mus pa

liksi?
VISI: Nepalik, mums čia taip gera...
PAVAS.: Džiaukitės ir linksminkitės 

vaikučiai, kol esat jauni, kol prieš akis 
šypsos jūsų gyvenimo pavasaris. Jūs da
bar laimingi, nespaudžia gyvenimo siel
vartai, vargai...

JON.: Ką jis ten kalba?
PAVAS.: Aš kalbu jums, vaikučiai. 

Manęs klausykit ir visuomet jums bus 
gera gyventi.

STASIUK.: Ir mūs nepaliksi? Mes 
pasižadam tavęs klausyt.

STASYTĖ: Mes viską pildysim, ką tu 
mums įsakysi, tik neišeik iš čia.

ELYTĖ: Mes tau žaisim...
MAR.: Dainuosim...
PAVAS.: Gerai, vaikučiai. Pamylėkit

Smagu mokėti casgti
(Tęsinys iš 103 pusi.).

Apie 3 vai. vieną šaltą, miglotą po
pietį aš stovėjau prie durų ir pamačiau 
kažką lėtai einant keliu. Žmogus buvo 
aklas, turėjo rankoje lazdą ir dėvėjo se
nu, nunešiotu apsiaustu su kapišonu. Jis 
buvo kuprotas: to nė apsiaustas negalėjo 
paslėpti. Niekuomet savo amžiuje nebu
vau matęs tokios liūdnos ir drauge bai
sios žmoniškos būtybės.

Jis sustojo ties smukle ir kreipėsi į 
orą prieš save keistu, dainuojančiu balsu:

— Ar sutiks kas nors pagelbėti žmo
gui, kuris nustojo brangios regėjimo do
vanos, kovodamas už savo gimtąjį kraš
tą, Angliją, ir už karalių Jurgį — tepa
laimina Jį Viešpats Dievas — ir pasakys 
man, kurioj tėvynės daly aš esu?

— Jūs esate prie Admirolo Benhow 
smuklės, mano gerasis, — aš atsakiau.

— Aš girdžiu balsą, — tarė jis, — 
jauną balsą. Duokite man savo ranką, 

mane, o kartu ir tuos gyvulėlius (rodo į 
drug, ir gėles) ir augalėlius, su kuriais 
aš niekuomet nesiskiriu.

MAR.: Aš gėles taip myliu...
STASYTĖ; Ir aš...
PAVAS.: Lai jūsų širdelės prisipildo 

tyro džiaugsmo, lai jose įsižiebia meilės 
kibirkštėlė, kuri vėliau suliepsnoja di
dinga meilės liepsna. Aš — jaunystės 
simbolis, jūsų gyvenimo pavasaris. Lai 
tas pavasaris jums būna gražus, saulėtas, 
lai jis kelia jus naujiems žygiams ir dar
bams.

STASYTĖ: Tavo žodžiai taip mane 
žavi...

MAR.: Būk visuomet su mumis, mums 
daug papasakosi, mus pamokysL..

PAVAS.: Ne, negaliu, laikas jau man - 
jus palikt.

VISI: Nepalik...

mielas drauge, ir palydėkite mane į smu
klę.

Aš ištiesiau savo ranką ir baisus, švel
naus balso, aklas sutvėrimas sučiupo ją 
kaip replėmis. Aš taip išsigandau, kad 
mėginau pasprukti, bet beakis vyras pri
traukė mane prie savęs vienu greitu ju
desiu.

— O dabar, vaike, — pasakė jis, — 
nuvesk mane pas kapitoną. Eik, greičiau.

Ir aš niekad negirdėjau tokio žiauraus, 
šalto ir negražaus balso.

Visuomet lengviau išgąsdinti savo skai
tytojus, (kaip priversti juos šypsotis, bet 
būkite atsargūs: jeigu perdėsite, niekas 
jums netikės ir visi tiktai juoksis iš jūsų. 
Stenkitės Įsivaizduoti save pačius savo 
karžygių vietoje. Duokite laisvės savo 
vaizduotei ir aprašykite tokius nuoty
kius, kuriuos labiausiai norėtumėte per
gyventi. Atminkite tiktai vieną: apysaka 
turi būti gyva ir natūrali. Visa kita — 
laikas ir ilgumas — nesvarbu.

Išvertė skaute' Edita.

PAVAS.: Aš grįšiu vėl pas jus.
VISI: Sugrįšk, sugrįšk...
STASYTĖ: Ar ilgai reikės laukt?
PAVAS.: Iki kito pavasario.
ON.: Taip ilgai, nusibos...
PAVAS.: Taip, aš grįšiu ir dar daug, 

daug kartų aplankysiu jūsų kraštą. Aš 
grįšiu, bet jūsų gyvenimo pavasaris ne
grįš. Gyvenkite, vaikučiai, taip, kad ma
ne gražiai galėtumėt minėt. Lai meilė 
gyvena jūsų širdyse.

(Pavasaris duoda ženklą, išeina gėlės, 
padariusios reveransą, paskui jas išlekia 
drugeliai, kiek dar paskraidę po sceną, 
paskiausiai išbėga vabaliukai, susikibę 
rankomis. Pavasaris iškėlęs ranką mo
juoja ir išeina. Likę vaikai susikimba 
rankomis ir sustoję ratu sušunka:)

VISI: Lai meilė ir vienybė gyvena 
mūsų širdyse! (Užbaiga).

Ako. „LIETUVOS CUKRUS“ B-vė
Kaunas, Vytauto prosp. 33, telef. 22-62, 25-05 ir 34-54. •• (Cukraus fabrikai: Marijampolėje ir Pavenčiuose).

PARDUODA:
baltą smulkų cukrų savo gamybos, aukščiausios rūšies, cukrų šmoteliais, piautą, 1 kg. pokeliuose, aukščiausios rūšies melasą, 
vartojamą mielėms bei spiritui gaminti, o taip pat gyvuliams šerti, cukrinių runkelių išspaudas, šviežias ar rūgusias, varto- 
---------------------------------------- jamas gyvuliams šerti, kalkių purvą, vartojamą laukams tręšti. -----------------------------------------

IŠKYLAUJANTIEMS IR
STOVYKLAUJANTIEMS
BŪTINA:

a) praktiški odine makštimi dengti kirviai:
1. Kirvis 500 gr. — Lt. 5,75
2. „ 600 „ — Lt. 6,—
3. „ 700 „ — Lt. 6,15

b) kastuvėliai, įvairūs:
nuo Lt. 3,50 iki Lt. 6,—

c) kariškos kuprinės skautams:
tik Lt. 6,—.

RAŠYK
VYR. SKAUTŲ ŠTABO TIEKIMO SKYRIUI, 
Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 4. Tel. 40-71.

Maloniausias pasveikinimas 
su ŠV. VELYKOMIS bus 
tik su spalvotomis skautiškomis 

atvirutėmis - vizitinėlėmis 
Kaina 10 centų 
Atvirutės vaizduoja skautišką 
gyvenimą ir pieštos mūsų dai- 
------------- lininkų. -------------  

GAUNAMA:
Vyr. Sk. Štabo Tiekimo Skyriuje 
— ir visuose knygynuose. —
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Swziktts,
sujįhijząs

paujCuSCLhd

žeAndj oĄfafauįcL
Aleliuja., aleliuja.
džiaugsmas skrieja iš širdžių, 
dangų, žemę tik dainoje

Jau greit... ir vasara žalia 
atklys, kaip paukštė tolimoji. 
Ech, tada jauna valia 
pajus laisva žaliuose gojuos! 
Jau greit prie vieškelio plataus 
nutys ir žalios skaros uosių. 
Jaunystė mūsų tedžiūgaus. 
kai vieškeliu stovyklon išžygiuosim. 
Jau greit pušyno glūdumoj 
išaugs baltutės palapinės 
ir linksmo svečio skauto tuoj — 
skardens ten juokas sidabrinis... 
Jau greit... vėl degs laužai, 
skambės pušyne dainos, 
o vėjai vasaros aukštai 
dainos aidus išgainios!... — 

Viktoras M i liūnas.

Jčai pauasaMs įJiŲŽta.

Stebiu aš saulę, 
kai ji kas ryta/ 
leidžia pasauliui 
gijas dažytas.
Kai išžvalgyti 
žemei snaudalei 
skraido lengvučiai 
drungni vėjeliai.
Matau, kaip traukias 
ploteliai sniego, 
linksmos žibuoklės 
kelias iš miego.
Ir lyg margutis 
rytą Velykų 
žemė sumirgo 
laukams nuplikus.
Taip gamta traukia 
dainą jau seną, 
bet mums maloni — 
sielą kutena.

Vilkiukas.
šiam pavasary girdžiu. 
Ir konvalijų kvapniųjų 
ir žibučių žieduose, 
žėri, skamba aleliuja — 
visur rojus ir dausa. 
Nubučiavo saulė laukus 
horizontų rausvumu, 
Aleliuja, aleliuja, 
žemė kvepia nektaru. 
Bliksi saulės, dega šviesos 
kur pažvelgi tarp žmonių, 
meilės taurę dangus tiesia 
aleliujom pripiltų.
O mišku šakų šakelėm, 
uogenuojais, paparčiais, 
Aleliuja! Ir upeliais, 
plaukia dainos ir veidais.

B r. Grinas.

'Pava.saJiis ateis
Pavasariu jau dvelkia, 
Pavasaris ateis.
Tvirti žiemos retežiai
Bematant pasileis.

Padangė jau blaivėja.
Pavasaris ateis.
Saulutė vilties pluoštą
Gamtoje gi paskleis.

Jau plaukia dienos žiaurios.
Išplaukia su ledais.
Mėlynėj šypsos saulė —
Mus beria spinduliais.

Pragydo vyturėlis.
Veiduos pražyd' džiaugsmai.
Tuoj bus pavasarėlis,
Praeitis liks — sapnai.

Pavasariu jau dvelkia.
Pavasaris ateis.
Skambės džiaugsmingas juokas, 
Žemė puošis žiedais.

Adolf. Liaudanskas.
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Musų gyvenimas vaizduose

girelėje.

Velykų
Avinėlis.

Sugrįš, sugrįš tos gerosios dienelės, 
vėl mes dainuosim žalioj

pasisekė!Ir dar kaip gerai

Kad dar toliau.

Ar tiesa, kad XX amžiuje nebėra stabmeldžių?

Piešė
Labuckas.

Paplasnok balta gulbele, 
panešiok mane mažytėlę ...

Iškelsim, iškelsim tvirtąsias bureles, 
liūliuosim, linguosim skaidria upele.

„VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 776.
a n (,
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