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-------------- SKAUTŲ AIDAS--------------
Ll-tuvot skautų Ir skaučių laikraštis \ Oficialus Lietuvos Skautų Sąjungos organo*

Redaktorius vyr. sktn. Antanas S a u I a i t i s Redakcijos Ir administracijos adresas: KAUNAS,
Leidėjas Lietuvos S k a u tų Sąjunga * Nepriklausomybė* aikštė 4, telefonas 2 65 34

Administracija dirba darbo dienomis nuo 8 Iki 14,30 vai.

Prenumeratos kaina metams t
Lietuvoje i Jaunesniesiems skautams-ėms — 2,75 Lt; skautams-ėms — 4 Lt; neskautams — 5 Lt Užsienyje: (Išskyrus Latvija Ir Estija, kur taikomas vidaus tarifas) dvigubai. 
Skelbimų kaina pagal susitarimų o Už skelbimų turini redakcija neatsako - Užuojautos 5 Lt, padėkos — 3 Lt; spausdinamos ten, kur redakcijai patogiau, 
lankraičius, piešinius, nuotraukas siųsti redakcijos vardu. Rankraščiai trumpinami Ir taisomi redakcijos nuoži&ra; nesunaudoti nesaugomi; grąžinami, Jei atsiunčiama 

tam reikalui pašto ženklų. Suk galvų sk. rankraščius siųsti—psktn. Rudzinskui, Gimnazija, Joniškis, (Šiaulių ap.)

Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose.
1939 (XVII) metai. Rugsėjo mėn. 10 d.

Eina du sykiu per mėnesį: 10 ir 25 d. d.
17 (233) Nr.

Mokomės Tėvynę ginti. Fot. V. Kizlaitis.

GELEŽINIS VAJUS PRATĘSIAMAS.
Esamomis tarptautinėmis aplinkybėmis mūsų kraštas 

labiau, negu kitados, reikalingas žaliavų, ypač naugių. Į tai 
atsižvelgdamas, Skautų Skyrius pratęsė jau vykdomų ge
ležini vajų ligi š. m. IX.20 d.

Kiekvienas skautas raginamas padidintu stropumu 
rinkti atliekamas nauges. kiekvienas vieneto vadas kviečia
mas dar plačiau organizuoti naugių rinkimą, kur galima, 
susitaręs su mokyklos vadovybe, pasitalkodamas šiam Tė
vynei skirtam gerajam darbeliui ne tik skautų pažįstamus, 
bet ir VISUS MOKYKLOS MOKINIUS.

Rinkimo darbe vadovautis Skautų Skyriaus 1939.VI.7 d. 
bendraraščiu Nr. 549.

IX.20 d. draugininkai suregistruoja, kas ir kiek kokių 
naugių surinko, iki IX.24 d. praneša tuntininkams bei vie
tininkams; pastarieji praneša surinktas žinias, nurodydami, 
kuris vienetas ir kiek kokių naugių surinko, taip pat, kuris 
skautas, kuri skiltis ir kuri draugovė tunte surinko dau
giausia ir kur yra naugės sukrautos.

V. sktn. V. Čepas.

BUDĖKIME UŽ SAVO TĖVYNĖS SAUGUMĄ.
Nėra tos valstybės, kuri, šiuo audringu metu, nesiimtų vie

nokių ar kitokių saugumo priemonių. Ir mūsų Tėvynės kiek
vieno sūnaus šventa pareiga yra rūpintis savo tautos ir valsty
bės saugumu. Šių dienų įvykiai plėtojasi tokia sparta, kai kiek
vienas iš mūsų kiekvienu momentu gali būti pašauktas stoti į 
Tėvynės gynėjų eiles.

Mūsų vyriausiųjų vadų dalis šiuo metu yra pašaukti atlikti 
pakartojimą, o tarptautinei padėčiai dar labiau susikomplikavus, 
karių gretos gali būti ir padidintos. Dėl tos priežasties Brolijos 
Vadas š. m. rugsėjo mėn. 1 d. visiems tuntininkams ir vietinin
kams išsiuntinėjo aplinkraštį, kuriuo pasiremdami ir suprasdami 
dabartinę padėtį, tuntininkai ir vietininkai (atitinkamai ir vie
netų vadai):

a) skubiai parenka sau pirmąjį ir antrąjį pavaduotojus, 
kad pačiam staiga išvykus, jo vietą galėtų užimti pavaduotojas,

b) tą patį padaro tuntininkų nurodymais ir vyresniojo am
žiaus vienetų vadai,

c) visur pertvarkomi ir praktikoj patikrinami tuntų bei 
vienetų ryšių planai, kad kiekvienu metu būtų galima greitai 
sušaukti skautus,

d) patikrinamos ir sutvarkomos gautos iš Skautų Brolijos 
visos ryšių priemonės,

e) reikalui esant, vienetai laikinai gali būti suorganizuoti 
į būrius ar grupes pagal specialybę ir amžių,

f) iki specialaus Brolijos Vado parėdymo, dabar tuojau už-, 
megzti ir palaikyti ryšius su vietos komendantu, įgulos virši
ninku, sanitariniais punktais ir, reikalui esant, teikti jiems pra
šomą pagalbą. Kauno rajono tuntai tuo reikalu ateity gaus nu
rodymų iš Vyriausios Vadijos,

g) tuntininkai ir vietininkai, išvykdami pakartojimui, pra
neša savo pavaduotojų pavardes ir adresus (vienetų vadų pa
keitimas turi būti tuojau žinomas tuntininkui ar viet.),

h) patariama susipažinti su š. m. Skautų Aide 10 nr. at
spausdintu straipsniu „Skautų tarnavimas Tėvynei“.

Punktus a, b ir c Brolijos Vadas ragina įvykdyti iki š. m. 
rugsėjo mėn. 5 d. Be to, Brolijos Vadas savo pirmuoju pava
duotoju paskyrė sktn. gyd. V. Kviklį — vyr. brolijos vadijos va
deivą ir antruoju pavaduotoju vyr. sktn. K. Laucių — užsienių 
skyr. vedėją.

Juros skautai Šventosios uoste: kairėje jūrų skautų laivynas, dešinėje — ir brolijos vadas pulk. Šarauskas jūrininkauja. .
Fot. A. Laučienė. Fot. pTanckūnas.
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Respublikos Prezidento Atsišaukimas į Tautą
Jau eilė metų, Lietuvos sūnūs 

ir dukros, kaip visur buvo jaučia
mas pavojus taikai. Toks nujau
timas neliko svetimas ir mums 
lietuviams. Dėl to mūsų valdžia 
vengė tokių žygių, kurie galėtų 
įvelti mūsų kraštą karan, ir, sek
dama kitų tautų pavyzdžiu, šie
met pasiskelbė neutrali, tariant, 
pasiskelbė nesikišianti į svetimų
jų reikalus.

Ir šit bijotas pavojus jau atėjo: 
mūsų didieji kaimynai susidūrė 
karu. Mes betgi nenusiminėme, 
nes Vokia ir Lenkija pareiškė mū
sų vyriausybei, kad gerbs Lietu
vos neutralumą. Mums yra pa
grindo tikėti, kad jų duotasis žo
dis bus tesėtas. Tačiau ir mes 
esame rimtos pareigos surišti: 
privalome būti bešališki, nepri 
valome nukrypti nė į katrą ka- 
riaujančią pusę. Tai didi mūsų pa
reiga. Kaip ji eiti ir ko laikytis, 
tai rodo mūsų neutralumo įstaty
mas ir tarptautinė teisė. Jąja va
dovaujasi vyriausybė, jąja turi 
vadovautis ir visuomenė.

Karas yra didžiausia nelaimė. 
Jo smūgių svoris ne tik žudo tuos 
kraštus, kurie kariauja, bet skau
džiai paliečia ir tuos, kurie ne
kariauja, labiausiai, kurie yra 
arti kovos veiksmų. Visų pirma, 
jis, ardydamas įprastuosius tautų 
bendravimo santykius, sutrikdo 
prekybą, pramonę ir susisiekimą. 
Taigi ir Lietuvą laukia sunkesnės 
gyvenimo dienos. Ir vis dėlto ji, 
palyginti, laiminga, kad neįtrauk
ta karo sūkurin. Reikia tatai įver
tinti ir nedejuojant pakelti visus 
sunkumus, kurių atsitiktų. Kad 
jie palengvėtų, tenka išmintin
giau gyventi: taupyti lėšas, dau
giau dirbti, mažiau gaišti laiką, 
saugoti sveikatą, dirbant daugiau 
susiklausyti. Svarbiausia — dar
bo našumas.

Kad būtų tvirta mūsų krašto 
tvarka, nesudraikoma ir nesuar- 
doma (ji geriausias mūsų tautos 
laisvės laidas), dabar labiausiai 
reikia visiems lygiuotis į jo va
dovybę. O ją sudaro Respublikos 
Prezidentas, visų mūsų ginklo pa
jėgų viršininkas, tautos atstovy
bė — Seimas, Ministras Pirminin

Paraštėse ištraukos iš knygelės SKAUTAI PRIEŠLĖKTUVININKAI: • Tavo

kas su Ministrų Taryba ir Kariuo
menės Vadas. Tikėkite! Visa šioji 
vadovybė įstatymų nustatytose 
ribose stropiai budi Tėvynės sar
gyboje, kad jai nieko pikto ne
atsitiktų.

Pernai vienoje savo kalboje esu 
pasakęs:

Jei valstybė yra laivas, tai ži
nia, kaip reikia elgtis tiems, ku
rie juo plaukia: Reikia pasitikėti 
laivo kapitonu, jo vairininku. Di
delė bėda atsitiktų, jei keleiviai 
per audrą taptų neramūs ir imtų 
mėtytis į šalis. Tada galėtų žūti 
laivas su vairininku ir su visais, 
kurie jame keliauja... Tad reikia 
visiems būti... ramiems ir kan
triems.

Šioji tiesa labai praverčia da
bar atsiminti, kada mūsų kaimy
nai ginklais sužvangino. Reikia 
būti ramiems! Jūsų romės teneiš- 
judina jokie prieštaringi gandai, 
platinami neišmanėlių arba tokių 
žmonių, kuriems netinka mūsų 
krašto laisvė, arba kurie šiokiais 
ar tokiais sumetimais siekia pa
kirsti visuomenės pasitikėjimą 
savąja valdžia. Atsidėkite vien 
tais, kurie stovi prie valstybės 
vairo. Jiems geriau, nei kitiems, 
žinomi tikrieji keliai, pavojingo
sios uolos ir pavojingieji verpe
tai, kurių tenka vairuojant vengti.

Lietuvos sūnūs ir dukros, tėvy
nė mylėti yra jai visa aukoti: 
darbą, lėšas ir, prireikus, dargi 
savo gyvybę. Tik tokia meilė yra 
tikra ir pagarbos verta. Valdžia 
tiki, kad jūs esate pasiruošę to
kioms aukoms, kada jos bus rei
kalingos. Tautos gyvybė reikia 
ne vien saugoti, bet ir ginti viso
mis doromis priemonėmis, kurių 
turime. Jei mūsų neutralumui, ta
riant bešališkumui, grasytų kada 
koks pavojus, tai laiku būtų įspė
ta. Šiandien jis negraso. Taigi bū
kite ramūs ir kantrūs! Kaip ir ko 
saugotis, kaip ir kas ginti prirei
kus paaiškins ir įspės išmanin
gieji valdžios pareigonys. Jų 
klausykite — ir darykite kaip bū
site nurodomi.

Ne tik meilė savai tėvynei, bet 
ir meilė vienų kitiems, reiškiama 

gerais darbais. Šiandien pakyti- 
mo ir rimto pasiruošimo dienos 
prasidėjo. Teneina jos veltui! Ra
miai, bet gyvai dirbti ir trūsti, 
vargstančius gelbėti, guosti ir už
jausti. Ypatingai susirūpinkime 
šeimomis, kurių vaikai pašaukti 
kariuomenėn, kurioms dėl to stin
ga darbinių rankų. Mūsų laukai 
turi būti aparti ir apsėti, jų derliai 
sudoroti. Juk tai mūsų krašto pa
grindinis turtas, už kurį mainais 
gauname iš užsienių mums trūks
tamų gėrybių.

Niekuomet nėra buvusi taip rei
kalinga tautos vienybė, kaip šian
dien. Tad stiprinkime ją visur 
kiek įmanydami, teisybės ir tei
singumo žiūrėdami. Ne dirbtinė, 
o nuoširdi vienybė, telkiama ant 
bendrųjų tautos ir valstybės rei
kalų, turi vadovauti mūsų dar
bams ir mūsų veiksmams. Taigi 
neprivalo būti valstybės aparate 
vietos sroviniams, partiniams in- 
geidžiams nei viršum, nei apačio
je. Aukštieji pareigonys tešviečia 
teisingumo, bešališkumo pavyz
džiu jiems pavestiems pareigo- 
nims. Toks dėsnis reikia taikyti 
luomo santykyje su luomu, darb 
davių su darbininkais. Jei tautos 
vienybė, tai ir luomų vienybė.

Tokiuo vienybės ženklu, teisin
gu vienybės vykdymu, nugalėsi
me visas negeroves, visus sunku
mus. Tik sklandžiai, sėkmingai ir 
tvarkingai dirbkime, tai būsime 
neįveikiami.

Kaip ūkininkas, berdamas lau
ke grūdus, tikisi pataikysiąs veš- 
lion dirvon, taip ir aš, Lietuvos 
sūnūs ir dukros, tikiuosi rasiąs 
savo žodžiams pritarimo jūsų sie
lose ir išjudinsiąs jumyse šiuo 
rimtu metu glūdinčius kilniausius 
jausmus, kurie pasireikš tauriais 
veiksmais mūsų miela j ai tėvynei.

Tikėkime, pasaulio Kūrėjas, 
kurs yra ir taikos Kūrėjas, sau
gos mus ir mūsų Lietuvą, jei bū
sime verti Jo apsaugos. Pasirū
pinkime būti verti!

A. Smetona, 
Respublikos Prezidentas.
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DARBO METUS PRADEDANT
Tyliai, nepastebimai atslenka ru

duo. Mes, skautai, pradedame naujo 
darbo, skirtingo nuo vasaros, metus. 
Mūsų veikimas dabar, prisitaikydamas 
prie laiko, turės persikelti į mokyklas, 
gimnazijas, buklus. Daug naujų min
čių, kilusių vasaros metu, laukia įvyk
domos. Su atnaujintomis jėgomis ir 
nepalaužiamu narsumu kibkime į 
darbą.

Pradėdami darbą, paprastai susi
kaupę pagalvojame apie savo siekimų 
prasmę ir tikslą, apie jų pasisekimą ar
ba nepasisekimą pereitais metais.

Daugelis žmonių tvirtina, kad visų 
mūsų veiksmų žemėje skatinamoji jė
ga, pagrindas yra egoizmas. Jie tik 
užjaučiamai šypsosi, matydami žmones, 
nesavanaudišką darbą vykdančius. Jie 
įsitikinę, kad idealizmu prisidengęs, 
savanaudiškumas kaip tik vešliausiai 
išbujoja. Didelė žmonių dalis siekianti 
kuo pilnesnio savo AŠ patenkinimo, 
visai nesirūpindami artimaisiais.

Ar teisybę jie sako, taip ypatingai 
iškeldami egoizmo vertę?

Jie remiasi tuo, kad visi, esą, taip 
darą, taip elgiąsi ir jie patys, ir gyve
ną gerai ir tikisi toliau taip gyventi. 
Pagrindas visai paviršutiniškas. Pagal
vokime rimtai, kas atsitiktų, kad visi, 
kaip vienas, nedarytų nė vieno veiks
mo, kuris netenkintų jų egoizmo. Ta
da visas mūsų gyvenimas pasidarytų 
tikras pragaras, kokio nė įsivaizduoti 
negalime. Tada niekais virstų ištiki
mybė, Tėvynės meilė, gailestingumas. 
Vien egoizmo tikslais vadovaujantis, 
nieko šventa neliktų pasaulyje. Kad 
ir nedaug, tarsime, matome šviesių 
darbų, bet jie paskaidrina visus kitus. 
Į tamsų kambarį įėjęs, vienas mažytis 
spindulėlis apšviečia, ir daros ne taip 
niūru, ir ne visiška tamsa viešpatauja. 
Užtenka ir mažyčio spindulėlio. O kaip 
gera būtų, jei jų rastųsi daugiau. Ego
isto veiksmai atitinka posakiui „Būk 
kitam žmogui velnias“, nors jis pats ne 
visai nori tą pripažinti. Priešingas po
sakis bus „Būk kitam žmogui ange
las“. Kas lyg šikšnosparnis vien pa
tamsiais laikytis mėgsta, kas vien blo
gybes matyti nori, yra sugedęs žmo
gus. Jis nesupranta, kad žmonių tarpe 
gyvena tik dėl didelio jų pakantrumo, 
kad visiems ėmus taip elgtis su juo, 
kaip jis pratęs su kitais, greitai ateitų 
galas.

Smulkmenos, kurios skautų sąjū
dyje gali duoti progos tokiam žmogui 
prikibti, yra nereikšmingos, menkos, ir 
noriu tikėti, kad mūsų tarpe nebus pa
stebėta biaurių savimeiliškų veiksmų.

Perkratinėdami savo sąžinę ir išty

rę visus sielos užkampius, ar neatrasi
me savyje kad ir mažų, menkų diege
lių, kurie neleidžia mums išsivaduoti 
visiškai iš egoizmo valdžios? Stenki
mės tos rūšies polinkius užgniaužti tik 
pastebėję.

Tačiau ateina ir tamsių minčių. Šio
je materializmo gadynėje ar galime 
tvirtinti, kad nė vieno nesiras mūsų 
tarpe, į skautybę įstojusio vien savam 
AŠ tenkinti, menkais ir niekingais su
metimais, pvz., kad traukuliais važiuo
jant reikėtų pigiau mokėti.

Tai yra mūsų gėda. Bet ar tie pseu- 
do-skautai juodina mūsų didžiąją idė
ją? Ne, nes niekad jie nebuvo tikri 
skautai ir niekad nebus.

O visgi drįstu tvirtinti, kad tikrai 
didesnė mūsų sąjūdžio dalyvių pusė 
dirba ne savanaudišką darbą. Visa, 
kas skautybės labui, pažangai yra su
kurta, buvo daroma ne vieno žmogaus 
naudai, o tik dėl kilnios idėjos. Jei 
verstų mus darbuotis organizacijoje, 
kurios prasmės ir vertės mes nepažįs
tame ir nenorime pripažinti, nuveik
tume labai maža, kad ir daug pirmeny
bių būtų suteikta. Visi žmonės savo 
darbuose ieško ne tik kūniško ir dva
siško, o ir sielos pasitenkinimo. Kieno 
siela tamsi, tas tenkinsis tamsiais dar
bais.

Tos sąlygos būtinai reikalingos 
skautų vadams, kad jų darbas duotų 
naudos. Jei darbuotė skautybėje atsi
lieps jų sieloje, tada bus jėgos ir iš
tvermės dideliam tikslui pasiekti. Kuo 
didesnis atskirų narių bus troškimas 
duoti bendros naudos, tuo daugiau bus 
ir pasiekta.

Bet, norint būti geru skautu, per 
maža vien nevengti atlikinėti užduo
tus darbus. Reikia rodyti savo inicia
tyvos. Reikia mažesniems padėti auk
lėtis, stiprinti juos, neatsižvelgiant į 
savo naudą. Nevalia bijoti triūso ir 
vargo, auklėjant sau patikėtus jau
nuolius gerais, nebijančiais atsakomy
bės vyrais. Vadas savo reikalus, tar
naudamas artimui ir nesitikėdamas už 
tą padėkos, turi statyti paskutinėje 
vietoje.

Tą nutarus, savaime kyla klausi
mas: argi skautybės idėja iš tikro 
yra tokia jau graži ir didinga, kad 
įvairios mažytės ir didelės aukos būtų 
pateisintos? — Kas mūsų sąjūdyje 
bent vieną darbą yra sąžinės verčia
mas nuveikęs, atsakys be jokių sąlygų 
TAIP ir dirbs toliau. Kliūtis, stato
mas savo AŠ, kaip savanaudiškumą, 
egoizmą ir pan., jisai sėkmingai nu
galės, nugalėjęs visas jėgas skirs lais
va valia prisiimtai pareigai. Neigiamą 

• Būti nepriklausomiems, lais
viems, yra turėti sava, tautiška 
valstybės tvarka, sava lietuviška
valdžia, sava tautiška ginklo pa
jėga, savo vieninga krašto vado
vybė.

A. SMETONA.

• Brangiomis aukomis įgiję lais
vę, mes mokėsime ją branginti ir 
ginti. Gen. J. ČERNIUS.
• Mūsų paskelbtas neutralumas 
pirmiausiai turi būti mūsų pačių 
saugojamas ir ginamas.

Gen. S. RAŠTIKIS.
• Mums reikalingi yra tokie tau
tos nariai, kurie būtų pilnutiniai 
žmonės.

Prof. st. Šalkauskis.
• Tautinės vienybės apaštalais 
buvo ir yra skautai.

Prof. I. TAMOŠAITIS.
• Ne skardūs žodžiai sukurs di
dingą mūsų tautos ateitį, bet tik 
gilus pasirengimas ir gausūs ver
tingi darbai.

Dr. A. JUŠKA.

• Kova už tėvynę yra kova už
kūrybinio savo gyvenimo pagrin
dus. Dr. A. MACEINA.

atsakymą duoti žmogui, kuris yra ge
rai susipažinęs su skautybės dvasia, 
yra tiesiog negalima.

Būdami persiėmę skautybės dvasia, 
mielai dėvėsime išviršinius priklausy
mo mūsų sąjūdžiui ženklus. Tegu ne
išmanėliai juokiasi iš trumpų kelnių, 
skrybėlės — mums tas per maža prie
žastis išgalvoti kitai uniformai, kuri 
slėptų mūsų priklausymą Brolijai. To
dėl stenkimės kur tik pasirodydami 
savo išvaizda ir elgesiu pelnyti pagar
bą uniformai, o per tat ir savo sąjun
gai. Matome skautus, įsitikinusius, jog 
uniforma yra smulkmena ir todėl ne 
būtinai viešai rodytina. Užsivilkę ją, 
tie skautai slepia žalius marškinius ir 
geltoną kaklaryšį po apsiaustu, iš ku
rio matyti ilgomis kelnėmis apvilktos 
kojos, o kepurę — valtukę neša nusi
ėmę, ir taip ateina į sueigą... Nuspren
dėme, vadinasi, kad gėdinga ir nepa
doru nešioti idėjos tarnų drabužį. Ge
rai, bet tada esame dar labai prasti 
skautai ir mums trūksta labai daug 
paprasčiausio entuziazmo.

Tas ypač liečia vadus. Tai jie turi 
rodyti daugiausiai entuziazmo visuose 
dalykuose ir jį skleisti, sužadindami 
susižavėjimą skautybę savo jaunuo
liuose.
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Moluos cLahAus pkodedant skaitytojų mintys
Neseniai laukuose palikę arklą, žagrę, 

grėblį, sudie pasakę nuo darbą pavargu
siai mamai, nuo rūpesčių pražilusiam tė
vui, energijos ir pasitikėjimo savimi ku
pini atvykome į mokyklą su saulėtomis 
mintimis, giedria nuotaika mokytis, ieš
koti naujų pažangos kelių ateičiai. Su 
mokslo pradžia ir mūsų pareigos padidėja 
tėvynei, tam kraštui, kur užaugome, ir 
sau.

Mokslas iš mūsų reikalauja daug 
kruopštumo ir atydumo darbe. Mažas, 
pradžioje nereikšmingas apsileidimas, pa
mokos neišmokimas ar uždavinio neatli
kimas vėliau gali brangiai kaštuoti. Todėl 
visus mums pavestus darbus dirbkime 
atidžiai, kruopščiai ir tik sąžiningai pa
tikrinę ir įsitikinę, kad viskas tvarkoje, 
eikime į mokyklą ir darbus įteikime mo
kytojams. Santykiuose su mokytojais ne
painiokime asmeninių reikalų. Jie tegu 
pasilieka toli už mokyklos durų. Mo
kykla tik mokslui ir darbui.

Kiekvieną dienos popietį, vakarą ir 
dar vėlesnį laiką sunaudok pasirengti dar
bui sekančiai dienai ir pakartoti pra
eitiems dalykams. Nuo to atliekamą lai
ką skirk organizacijai, knygai ir apylin
kių pažinimui.

Žinokime, kad „mokykla duoda meto
dą, išmoko mokinį savarankiškai galvoti, 
savarankiškai darbą dirbti“ (A. Smetona), 
o patyrimui padidinti yra knyga, darbas 
ir krašto pažinimas.

Organizacija išugdo ryžtingumą, drą-

Dievo baimę, tėvynės meilę, ištiki
mybę, pasiaukojimą ir visas kitas do
rybes vadas tik tada įdiegs jaunuo
liams, jei pats širdyje jas turės. Visos 
pastangos turi rikiuotis į tuos tikslus. 
Vadas turi neapleisti ir savo paties la
vinimosi skautiško nagingumo srityje, 
jis visą laiką turi sekti auklėjimo klau
simais rašančią spaudą ir kiekvieną 
progą išnaudoti idėjai platinti. Ne žo
džiai duos naudą, o pavyzdys ir dar
bai. Vadas turi savo jaunuoliams kiek
vieną sueigą teikti naujų žinių, bet ir 
pats žengti pirmyn, kad neišsisemtų ir 
kiekvienu metu žinotų vis dėlto dau
giau už savo skautus.

Taip pat reikia rūpintis vadų prie
augliu. Vienas žmogus, jei norės vai
singus darbus nuveikti, turi susikon
centruoti ir per tat negalės viską ap
rėpti pats vienas. Todėl reikia pasi
rinkti sau tinkamą pavaduotoją. Šiuo 
atveju — kaip ir visur vadovavimo 
darbe — vadas turės savo AŠ pasta- 

karo audroms siaučiant. • Tu gali pasidaryti priešlėktuvininkas, žmogus, kuris išgelbsti ne • 357

są, stiprią valią, ištvermingumą, griežtu
mą, drausmingumą, savarankiškumą, pri
pratimą gerai ir greit dirbti. Išmoko ne
justi nuovargio, alkio, dulkių, lietaus, 
šalčio ar karščio. Žinokime, ji tik pasie
kia, ko trokšta, kai moka ir gali su
jungti saviškius ir pakreipti jų jausmą, 
mintį ir valią viena linkme. O tas ir yra 
sunkiausia organizacijai.

Mokykimės save kontroliuoti, stebėti 
kiekvieną savo judesį, eiseną, laikymąsi, 
papročius valgant, ir taip stebėk, kad 
manytum, kad visa tai darai ne tu pats, 
bet kitas žmogus. Pastabas užsirašyk. 
Pasiimk sąsiuvinėlį, parašyk ant jo: „Pa
stabos man pačiam“ ir ten rašyk viską, 
kas tik padės tau geriau išsiauklėti, eiti 
pažangos keliu. Kartas nuo karto jį pa
siskaityk.

Nuovargiui išblaškyti ir nuotaikai pra
skaidrinti padaryk trumpas ekskursijas į 
užmiestį, muziejų, istorines vietas.

Istoriniai paminklai ir praeities kūri
niai, pasakodami brangią lietuvių tautai 
praeitį, stiprina tautinę sąmonę ir pasi
ryžimą. Mūsų pareiga saugoti juos, ap
lankyti, gobti pagarba, meile ir semtis 
stiprybės kasdieniniams darbams.

Apsilankę nepriklausomybės kautynių 
vietose mes kiekvienas išgirstame, su
prantame ir įsisąmoniname žemės kalbą, 
kuri žaliuojančių laukuose javų bangų lū
pomis visiems lietuviams šneka: „Mylėk, 
lietuvi, tą brangią žemę...“

Ant. Umbr.

tyti antroje vietoje ir nemanyti, kad 
tik jis vienas viską geriau padarys ir 
kad yra nepakeičiamas. Gyvenime ma
tysime, kad kiekvieną žmogų, kartais 
sunkiau, kartais lengviau, bet pakeisti 
galima.

Paklusnumas viršininkams ir tiks
lus jų nurodymų vykdymas yra būti
na sąlyga darbe. Išmokę klausyti ir 
gautus uždavinius tiksliai vykdyti, pa
jėgsime ir kitiems vadovauti bei įsa
kinėti. Nereikia reikalauti iš draugo 
arba žemesnio to, ką pats negalėtum 
atlikti.

Šiek tiek pakratę sąžinę, pamatėme 
klaidas. Tačiau juk sukūrėme nemaža 
vertingų dalykų ir davėme naudos 
skautybei. Apie pasiektus tikslus aš 
nekalbėsiu, tegu jie patys kalba už 
save.

Širdingai pasidžiaukime pasiektais 
dalykais ir kovokime su mažomis ir 
didelėmis klaidomis tol, kol visos bus 
nugalėtos. Sk.

JIE NIEKINA VIEŠAI SKAUTO VARDĄ.
Atostogaudamas gražiame Veisėjų 

miestelyje (Seinų apskr.), liepos m. 23 d. 
tarp kitko užklydau į ten pat buv. Ogins
kių dvaro parke vykusį vienos jaunimo 
organizacijos kongreso iškilmingą posėdį. 
Besiklausydamas įžymių ir garbingų mū
sų krašto vyrų — švietimo ministro dr. L. 
Bistro, J. E. vysk. M. Reinio, tautos at
stovo prel. Laukaičio ir kt. kalbų, tarp 
žiūrovų pastebėjau du vyrukus, dėvin
čius nepilną skauto uniformą (su ilgom 
kelnėm ir be kaklaryšių) ir dirbtinai ne
sivaržančius, t. y. iššaukiančiai demon
stratyviai rūkančius. Iš pradžių nė nesi
tikėjau, jog tai skautai. Tačiau susidomė
jęs priėjau artyn ir pasiklausiau vieno iš 
jų, kaip jis, dėvėdamas skautišką bliūzę 
ir lelijėlę, drįsta rūkyti. Tasai vyrukas 
įžūliai atsakė, esą ir skautams kaip kada 
galima parūkyti. Vėliau tą vyruką ma
čiau kartu su kitais dainuojant kongre- 
sėlio chore (atliekant meninę posėdžio 
programą). Iš savo veisėjiškio draugo su
žinojau, jog tiedu vyrukai yra Lazdijų 
gimnazijos, berods, VU kl., mokiniai. Jie, 
viešai dergdami skauto vardą, dar nusi
žengė ir vid. mokyklų taisyklėms. Gal būt, 
jiedu demonstratyviai tyčia rūkė, kad vie
šai paniekintų žmonių akyse skauto var
dą’

Nupasakodamas šį įvykį, noriu paro
dyti broliams, kokių kartais neviešuoklių 
patenka į mūsų eiles. Tokius turime ne- 
atidėliodami — kuo greičiau išmesti iš 
mūsų tarpo!

Stoti į organizaciją tam, kad paskui ją 
viešai niekintų, yra nedora ir žema.

Vyr. sk. Itn. Ger. Juškėlias.
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SU TAIS,
KURIE AUKOJOSI

IEVYNE!

P. MARTYNAS JANKUS, dr. J. 
Alekna ir kiti sąjungos vadovy
bės nariai prie Karo muziejaus 
sodelyje pastatyto p. M. Jankui 

paminklo.
Fot. J. Miežlaiškis.

Šiemet Tautos šventės dieną nebuvo didesnių iš
kilmių nei Kaune nei provincijoje. Šventė praėjo giliu 
susikaupimu ir tvirtu pasiryžimu visuomet budėti už 
mūsų Tėvynės saugumą.

Kaune iš ryto visose bažnyčiose ir maldų namuose 
buvo atlaikytos pamaldos, o vakare Karo muziejaus so
delyje prie Nežinomojo Kareivio kapo buvo pagerbti žu
vusieji dėl Lietuvos laisvės ir atidengti du naujai pa
statyti mūsų tautos vyrams paminklai: a. a. inž. Petro 
Vileišio ir patriarcho Martyno Jankaus.

M. Jankaus paminklą Karo muziejaus sodelio de
šinėje pusėje pastatė Lietuvos skautai ir skautės (skulpt. 
Bučio). Ant pilko akmens iškalti patriarcho gimimo 
metai: 1858, ir žemiau įrašas: „Dirbsime ir vilties ne
nustosime”.

Iškilmių metu, paminklo vienoje ir kitoje pusėje iš
sirikiavo Kauno skautų ir skaučių reprezentaciniai vie
netai, o tūkstantinė minia supo visą Karo muziejaus 
sodelį.

- Ministrui Pirmininkui ats. brig. gen. J. Černiui pa
sakius kalbą, visų mintys persikėlė į tuos, kurie garbin
gai žuvo už Tėvynę ir — Nežinomojo Kareivio kapas 
paskendo gėlėse.

Karo invalidams priartėjus prie naujai pastatytų 
paminklų, visų akyse, tarsi ekrane, prabėgo šiurpūs karo 
prisiminimai, tuo labiau, kad ir dabar gyvename audrin-

P. MARTYNAS JANKUS š. m. juros skautų buriavimo kursų 
stovykloje Šventojoje. Fot. J. Petraškevičius.

gus metus. Nuaidėjus himno garsams atidengiami ir 
paminklai. Skautai-ės pasveikinę ir įteikę puokštę gė
lių prie paminklo stovinčiam Patriarchui, gėlėmis pa
puošia ir patį paminklą. Nors ii neramius gyvename lai
kus, tačiau pažvelgus į paminkle iškaltus žodžius, akyse 
sužiba drąsa, ryžtingumas ir pasitikėjimas.

M. Jankus gautas iš skautų gėles uždėjo ant Ne
žinomojo Kareivio kapo ir tik po to apleido mūsų tautos 
šventovę — Karo muziejų.

Po visų iškilmių, skautų s-gos vadovybė karininkų 
ramovėje suruošė arbatėlę M. Jankui pagerbti. Čia, be 
Patriarcho, dar dalyvavo skautų s-gos šefo pavaduoto
jas vyr. sktn. dr. J. Alekna, brolijos vadas vyr. sktn. 
pulk. J. Šarauskas, seserijos vadės atstovė, tarybos ir 
vyriausiųjų vadijų nariai ir skautų-čių vadai. Pobūvio 
metu senasis aušrininkas pasidalino gyvenimo įspū
džiais ir prisiminimais.

Lietuvos skautams M. Jankus yra senas bičiulis. 
Jis ne kartą padėjo stovyklaujantiems ir keliaujantiems 
po kraštą skautams, ne kartą juos savo patarimais ir 
prisiminimais pamokydavo, ne kartą su jais ir iškylau
davo. 1935 m. skautų s-gos Šefas M. Jankų apdovanojo 
skautų garbės ženklu — SVASTIKOS ordinu.

Patieksiu keletą bruožų ir iš senojo aušrininko bio
grafijos. Martynas Jankus yra kilęs iš Bitėnų kaimo 
netoli padavimais turtingo ir visų lietuvių pamilto Ram- 
byno kalno. Savo kaimelyje jau nuo pat mažens M. 
Jankus buvo įsisteigęs spaustuvėlę lietuviškiems raš
tams spausdinti. Susipažinęs su Dr. Jurgiu Sauerveinu 
M. Jankus dar labiau prisidėjo prie kiekvieno to meto 
didesnio lietuvybės darbo. M. Jankus visa siela pri
sidėjo prie pirmojo grynai lietuviškojo „Aušros“ laik
raščio leidimo. Jis nemaža „Aušrą“ yra parėmęs ir 
pinigais.

Gerai žinodamas to meto Mažosios Lietuvos sąlygas, 
jis padėjo suorganizuoti ten spausdinamų lietuviškų 
knygų gabenimą į Lietuvą. M. Jankus buvo vienas iš 
„Birutės“ draugijos steigėjų ir daugelio laikraščių ben
dradarbiu bei leidėju. Be to, M. Jankus yra parašęs 
visę eilę knygelių įvairiais klausimais. Jo ilgas gyve
nimas yra buvęs paskirtas Lietuvai ir lietuvių tautai.

Tie, kas turėjo progos M. Jankų stebėti ir šiomis 
dienomis, galėjo pasidžiaugti jo gyvumu ir nepalaužia
ma energija. Jo žodžiai — DIRBSIME IR VILTIES NE
NUSTOSIME, tebūnie mums, skautams, visuomet prie 
širdies, o senajam aušrininkui tenka tik palinkėti dar 
ilgiausių metų! Z.

358 • vieną, ne dvi, bet šimtus ir tūkstančius gyvybių. • Kaip tik dabar tu esi reikalingiausias,
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Pavojus ir kaip jo saugotisKaro metu gyventojams pavojingiausia yra aviacija. Šį kartą susipažinsime su aviacijos ginklais ir priemonėmis, kuriomis gali gyventojai saugotis aviacijos puolimų. Aviacijos ginklai.Puolamieji aviacijos ginklai, su kuriais reikės susidurti civiliniams gyventojams, yra šie:1) ardomosios bombos — didesniems pastatams griauti;2) skeveldrinės bombos — gyviems taikiniams skeveldromis kauti ir mažesniems pastatams griauti, gadinti;3) nuodingomis cheminėmis medžiago
mis užtaisytos bombos — gyviems taikiniams kauti (nuodyti, žaloti);4) specialūs purkštuvai ■— skystoms nuodingosioms cheminėms medžiagoms taškyti, tam tikriems plotams apnuodyti;5) kulkosvaidžiai — gyviems taikiniams kauti;6) padegamosios bombos, kurių paskirtį nusako pats jų pavadinimas.

Ardomosios, skeveldrinės ir nuodin
gomis medžiagomis užtaisytos bombos, atsižvelgiant į jų veikimą, užtaiso rūšį ir užtaisymo būdą, būna labai įvairios, jų svoris nuo 1 iki 2.000 kg. Mažiausios ir lengviausios tai padegamosios bombos. Kai kurios jų tesveria 200 gramų. Šios rūšies bombų lėktuvas gali pakelti labai daug ir praskrisdamas išmėtyti, pasėti ten, kur yra palankios sąlygos gaisrams plisti. Tokios sąlygos dažniausiai bus kaimuose, miesteliuose, kur yra gana daug pastatų iš degamosios medžiagos ir aplink trobesius pribarstyta šieno, šiaudų, skiedrų, sausų lapų ir panašių lengvai degančių medžiagų. Tad šių vietų gyventojams pirmiausia gresia gaisro pavojus nuo padegamųjų bombų, ir jie turi imtis visų galimų priemonių pavojui pašalinti arba bent jam sumažinti.

Apsaugos priemonės.Prieš kiekvieną lėktuvų puolamąjį ginklą yra atitinkama apsaugos priemonė Čia bus kalbama tik apie pasyviąsias priešlėktuvinės apsaugos priemones, kurios yra vietoje ir kurias gali pavartoti patys gyventojai.Nuo sunkių ardomųjų bombų gerai apsaugoja giliai žemėje įrengtos patvarios gelžbetoninės slėptuvės.Nuo skeveldrinių bombų gerai apsaugoja lengvesnio tipo slėptuvės, rūsiai, tam reikalui pritaikyti apatiniai namų aukštai arba saugiosios patalpos, o lauke — grioviai, duobės ir panašūs vietos nelygumai.Nuo nuodingųjų cheminių medžiagų apsisaugoti gera priemonė visų tipų sandarios slėptuvės, tam reikalui pritaikytos sandarios saugiosios patalpos, o atskirų žmonių apsaugai — priešyperitiniai drabužiai ir dujokaukės, gyvulių apsaugai — dujokaukės.Nuo kulkosvaidžių ugnies apsisaugoti geriausia priemonė yra išsisklaidymas, pasislėpimas, maskavimasis. Lauke arba atviroje vietoje dažnai pakanka išsiskirstyti, sugulti kiek galint toliau vienas nuo 

kito į griovius, duobes ir kitus vietos nelygumus arba prisišlieti prie nedidelių pastatų, mūro sienos iškyšulių, ir jau at-

Kaip vartoti dujokaukės
Kiekvienas žmogus turi mokėti apsisaugoti nuo, dujų ir, pirmiausia, turi mokėti vartoti dujokaukę.Dujokaukę užsidėti reikia įprasti greitai, neilgiau, kaip galima išbūti nekvėpavus. Nekvėpavus galima išbūti bent 20 sekundžių, o tiek laiko pilnai pakanka pakanka net 10—15 sek.Oras į plaučius patenka tuo labiau išsivalęs, juo lėčiau jis eina per dujokąu- kės filtrą. Todėl reikia susipažinti su uždusimo pavojumi. Uždusęs žmogus tegali sustabdyti kvėpavimą labai dažnai ir labai trumpai. Todėl esant dujų pavojui, vengti per didelių judesių, kad būtų apsisaugota nuo uždusimo. Užsidėjus dujokaukę reikia kvėpuoti lėtai ir taisyklingai. Ypatingai reikia mokėti sulaikyti kvėpavimą tada, kai patenkame į nuodingųjų dujų debesį, kada nuodingųjų dujų koncentracijos laipsnis yra stipriausias, t. y., tuo momentu, kada sprogsta dujų sviediniai, arba specialinės bombos. Tačiau šiomis priemonėmis sudaryta dujų debesio koncentracija greit silpnėja ir už- sinuodijimo dujomis pavojus yra tuo mažesnis, kuo ilgiau galima sulaikyti kvėpavimą.

Todėl ypatingai gerai reikia išmokti:a) taisyklingai kvėpuoti;b) greitai ir taisyklingai užsidėti du
jokaukę;c) įprasti ko ilgiausiai nešioti dujo
kaukę.Kvėpavimo pratimai tikrinami laikrodžiu ar chronometru, pratinant ko ilgiausiai susilaikyti nuo oro įtraukimo. Jei oro įtraukimo metu reikia užsidėti dujokaukę, sulaikyti kiek galint ilgiau orą, 

skirų žmonių kulkosvaidžiais lėktuvai ne- bepulsNuo padegamųjų bombų apsisaugoti tinka visos vartojamos priešgaisrinės priemonės. Nukritusioms padegamosioms bomboms gesinti turi būti iš anksto paskirti tam tikri pareigūnai (priešgaisrinė sargyba), kurių darbas nusakytas atitinkamose taisyklėse (Miestų trobesių pastogėms laikyti ir prasidedantiems nuo padegamųjų bombų gaisrams gesinti taisyklės). Šių pareigūnų vieta ant laiptų prie įėjimo į pastogę, bet ten, kur galima (pvz., mūriniuose namuose), prie įėjimo į pastogę pravartu įrengti priešgaisrinei sargybai mažą saugiąją patalpą.Didžiausias pavojus gresia dideliems miestams ir šiaip tirštai gyvenamoms vietoms. Tad svarbu, kad nujausdami pavojų, tų vietų gyventojai, jeigu jų neliečia mobilizacija ir nevaržo tarnyba arba kitokie būtini reikalai, laiku apleistų didesnius miestus ir išvažinėję laikinai apsigyventų pas savo gimines, gerus pažįstamus, arba šiaip pas ūkininkus atskiruose ūkiuose, vienkiemiuose ir mažesniuose kaimuose, atokiau nuo didesnių miestų.
Naktį viena pagrindinių pasyviosios apsaugos priemonių yra išsiskirstymas, slėpimasis pasinaudojant nakties tamsa.

paskui išleisti jį iš lėto prieš naują jo įtraukimą, jau užsidėjus dujokaukę.
Reikia žinoti šiuos principus:a) dujokaukę būtinai reikia su savim turėti nuolat, ypatingai ten, kur galima laukti dujų pavojaus; miegant dujokaukę turėti pasidėjus ko arčiausiai, kad reikalui ištikus, būtų galima momentaliai ją pavartoti, net ir staiga pabudus tamsoje;b) užsidėti dujokaukę greitai ir taisyklingai, nes tai yra gyvybės ar mirties klausimas;c) esant mažiausiam dujų pavojaus įtarimui, dujokaukė turi būti uždėta, nelaukiant kol dujos bus aiškiai jaučiamos;d) kepurė, drabužiai ir t. t. gali kliudyti dujokaukę skubiai užsidėti, barzda ir ilgi plaukai kliudo ją taisyklingai pritaikinti; todėl kepurę ir drabužius nešioti taip, kad nekliudytų užsidėti dujokaukę;e) per staigūs judesiai, kurie gali pakenkti dujokaukę taisyklingai vartoti, draudžiami;f) nesant būtino reikalo, užnuodytame lauke nebėgioti su dujokauke, neš padidintas kvėpavimas kenkia dujokaukei gerai veikti ir įtraukiama į plaučius daugiau dujų.Tik netikėtam reikalui ištikus tegalima dujų užnuodytoje atmosferoje pakeisti dujokaukę.Telefonuojant su dujokauke, mikrofoną pritaikinti tarp dujokaukės akinio ir patrono lizdo, stipriai mikrofoną įrėmus į dujokaukės audeklą (tarp akinio ir patrono), ir gerai prispausti mikrofono rankutę prie skruosto, o telefoną laisvai laikyti prie ausies (balsas į mikrofoną patenka per dujokaukės audeklą).

kaip tik dabar tu esi tam darbui šaukiamas. • Tu jau gali labai gerai atlikinėti tokias atsa- • 359
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Skyrių tvarko —

Rudenį, kai ji pirkosi daug naujų 
vadovėlių naujiems mokslo metams, jai 
pridėjo nemokamą knygų katalogą. Ji 
vartė katalogą ir prie kai kurių knygų 
vardų dėjo mažus kryželius. O kele
tą kryželių dar apvedė ratukais... 
Taip, šitas knygas ji ketino būtinai per
skaityti ir gal ne vieną, o du, tris kar
tus. Ji nujautė, kad tos knygos turi 
būti jai artimos ir mielos, nes jas pa
rašė jos mėgštami autoriai.

Po kiek laiko ji pirkosi iš savo san
taupų pirmąją knygą, kurios pavadini
mas kataloge buvo pažymėtas kryže
liu ir ratuku. Vėliau ji pirkosi antrą 
ir trečią. O kai artėjo jos vardadienis 
ir jai kažkaip pavyko sužinoti, kad tė
velis dukrai ketina dovanėlę dovanoti, 
užsikorusi, lyg kačiukė, ant jo kaklo, 
išsiprašė, kad nupirktų keletą knygų. 
Ir tėvas jai nupirko knygų.

Mano sese. Tu pyksti už didakti
ką. Pyksti ne tu viena. Pykstu ir aš, 
kam ta mergaitė tokia taupi, taip myli 
knygas, kam ji tokia pavyzdinga ir 
kam aš negaliu tokia būti.

Ar negaliu?
Ar tu negali?
Žinoma, kad galime, tikrai galime.
Tik panorėkime.
Tik panorėkime vietoj dviejų šešė

lių filmų pamatyti tris nuostabias, tris 
labai gražias filmas.

Tu nesupranti,,apie ką kalbu?

KNYGOS
Kalbu apie kiną, apie pavasarį ir 

apie knygą. Vietoj to, kad šią savai
tę žiūrėtume dviejų filmų, kai pava
saris toks žalias, kai taip gera aplin
kui ..., mes eisim du sykius pavaikš
čioti. Toli, toli. Dvi valandas mes ga
lėsime eiti. Galėsime eiti į Neries pu
sę, pasižiūrėti priemiesčio žmonių, 
priemiesčio fortų, priemiesčio šlaitų ir 
priemiesčio pavasario.

Ir mums bus linksma.
Ir mes būsime mačiusios didesnę 

filmą, kaip virtinė ekrano šešėlių... Ir 
mes būsime susitaupiusios pusę kny
gos.

Kitą sykį mes eisim toli — už ąžuo
lyno, vingiuotu plentu. Seni gluosniai 
dabar žydi. Mes prieisim Nemuną ir 
keltu persikelsim į Panemunę, į šilą. 
Mes būsime mačiusios daug žmonių, 
daiktų ir vaizdų. Juk tai didelė, didelė 
filmą.

Mes būsime susitaupiusios po vie
ną knygą.

Paskui mes eisim į knygyną gra
žios knygos išsirinkti. Tau ta knyga 
patiks. Tu ją skaitysi lietui lyjant — 
tai bus Tau trečioji didelė filmą.

Aš žinau, mes mokėsim taupyti. 
Mes ir dabar nesame labai išlaidžios 
mergaitės, o jei tik norėsim, visuomet 

paskautininkė R. Skipitytė.

surasim būdą susitaupyti ketvirtį kny
gos, pusę knygos, du trečdaliu knygos 
ir, pagaliau — knygą.

Dovanų mes gausime tik knygas ir 
iš mūsų knygų pasidarys knygynėliai. 
Brangūs ir mylimi.

Mes savo naujų knygų niekuomet 
nepamiršime aplenkti storu popierių, 
o kada nors pačias mylimiausias gal 
net įrišime. Juk mes taip mėgstame 
naują, spaustuvės dažais kvepiančią, 
švarią, nesuglamžytą knygą.

Pigių, verstinių ar originalių nuo
tykių romanėlių mes savo knygyne ne
turėsime. Neturėsime, nes mums jų 
nereikia — juose nieko kito juk nėra, 
tik turinys. O mes turime gerą atmintį 
ir, kartą perskaičiusios, turinį atme
name.

Kas kita knyga su gražiais aprašy
mais, knyga su meistriškai nupieštais 
žmonėmis; tokios knygos — kiekvieną 
puslapį norėtume atminti. Ir įsigyki- 
me tokią.

Ji, ta ideali mergaitė, skaitydama . 
knygas, daro ištraukas. Jos ištraukos 
maždaug atrodo taip:

Nėris, Salomėja.

„Diemedžiu žydėsi u“.

„ ... Žarsto baltą smėlį 
Širvinta nurimus —

Sesės stovykloje. Fot. J. Miežlaiškis.

Rymo ramunėlė 
Rudenio arimuos.

Psl. 50 Vaizdas. Skambumas.

Kai aš nevisai supratau, ką reiškia 
žodžiai „vaizdas, skambumas“ tos iš
traukos dešiniame, apatiniame kampe, 
ji man paaiškino, kad tais žodžiais 
stengiasi apibūdinti ištraukos turinį ir 
savumą, kad paskui, prireikus, greitai 
galėtų savo ištraukas surūšiuoti ir pa
gal jas perskaitytas knygas nuosekliai 
nagrinėti.

Skaitant įdomią knygą, labai sun
ku ištrauką pasidaryti. Nekantru. Bet 
pamėgink.

Akys — baisininkės, rankos — dar
bininkės.

Pskltn. D. Narutavičiūtė.

360 • kingas pareigas: 1. priešlėktuvininko sanitaro, 2. priešlėktuvininko miesto sekėjo, 3. prieš-
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PIRMOJI # SKYLA
Jk (Šis rašinys skaučių rašinių konkurse laimėjo IlI-ąją vietą). Jk

Buvo „bobų“ vasara... Rudens gė
lės, nulenkusios rasotas galvutes, lei
džiasi bučiuojamos paskutiniųjų šiltes
nių saulės spindulių. Iš tikro ji graži!.. 
Reikia tik išeiti pievon, apdengton 
pilkšvu tūliu, ir tavim nubėga jaunys
tės svaigulys. Bėgi, džiaugies, volio- 
jies po rasotą žolę... Ir vasara, lyg jau
na merdinti mergaitė, ant kurios už
dėjo mirtis savo šerkšnotą ranką, su
dreba kaip pagauto paukštelio širdis. 
Ir... nusišypso pabėgusiai jaunystei... 
Bet čia tik minutė, ne sekundė šili
mos, šviesos. Ir vėl galvutė linksta ir 
mirties klaikus juodasparnis ruduo už
deda savo antspaudą.

Ū, ū... ore pakibo ruduo. Šalin, mir
tie... Šalin, klaikusis gimdytojau... Ma
ne veda nenurimstanti jaunystė, ir aš 
einu, einu į vystančią pievą, prie ver
kiančių beržų, prie aimanuojančio 
upelio.

Vėjuotas sekmadienis. Drauge, ar 
tau ne trošku, ar tavo siela neišsiilgo 
samanotojo miško, ar netraukia tavęs 
smuikeliais nusagstytas dulkantis vieš
kelis. Be abejo, ne tau siauras kamba
rėlis, ne tau dūmais pakvipęs miesto 
oras. Tavim plazdena šilkasparnė jau
nystė ir tu eini...

II. Skautė ištikima
— Ištikima kam? — sesė draugininke 

buvo klaususi, egzaminuodama Birutę į 
pirmojo patyrimo laipsnį. Prisimindama, 
ką ji buvo užsirašiusi dienoraštyje, Biru
tė atsakė: — O, sese draugininke, tėvams, 
mokytojams arba darbdaviams; draugams 
ir panašiems asmenims.

Draugininke buvo priminusi jai, kad 
Dievui ir Tėvynei turėtų eiti pirma, prieš 
visus kitus, ir Birutė buvo atšovusi: — 
Žinoma, tai savaime aišku, — bet pagal
vojusi apie tai kiek vėliau, jai paaiškėjo, 
kad viskas nebuvo taip „savaime aišku“. 
Ji net nežinojo, ką reiškė būti ištikimai 
Dievui, ir nors ji ištikimybę Tėvynei reiš
kė daugiau kaip gerbti vėliavą ir Tautos 
himną, ji visai neišsivaizdavo, kokiu būdu 
mokinė galėtų įrodyti savo ištikimybę 
Tėvynei.

Jausdama, kad antrasis įstatas yra 
vienas iš svarbiausių, Birutė nutarė įsigi
linti į jį. Ištikimybė idealams nėra minė-

Iškyla...
Nedrąsūs, bet spindintys veidai 

veržiasi vystančios gamtos glėbin. 
Puotkalio piliakalnis, apjuostas juosva 
upės juosta, atsirėmęs į skarotą beržų 
krūtinę, suskambėjo laisvu jaunuoliš
ku juoku. Po jį skraidė jaunystė. Ta
da ir jis nusijuokė, tas žilabarzdis se
novės paminklas, žvelgdamas į jau
nystės supamus jaunuolius.

Beržai, pamerkę lieknus pečius žals
vam vandenyje, kratė savo viršūnes, 
pasakodami apie apkeipėjusią senovę, 
apie karžygius. Suaidėjo dūdelė. Lie
josi jos garsai per tyliąją gamtą, per 
karžygių aptaškytą žemelės pėdą ir 
siūlėsi sumišę su gamtos kuždesiu 
plazdančiom širdim.

Švilpukas...
Ir kai didelė raudona saulė, merk

dama akis, lėtai ritosi nakties guolin, 
linksmasai skautų būrelis apleido be- 
snaudžiantį žavų Žemaitijos kampelį.

Ten kažkur toli dainavo kaimo 
jaunimas.

Horizonte išlindo šviesos tamsiųjų 
namų akutės. O keliu ėjo jaunystė...

Svajonėlė.

I

Dievui ir Tėvynei
ta, tai, gal, ištikimybė Dievui reiškia išti
kimybė idealams, galvojo ji.

Idealas gali būti žmogus, arba gyve
nimo būdas, žodžiu, visa geriausia, ko mes 
trokštame. Gal, gyvendama kaip geriausi 
žmonės arba stengdamasi padaryti visus 
laimingus, esi ištikima Dievo įsakymams?

Birutė taip pat nusprendė, kad padė
dama savo kraštui tapti laimingu, ji ga
lėtų parodyti savo ištikimybę jam. Ir ji 
taip troško, kad Lietuva būtų gražus, šva
rus ir galingas kraštas! Be to, būdama iš
tikima savo mokytojams arba darbda
viams, ji taip pat pasitarnautų kraštui, nes 
juo daugiau ji žinotų, juo geriau dirbtų, 
juo geresnė pilietė ji būtų.

Būti ištikimai draugams atrodė visai 
lengva, bet gerai pagalvojusi Birutė ir čia 
rado sunkumų. Pavyzdžiui, Irutė ir Kazė 
abi buvo jos geros draugės, bet viena apie 
antrą visuomet kalbėdavo nedraugiškai. 
Nebuvo jau taip lengva elgtis vienodai su

^Uiefori auto Giogccifgos

Sk. A. skyrelio Skautei skau
čių rašinių konkurso I premijos lai
mėtoja (jos rašinys buvo įdėtas Sk. 
A. 13 —14 nr.) A. Janušauskaitė, 
vietoje prašytos autobiografijos, at
siuntė šį laiškutį:

Neseniai vartydama Sk. A. lapus, 
radau ir savo „Genės vardadienį,“, ir, 
o, kokia tai buvo man staigmena! 
Dar kartą permečiau akimis — tik
rai, Šešupės nendrės. Taip, Šešupės 
nendrės, o ne Siesarties, ne Neries, 
ne Nemuno, ne kurios kitos upės, 
nes tik plačiąją vagą Šešupės, tekan
čios pro mano tėviškę, visada pri
simenu.

Radau „Sk. A.“, kad redakcija 
prašo prisiųsti fotografiją su biogra
fija. Fotografijos dabar tinkamos 
neturiu, todėl ir negaliu prisiųsti. O 
biografija? Argi bus kam įdomi ma
no paprastutė, pilka, vos septynioli- 
ką pavasarių mačiusi, gyvenimo san
trauka? Juk ir mano tas rašinėlis 
toks menkas, mažutis.

Šiaip, mokausi Šakių „Žiburio“ 
gimnazijoj, o vasarą praleidžiu tė
viškėje prie K. Naumiesčio.

Esu labai dėkinga, kad už mano 
„Genės vardadienį“ teikėtės skirti 
net I premiją. Aš apie tai rašydama 
nė nepagalvojau. Rašinėju ir dau
giau. Šakių skautų tunte esu Biru
tės dr-vės korespondentė.

Aldona Janušauskaitė.

abiem mergaitėmis. Ką draugininke kal
bėjo apie draugiškumą? Ji sakė, kad tik
ras draugiškumas iškelia gerumus ir nu
tyli draugės blogumus, nors juos ir pa
žįsta. Kažin, ar Irutė ir Kazė nenustotų 
vieną kitą apkalbinėjusios, jęi ji nesiklau
sytų jų kalbų ir iškeltų tiktai gerąsias jų 
puses?

Kartais būna sunku pasirinkti, ko rei
kia klausyti arba kieno prašymą išklau
syti. Štai, nesenai Birutė pažadėjo Onytei 
ateiti pas ją ir mokyti ją signalizacijos. 
Bet tėvelis padavė jai svarbų laišką ir pa
prašė skubiai nunešti jį į paštą, kad jis 
išeitų tą pačią dieną. Praradusi savo gerą 
nuotaiką, Birutė užėjo pas Onytę ir pra
nešė negalėsianti mokytis su ja. Bet Ony
tė pasirodė esanti labai draugiška ir paly
dėjo ją į paštą. Taip viskas gerai baigėsi, 
nors ir nebuvo taip lengva pasiryžti elgtis 
teisingai.

Padariusi šias išvadas, Birutė įrašė į 
savo dienoraštį:

Antrasis įstatas liepia:
1. Turėti idealą ir jo laikytis.
2. Visur ir visuomet tarnauti savo 

kraštui.
3. Siekti kas geriausia ir ieškoti jo ki

tuose žmonėse.
4. Pirmoje vietoje atsiminti ištikimybę 

Dievui ir Tėvynei.

lėktuvininko ugniagesio, 4. priešlėktuvininko degazatoriaus ir daugelį kitų. • Turi gerai • 361
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Kaip ir kq dirbsime

Prabėgo malonios, saulėtos vasaros 
atostogos ir mes vėl iš ošiančių pušynų 
sugužėjome į mokyklas, grįžome prie sa
vo kasdieninio darbo. Ir šiuo metu, ma
nau, kad bus pravartu kiek stabtelti prie 
mūsų tolimesnio veikimo — darbo gairių.

Skautiška pareiga, o pagaliau ir mūsų 
tradicija reikalauja, kad ten, kur mes sto
vyklavome, kur praleidome daug smagių 
ir nuotaikingų valandėlių, nepasiliktų 
jokių stovyklavimo žymių. Neabejoju, kad 
visa tai buvo puikiausiai atlikta ir dar, 
kam reikia, tinkamai padėkota. Dabar gi 
belieka tik SUTVARKYTI VISĄ STO- 
VYKLINf INVENTORIŲ, kuris, reikia 
manyti, stovyklų metu mažiau ar daugiau 
nukentėjo.

Kiekvienas, kad ir mažiausias dalykė
lis turi būti sutaisytas, užlopytas ir tin
kamoje vietoje padėtas, kad, reikalui 
esant, kiekvienu momentu juo būtų gali
ma pasinaudoti, tuo labiau, kad visas pa
saulis gyvena audringus metus. Vienetų 
vedamos knygos ir inventorius kiekvienu 
metu gali būti vyr. vadijos pareigūnų pa
tikrinti.

Didesnė dalis mūsų šeimos narių šio
mis dienomis sėdo į mokyklos suolą, kad 
ir vėl galėtų uoliai mokytis ir tobulėti. 
Mūsų geležinis įstatas sako, kad skautas 
sąžiningai atlieka visas savo pareigas, tad 
manau, kad atskiras paraginimas čia bū
tų visiškai nereikalingas.

Mokslo metams prasidėjus, prasideda 
gyvesnis darbas ir vienetuose. Vadų pa
reiga tuojau griebtis atskiras skiltis ir 
VIENETUS SUTVARKYTI BEI PEROR
GANIZUOTI Šiuo metu reikia dėti visas 
pastangas, kad nei viena dr-vė, nei viena 
skiltis nepasiliktų be tinkamo vado.

Dabartinis gyvenimo momentas reika- 
laute reikalauja, kad skautų vienetai tu
rėtų gerus vadus ir tikslius — gerus, iš
bandytus ryšių planus. Kiekvienas skau
tas neatidėliodamas turi įsigyti bei pra
tęsti nario liudijimą. Liudijimas turi būti 
nešiojamas su skaut. uniforma. Tiems, 
kurie jo neturi, šiuo metu, gali būti už
drausta vaikščioti skauto uniformoje.

Turime ruoštis būti taikliais šauliais.
Fot. A. Grušnys.

Visų vienetų vadų pareiga, atlikus 
aukščiau suminėtus reikalus, paruošti tin
kamą VIENETO VEIKIMO PLANĄ.

Visą sunkumą, sudarant veikimo pla
ną, tenka pakelti beieškant tikslios veiki
mui medžiagos ir ją tinkamai paskirstant. 
Pasistengsiu bent truputį šį darbą pa
lengvinti.

Visų pirma tenka susipažinti su dr-vės 
esama sudėtimi ir padėtimi — skautų ži
niomis, laisvalaikiu, veikimo aplinkybė
mis ir kt. dalykais.

EILINĖS DRAUGOVIŲ SUEIGOS, ku
riose bus mokomos įvairios „skautiškos 
gudrybės“, užims nemaža laiko. Reikia 
tiktai stengtis, kad jose per dažnai nepa
sikartotų vieni ir tie patys dalykai. Vei
kimo plane reikėtų numatyti tiktai pačią 
medžiagą — smulkesnis paskirstymas at
liekamas vėliau.

ŽAIDIMAI mieste arba miške, savo 
draugovėje ir skiltyje arba drauge su ki
tais vienetais puikiai išjudina, patraukia 
ir sudomina skautus.

VAKARAVTMAS būkle prie židinio 
arba inscenizuoto laužo su pašnekesiais, 
pasikalbėjimais, dainomis, skautų pasiro
dymais bus įdomi permaina ir gan smar
kiai prisidės prie skautiškosios dvasios su
stiprinimo dr-vėje.

VARŽYBOS, jei taip būtų galima išsi
reikšti, yra skautavimo druska, kurios 
veiklioje draugovėje niekuomet netrūksta.

IŠKYLOS labai naudingos ir žiemos 
metu jos yra beveik vienintelė galimybė 
praktiškai lavintis skautavimo dalykuose. 
Gražiai ir įdomiai pravestos, skautų leng
vai pakeliamos net ir didesnių šalčių 
metu.

BŪKLO PUOŠIMĄ IR TVARKYMĄ 
skautai visuomet atlieka su didžiausiu 
malonumu, jei, žinoma, pats darbas bus 
tinkamai suorganizuotas.

LANKYMAS kitų draugovių suartina 
skautus ir skatina jų tarpe draugiškumą. 
Tą patį galima pasakyti ir apie susiraši
nėjimą su užsienių bei kitų vietovių lie
tuvių skautais.

VASAROS KELIONIŲ IR STOVYKLŲ 
planai sudaromi iš anksto susipažįstant su 
visokia medžiaga. Praktiškais sumetimais 
labai parankus stovyklų ir kelionių fon
das, kurio pagalba vasarai skiriami pini
gai surenkami žiemos metu.

VAKARŲ ruošimas suteikia nemažą 
propagandą, o „svarbiausia“ — gaunama 
šiek tiek ir pajamų. Jų programa turi bū
ti gražiai ir skoningai paruošta.

BENDRI VISOS DR-VĖS NARIŲ GE
RIEJI DARBAI labai daug pasitarnaus 
ugdydami skautų dvasią. O tokių, kuriems 
pagalba tikrai reikalinga, apylinkėje vi
suomet atsiras. Šelpdami ir apdovanodami 
neturtinguosius Kalėdų ir kitų švenčių 
proga, tvarkydami karių kapus, pamink
lus, viešąsias aikštes ir kt., skautai įsi-

VxtkaAa.s karionėje.
Gesta vakaro žibintas, 
artinas naktis, — 
ramios ramios mano mintys, 
nors namai toli.

Tolumoj ugnelė žiba, 
eisiu aš tenai, — 
kas grįtelė, kas sodyba, 
lyg savi namai.

Čia priims tave kaip sūnų 
motina gera, — 
niekur niekur, o klajūne, 
tau nebus geriau.

St. Volungė.

gijo daug simpatijų, rėmėjų ir visą eilę 
pasekėjų.

ĮŽYMIŲ ĮVYKIŲ IR DIENŲ PAMI
NĖJIMAI — apvaikščiojimai, jei tik jie 
tiksliai ir gerai suorganizuojami, į skau
tus veikia labai auklėjančiai.

AMATO TOBULINIMAS pas mus dar 
kiek apleistas. Čia daug gali padėti spe
cialybės, kurios skatina skautus įsigilinti 
į vieną ar kitą praktišką gyvenimo šaką. 
Tiems, kurie viena ar kita šaka daugiau 
domisi, galima suorganizuoti ir atitinka
mos paskirties kursus. Berniukus prie 
amato bei darbo pasirinkimo patraukia 
pavyzdingai organizuojami fabrikų bei 
įmonių lankymai.

MUZIEJŲ IR TEATRŲ lankymus dar 
nemokame tinkamai įvertinti.

SPORTAS remtinas ir skatinamas iki 
to laipsnio, kol jis nevirsta rekordų 
sportu.

Kaip jau parodė šių dienų įvykiai, pa
saulio taika sudrumsta. Dėl to ir kiekvie
na valstybė ėmėsi vienokių ar kitokių 
saugumo priemonių. Mes, tai gerai supras
dami, būkime visur ir visuomet pasiruo
šę, reikalui esant, GINTI SAVO TĖVY
NĖS SAUGUMĄ.

Šiuo metu skautiškas darbas turi būti 
keleriopai padidintas ir pagyvintas.

Sudarant veikimo planus, tenka dau
giau atsižvelgti į dabartinę padėtį ir eiti 
prie to, kad nebūtų nei vieno skauto, ku
ris ir individualiai negalėtų atlikti vienos 
ar net kelių Tėvynės tarnybos pareigų.

Nuolatinis — sistemingas pasiruošimas 
ryšininkystės, pionierijos, karo sanitari
jos, ugniagesybos, priešlėktuvinės, prieš
dujinės apsaugos bei kitokioms, mūsų 
krašto saugumui naudingoms, tarnyboms 
turi būti, kaip dar kai kas mėgsta sakyti, 
„mūsų kasdieninė duona“.

Skautaudami, jau suvirs 20 metų mes 
turėjome progos pažinti savąjį kraštą ir 
visokiais būdais mokytis tarnauti Tėvynei; 
dabar mes tą patį turime atlikti daug ryž
tingiau, su atsidėjimu ir pasišventimu.

Baigiant šį straipsnį, kitaip tariant, 
„pirmąją pagalbą“, sudarant veikimo pla
ną, norėtųsi dar pabrėžti, kad veikimo 
planas duoda galimybės viską išeiti — iš
mokti tam tikra tvarka, sistemingai ir 
įvairiai. Tačiau, ar sueigos bei užsiėmimai 
bus gyvi ir įdomūs, veikimo planas tai ne
garantuoja, nes, kaip toji mūsų patarlė 
sako — kaip pasiklosi, taip ir išsimiegosi.

R. V.

362 • šioms pareigoms pasiruošti. • Pradėk ruoštis jau šiandien! • Tapdamas priešlėktuvininku,
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BROLIJOS CENTRE.

musu didžioji seim,i
• Skautų Brolijos Vadas per 
Lietuvos Aero Klubą Pabaltijo 
orinio sporto varžyboms pasky
rė dovaną, medžio raižinį „Imty
nės“.

Lietuvos Aero Klubas, dė
kodamas už vertingą dovaną, 
pranešė, kad ji atiteko estų mo- 
delistui Kopvillem, laimėjusiam 
pirmą vietą sklandytuvų mode
lių varžybose.
• Per Pabaltijo orinio sporto

PANEVĖŽIO RAJONAS.

Šeduva.

— VIII.15. Mindaugo dr-vės 
krepšinio komanda dalyvavo 
krepšinio turnyre ir laimėjo 
antrą vietą. Po turnyro įvyko 
linksma gegužinė ir laužas. Ge
gužinę suruošė D. L. K. Birutės, 
V D. L. K. Kęstučio ir VI L. K. 
Mindaugo dr-vės. Visos dr-vės 
atliko ir laužo programą. Gauta 
pelno.

MARIJAMPOLĖS SKAUTŲ TUNTAS.

VI Perkūno dr-vė.

VIII.6. įvyko pirmoji šiais 
mokslo metais sueiga. Sueigoje 
dalyvavo daug skautų, nes da
bar draugovė turi 68 skautus 7 
skiltyse. Tarė žodį tuntininkas 
J. Čiuta. Jis apibrėžė skautų 
pareigas šiais laikais. Be to, bu
vo atsilankęs ir sktn. L. Klemas. 
Vėliau išklausėme įsakymus. 
Geresniam veikimui draugovė 
suskirstyta į tris dalis: dvi gim

varžybas į Kauną buvo atvykę ir 
keliolika Estijos oro skautų.
• S. m. rugsėjo mėn. 2 d. įvyko 
pirmasis poatostoginis skautų 
brolijos vyr. vadijos posėdis, ku
riame buvo aptarti, ryšium su 
dabartiniais pasaulio įvykiais, 
kilę klausimai.
• Pirmąjį pranešimą apie gele
žies vajaus įvykdymą skautų 
brolijos vyr. vadijos skautų sky
rius gavo iš Kėdainių skautų 
tunto.

— VIII.20. įvyko iškyla į 
Velžių ežerą. Gražus oras, puiki 
nuotaika lydėjo mus visą dieną. 
Mindaugo dr-vės komanda buvo 
kviesta sužaisti krepšinio rung
tynes su netoli ežero esančio 
Užuožerių kaimo „Saulio“ ko
manda. Čia mindaugiečiai gerai 
pasirodė. Po rungtynių šauliai 
— sportininkai maloniai pavai
šino ir pasilinksminę parėjom 
namo. Gailutis.

nazijos ir vieną mokytojų semi
narijos. I dalies vadu paskirtas 
vyr. skltn. M. Kemėžys, II — 
vyr. skltn. Pečicnaitis, III-čios, 
laikinai — skltn. Marčiulionis. 
Be to, paskirtas dr-vės vado pa
vaduotojas ir naujas adjutantas. 
Tai vyr. skltn. Kerbelis ir skltn. 
Bukaveckas. Kuriam laikui pa
sitraukia dr-vės vadas psktn. Z. 
Tumevičius. Dr-vei laikinai va
dovaus vyr. skltn. Kerbelis.

Pskltn. Vyt. Armonas.

Jūros dienoje Šventojoje.

MAŽEIKIŲ RAJONAS.
Skautų tuntas.

— IX.6. įvyko pirmoji š. m. 
m. Vingėlos dr-vės sueiga. Su
eigoje, be gero būrelio jaunųjų 
skautų — kandidatų ir „senių“ 
vingėliečių, dalyvavo ir tunti
ninkas psktn. H. Bucevičius, ku
ris papasakojo, kuriais keliais 
dabar skautai turi eiti.

— Šiais moksld metais vingė- 
liečiai, nors ir nebeturi jau sa
vo mylimojo dr-ko vyr. sklt. 
K. Dragūno (jis dabar atlieka 
aspiranto — kandidato stažą 
Radviliškyje), žada savo veiki
mą nė kiek nesumažinti, o at
virkščiai — padidinti, nes tas, 
kas nežengia pirmyn, atgal žen
gia. JiS.

Seda.

Šią vasarą sediškis jūrų 
skautas Sig. Mačiukas baigė jū
rų skautų buriavimo kursus — 
stovyklą ir po to su jachta „Šau
lys“ gavo paplaukioti po Balti
jos jūrą, aplankydamas Latvijos 
ir Švedijos uostus. Sedos jauni
mas tikisi, kad S. Mačiukas ir 
vietos moksleiviai — skautai Se
doje įsteigs jūrų skautus, nes 
jūrų skautams veikti sąlygos čia 
nepaprastai geros (juk Sedą iš 
vienos pusės juosia ežeras, o iš 
kitos — upė!) ir, be to, vietos 
organizacijų veikimas nekoks; 
jaunimas neina tais keliais, ku
riais privalėtų eiti. Ar.

Kairėje:
Skautai įteikė mūsų karo 
laivui dovaną — trimitą.

Fot. Pranckūnas.
*

* o *
*

Dešinėje:
Alytaus skaučių stovykloje.

Fot. G. Juškėnas.

• 363Tėvynei dovanoji vieną kareivį, nes atlikdamas pareigas suaugusio vyro, tuo pačiu dovanoji
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KRISTALINIS IR MOLINIS INDAS.
Brolis Imanuelis negyveno tiktai su 

miško žvėrimis, ir paikasis tapęs meistru 
nebuvo vienintelis, kurį jis matydavo. Net 
ir netekęs šių draugų, jis nebūtų buvęs 
vienas: brolis Imanuelis matydavo, ką vi
si, einą jo keliais, mato. Jo vidinėms akims 
atsivėrus, jis regėdavo žvėrių sielas ir 
augalų stebuklingą jėgą augti ir įvykių 
nuoseklumą. Bet atsitikdavo, kad dieną 
arba naktį jį atlankydavo vyresnieji bro
liai, anksčiau ėję jo keliais ir ruošią ke
lius kitame krante, nes juk gyvieji ir mi
rusieji drauge stato tiltą į pažadėtąją že
mę. Žmonės, uždaryti savo kūnuose, tik
tai pamiršo atėję iš kito kranto ir turį į 
jį grįžti, kai mirtis nuveža juos per tam
sią upę. Šių dienų žmonėms šis dalykas 
labai rūpi, bet jis nebūtinai turi rūpėti. 
Mat, yra kristalinis indas moliniame. Kū
nas iš grubių medžiagų, švelnesnio kūno 
molinis indas palieka, ir tai viskas. Žmo
gus pats gyvena toliau kristaliniame inde. 
Sapne žmonės tą jaučia, nes jų siela, pa
likusi molinį indą, nukeliauja į tolimus 
kraštus ir nežino nei kliūčių, nei suvar
žymų. Tiktai plonas, sidabrinis kaspinas 
jungia juos su miegančiu kūnu, ir jei šis 
kaspinas nutrūksta, molinis indas nukrin
ta, ir pereinama į kitą krantą, kur jis ne
bereikalingas. Labai svarbu turėti kuo 
skaisčiausią kristalinį indą, nes jis amži
nas. Todėl molinis indas teturi nešioti mo
linį, o ne užtemdyti jį, ir kristalinis indas 
turi peršviesti molinį. Tai paslaptis iš šio 
ir ano pasaulio, ir nesupratus jos, nesu
prasi nei gyvenimo, nei mirties.

Turėdamas skaistų kristalinį indą, bro
lis Imanuelis bendraudavo su savo vyres
niaisiais broliais. Jie lankydavo jį tylio
mis valandomis jo troboje, ir jis išeidavo 
jų lankyti. Sidabrinis kaspinas, jungiąs jo 
molinį ir kristalinį indą, nenutrūkdavo, 
nes nebuvo šiurkščių žmonių rankų, ku
rios galėjo šį ryšį nutraukti. Taip brolis 
Imanuelis dvasioje persikeldavo per tam
sią upę, kuri tėra siauras upelis tiems, ku
rie eina vyresniųjų brolių keliais.

Aš visa tai sakau, kad niekas negal
votų, jog brolis Imanuelis buvo vienišas 
ir atitolęs nuo gyvenimo. Buvo tiktai taip, 
kad nesvarbūs dalykai išbluko ir svar
bieji užėmė jų vietą.

Atsitiko, kad, broliui Imanueliui be
kalbant su savo vyresniaisiais broliais, 
pakilo didelis sąmyšis miške ir daugybė 
žvėrių išsigandę subėgo kalnelyje, kuria
me brolis Imanuelis buvo pasistatęs tro
belę.

— Matyti, įvyko kažkas baisaus, — 
pasakė pabudusi voveraitė. Tada atskrido 
didelė pelėda ir nutūpė ant brolio Ima
nuelio kelių.

— Karalius su daugybe žmonių, arklių 
ir šunų pasiruošė medžioti mūsų miške, — 
pasakė ji, — jis turi baisią ietį, ir visi žvė
rys pasibaisėję bėga čionai. Bet kelias to
limas, ir jie vedasi mažyčius, kurių ne
gali palikti. Todėl maža vilties, kad jie iš
sigelbėtų, jei tu jiems nepadėsi. Atėjau 
prašyti tavo pagalbos, nes aš vienintelė, 
mokanti skristi tamsoje.

Pelėda buvo labai pavargusi, ir jos 
sparnai drebėjo.

Tada brolis Imanuelis susikaupė ir pa
prašė vyresniųjų brolių, kad jie atsiųstų

M. Kyberis. Išvertė O. Saulaitienė.

Kelias i dykuma
(Pradžia 13—14 nr.).

tirštą, pilką miglą, kuri apsuptų žmones, 
arklius ir šunes, bet miško žvėrims su- 
švietė saulė ir parodė jiems kelią. Pelė
da apakinta užsimerkė, ir brolis Imanue
lis nugabeno ją į trobą, kad ji pasilsėtų 
ir dieną išmiegotų.

— Išsiųsk paukščius iš lizdų tavo tro
belės stoge, — patarė jam vyresnieji bro
liai, — ir liepk jiems pranešti žvėrims, kad 
migla juos sups tol, kol tu norėsi. Žmo
nės ir gyvuliai nesiverš toliau, ir šunes 
neras pėdsakų.

Tada paukščiai išskrido į visas puses, 
džiaugdamiesi galį pranešti taikos žinią.

— Lauk iki nakties, — patarė vienuo
liui vyresnieji broliai, — tada nueik ir pa
kalbėk su karaliumi. Jis paikas, bet turi 
tapti išminčium.

— Kada man išeiti, kad jį surasčiau? — 
paklausė brolis Imanuelis. — Kiek valan
dų kelio iki karaliaus ir jo žmonių?

— Tegul tau tas nerūpi, — atsakė vy
resnieji broliai, — eik kristaliniame inde, 
kai molinis miegos, ir mes tau padėsime.

Padėkojęs vyresniesiems broliams bro
lis Imanuelis nuėjo į savo trobą., padavė 
pelėdai ir voverei valgyti, ir jie visi laukė 
nakties.

Žvaigždėms sužibėjus danguje, brolis 
Imanuelis atsigulė savo guolyje. Dar kar
tą susikaupęs maldoje, dvasia nusikėlė 
toli, į karaliaus stovyklą, nes jai nėra 
kliūčių nors ir tamsiausią naktį.

Karaliaus stovykloje niekas per visą 
dieną nepadarė nė žingsnio, nes migla 
buvo tiršta ir įkyri. Nepatenkinti ir blo
gai nusiteikę visi nuėjo gulti, tiktai ka
ralius budėjo ir niūriai žiūrėjo į mažą 
laužą prieš savo palapinę. Jis pyko, kad 
kažkas stipriau už jį ir kad jam malonu
mas sutrukdytas.

Šitaip paniuręs karalius nepastebėjo 
žmogaus vienuolio drabužiais, pelėdos ly
dimo. Paukštis atsitūpė ant karališkosios 
palapinės, nes norėjo išgirsti, ką kalbės, 
kad galėtų viską perduoti miško žvėrims. 
Keista, bet šuns taip pat nepastebėjo, kad 
vienuolis atėjo. Gal būt, jie jį ir pastebė
jo, bet nelojo, nujausdami, kad vyko ne
paprasti dalykai. Žvėrys dažnai gudresni 
už žmones.

— Turi palikti šį mišką, mielas broli, 
— tarė brolis Imanuelis karaliui, — nes 
esi atėjęs žudyti.

Karalius išsigandęs krūptelėjo. Kokiu 
būdu svetimas žmogus staiga atsidūrė sto
vykloje? Nors kiti ir miegojo, bet jis pats 
budėjo. Ir žmogus nepanašėjo į kitus, nes 
atrodė, kad jo kūnas švietė. Karalių ap
ėmė šiurpas, bet jis atsiminė, kad jis ka
ralius ir viso krašto ponas.

— Aš ne tavo brolis, — atsakė jis, — 
aš šio miško karalius. Nešdinkis iš čia: 
čia niekas be manęs neįsakinėja.

Jis norėjo pašaukti sargybą, bet ne
galėjo.

— Tu dar nesi mano brolis, — tarė 
brolis Imanuelis, — bet aš tave taip pava

dinau, nes kada nors būsi mano broliu. 
Kada — pareis nuo tavęs. Bet to neiš
vengsi, ir būtų gera, jei tai įvyktų laiku. 
O karalius šio miško esi ne tu, bet Die
vas, kuris leido žvėrims jame gyventi.

— Pats esi žvėris! — suriko karalius 
ir įsiutęs griebė ietį.

— Esu žvėrių brolis ir einu vyresniojo 
brolio keliu, kuriuo ir tu turėsi eiti Pa
lik savo ietį ramybėje, nes būtų neišmin
tinga taikyti į mane: esu ne savo moli
niame, bet kristaliniame inde.

— Nežinau, kas esi, ir nenoriu žinoti, — 
atsakė karalius, — eik iš čionai. Esi klai
kus — eik iš čionai — aš tau įsakau — aš 
karalius.

— Karaliaus, nesančio dvasios karaliu
mi, įsakymas juokingas kito pasaulio dva
sioms, — atsakė brolis Imanuelis. Jis kal
bėjo tyliai ir maloniai, kaip kalbama apie 
neabejotiną dalyką, ir karalius nežinojo, 
ką atsakyti.

— Matai, mielasis broli, — tęsė brolis 
Imanuelis, atsisėsdamas šalia karaliaus,— 
norint padaryti žingsnį pirmyn, reikia 
grįžti atgal. Aš noriu tau padėti, — ir jis 
uždėjo savo ranką ant karaliaus akių, kad 
jis praregėtų vidinėmis akimis.

— Sakai, esąs karalius, — kalbėjo bro
lis Imanuelis, — bet aš to netikiu, nes ne
si karalius iš ano kranto. Tu moki tiktai 
įsakinėti ir žudyti. Niekas, kas įsakinėja ir 
žudo, nėra karalius. Esi tarnas, tarnas 
tamsios galios, kurią per paikas esi pažin
ti. Ar vis dar didžiuojies savimi?

Karalius matė tą patį, ką brolis Ima
nuelis, nes jis matė gyvenimą savo vidi
nėmis akimis.

— Matau, kad esu elgeta, o ne kara
lius. — atsakė jis. — Miglai išsiskirsčius 
paliksiu šį mišką.

— Migla išsiskirstys, jei tu to norėsi. 
Tai ne miško migla, kuri tave apsupo. Ma
no vyresnieji broliai pakėlė ją iš jūsų pa
čių minčių.

— Kas man daryti? — paklausė kara
lius, buvęs elgeta.

— Niekuomet nebežudyk, — pasakė 
brolis Imanuelis, — nežudyk nei žmonių, 
nei žvėrių. Laimink gyvybę, nes tai yra 
karališkumas. Eik vyresniojo brolio ke
liais, nes valdyti tegali tas, kas mažiau- 
siame padare gerbia brolį.

— Nors ir gyvenčiau kaip šventasis, vis 
dėlto turėčiau kariauti, kol būčiau kara
liumi, — pasakė karalius.

— Niekam nereikia kariauti, kas iš
mintingas, — atsakė brolis Imanuelis. — 
Ne karaliai veda karą, bet karai veda ka
ralius. Neleisk karui save vedžioti, ir tau 
nereikės kariauti nei su žmonėmis, nei su 
žvėrimis. Daug galima išvengti, turint 
gryną kristalinį indą. Tu gyveni savo mo
liniame inde ir jauti tiktai jį, bet jis už
dengia tau pasaulį už anų krantų ir šio 
ir ano pasaulio išmintį. Aš išsižadėjau sa
vo molinio indo, ir tu matai mane krista
liniame inde. Pasirūpink, kad tavo moli
nis indas sušvelnėtų ir pamatytumei sa
ve kristaliniame inde. Sį kristalinį indą 
padaryk tokį gryną ir permatomą, tokį 
laisvą nuo geidulių, kad ano pasaulio švie
sa į jį išsilietų. Ano pasaulio šviesa išsi
lieja į visus indus, jai paruoštus. Tada 
tapsi dvasios karaliumi, ir joks žemės ka
ralius negali nugalėti dvasios karaliaus. 
Paruošk savo kristalinį indą atgaila, il-

364 • Tėvynei vieną vyrą — kareivį. • Tad tebūnie šiandie musų sukis: „Kiekvienas skautas
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gesiu ir meile, nes tai šventas indas, kurį 
kiekvienas savyje nešioja.

Taip pat tyliai, kaip jis atėjo, brolis 
Imanuelis išnyko nakties tamsoje, ir pe
lėda pasekė paskui jį.

— Eisiu vyresniojo brolio keliu. — pa
sakė karalius, buvęs elgeta, ir tuo aki
mirksniu migla išsisklaidė, ir saulė užte
kėjo visu savo puikumu. Jos spinduliai 
nušvietė kristalinį indą, paruoštą atgaila, 
ilgesiu ir meile, ir karalius nebebuvo el
geta, bet tikras karalius.

Žmonės tylėjo, šunes nelojo ir ragai 
neskambėjo, kai karalius grįžo namo iš 
medžioklės. Niekas, kas norėjo žudyti, ne- 
beįžengė į tą mišką. Tapęs dvasios kara
liumi, karalius nebemedžiojo ir nebeka
riavo.

Bet pelėda papasakojo visa, ką girdėjo 
ir matė, ir nuo tos dienos ji buvo laikoma 
pačiu išmintingiausiu paukščiu miške. Nes 
ji kalbėjo apie atgailą, ilgesį ir meilę ir 
apie paslaptį, apimančią mirtį ir gyveni
mą, ir apie molinį ir kristalinį indą.

DIEVO SVEČIAI.
Sunkus laikas žvėrims, kai sniegas 

krinta ir miško stebuklai grįžta į žemės 
glėbį. Daug paukščių, negalėdami pakelti 
šalčio, traukia į svetimus kraštus ir daug 
žvėrių slepiasi urvuose ir lizduose, kad 
pramiegotų žiemą ir lauktų ant slenksčio 
tarp šio ir ano pasaulio, kol gyvybės die
gai vėl atkus. Šiems žvėrims lengviau kaip 
kitiems. Be jų yra dar ir tokių, kurie ne
kovoja su žiema. Yra priežastis, kodėl jie 
to nedaro: gal, tai jiems užduota paslap
tingoje dalykų eigoje.

Brolis Imanuelis padėdavo jiems savo 
kukliais ištekliais, bet jis negalėjo visiems 
padėti, ir tas jį slėgė.

Dar liūdniau pasidarė broliui Imanue- 
liui prieš Kalėdas. Jis aiškiai jautė, kad 
Kalėdos artinosi, nes jo vidinės akys matė 
žemę gilumoje vis labiau šviečiant ir spin
duliuojant, tartum kiekvienas joje paslėp
tas grūdas virstų liepsnele, kuri drauge 
su visomis kitomis liepsnelėmis ruošėsi 
būsimam gyvenimui, bundančiam per Ve
lykas. Ir medžiuose, linguojančiuose ledi
niame vėjyje, buvo tas vidinis žibėjimas. 
Todėl miškas panašėjo į švieselių jūrą, 
nors visa buvo dengta sniego ir ledo mir
ties skraiste. Bet mirtis visur apgauli ir 
vidinė žemės šviesa kasdien stiprėjo.

Artinosi Kūčios. Brolis Imanuelis tu
rėjo pakankamai savo augintų sėklų 
paukščiams, kopūstų ir ropių stirnoms, 
elniams ir zuikiams, ir riešutų ir džiovin
tų riešutų voveraitėms ir kitiems grauži
kams. Laukiniams žvėrims ir žuvims upe
lyje jis padėjo duonos, kurią jam paikasis 
tapęs meistru žiemą ypatingai dažnai at
nešdavo. Bet brolis Imanuelis bijojo, kad 
jos galėjo nepakakti visiems tiems pavai
šinti, kuriuos jis norėjo kviesti. Turėjo su
bėgti labai daug žvėrių, jei jis juos pa
šauktų.

Bet jis nutarė atiduoti visa, ką turėjo, 
ir voveraitė jam padėjo paruošti vaišes, 
kad kiekvienas matytų, jog tai ne papras
tas, o Kūčių stalas. Šiaip, voveraitė iki 
tos dienos daug miegojo, nes žiemos me
tas jai nelabai tiko. Protarpiais ji pabus
davo, patrindavo akutes ir sukramtydavo 
riešutą arba džiovintą grybą, arba įmes-

dovanoja Tėvynei vieną kareivį!" 

davo vieną kitą šakelę į brolio Imanuelio 
palaikomą ugnį. Vienuolis jau senai pra
nešė visiems jaunesniesiems broliams 
kviečiąs juos Kūčioms pas save. Jie už 
tai dėkodavo ir perduodavo kvietimą ki
tiems.

Kūčių vakarą brolis Imanuelis užkūrė 
didelę ugnį ir plačiai atidarė savo trobos 
duris, papuoštas eglišakių vainiku. Prieš 
duris buvo paruoštos vaišės, ugnies lieps
nos apšviestos. Bet prieš Nukryžiuotojo 
atvaizdą degė pašventinta1 žvakė, kurią 
paikasis tapęs meistru atnešė. Voveraitė 
tupėjo prieš ją ir tyliai žiūrėjo į ramią jos 
liepsną. Tada brolis Imanuelis išėjo ir pa
skambino sidabriniu varpeliu trobos pa
stogėje, kviesdamas miško žvėris į svečius 
prie Kūčių stalo.

Išgirdę varpelį, žvėrys ėmė rinktis di
deliais būriais, ir brolis Imanuelis papra
šė juos vaišintis, sakydamas, kad tai esą 
visa, ką turįs, o po vaišių pažadėdamas 
jiems papasakoti apie Kalėdas.

— Mes tau nuoširdžiai dėkojame, — 
pasakė keli žvėrys už save ir už kitus, — 
bet mes nenorime valgyti tavo duonos. 
Kuo tu misi? Ne tuo tikslu mes atėjome. 
Bet mes mielai klausysime tave pasako
jant apie Kalėdas. Mes visi jaučiame, kad 
miškas pasikeičia, bet mes to nesupran
tame. Gal, mes per jauni, o gal todėl, kad 
mums to niekas nepaaiškina. Paaiškinti 
turi mums vyresnysis brolis, nes tai tik
riausia labai sunku.

— Kalėdų stebuklas nėra sunkus su
prasti, — tarė brolis Imanuelis, — bet yra 
žmonių, nenorinčių jo suprasti. Tokių yra 
dauguma. Nes žmonės švenčia Kalėdas, 
nužudydami daugybę gyvulių ir paukščių. 
Todėl Kalėdos nėra tokios šventos, kokios 
jos galėtų būti. Žmonės nutolę nuo Kalė
dų, nes jie nutolę nuo meilės, nors jie ir 
turėtų būti pavyzdžiais jums, savo jau
nesniesiems broliams. Bet jūs turite val
gyti mano duoną. Aš ją jums surinkau, ir 
daugelis jūsų yra alkani. Mano Kūčios 
yra, kad jūs mano svečiai, o jūsų Kūčios, 
kad valgote mano duoną.

Tada žvėrys pradėjo ėsti, ir brolis Ima
nuelis pamatė, kad duonos ir kitų valgių 
nepakaks, nes žvėrių buvo daug, ir jie 
buvo alkani. Atsigrįžęs į Nukryžiuotojo 
atvaizdą su šventinta žvake, jis tarė: 
„Prašau Tave, kad mano broliai ir sesers 
būtų pasotinti, valgydami Kūčias su ma
nimi“.

Temo, bet staiga ėmė švisti. Du aukšti 
angelai stovėjo iš abiejų trobos pusių, ir 
sniegas ir ledas ėmė tirpti, nes angelai lie
pė karštoms versmėms po kalnu sušildyti 
žemę. Ištiesdami savo baltas rankas dan
giškieji Pasiuntiniai palaimino žemę, ir be
matant ją papuošė žolė ir gėlės ir daugy
bė nematytų augalų. Visas kalnas buvo 
žalias, kaip pavasarį, ir žvėrims pakako 
maisto savo alkiui pasotinti. Ir laukiniai 
žvėrys ėdė žolę ir prisisotino, ir jiems bu
vo labai skanu. Angelai vaikščiojo tarp jų 
ir kalbėjosi su jais, ir visus supo Kalėdų 
taika. Bet žemė žydėjo viduryje žiemos, 
ir šis pasaulis palietė aną pasaulį.

Visiems sočiai pasivaišinus, brolis Ima
nuelis atsisėdo pasakoti, ir voveraitė už
lipo jam ant peties. Vienuolis pasakojo 
žvėrims apie Kalėdų stebuklą, kada žemei 
gimė Meilė, kad ją vis labiau ir labiau 
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peršviestų. Ir jis pasakojo, kad tai įvykę 
tuo metu, kada vargingoje kūtės prakar- 
tėlėje gimęs karalius. Jautis ir asilas sto
vėję kūtėje ir matę karalių. Virš karaliaus 
ir gyvulių stovėjusi Betliejaus žvaigždė. 
Tuomet žvėrys suprato, kad tai buvo tik
rasis Pasaulio Karalius, nes ne vainikas, 
bet žvaigždė stovėjo ties jo lopšiu. Tai 
didelė paslaptis, ir vis dėlto taip pat leng
vai suprantama, kaip meilės paslaptis.

— Vienintelis kelias išganyti pasaulį 
yra, kad vyresnieji broliai praskina kelią 
jaunesniesiems broliams atgaila, ilgesiu ir 
meile. Tą sakė Karalius, gimęs po žvaigž
dės ženklu žmonėms. Jis liepė jiems eiti 
į platų pasaulį ir skelbti evangeliją vi
siems tvariniams, bet žmonės nebuvo vie
nos geros valios ir dar šiandien nėra vie
nos geros valios. Tai buvo Šviesa, švie
čianti tamsoje, bet tamsa to nesuprato. 
Žmonės netapo kitų žmonių ir gyvulių 
vyresniaisiais broliais, bet jų žudikais ir 
tironais, ir todėl nešioja Kaino ženklą 
kaktoje, kurio visi gyvi padarai bijo ir 
vengia. Todėl ir jūs manęs bijodavote ir 
vengdavote, nes aš nebuvau kaip la Ver- 
nijos šventasis ir turėjau Kaino ženklą 
kaktoje. Tikėkite man, mielieji broliai, 
kad baisu būti žmogumi, norėti eiti mei
lės keliais ir pasibaisėjęs suprasti, kad esi 
paženklintas.

— Mes nebematome ženklo tavo kak
toje, — sakė žvėrys, — tu nebenešioji 
Kaino ženklo.

Tada brolis Imanuelis paslėpė veidą 
rankose ir verkė pirmą kartą po to liūd
no vakaro, kada jis atvyko į šį kalną. Bet 
tai buvo kitokios ašaros, kaip tą vienišą 
vakarą, ir angelai atsistojo iš abiejų pu
sių ir uždengė jį ir voveraitę, jo pirmąją 
jaunesniąją sesutę, savo sparnais.

Tokios buvo vienuolio Imanuelio ir jo 
brolių žvėrių Kūčios. Atsisveikindami 
žvėrys vienas po kito priėjo prie brolio 
Imanuelio. Paukščiai nutūpė ant jo ran
kų, stirnos ir elniai nusilenkė jam ir žu
vys sveikino jį upelyje. Vilkai ir lauki
nės katės, lapės, zuikiai, voveraitės ir visi 
kiti padavė jam leteną, kaip Agobijos vil
kas darė, duodamas šventajam Pranciškui 
Asyžiečiui pažadą.

— Mes dėkojame tau nuoširdžiai už 
visa, ką mums papasakojai, — sakė žvė
rys, — ir mes taip pat dėkojame angelams 
ir tau už visa, kuomi patenkinai mūsų 
alkį. Šiandien įvyko labai daug ir yra 
daug tarp mūsų, norinčių eiti vyresniųjų 
brolių keliais, jei tai bus galima.

— Norėjau jus turėti savo svečiais, — 
atsakė brolis Imanuelis, — ir man tai bu
vo kažkas labai šventa. Bet aš pats gavau 
didžiausią dovaną. Ir, iš tiesų, jūs buvote 
ne mano, o Dievo svečiai, nes Jis pats pa
kvietė jus prie savo Meilės Stalo.

Kalnas, kuriame brolis Imanuelis pa
sistatė trobelę, žaliuodavo žiemą ir vasa
rą. Nuo tos šventosios nakties sniegas ir 
ledas jo nebedengdavo, ir visi, reikalingi 
maisto, galėdavo pasisotinti, tartum vienas 
gabalėlis žemės buvo išpirktas ir jame pa
statytas tiltas į Pažadėtąją Žemę.

Bet žvėrys niekad nebepamirš, kad 
brolis Imanuelis pakvietė juos Kūčioms ir 
kad angelai su jais kalbėjosi ir jie buvo 
Dievo svečiais.

(Pabaiga).
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♦ Stovykla lobių saloje ♦
(Pradžia Sk. A. 15 — 16 nr.).

ŽENKLAS DANGUJE.
Grįžę į stovyklą Kazys ir Jonas turėjo atsakyti į daugybę 

klausimų. Kiekvienas skautas norėjo žinoti, ar jie rado vyrą ir 
ką jis veikė.

— Mes jo neradome, — atsakė Kazys, — nes tikime, kad jo 
nėra stovykloje. Jonas pastebėjo svarbių dalykų, ir mes su
sidarėme teoriją, apie kurią papasakosime jums laužo metu. O 
dabar pamirškime tą žmogų ir imkimės svarbaus darbo. Prieš 
tai duokite mums pavalgyti, jei dar turite ką nors.

— Paskirsčiau pusryčius kaip mokėdamas, — atsakė virėjas, 
— atsineškite lėkštes, ir aš jums patarnausiu.

Triušiena pusryčiams buvo neįprastas, bet skanus valgis. 
Pusė kepalėlio duonos dar liko iš pereitos dienos, ir abu ber
niuku gavo po riekę.

— Turėsime išsikepti blynų, — pasakė Kazys, šluostydamas 
lėkštę savo duona, — vienas iš jūsų gali pabandyti savo meną, 
o mes pradėsime statytis tvirtesnę trobą. Tiesa, Petras galėtų 
pažvejoti. Jei jam nepasisektų, galėčiau nušauti ką nors.

Valandos bėgte bėgo. Petras rado vielos įrankių dėžėje ir, 
pasidirbęs šiokių tokių kablių, nuėjo žvejoti, kamščio vietoje 
pririšęs pagalėlį.

Vytas mėgo šeimininkauti ir neužilgo iškepė visą krūvą 
blynų.

Kiti draugai ėmėsi statyti trobą pagal skiltininko piešinį.
— Tai žilvičių būda, — paaiškino jis, — nes ji padaryta iš 

žilvičių ryšulių. Šį rytą, vaikščiodamas su Jonu, pastebėjau 
vietą, kur auga žilvičių. Ten mes ir nueisime.

Kazys nuvedė savo draugus į smėlėtą aikštelę, apaugusią 
žilvičiais, ir visi dirbo išsijuosę, plaudami ir rišdami juos į ry
šulius. Staiga suskambėjo skilties šūkis. Kazys tuojau pakėlė 
galvą.

— Tai Petras, — jis spėjo, — kažin ko jam reikia. Dirbkite 
toliau, broliai, aš nubėgsiu ir pažiūrėsiu.

Kazys rado Petrą ir Vytą susijaudinusius, bet besi
šypsančius.

— Kas atsitiko? — paklausė Kazys.
— Nieko, — nusikvatojo Vytas, — mes turime kažką tau, 

Varna, ir kitiems draugams.
— Ką tokio? — paklausė Kazys.
Atsakymo vietoje Petras pakėlė lėkštę, kuria buvo užden

gęs kitą lėkštę, ir parodė nemažą krūvą keptų žuvų.
— Puikiai atrodo, — sušuko Kazys, rydamas seiles. — Tu 

tikras žvejas, Petrai.
— Man tikrai, pasisekė, — prisipažino Petras, — žuvys 

kibte kibo. Per pusantros valandos prigaudžiau tokią daugybę.
— Draugai bus tokie pat išalkę kaip ir aš. Pašaukime juos.
Kazys davė skilties šūkį. Bematant skautai subėgo ir nu

džiugę sustojo eilėn.
Likusią dienos dalį stovyklautojai piaustė žilvičius ir rišo 

juos į ryšulius, palikdami pačią būdos statybą kitai dienai.
Apie penktą valandą visi išgėrė po puoduką vandens, ir 

Varna pareiškė:
— Žinote, vanduo geresnis už nieką, bet vis dėlto paieško

sime pieno. Juk dėdė Juozas kalbėjo apie tai. Kastas, mūsų 
ūkininkas, padės man ieškoti.

Kazys ir Kastas iškeliavo į neištirtą salos dalį ir neužilgo 
užtiko ožkų pėdsakus smėlyje. Pėdsakai vedė nuo ežero kranto 
į salos gilumą. Pasekę jais skautai užkopė į kalvelę ir pamatė 
tris ožkas, besiganančias pievelėje.

— Valio! — sušuko Kastas. — Turime pieno pusryčiams ir 
arbatai. Norėčiau, kad jos būtų laukinės, nes galėtume pasi
mankštinti kaip kaubojai.

Bet ožkos buvo naminės ir nebijojo žmonių. Kastas tuo
jau aprišo virvę aplink vienos ožkos kaklą ir padavė ją Kaziui 
palaikyti, pats bandydamas milžti ją į atsineštą puodą.

— Šimtą metų tavo dėdei! — sakė jis smagiai, — trys 
ožkos išmaitintų ne tik skiltį, bet visą skautų draugovę.

— Tikrai. įdomu ir naudinga, — džiaugėsi Kazys. — Pa- 
milžk visas tris vakarienei. Ot nustebs mūsų draugai!

Kastas pąsirodė esąs geras ūkininko sūnus ir pamilžo visus 
tris gyvulius, nors trečioji ožka ir spyrėsi. Kazys turėjo laikyti 
ją už ragų ir kalbinti ją geruoju. Bet už vargą buvo kelis kar
tus atlyginta, kada visi susėdo vakarienei, ir pienas buvo iš
girtas esąs skanus ir sotus.

— Dėdė Juozas tikras šposininkas, — sakė skiltininkas 
draugams, susėdęs su jais aplink laužą. — Atvežti ožkas į salą 
ir paleisti jas čia buvo puiki mintis. Tokia pat išdaiga yra 
pėdsakai smėlyje, kuriuos šįryt pastebėjome. Jonas budėjo visą 
vakarą, bet nieko nepastebėjo atplaukiant. Vadinasi, visi mūsų 
spėliojimai buvo klaidingi.

Skautai sėdėjo aplink laužą laimingais veidais. Jie gyveno 
tikru nuotykiu gyvenimu ir džiaugėsi juo. Jie ką tik baigė 
vieną dainelę, kada Viktoras suriko:

— Žiūrėkite, žiūrėkite! Kažkas parašyta danguje!
Visi pakėlė galvas rodoma kryptimi. Ir iš teisų: didelėmis 

raidėmis, tartum piešta debesyse, buvo vienas vienintelis žodis 
„Budėk!“ Jiems bežiūrint, žodis išnyko, kaip paveikslas ekrane, 
ir suliepsnojo antras žodis „Pavojus“.

— Ką tai reiškia? — sušuko Jonas, pirmas atgavęs žadą.
— Dievažin, — atsakė Kazys.

ŽILVIČIŲ TROBELĖ.
Du žodžiai danguje! Ką jie turėjo reikšti? Nebuvo jokio 

šviesos spindulio, iš kurio būtų matyti jų kilmė. Raidės bliz
gėjo, kaip fosforas tamsoje, nemirkčiojo ir neblėso, bet taip 
pat staigiai išnyko kaip pasirodė.

Skautai tylėjo, negalėdami suprasti, kas rašė įspėjančius 
žodžius. Pagaliau Viktoras tarė:

— Gal čia naujas būdas rašyti danguje, kaip lėktuvai kad 
rašo dūmais dienos metu.

— Tai gera mintis, — sutiko Kazys, — bet galima jai 
prieštarauti. — Kazys buvo uolus mokslo tyrinėtojas ir taip pat 
nemažai nusimanė apie oreivystę. — Pagalvokime apie raides: 
jos spausdintos, ir sunku tikėti, kad lakūnas galėtų jas para
šyti. Dūmų ženklai rašomi skaisčiame danguje, o šis praneši
mas iškilo debesyse apsiniaukusiam danguje.

Skautai vis dar tebežiūrėjo į dangų, laukdami, ar nepasi
rodys dar koks nors žodis. Bet dangus paliko tamsus, dar 
tamsesnis kaip anksčiau.

— Ne, tai nebuvo lėktuvas, — pasakė Jonas. — Jei atme
nate, abu žodžiai pasirodė toje pačioje vietoje, tartum kažkas 
naudotųsi debesimis ekranui. Lakūnui būtų beveik neįmano
ma du kartus atskristi į tą pačią vietą.

— O, gal, tai buvo balonas arba cepelinas, galįs nejudomai 
kabėti ore? Juk dabar tokie laikai.

Kazys atsakė į šį klausimą.
— Man atrodo, kad nei lėktuvas, nei cepelinas negali pa

slėpti motorų ūžimo. Vakaras ramus, ir mes būtume girdėję 
juos atskrendant. Garsas vakare ir naktį toli girdėti.

— Apie tai nepagalvojau, — prisipažino Jonas. — Nes aukš
tai skrendančio lėktuvo ūžimas girdimas žemėje.

Paslaptis buvo neišsprendžiama! Dar valandėlę skautai sė
dėjo tylėdami, ir tada Varna pašoko.

— Einu į kalnelį, — pasakė jis. — Jei nieko neturėsite 
prieš. Paslapties raktas gali būti šioje saloje, ir mes turime 
būti atsargūs. Nėra prasmės eiti visiems. Grįšiu kuo sku
biausiai.

Užsidėjęs veltukę ir paėmęs lazdą, skiltininkas nužygiavo 
į tamsumą.

Lazda skindamas sau kelią, Kazys neužilgo įlipo į kalnelį. 
Oras buvo permatomas, skaidrus. Pasidairęs aplinkui, Kazys 
pastebėjo silpną laužo atošvaistę, šiaip visur buvo vienodai pilka. 
Be naktinių paukščių čiulbėjimo ir ežero bangų pliauškėjimo 
nieko nebuvo girdėti.

Kalnelyje buvo vėsiau kaip kitur, ir Kazys nutarė grįžti į 
stovyklą. Staiga, kažkas nušvietė dangų ir pasirodė trečias žo
dis: „Labanaktis“. Jokio garso, jokio spindulio, parodančio, iš 
kur jo šviesa!

— Baigta šįvakar, — Kazys tarė sau, — grįšiu į stovyklą. 
Bet kaip paslaptinga! Ar tai yra paslaptis, apie kurią dėdė 
kalbėjo?

Į tą klausimą tiktai dėdė Juozas tegalėjo atsakyti.
Tą vakarą skautai ilgai negalėjo užmigti. Įspėjančios ži

nios danguje jiems nedavė ramybės, ir jie susidarė daugybę 
teorijų apie jas, tartum ieškodami elektros mygtuko tamsiame 
kambaryje, kuriame iš viso nėra elektros šviesos. Pagaliau vie
nas po kito nutilo ir užmigo pilni jaudinančių minčių.

Tiktai Kazys dar kurį laiką budėjo, jausdamasis atsakingas 
už savo draugus. Juos supo paslaptis, už kurios turėjo būti
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PĖDSĖKA
XXI.

PĖDSĖKOS TAISYKLĖS.

Pėdsėkos mokslui nuodugniai pažinti reikia atminti kelias 
pagrindines taisykles. Šios taisyklės padeda mums sekti pėdsa
kus, išstudijuoti gyvulio koją ir pažinti jo pėdsakus — žodžiu, 
būti tikru pėdsekiu.

Svarbiausios taisyklės šios:
1. — Žiūrėk prieš saulę.
2. — Nusipiešk ir tyrinėk vieną pėdsaką.
3;—Įsižiūrėk viso kelio vaizdą.
4. — Gavok, tartum būtumei žvėries vietoje.
5. — Priėjęs pėdsakų galą, pažymėk paskutinį pėdsaką ir

ieškok dideliu ratu.
6. — Saugokis būti pavėjui, kad žvėrys tavęs neužuostų.
7. — Įsidėmėk savo kelio pradžią, retkarčiais atsisuk ir at

mink, kur eini.
Išnagrinėkime kiekvieną taisyklę atskirai.
Pirmoji taisyklė. — ŽIŪRĖK PRIEŠ SAULĘ — taikoma 

tiktai perkelta prasme. Saulei šviečiant pėdsakai meta šiokį tokį 
šešėlį — tai pareina nuo pėdsakų gilumo ir saulės pakilimo. Sto
vėdamas atsigrįžęs nuo saulės šių įdomių šešėlių negalėsi pama
tyti, bet „žiūrėdamas prieš ją“, pastebėsi be galo daug smulk
menų. Iš to, žinoma, negalima padaryti išvados, kad turi visuo
met sekti pėdsakus, „žiūrėdamas prieš saulę“. Savaime aišku, 
turi eiti ta kryptimi, kuria veda pėdsakai!

Antroji taisyklė. Užtikęs įdomų pėdsaką išstudijuok jį kuo 
rūpestingiausiai. Nesigailėk nei laiko nei pastangų. Jei moki 
piešti — turėtumei lavintis piešti ir daryti škicus — nupiešk už
rašų knygutėje, ką pastebėjai, pažymėdamas pėdsako išmėčius 
ir ypatingas žymes. Ar šiaip ar taip, būtinai stenkis atminti, 
kaip atrodė pirmas pėdsakas. SKAUTYBĖJE BERNIUKAMS 
pasakojama, kad tikras pėdsekys mokomas atskirti vieno gyvu
lio pėdsaką nuo kitų pėdsakų. Kelių gyvulių pėdsakai dažnai 
kryžiuojasi, sutampa, susimina, ir todėl svarbu atminti sekamo 
gyvulio pėdsakų ypatumai.

Trečioji taisyklė — ĮSIŽIŪRĖK VISO KELIO VAIZDĄ — 
tokia pat svarbi, nors ir iš kitokio taško. Norėdamas susekti 
žvėrį, negali ilgai studijuoti kiekvieno atskiro pėdsako, bet turi 
greitai eiti nurodytu keliu. Permetęs kelią prieš save greitu 
žvilgsniu, gali drąsiai žygiuoti. Įdomu, kad žvėries padarytas 
talkas daug aiškiau matomas iš šiokio tokio atstumo, kaip iš vir
šaus. Tai ypač pastebima kietoje žemėje, pievoje arba rasotoje 
žolėje.

Pratybose pėdsakus kartais seka raiti. Vienas žinomas se
kėjas rašo: „Nekartą esu raitas sekęs „popierinius“ pėdsakus, t. 
y. jojęs keliu, nurodytu išmėtytais popierėliais. Nors nebuvau 

ypatingai geras jojikas ir mano arklys nebuvo premijuotas, su
sigyvenome ir išmokome, iš anksto pažiūrėję pirmyn, laiku pa
sisukti ir tokiu būdu laimėdavome lenktynes su geresniais rai
teliais ir arkliais.

Bet, štai, atsitiko, kad sekėme paskui rastus pėdsakus, ir 
staiga jie išnyko, tartum pakilo oran, nors žemės paviršius ir ne^ 
pasikeitė. Tada turime išsivaizduoti esą persekiojami. „Ką da
ryčiau persekiojamojo vietoje?“ Būdamas zuikiu, sprukčiau į 
mišką, būdamas žmogumi, ieškočiau priedangos ir pan. Pasekę 
išsivaizduojama kryptimi, galime vėl užtikti pamestą taką“.

Ketvirtoji taisyklė. — Iš viso įdomu persikelti į SEKAMO 
ŽVĖRIES AR ŽMOGAUS GALVOJIMĄ. Tas mums padeda pa
žinti jo būdą ir tuo greičiau sekti jo pėdsakuose.

Penktoji taisyklė. — Pametęs pėdsaką, PAŽYMĖK PASKU
TINIO PASTEBĖTO PĖDSAKO VIETĄ ir ieškok dideliu ratu. 
Be atodairos trypdamas vienoje vietoje, pats arba paties draugai 
taip išmindžios žemę, kad nerasi nė anksčiau pastebėtų ženklų. 
Todėl palik vieną skautą, savo veltukę, lazdą, nosinę arba kitą 
matomą daiktą paskutinio pėdsako vietoje ir, paėjęs pirma 10, 
paskui 20, 50, 100 žingsnių — tai pareina nuo vietovės ir sekamo 
žvėries — ieškok ratu, kurio centras būtų paliktas daiktas. Jei 
turi draugą su savimi, jis gali padėti'ieškoti. Jei iškyloje daly
vauja daugiau skautų, liepk kitiems pasilikti vietoje ir laukti, 
kol pėdsakai bus rasti.

Šeštoji taisyklė. — Visiems aišku, kodėl reikia saugotis, kad 
SEKAMAS ŽVĖRYS NEUŽUOSTŲ PĖDSEKIO. Bet ir čia gali 
atsitikti, kad vėjas pučia einama linkme. Tokiu atveju reikia, 
kelio galui artinantis, palikti pėdsakus ir stengtis prieiti iš kitos 
pusės, kol žvėris dar nieko nepastebėjo.

Septintoji taisyklė. — Pagaliau, reikia1 atminti paskutinę 
taisyklę. Sekant pėdsakus atvirame lauke, nežinomoje vietoje 
arba net žinomoje apylinkėje, kai pradeda temti arba rūkas kilti, 
reikia įsidėmėti vietovę ir ŽIŪRĖTI NE TIKTAI PRIEŠ SAVE, 
BET IR — ATSIGRJŽUS — Į PRAEITĄ KELIĄ.

— Aš atminsiu šį aukštą medį, — galvojame, žiūrėdami 
prieš save. Bet mes neatsisukame ir nepastebime, kad medis 
niekuo nesiskiria nuo kitų. Taip pat grįždami eitu keliu staiga 
nustembame, ir mums atrodo, kad to kelio dar niekad nematėme.

Štai, ką skaitome vienoje knygoje:
„Ne vieną kartą įsidėmėjau kryptį ir saulę ir visai neabe

jojau, kad grįšime namo tuo pačiu keliu. Ieškodamas tinkamos 
stovyklavietės, staiga pradėjau abejoti, ar nesame iškrypę iš ke
lio. Ten buvo dvi didelės eglės — mes praėjome tarp jų, — mil
žiniškas skruzdėlynas, aukšta žole apaugęs kainas ir beržas jo 
viršūnėje — visa tai labai gerai atsiminiau ir todėl paklydau 
galutinai.

Matydamas dvi aukštas egles arba didelį skruzdėlyną, klau
siau savęs, ar jie tie patys, kuriuos buvau anksčiau pastebėjęs. 
Mano klaida buvo ta, kad niekad nebuvau atsisukęs ir buvau 
įsidėmėjęs ne bendrą eito kelio išvaizdą, bet atskirus vaizdus.

Ieškojome kelio, bet veltui. Nieko kito neliko, kaip nakvoti 
miške. Susiieškoję malkų laužui užuodėme pažįstamą kvapą. 
Paėjome kelis šimtus žingsnių ir pamatėme besiganančią banda 
ir bulves kepančius piemenis kaimo ganykloje“. Pėda.

žmogus, bet tas žmogus buvo geras skautas, nes mokėjo matyti ir 
vis dėlto neišsiduoti kitiems.

Žinios danguje turėjo išgąsdinti stovyklaujančius. Tai buvo 
visiškai aišku. Bet niekas neparodė jokios baimės, konstatavo 
Kazys labai patenkintas. Jie tiktai nustebo, bet neišsigando. 
Net ir jauniausias iš jų nė žodžiu neužsiminė apie tai, kad jie 
galėtų grįžti namo. Draugų buvimas jį stiprino, ir jis mokėsi 
valdytis ir pasitikėti savimi.

Pagaliau ir Kazys užmigo, bent jo kūnas, nes jo smegenys 
dirbo toliau, ir jis sapnavo apie keistas žinias danguje ir seną 
žmogų, turintį milžinišką foto aparatą, apie rankos storumo 
vielas, jungiančias išradėjo aparatą su žemės jėga, kurią jis 
tarėsi pažabojęs.

Vytas pabudo pirmas. Tyliai apsirengęs jis išėjo iš lapinės 
ir paruošė draugams pusryčius. Petras iš vakaro parūpino ke
lias žuvis, kurios kabėjo krepšyje, panašiame į narvelį. Iškepęs 
žuvis ir išviręs ožkos pieno sriubos su kleckeliais, Vytas paža
dino draugus. Išgirdę, kad pusryčiai paruošti, jie linksmai iš
virto iš lapinės ir nubėgo prie ežero maudytis. Pereito vakaro 
problema buvo dar neužmiršta, bet jie veltui stengėsi ją 
išspręsti.

Po pusryčių, vėliavos pakėlimo ir maldos Kazys pasakė 
savo draugams.

— Reikia pabaigti statyti naująją trobą. Tai svarbiausias 
šios dienos uždavinys. Jei bus laiko, siūlau popiet padaryti 
iškylą salai galutinai ištirti. Labai svarbu pažinti gyvenamąją 
vietovę ir, jei jų yra, savo kaimynus. Nepamirškime, kad mums 
teks čia gyventi ištisas 12 dienų.

— Jei nemirsime badu arba priešas mūsų nenugalabys, — 
pertraukė Kastas.

— Nebūk toks pesimistas, — pabarė jį Kazys, — kol esama 
žuvies, paukščių ir triušių ir net ožkos pieno, badu nemirsime.- 
Gal būt, valgis bus truputį monotoniškas, bet ir namie vieni 
pusryčiai nuo kitų mažai skiriasi. Bet ir tai galvoju, kad pa
rūpinsime įvairumų. Dabar apie baisųjį priešą: žinios tikrai 
paslaptingos, bet vargu ar jos pranašauja mums pražūtį. Be 
abejo, turime būti pasiruošę, bet skautai visuomet ir visur turi 
budėti, tiesa?

Skautai nuėjo į vietą, parinktą trobelei, ir skiltininkas pa
rodė jiems jos piešinį.

— Si trobelė lengva pastatyti, be reikalo nekertant medžių. 
Pakanka kuolų. Lietus jos neperlyja, ir vėjas neperpučia. Sie
noms įkalsime dvi eiles kuolų, tarp kurių sudėsime žilvičių ir 
rąstų ryšulius. Molio vietoje vartosime mažas šakeles su lapais. 
Tokiu būdu nebus skersvėjų ir ryšuliai patogiai susigulės. Ar 
jums aišku, kaip aš išsivaizduoju mūsų trobelę?

(B. d.).

organizuotai dirbkite draugovėse, tuntuose. • Taigi, tik patriotiškų norų, tik didžio gra- • 367
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Šiaulių tunto I Mirgos dr-vės stovykla
V.10 — V.19 skambėjo dainos ir juokas 

ant Vainagių piliakalnio — Piliuko.
Nustebusios eglės žiūrėjo, kaip 15 se

sių skubiai statė palapines ir gabeno te
nai visą savo „turtą“, nes Septyni Broliai 
Miegantieji nesnaudė ir jau ruošėsi pa
vaišinti lietučiu.

Nors stovyklavom sunkiai randamoje 
vietoje — 5 km už Kurtuvėnų, tarp miš
kų — svečių, o su jais ir tradicijų, nieka
da netrūko. Mus aplankė tuntininkė 
sktn. Fledžinskienė, sktn. G. Venclaus- 
kaitė, p. Putvinskis, p. prof. Šaulys, p. p. 
Bortkevičiai ir daugelis kitų. Apsilankė ir 
broliai.

Mums labai daug padėjo 3 studentės 
skautės, buvusios mirgietės, kurių viena, 
psktn. J. Liesytė, buvo stovyklos virši
ninkė. Visą stovyklavimo laiką mus tė
viškai globojo ponai Bortkevičiai. Jų gi
rininkijoj buvom įsikūrusios.

Neapsiėjom ir be nuotykių. Baigiantis 
stovyklai, per Vainagius praūžė smar
kiausia audra su ledais. Viesulas išvartė 
daug medžių, sugriovė keliolika daržinių,

Broliška stovykla Obelijos paežerėje
Alytaus skaučių ir skautų tuntai šios 

vasaros stovykloms pasirinko Obelijos 
paežerėje esančius Mackonių kaimo ūki
ninkų pušynus. Abi stovyklavietės buvo 
nepertoliausiai viena nuo kitos. Tačiau 
jau štai 15 metų dar nuo bendro — rajo
no tunto laikų yra tradicija ruošti kai
mynystėje alytiečių sesių ir brolių sto
vyklas.

Skautai savo stovyklavietėn nukeliavo 
ir ten įsikūrė VI. 17. Stovyklai vadovauti 
tuntininkas paskyrė psktn. St. Urnevičių, 
jo padėjėju — sktn. Al. Vaškelį (abu abi
turientai).

Kai broliai jau įsikūrė ir baigė įrengti 
įvairias stovyklos ištaigas (fotelius, sta
lus, lovas ir kt.), atvyko sesės — VI.19. 
Sesių stovyklai vadovauti buvo pakviesta 
ilgametė Alytaus tunto skautė ir vadovė, 
o dabar V. D. U-to Studenčių skaučių 
dr-vės narė psktn. An. Kazlauskaitė. Jos 
vadovaujamos skautės sugebėjo puikiai 
įrengti savo stovyklą ir naudingai bei 
maloniai praleisti stovyklavimo dienas. 
Tiesa, stovyklavo tik 21 skautė, tačiau 
jos puikiai sugebėjo apsidirbti. Jos pa
darė kelias iškylas į apylinkes. Aplankė 
netoli stovyklos — Staciškės šile esan
čius 1863 m. sukilimo dalyvių kapus. Toje 
vietoje šimtamečiai ąžuolai yra gausiai 
nukabinėti rūpintojėliais ir smuikeliais. 
Sesės juos ir kapus padabino laukų ir 

bet mūsų stovykloj niekas nenukentėjo. 
Tik „ūkio ministrai“ „atsitverė“ nuo vi
sos stovyklos didžiule egle ir labai džiau
gėsi tokia gražia tvorele, kuri, jei būtų 
virtusi porą metrų į šalį, būtų padariusi iš 
palapinės blyną.

Sesė tuntininkė, matydama mus taip 
smagiai bestovyklaujančias, pasiūlė pra
tęsti stovyklą dar 3 dienomis ir pažadėjo 
tunto pagalbą. Su džiaugsmu sutikom.

Turėjom ir rimto darbo — klausėm 
topografijos, mokėmės plaukti. Beveik 
kas vakarą liepsnodavo laužai, į kuriuos 
ateidavo net už 2 km gyvenąs jaunimas.

20 d. rytą stovėjo prie girininkijos 
sunkvežimis, o virš jo, iš ryšulių ir če
modanų krūvos, kyšojo juodas buvusios 
virtuvės kaminas. Karčias atsisveikini
mo minutes su pamėgtuoju Piliuku pa
saldino p. Bortkevičienė, paskutinį kartą 
pavaišindama medumi.

Netrukus vėl važiavom dulkėtomis 
miesto gatvėmis dainuodamos užkimusiais 
balsais „kil-kil-kil-kil...“

L.

miškų gėlėmis. Be to, aplankė didingą 
Metelių ežerą, prie kurio 1935 m. vasarą 
irgi stovyklavo abudu Alytaus tuntai. 
Anai stovyklai taip pat vadovavo psktn. 
A. Kazlauskaitė. Dar sesės, gavusios iš 
brolių jūrų skautų valtį, persiirė per 
Obelijos ežerą ir kitam krante apžiūrėjo 
piliakalnį ir aplankė Obelijos dvarą. La
bai įdomi ir originali iškyla buvusi į 
Obelnikų kaimą. Daugumas stovyklavu-

Alytaus skautų stovyklos kampelis.

šių skaučių buvo miestietės ir nemačiu
sios iš arti kaimo gyvenimo. Užėję į vie
no ūkininko kiemą jos viskuo stebėjosi. 
O mažus viščiukus ir ančiukus kiekviena 
grobte išgrobstė — malonu paglamonėti 
tokį mažą padarėlį. Dzūkė ūkininkė tik 
šypsojos patenkinta, esą ir ji turinti pro
gos pamokyti „ponų vaikus“. Ji noriai 
supažindino Skautes su visokiais dzūkiš
ko ūkio rakandais ir darbo įrankiais. Tuo 
pabendravimu liko patenkintos abi pusės. 
Be iškylų buvo dar pravesta keletas įdo
mių stovyklinių žaidimų gamtoje.

Skautų stovykloje stovyklavo 25 skau
tai, kurie buvo suskirstyti į tris skiltis. 
Tai buvo „bimbalai“, „gulbinai“ (jūrų 
skautai) ir „putelės“.

Skautės ir skautai, palaikydami bro
liškus santykius, surengė kelis bendrus 
laužus, iš kurių trys buvo surengti susi
artinimui su aplinkinių kaimų dzūkais. 
Bendruose — kaimo dzūkams skirtuose 
laužuose sesės ir broliai pasirodė su gau
siais vaidinimais, kurie labai patikę ūki
ninkams. Jie atsilygindami skautams už 
pasirodymus, sudainuodavo originalių sa
vo apylinkės dainų. Taip pat dainuoto.* 
bendrai liaudies dainos ir sutartinės. 
Bendrus laužus vedė stud, vytietis vyr. 
valt. S. Vasiliauskas. Per paskutinį laužą 
— VI.27 d. vietos prad. mokyklos moky
tojas skautams padėkojo už gražius pasi
rodymus, artinimąsi su kaimu ir kvietė 
būtinai vėl kada nors aplankyti šią apy
linkę. Nenorėjo skirtis vietos dzūkai su 
skautais, o dar liūdniau buvo pastarie
siems palikti gražios gamtos prieglobstį. 
Paskutinį kartą nuleisdami vėliavą, skau
tai šalia jos stiebo įkasė bonkoje stovyk
los baigimo aktą — testamentą.

Sesės skautės irgi užkasė savo stovyk
loje testamentą. Jos tas apeigas atliko 
įspūdingoje rytmečio prieblandoje.

Stovyklose be skaučių-tų dar kartu 
stovyklavo globėjai. Pas seses — rėmėjos 
ponios Čepienė ir Juškėnienė, o pas skau
tus — gimn. mokyt, p. Kostelnickis. P. 
Kostelnickis yra didelis meškeriojimo 
sporto mėgėjas. Užtat neretai tai vienai, 
tai kitai stovyklai primeškeriodavo daug 
žuvų. Jo užsidegimo paskatinti meškerio
jo ir skautai. Skautės ir skautai yra dė
kingi savo globėjams už jų globojimą ir 
patarimus, kuriais jie juos mokė.

Birželio 28 d. buvo likviduotos abi sto
vyklos. Daiktai sudėti į gurguoles, o 
skautės ir skautai pėsčia nužygiavo į 
Alytų. Tiesa, ne visi skautai tuojau grįžo 
namo. Dalis — devyni mindaugėnai jūrų 
skautai — nukeliavo į Veisėjus, o iš ten 
Dzūkijos vandenimis parplaukė Alytun. 
Tačiau apie šią kelionę jie patys terašo.

Germantas.

368 • žaus, jaunuoliško, nepalaužiamo, skautiško entuziazmo, ir ne tik jūs patys, bet ir kiti ste-
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

□U □eiRsiu oicEiioėje ?
Kaziukas jau antri metai kai skau

tas. Jis jau daug žino apie patyrimo 
laipsnius, nors stovyklauti jam dar ne
teko. Mokykloje būdamas jis jau spė
jo ir savo apylinkes gerai pažinti. Bet 
to, kas jį arčiausiai supa, Kaziukas ne
žino ir nepažįsta. Nepažįsta jis savo 
virtuvės, nors per dieną jis ten kelis 
kartus įžengia: rytą atsikėlęs eina 
praustis, kai nori valgyti, jis taip pat 
į virtuvę eina, nes ten dažniausiai ir 
jo mama būva. „Ką veiksiu virtuvė
je?“, sakydavo jis pats sau. „Vyrams 
netinka virtuvėje būti. Tai moterų pa
reigos“. Ir nors Kaziukas, kaip skau
tukas, buvo neblogas vaikas, tačiau 
įdomu patirti, kokios nuomonės buvo 
daržovės, tos daržovės, kurias jo ma
ma atsinešė iš daržo pietums gaminti.* *

Kaziukas dar miegojo, kai jo ma
ma išėjo į daržą. O kai Kaziukas atsi
kėlė, ji jau buvo grįžusi virtuvėn. Ir 
dabar virtuvės kampe gulėjo savo pli
kę pastačiusi kopūsto galva, kinietiš- 
kai primerktomis akimis besišypsan
čios kelios didelės bulvės, du barzdoti 

cvikliniai burokai, kelios tingiai apsnū
dusios morkos, vienas aukštyn kojas 
parietęs agurkas ir kažin kaip nerū
pestingai persikreipęs pūstašonis svo
gūnas. Tas visas daržoves buvo atne
šusi Kaziuko mama.

Kai tik atsikėlęs Kaziukas įėjo į 
virtuvę, visos daržovės, lyg susitaru
sios, ėmė juoktis:

— Ka-ka-ka! Ka-ka-ka! Štai kada 
ateina virtuvėn tas miegalius!

— Ką aš veiksiu virtuvėje? — į 
daržovių juoką atsiliepė Kaziukas.

— O, virtuvėje daug darbo yra. 
Galėjai mamai atnešti malkų, vandens, 
— pasakė kopūstas.

— Ir mus visas būtum padėjęs ma
mai atnešti iš daržo, — paaiškino bul
vės. — Žiūrėk, kokios mes sunkios.

Kaziukas nenorėjo klausytis, ką 
jam daržovės sakė ir pasiėmęs dubenį 
žengė prie kibiro, kuris stovėjo kam
pe. Kibire vandens nebuvo: jis stovėjo 
tuščias. Kai tik Kaziukas į jį prisiarti
no, kad ims kibiras šūkauti ir juoktis:

— Aš tuščias! Ka-ka-ka! Tai nesi
seka miegaliui! Ka-ka-ka!

— Maža bėda, kad tu tuščias, tuoj 
būsi pilnas, — pasakė Kaziukas ir pa
griebęs įvairiais garsais besikvatojantį 
kibirą, nubėgo į šulinį, prisėmė van
dens ir atnešė virtuvėn. Pastatęs kibi
rą, kažin kaip netyčia koja užkliudė 
pūstašonį svogūną, o tas tik ridi-ridi 
ir į sieną bumpt!

— Žiūrėkit, koks jis šiandien pik
tas! — pasakė svogūnas. — Spardosi, 
lyg pakaustytas.

Bet Kaziukas jau prausėsi ir ne
girdėjo, ką kalbėjo apie jį svogūnas. 
Jis skubino praustis, nes norėjo dar 
spėti iššluoti virtuvę, kol mama nebu
vo grįžusi. O arbatinis indas ant ply
tos virdamas kalbėjo: „Virrrr-tuvėj 
daug darrr-bo, daug darrr-bo!

Kai Kaziuko mama įėjo virtuvėn, 
net nustebo: virtuvė buvo iššluota, o 
kampe stovėjo pilnas kibiras vandens.

— Na, Kazeli, kas tave paragino tai 
daryti? — paklausė ji.

— Mama, aš iki šiol buvau pamir
šęs, kad esu skautukas. Dabar aš vi
suomet tau padėsiu, nes virtuvėje daug 
darbo.

Tik tu
Tik tu graži, Tėvyne mano, 
skaidriam upelių blizgesy]. 
Be tavęs niekad nerimčiau, 
širdis paskęstų ilgesy j!

Tik tu graži, Tėvyne mano, 
saulėtais rytais, vakarais.
Čia močia Baltija putoja
ir krantus puošia gintarais.

Tik tu graži, Tėvyne mano, 
su skambia daina vėversių, 
Su ryto saule žadi laimę, 
kur kitą tokią aš rasiu?

Svajūnas.

Vakaras
Vakaro maldą kužda berželiai, 
saulė už kalno jau pasinėrė, 
lenkia galvas balti dobilėliai, 
šaltos sidabro rasos prigėrę.
Ateina ramybė ir ilgesys 
į vargu surakintą pasaulį, 
čia vėl kužda į širdį džiugesys 
kažkur kvepinčio žiedo apgaule!
Pažvelk į laukus — malonu, gera: 
mėnulis meta žvilgsnį į žemę, 
šlaite upelis pliuškena, šnera, 
krūtinė godžiai kvapą vis semia.

Simas Luote.

bėsis jūsų entuziazmo darbais. • Tad skautiškai visad budėkim ir Tėvynei mielai padėkim! • 369
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• TRYS z TINGINIAI •
Belą Toth.

Didysis karalius Matijus Korvinas, kaip 
žinome, turėjo tris tinginius; laikė juos — 
tegu jie jį linksmina, tegu dainuoja apie 
pasaulį, pajuokia, nes puikiai supranta — 
buvo didžiai išmintingas, — kad visų 
lengviausia blogybę išrauti su juoko ir 
kalbos pagalba.

Apie šituos tris tinginius metraščiai te
žino atsitikimą su jų namo gaisru, kurio 
metu vienas tarė:

— Kaip kyla gaisras?
O antrasis pavojaus akivaizdoj tiek te

pasakė:
— Gal būt nieko neatsitiks, jeigu iš čia 

neisime.
Bet tretysis, svildamas, į šitą pasiūly

mą sumykė:
— Kurių galų aušinate burnas dėl to

kių niekų?
Ir visi trys žuvo gaisro apimtoje tro

boje.
Kartoju, metraščiai tiek težino. Štai, 

kokie jie buvo. O kad pasakodamas kiek
vienas mėgsta pridėti savo, tai tuoj apie 
tuos tris tinginius susidarė graži istorija. 
Kalbėjo, kad jie buvo pasamdyti nieko 
neveikti. Kaip veversys neplaukia, kaip 
žuvis negieda, taip tikras tinginys nieko 
neveikia.

Tačiau trijų tinginių istorija nėra to
kia, kokią ją nusakėme. Kasdieniniai lūpų 
iš lūpų pasakojimai per keturis šimtus 
metų istoriją iškraipė. Šią vasarą senoje 
knygų dėžėje, kuri priklausė garsiai Bor- 
sodų giminei, man pavyko rasti XVII am
žiaus rankraštį, vardu: „Graži historija 
trijų tinginių karaliaus Matijo“.

Trijų tinginių vardai buvo tokie: Gas
paras Lėtasis, Melchijoras Vėlyvasis ir 
Baldasaras Tingusis. (Suprantama, kad 
vardai buvo duoti pajuokimui!). O iš 
trijų težuvo tiktai Baldasaras Tingusis, 
nes Gasparas Lėtasis ir Melchijoras Vė
lyvasis, pradėjus ant jų galvų kristi de
gantiems balkiams, kaip ir reikėjo, spru- 

, ko laukan.. Po valandėlės sugriuvo sto
gas, palaidodamas Baldasarą Tingųjį, pa
tapusį savo tingėjimo auka.

Kitą dieną į karalių kreipėsi — Gas
paras Lėtasis ir Melchijoras Vėlyvasis.

— Esame nugaisravę, didenybe!
— Labai gaila, mano vaikai. Bet ką gi 

aš galiu padaryti?
— Esame atėję prašyti naujų namų, 

pone karaliau.
— Naujų namų? Kokių naujų?
— Tųjų, kuriuos Jūsų Didenybė mums 

padovanos.
— Ką aš jums čia dovanosiu? Už ką?
Gasparas Lėtasis ir Melchijoras Vėly

vasis, šitaip karaliui prasitarus, pamanė, 
kad didenybė jų dviejų nepažinęs, ir už
tat išdidžiai tarė:

— Betgi mes esame Jūsų Didenybės 
tinginiai, viešpatie karaliau!

Matijus suraukė kaktą.
— Reikalas nėra jau toks paprastas, 

mano brangieji. Tas tiesa, kad aš turėjau 
tris tinginius; juos laikiau labai gerai, nes 
tikėjau, kad jie garbingai pildys savo pa
reigas. Bet štai vakarykščiame gaisre pa
sirodė. kad iš visų trijų tiktai vienas bu
vo vertas tinginio vardo: garbingasis Bal
dasaras Tingusis. Jis atliko tai, ką ir tu
rėjo atlikti: sudegė namuose, užuot iš jų 
ėjęs. Jis buvo pavyzdingas tinginys. Te
laimina jį Dievas! Tačiau jūs, mano sūne
liai, kurie sprukote, nesate tikri savo ama

to specialistai, užtat bus labai gerai, jeigu 
pagalvosite, kaip kitokiu būdu užsidirbsite 
duoną, nes aš nenoriu už jokius pinigus 
tokio greito Lėtojo ir tokio skubaus Vė
lyvojo.

— Pasigailėjimo, mielaširdingiausias 
mūsų karaliau, — pravirko Gasparas. — 
Mes liksime su tuščiais pilvais...

— Pasigailėjimo, Didenybe! — sudeja
vo Melchijoras. — Mirsime badu.

Ir du apvalūs vyriškiai, lyg driežai, 
vyniojosi apie Matijo kojas, tiesdami ran
kas, maldaudami.

Teisingasis karalius prasijuokė:
— Sūneliai mano, jeigu norite valgyti, 

turite dirbti. Ligi šiol jums reikėjo nieko 
neveikti, tačiau tobulai to nesugebėjote 
padaryti. Nuo šiandien jums teks gyventi 
tik iš savo darbo. Esate pasiruošę dirbti?

Sumišę tinginiai pasižiūrėjo į karalių 
ir taip pabūgo, kad nesupaisė ką atsakė:

— Taip, karaliau...
— Tai puikus atsakymas, mano vaikai, 

— atsakė Matijas, — tačiau jisai mane 
apstulpino. Kodėl aš jums pasiūliau dirb
ti? O todėl, kad visi turi dirbti.

Tinginiai, lyg zuikiai,. ištempė ausis.
— Iš tavęs, Gasparai Lėtasis, padary

siu kiškių medžiotoją mano Solymaro me
džioklės laukuose; o tu, Melchijorai Vė
lyvasis, būsi mano dvaro pasiuntinys, neši 
pačias svarbiausias ir skubiausias žinias.

Po šitų žodžių abudu tinginiai neap
sakomai ėmė dejuoti. Kaip baisiai kara
lius kalbėjo! Solymaro laukų kiškių me
džiotojas turėjo kiškius gaudyti; o pa
siuntinio pareiga, dar su aušra išvykus į 
Budą, vakare grįžti į Nagyvaredą (o ke
lias buvo labai akmeningas; pasiuntiniui, 
pagal papročius, teko bėgti basam).

— Pasigailėjimo, Didenybe! Nereika
lauk mūsų mirties! — verkė du nelaimin
gieji.

Tačiau karalius jau ir taip ilgai veltui 
su jais sugaišo. Du dvariškiai griebė juos 
už sprandų ir išmetė iš rūmų.

*
* *

Nors dalykas visai neįtikimas, tačiau 
dabar turiu jus įtikinti, kaip Gasparas 
Lėtasis pasidarė kiškių medžiotojas ir kaip 
patapo tokiu garsiu, kad jį praminė Gas
paru Greituoju.

Šitas stebuklas neįvyko jau taip grei
tai. Kai Gasparas Lėtasis pateko į Soly
maro medžioklės laukus, į medžioklės va
dovo rankas, iš pradžių kiekvieną rytą jį 
tekdavo iš lovos vyti ledinio vandens 
maudykle. Paskui visa diena ant kojų, 
nepailsėsi, nes medžioklės vadovas, Gere- 
bas, vis ir vis jam lipo ant sprando.

— Greičiau, greičiau, berniuk! Patempi 
kojas ir susiveršk diržą.

Ligi vidudienio Gasparas turėdavo ap
lėkti visą lauką, iš vieno galo į kitą, ir 
jausdavosi baisiai išalkęs. O kai me
džioklės vadovo namuose sėsdavosi prie 
išspirgintos briedžio kulšies, gero gabalo 
juodos duonos ir skaidraus vyno, jis ry
davo kaip niekuomet. Nejausdavo dau
giau pilvo negalavimų, nes turėjo pui
kiausią apetitą. Išmoko suvaldyti apetitą. 
Pamatė, kad gyvenime yra ir kitų daly
kų, ne vienas valgis, kad buvo ir daugiau 
raudonų dalykų, ne vienos vyšnios, kad 
buvo ir daugiau saldžių dalykų, ne vie
nas medus. O visa šitai jis patyrė drau
gaudamas su Elizabeta, vadovo Gerebo 
dukterimi, kuri turėjo apvalų veidelį, 

raudonas lūpytes ir žvilgsnį bei balselį — 
saldžius.

Ir Gasparas Lėtasis truputis po trupu
čio Elizabetą pradėjo labiau vertinti, negu 
meduotų vėdarų patiekalą ar virtas vyš
nias.

Mano brangieji, tiesiog negalima tikėti, 
bet dabar ėmė klotis visai neįtikimi da
lykai.

Atėjo pavasaris, ir vieną dieną Eliza
beta tarė:

— O kaip aš norėčiau turėti bukietą 
žibuoklių! Tai pačios mano mėgiamiau
sios gėlės, tačiau čia aplinkui mus dar jos 
nežydi. Tiktai Budos kalvoje dabar jos 
mėlynuoja.

Kai kitą dieną, kaip paprastai, turėjęs 
šeimininkui atnešti šalto vandens, Gas
paras nesirodė, o jo lovą rado jau seniai 
paliktą, suprato, kur tinginys iškūrė.

Tiktai prieš vidurdienį sugrįžo garbin
gasis jaunikaitis; grįžo sudulkėjęs, dum
blinas, laikydamas rankose bukietą Bu
dos kalvos žibuoklių, Elizabetai skirtų.

Tiesiog baugu patikėti, kad šitas tingi
nys, ėjęs gulti drauge su vištomis, kovo 
mėnesio naktimis, šviečiant mėnuliui, bu
dėdavo net ligi vidunakčio, skambinda
mas milžiniškai didele gitara. O kartais, 
mėnulio pilnaties metu, girdėjosi taip pat 
ir daina.

Ir — tai labai svarbus dalykas! — pa
nelės Elizabetos lange minutei kitai pasi
rodydavo baltas šešėlis... lieknas...

— Frecandum puci, — vieną dieną tarė 
Gasparui pikčiurna šeimininkas Gerebas, 
mėgęs rodytis, mokąs lotyniškai. — Pra
dedu subsumare, kad esate amorosus Ira
te. Karalius patikėjo man tave ne todėl, 
kad iš tavęs padaryčiau darbinį gyvulį, o 
kad išlavinčiau medžioti kiškius. Tačiau 
aš protestuoju, kad tu sumedžiojai mano 
dukterį.

Šitaip kalbant, baisūs ir nežmoniškai 
dideli pono Gerebo ūsai taip drebėjo, kad 
baugštusis Gasparas ko tik nespruko lau
kan, nors bėgimas netiko jo tinginiškam 
paskyrimui.

— Ponaiti! — šaukė vilties netekęs me
džiotojas, dabar jau sakydamas tu, kaip 
paprastai, kada įdūkęs būdavo. — Aš tau 
sakau, jeigu tu nori gauti mano dukterį, 
tu turi dėl jos palam et publice kovoti, o 
ne, aš prisiekiu, iš tavęs skutus paliksiu! 
Nepakęsiu jokio dalyko slapto savo na
muose. Jeigu tu nori gauti mano dukterį, 
sakyk man aperte. Tu esi karaliaus žmo
gus, esi puikus jaunikaitis, ir aš tau pri
žadu. ..

Gasparas norėjo atsiklaupti ir pabu
čiuoti senojo medžiotojo saule nudegusią 
ranką. Bet šeimininkas Gerebas į tai su
riko:

— Nekenčiu komedijantų! O pagaliau 
kas reikia padaryti, dar nėra padaryta. 
Karalius tave į Solymarą atsiuntė, kad iš 
tavęs padaryčiau kiškių medžiotoją. Kai 
išlaikysi pirmąjį egzaminą, pagaudamas 
savo rankomis kiškį, galėsime kalbėtis to
liau. O dabar už tat punctum!

Šitas pasikalbėjimas įvyko kovo mė
nesį, maždaug tuo metu, kai reikėjo pra
dėti sėją. Netrukus prasidėjo ankstyvo 
pavasario malonios dienos, o paskui ir va
sara, tokia karšta, kokios nebuvo ištisą 
šimtą metų. Gasparas mėnesių mėnesius 
nesirodė medžiotojo akyse. Dieną ir naktį 
praleisdavo miške. Jo valgis tebuvo šak
nelės, kaštonai ir laukinės uogos, jo gė
ralas tebuvo šaltinio vanduo, jo apklotas 
— sausa samana. Visą laiką praleisdavo 
girių glūdumose. Jo švarkas nuo spyglių 
suplyšo, veidą nubraukė šakos, o kojos 
buvo kraujuotos. Bet jis nieko nežiūrėjo, 
medžiojo, stebėjo miško tankumynus. Per
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tą laiką patapo toksai šaunus jaunuolis, 
toks lieknas, lyg niekados nebūtų turėjęs 
to apvalio storumo.

Ir šv. Jono dieną, tą dieną, kada pra
sidėdavo medžioklė, jis atvyko pas šeimi
ninką Gerebą beveik pusnuogis. Jo plau
kuose buvo prisivėlę žabų, o jo rankose 
muistėsi riebus kiškis.

— Štai pirmasis, mano mokytojau!
O jo akys džiaugsmu žėrėjo. Durys

tyliai atsidarė ir Gerebas pasakė:
— Dabar galime tęsti savo pasikalbėji

mą, karaliaus medžiotojau, Gasparai Grei
tasis!

*
* *

Garbingai papasakojome, kaip Gaspa
ras Lėtasis patapo Gasparu Greituoju, o 
dabar reikia papasakoti, kaip Melchijoras 
Vėlyvasis pasikeitė į Melchijorą Anksty
vąjį.

Pildant šitą sunkų uždavinį man pa
dės jūsų sąmojingumas, mieli skaitytojai, 
nes jūs, be abejo, jau dabar esate atspėją, 
kad ir šitą tinginį meilės stebuklas pa
darysiąs žmogų darbštų ir naudingą.

Nenorėdamas vieną ir tą patį pasakoti, 
jums prisiekiu, kad mielu noru būčiau 
pakeitęs atsivertimo priežastį, tačiau rank
raštyje, kurį turiu sąyo rankose, tik ir te
kalbama apie meilės stebuklą. Taigi, no
rėdamas būti teisingas, kaip galėčiau ką 
nors sava pramanyti?

Gerojo Melchijoro istorijoje pasakoja
ma, kaip dvaro pasiuntinių viršininkas 
jam patikėjo svarbų laišką.

— Dėk šitą laišką į savo kuprinę, ma
no sūneli, ir saugok jį lyg patį save, nes 
jį yra rašęs karalius; laiškas taip labai 
svarbus, kad sugriūtų San Gerardo kal
nas, jeigu tu jį pražudytum. Paspausk 
žingsnį ir bėk į Nagyvaredą, atiduok laiš
ką tik burmistrui, gerai įsidėmėk, tik į 
pačias rankas, niekam kitam daugiau. 
Puikiai žinau, mano sūneli, kad nesi įžy
mus keliautojas ir kad tavo kojų padai 
dar nėra užtenkamai kieti nesusižeisti. 
Dėl to aš nė nekalbu apie skubinimąsi: 
užteks, kad po savaitės tu man parneši 
atsakymą.

Reikėjo gerų trijų savaičių, nes nelai
mingasis keliautojas buvo baigtas įpusėjęs 
kelionę. Suliesėjo, kad drabužis kadarojo 
ant jo kūno; oda nudegė saule ir nuo vė
jo, o jo minkštos kojelės buvo taip su
žeistos, kad daugiau sužeisti nebuvo ko.

Ir jis sąžiningiausiai įteikė burmistrui 
tą svarbųjį karaliaus laišką, kuriame bu
vo parašyta: „Pone Simonai, kokia diena 
būna po pirmadienio?“

Burmistras greitai parašė: „Antradie
nis, Viešpatie“, ir pasiuntė atsakymą, ne
davęs karaliaus žinių nė pailsėti.

— Jaunikaiti, — tarė Melchijorui; — 
jeigu ligi šiol tu dar nesi skubinęsis, tai 
dabar skubinkis, .nes nuo šito laiško pri
klauso viso žemės rutulio likimas.

• Ir Vargšas Melchijoras skubinosi taip 
uoliai, -kad po dešimties dienų buvo jau 
ant Tibisko kranto. Eidamas upės kran
tu, ieškojo, kas jį pervežtų į kitą pusę, 
kąi staiga išgirdo arklio pasagų dūžius, 
atsigrįžęs pamatė atlekiantį raitelį. Rai
telis, pasivijęs jį, sustojo ir tarė:

— Karaliaus pasiuntiny! Baisi nelaimė 
atsitiko! Burmistras užmiršo kažin ką į 
laišką įrašyti!

— Duok man antrąjį laišką, kuriame 
jis nieko nėra užmiršęs įrašyti.

— Bet dalykas ne toks jau paprastas, 
mano brangusis! Tu turi grįžti į Nagyva
redą, nes burmistras laišką nori asmeniai

* įteikti. Kadangi tu esi prisiekęs žiniane
šis, o ne aš, vargšeli mano. Tik tu gali 
nešti karaliui adresuotus laiškus.' Taigi

BROLI, MEŠKERIOTOJAU, AR TU 
PAŽĮSTI ŽUVIS?

Keistas klausimas! Juk skautų — tiek 
daug meškeriotojų! Stovyklos metu ne 
vienas praleidžiame laisvalaikį ežero ar 
upės pakrantėje su meškere rankoje.

Štai vaizdelis. „Tupi“ du broliai meš
keriotojai krante ir flegmatiškai stebi van
denyje besisupančias plūdes. Tik staiga 
vienam kažkas vandenyje timptelėjo už 
plūdės. Tasai su didžiausiu susikaupimu 
laukia, kas bus toliau. Ir... štai jau jis 
turi rankoje besiblaškančią sidabrinę žu
vį. Pribėga ir jo kaimynas. Tuojau pra
deda aiškintis, kas tai per žuvis. Vienas 
užsispyręs tvirtina, kad tai koks nors ša
palas, o kitas — bėgūnas. Ir niekaip ne
gali vienas kito įtikinti. Gerai, jei čia pat 
pasitaiko koks senas žuvininkas. Tas be
regint savo teisinga nuomone perskiria 
besiginčijančius.

Ir žinot, tokios „bėdos“ ne vienam pa
sitaiko. Be to, juk ir iš įdomumo kartais 
norisi sužinoti, kokią žuvį pagauni. O yra 
gana paprastas būdas išsklaidyti visas 
abejones: reikia nusipirkti specialią kny
gą. Tik nebijokit pajuokos! Ir iš manęs 
draugai juokėsi, kai nusipirkau V. Goš
tauto „MEŠKERIOJIMO SPORTAS“. Esą, 
ką gi, ponaiti, su knyga žuvis meškeriosi!

bėk, kilnusis žinianešį, kad nuskubėtum į 
Nagyvaredą už mane pirmiau, nes bus 
didelė negarbė, jei tu, žinianešis, kurio 
specialybė yra bėgimas, leisies nugalėti 
arkliui. Telaimina tave Dievas!

Palinkėjo ir nudulkėjo, kiek įkirsda
mas. Melchijoras, vos gyvas, tryliktąją 
dieną pasiekė Nagyvaredą ir iš burmistro 
gavo naują laišką, kuriame buvo para
šyta: „Po pirmadienio būna antradienis, 
bet metuose būna vienas Užgavėnių antra
dienis“. »

Žinianešis vėl greitai leidosi sostinės 
Budapešto linkui. Tačiau vos tiktai priėjo 
miesto vartus, sudrebėjo, sutirtėjo keliai, 
akyse pažaliavo, o ausyse kažin kas 
keistai ėmė zvimbti. Ir nebaigęs kelionės 
krito į dulkes. Atsitiko, kad jį pargabeno 
atgal į Nagyvaredo burmistro namus.

Tuose namuose sąžiningasis žmogus, 
drugio kratomas, pragulėjo net keletą sa
vaičių. Gydė jį, kaip beįmanė: žolelėmis, 
dūmais ir kitu kuo. Jeigu nelaimingasis 
neatsiskyrė su šiuo pasauliu, tai tik todėl, 
kad juo rūpinosi geroji panelė Agnė, pati 
gražioji burmistro duktė, kuri neapsako
mai gailėjosi vargšo nelaimingo kvailiu
ko. Ne vieną kartą jos švelnios ir šaltos 
rankos glostė jo degančią kaktą ir vaisių 
sultimis vilgė jo sukepusias lūpas.. .

Vos tiktai gerasis Melchijoras Vėlyva
sis pakilo, burmistras liepė keliauti į Bu
dapeštą. Ir vargšas tinginys vėl turėjo 
keliauti per visą karalystę. Kada jausda
vosi keliaudamas labai nuvargęs, galvo
davo apie švelnias rankytes ir įsivaizduo
davo, kad jos glosto jo sopančią galvą. 
Kai išgirsdavo dainuojant, jo mintys 
skraidė apie tas akis, kurios buvo tokios 
geros ir jam malonios. . . Iš tų akių jis su
prato, kad Agnė jį supranta.

Vienas Dievas težino, kiek kartų šitie 

Tačiau ir jie patys vėliau įsitikino, jog ši
tą knygą pravartu pasiskaityti. Ją, eida
mas meškerioti, nesineši, nes perskaičius 
galvoje ir taip užsiliks pakankamai žinių. 
Tačiau kalbamoje knygoje yra daugiausia 

' rašoma tik apie meškeriojimo sportą. Tuo 
tarpu apie žuvis — duodama žinių tik apie 
kai kurias rūšis. O skautas, tik kelias žuvis 
pažindamas, neturi pasitenkinti! Čia tau, 
broli, į pagalbą gali ateiti kita knyga. 
Būtent, inž. miškin. K. Sčesnulevičiaus 
„MŪSŲ GĖLŲJŲ VANDENŲ ŽUVYS“ — 
„Lietuvos gėlųjų vandenų žuvims pažinti 
vadovas“. Jo dėka kiekvienas ir neišma
nėlis būdamas gali išmokti skirti žuvų 
rūšis. Čia yra atitinkamai aprašytos mū
sų vandenų žuvų rūšys ir įdėtos jų api
būdinimo lentelės, kurių pagalba galima 
rasti kiekvienos nežinomos žuvies pava
dinimą.

Pirmoji knyga kaštuoja 2,50 Lt. Ji 
gaunama, be abejo, visuose knygynuose, 
nes yra šių metų „Sakalo“ leidinys.

Antrąją galima gauti, pasiuntus 1 lt 10 
et į „Medžiotojo“ administraciją (Kaunas, 
Parodos g. 9). Pastarosios knygos tiražas 
yra gana kuklus — 200 egz.

Be to, gal dar nedaugelis žino, jog nau
jai atgaivintame „MEDŽIOTOJO“ žurna
le yra žūklės kampelis. Šitame kampelyje 
(„Medžiotojo“ 1 Nr.) įdėti meškeriotojams 
įdomūs inž. miškin. K. Sčesnulevičiaus ra
šiniai apie slieką ir ūsorių ir apie balinius 
ir kilniuosius vėžius. Juos žuvautojams 
pravartu pasiskaityti.

Germantas.

linksmi ponai jį vertė keliauti iš Budapeš
to į Nagyvaredą! Tačiau vieną kartą bur
mistras turėjo baigti su savo juokais: na
muose buvo ligonis; susirgo jo duktė. At
sitiko, kad garsusis medikas, ponas Naf
talis, pareiškė, jog vienintelė priemonė ją 
išgelbėti: gauti Egipto gyvatės geluonį. 
Tačiau šito vaisto negalėjo gauti visoje 
karalystėje. Budapešte, aišku, gyveno dar 
mokytesnis daktaras, didysis Abramas, 
kuris, gal būt, turėjo nors truputį šito re- 
čiausio ir keisčiausio vaisto. Gal duotų, 
jeigu jo būtų paprašyta. Bet laikas! lai
kas! Neįmanoma greitai suvaikščioti iš 
vieno miesto į kitą.

Ir karaliaus žinianešis pasikėlė į bai
sią kelionę. Kitą rytą, su arkliu, pasiekė 
Tibiską, bet arklys krito. Nieko nelauk
damas šoko į upę ir, sukaupęs visas jėgas, 
perplaukė.

Kitą dieną burmistras išgirdo duslų 
balsą už lango:

— Štai vaistai!
Nustebę ir sumišę žmonės išbėgo pa

žiūrėti. Prie lango visas dulkėtas, įraudęs, 
mirštamai išvargęs stovėjo Melchijoras 
Vėlyvasis, pats didžiausias ir vertingiau
sias visų gadynių žinianešis.

Iš jo paėmė vaistus, o jis vargšas su
kniubo iš nuovargio palangėje. Po valan
dėlės, atsitokėjęs, jis paklausė:

— Kaip su panele?
— Geriau!
— Taigi aš ramiai galiu užmigti!
Tarė ir vėl, lyg negyvas, išsitiesė pa

langėje amžinajam miegui. Ir jis daugiau 
nebepakilo. Tik atėjo naktis su žvaigžde
lėmis, bet tų žvaigždelių jis daugiau ne
bematė.

Taip savo gyvenimą baigė garsusis ir 
garbingasis Melchijoras Ankstyvasis.

Vertė Viktoras Miliūnas.

• 371
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♦ ŽAIDIMAI ♦
ŽEMĖLAPINIS RIMAS.

Vieta: kambarys; žaidikų skaičius: 
2—4 berniukai; priemonės: žemėlapis; 
žaid. tikslas: dėmesio lavinimas.

Skiltininkas nubrėžia žemėlapyje tam 
tikrą liniją. Berniukams duodama dvi 
minutės laiko stebėti žemėlapį ir surašyti 
visas topografijos smulkmenas, kurias jie 
pastebėjo.

Kitas būdas: duodama 30 sekundžių 
stebėti žemėlapį, po to 1‘/ž minutės laiko 
nežiūrint surašyti viską iš atminties.

VOKŲ RIMAS.
Vieta: kambarys; žaidikų skaičius: 

viena ar kelios grupės; priemonės: kelio
lika vartotų vokų; žaid. tikslas: dėmesio 
lavinimas.

Žaidimo vadovas išdalija grupėms po 
tris vartotus, pašto antspauduotus, vo
kus. Po minutės vokais keičiamasi. Kiek
vienas vokas turi pereiti per visų skautų 
rankas.

Baigus apžiūrą, kiekvienas atskirai su
rašo kiekvieno voko ypatingas žymes ir 
kokias išvadas iš to galima padaryti (am
žius, lytis, amatas, siuntėjo gyvenama 
vieta, išsiuntimo data ir t. t.).

ŽYGIS SU AZIMUTU.
Žaidžia: kelios skautų skiltys. Žaidi

mas tinka: skautams, skautėms, jaun. 
skautams ir net skautams vyčiams. Žai
dimas pratina: eiti su kompasu turint 
kryptį, lavina orientavimąsi, pastabumą, 
vikrumą. Reikmenės: draugininkui vietos 
topografinis žemėlapis (1:25 000 ar 
1:100 000), kiekvienai skilčiai kompasas.

Žaidimo eiga. Nuo stovyklos ribų už 
2—5 km aiškioje vietoje pasislepia skau
tas. Skiltys su kompasais susirenka drau
gininko nurodytose vietose (viena nuo ki
tos per 400—600 m). Draugininkas ir ad
jutantas apeidami kiekvienai jų į tą pa
sislėpusį skautą duoda kompase kryptį — 
azimutą. Pvz., „Azimutas 45°. Yra pasi
slėpęs skautas Petras. Žaidimą laimės skil
tis, pirmoji suradusi jį. Vykdyk!“ Nusta
tytu laiku visi išvyksta ieškoti pasislėpu
sio skauto. Skiltys nežino, kokiame atstu
me jis yra pasislėpęs. Suradusi pasislėpu
sį skautą, skiltis neišduoda jo pasislėpi
mo vietos kitoms skiltims. Laimi — pir
moji suradusi. Prie kiekvienos skilties 
yra teisėjas.

Variantai:
1) suaugusieji ir naktį žaidžia;
2) parinkti vietovę su balomis, raistais 

ir nepereinamomis vietomis;
3) kiekviena skiltis turi po žemėlapį. 

Draugininko nurodytoje vietoje skiltims 
susirinkus, nustatytu laiku, paduodamas

/Dėdė rudenėlis
Vytės Nemunėlio žodžiai. y. Kuprio-Kuprevičiaus muzika.

V-'p&b uo - bvu , kiitvU la-pas kk-vcr-

2. Purto jis berželį,
Purto jis žilvitį, 
O pro jo kepurę \ 2 k 
Saulės nematyti )

3. Švilpia ir plevena 
Jo sparnai pavėjui,
Bet iš ten gėrybių l 2 k 
Ai, kiek išbyrėjo!.. į

• SKAUTŲ AIDO BENDRADARBIAI. 
Sk. Aido 15 —16 nr., be redakcijos narių 
ir skyrių vedėjų, bendradarbiavo: M. Gri
gonis, V. Kupry s-Kuprevičius, sktn. V. 
Kizlaitis, psktn. A. Laučienė, psktn. O. 
Saulaitienė, psktn. Ir. Fridmanaitė, stud. 
M. Alseikaitė, psktn. V. Jūras, psktn. J. 
Gimbutas, st. sk. G. Juškėnas, st. sk. V. 
Stasiškis, psktn. J. Sereiva, vyr. sklt. A. 
Umbrasas, vyr. sklt. C. Zaleskis, stud. A.

Grušnys, sklt. S. Martynaitytė, vyr. sklt. 
A. Urba, L. Vainikonis, K. P. Inčiūra, V. 
Balčiūnas, K. Vilsonas, Ed. Ingaunis, sklt. 
J. Mažrimas, J. Miežlaiškis, A. Rinkevi
čiūtė, K. Bytautas, J. Pranckūnas, E. Ro
mas, Leonai, S. Luote, K. Juknevičius ir 
kt.

Be to, buvo įdėta rašinių ir minčių: 
A. Smetonos, lordo R. Baden - Powellio, 
Putino, M. Kyberio, Gilcrafto ir kt.

žemėlapis ir pasakomas iki pasislėpusio 
skauto azimutas. Reikia greit orientuoti 
žemėlapį, įsibrėžti jame ėjimo kryptį ir 
išvykti.

Pastaba: Iš stovimo taško į kurį nors 
daiktą kompasu kryptis nusakoma kam
pais. Nuo rodyklės šiaurės galo iki kryp
ties į daiktą dešinėn — yra taip vadina
mas azimutas, o nuo rodyklės šiaurės galo 
iki krypties į daiktą kairėn — krypties 
kampas.

Vyr. skltn. Ant. Umbrasas.

4. Ėjom per miškelį 
Dzibu, dzibu, dzibu — 
Pilnos pintinėlės, 1 2 k 
Pilnos, pilnos grybų I

5. Ramta-drita šitą, 
Ramta-drita kitą — 
Pilnos pintinėlės 1 , u 
Riešutų prikrito!.. J

Žaidimas su kaklaryšiu.
1. Kiekvienas žaidikas turi kaklaryšį, 

skautas nugalėtas, jei priešui pasiseka abi 
kojas apsukti su kaklaryšiu.

2. Kaklaryšis užkištas už dešinės koji
nės (arba lengvai prikabintas prie ilgų 
kelnių). Priešai bando kits kitam ištrauk
ti kaklaryšius.

3. Žaidimą 2. galima žaisti ir vandeny
je. Tada kaklaryšį reikia užkišti už glau
džių (maud. kelnaičių) juosmens,

K-( B. „
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