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- - -  SKAUTU AIDAS - - -
LIETUVOS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ LAIKRAŠTIS 
-----  Oficialus Lietuvos Skautų Sąjungos organas. ------

Redaktorius vyr. sktn. Antanas Saulaitis. 
Leidėjas Lietuvos Skautų Sąjunga. 
Redakcijos ir administracijos adresas: KAUNAS, 
Nepriklausomybės aikštė 4. * Telefonas 2 65 34.

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

e Prenumeratos kaina metams: Lietuvoje: 
jaunesniesiems skautams-ėms — 2,75 Lt; skautams-ėms 
— 4 Lt; neskautams — 5 Lt. Užsienyje (išskyrus Latviją 
ir Estiją, kur taikomas vidaus tarifas): dvigubai. • 
Skelbimų kaina pagal susitarimą. • Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. • Užuojautos — 5 Lt, padėkos — 3 Lt; 
spausdinamos ten, kur redakcijai patogiau. • Rankraščius, 
piešinius, nuotraukas siųsti redakcijos vardu. Rankraščiai 
trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra; nesunaudoti 
nesaugomi; grąžinami, jei atsiunčiama tam reikalui pašto 
ženklų. • Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose.

@ Eina du sykiu per mėnesį: 10 ir 25 d. d. • 
1940 (XVIII) metai. Sausio mėn. 15 d. 1 (241) Nr.

T UŽUOJAUTOS

Mūsų buvusiai mylimai vadei, 
JULIJAI PLENTAITEI,

jos Mamytei mirus, gilią užuojautą reiškia 
Aktini jos laivo vadė ir sesės.

Mūsų brangiai sesei,
J. PLENTAITEI,

jos Mamytei mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
Alytaus skaučių tuntas.

Panevėžio Skautų Tunto Kun. Lindės Dobilo skautų 
vyčių būrelio nariui, vyč. sklt.

VYTAUTUI SLABŠINSKUI 
liūdesio valandoj, jo brangiam tėveliui mirus, giliausią 
užuojautą reiškia

Panevėžio Skautų Tunto
Dr. J. Basanavičiaus sk. vyč. būrelis.

CFICIAlINtS ŽINICSfr

IŠ BROLIJOS VADO ĮSAKYMŲ.

* 1940.1.4. Nr. 1 — § 1. Kauno Aušros skautų tunto 
tuntininko pavaduotojas sktn. Vytautas Kišonas, jam prašant, 
iš eitų pareigų atleistas ir už eitas pareigas pareikšta skautiška 
padėka.

§ 2. Kauno Aušros skautų tunto tuntininko pirmuoju pa
vaduotoju patvirtintas sktn. Mečys Rėklaitis ir antruoju — 
sktn. Vytautas Skrinskas.

* 1940.1.10. Nr. 2 — § 1. Kauno Pilies skautų tunto 
tuntininko pavaduotojas sktn. Jonas Butauskas, jam prašant, 
iš eitų pareigų atleistas ir už eitas pareigas pareikšta skautiška 
padėka.

§ 2. Kauno Pilies skautų tunto tuntininko pirmuoju pa
dėjėju patvirtintas mokytojas Vytautas Bičiūnas ir antruoju — 
psktn. Antanas Valaitis.

Panevėžio Skautų Tunto Kun. Lindės-Dobilo skau
tų vyčių būrelio nariui, vyčiui skiltininkui

VYTAUTUI SLABŠINSKUI,
jo mylimam tėveliui mirus, gilią užuojautą reiškia,

Panevėžio VIII Dariaus-Girėno dr-vės 
draugininkas, vadija ir skautai.

Buv. sk. v. Lindės-Dobilo būrelio vadą skltn.

VYTAUTĄ SLABŠINSKĄ,
skaudžiai liūdintį dėl gerojo tėvelio mirties, visu nuošir
dumu didžiai užjaučiame.

Panevėžio Tunto Vadija.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

S k k11< SKILTININKO VADOVĖLIS
TAVO PATARĖJAS

Kas laimėjo dabar ir kas laimės 1940. III. 15.
Skautų Aide redakcija buvo paskyrusi dvi specialias dova

nas tiems platintojams, kurie iki š. m. sausio mėn. 5 d. surinks 
daugiausia prenumeratų.

Pagal administracijai prisiųstas prenumeratas dovanos ati
teko šiems uoliesiems platintojams:

1) Korp. „Vytis“ (Kaunas) Lt 30,— (vienetui vadovauja 
psktn. J. Klimas),

2) II-jai „Mirgos“ skaučių dr-vei (Panevėžys) Lt 20,— 
(vienetui vadovauja skltn. M. Margytė).

Tai tik pradžia. Galutinai paaiškės uoliausieji skautiškos 
spaudos platintojai 1940.III.15, kai administracijai teks sutikrinti, 
kas laimėjo kitas dovanas. Pvz.: dviratį, šautuvą, kostiumui me
džiagą, laikrodį ir kt., kurių sąrašas paskelbtas Skautų Aide 
22 (238) nr. 475 puslapy.

Sesės skautės taip pat uoliai dalyvauja platinimo talkoje, 
už tai joms administracija paskyrė specialiai dovaną — tautiš
kam kostiumui medžiagą, kurią laimės uoliausioji platintoja.

Spaudos Administracija.
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LATVIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJOJE.
Šiems metams Latvijos skautų organizacijos vadovybė pa

rinko naujus darbo šūkius: „Darbe uolesni ir išlaidose taupesni!“, 
o vadovybei: „Vadai savo vietose!“

Organizacija šių metų balandžio 20 d. ruošia didžiulę daiktų 
loteriją, susidedančią iš 40.000 atskirų bilietų su 2.700 galimais 
laimėjimais. Jų vertė siekia 10.000 latų.

BUV. LENKIJOS SKAUTŲ VADOVYBĖ PRANCŪZIJOJE.
Buv. Lenkijos skautų organizacijos vadovybė savo buveinę 

šiuo metu yra perkėlusi į Prancūziją, kur ir tęsiamas darbas lig
šiolinio pirmininko vojevodos M. Grazinskio ir H. Kapiševskio 
vadovybėje.
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O, kad šie metai būtų taikos 
ir ramybės metai!..-

Kas buvo, tai mirė, negrįžta. 
Mes nukalsim sidabro ratus. 
Ir išeisim su dideliu ryžtu — 
Parsivešim Naujuosius Metus.

.1. M i š k i n i s.

šalta paskutinė mirštančiųjų metų 
diena. Danguje nesuskaitomos eibės 
žvaigždžių, tokių deimantinių ir spindin
čių. .Vakaras apglobęs parko alėjas. Aš 
einu alėjom, einu be tikslo, tą paskutinę 
metų naktį ir tik girdžiu, kaip gailestin
gai, lyg mirštančiojo balsas, girgžda snie
gas. Kažkur, rodos, už mylios suloja šuo, 
švilpteli vėjas ir vėl tylu. Girdžiu, bažnyt
kaimio bažnyčios varpinės laikrodis iš
muša dvyliktą valandą. Jau atėjo Nau
jieji Metai...

— 0, kad šie metai būtų taikos ir 
ramybės metai!.. — Aš pajuntu šiurpą 
ir šaltį. Skubiai grįžtu namo. Grįžęs na
mo, įdedu keletą gabalų malkų krosnin, 
įsiliepsnoja kaitri ugnelė ir užlieja vais- 

* kia šiluma kambarį.
Pasiremiu galvą prie skobnių ir mąs

tau. Aš mintimis persikeliu į siaubingus 
karo veiksmus. Aš keliauju tamsiomis 
Saaro giriomis ir Mozelio pakraščiais. 
Prie mano kojų banguoja kruvinomis 
bangomis Reinas. Aš slenku, lyg šešėlis, 
į Siegfriedo linijos požemius. Kaip jie 
sutiko Naujuosius Metus? Rodos, aš ma- . 
tau, kaip jaunas kareivis, žvilgterėjęs į 
rankinį laikrodį ir pamatęs paskutines 
žengiančių į amžinybę metų minutes, pa
galvoja:

— O, kad šie metai būtų taikos ir ra
mybės metai!..

Jis prisimena, kad pereitais metais 
sutiko Naujuosius Metus namie, jaukia
me šeimos židiny. O šiemet... patrankų 
vamzdžiai spiaudo ugnies bombas, ant 
miestų lyja bombų lietus ir apkasuose 
guli sušąlusių kareivių gretos.

Peržengiu kruvinąjį Reiną. Slenku į 
Maginot požemius. Jaunas karininkas 
gauna iš motinos laišką ir pravirksta... 
Pravirksta narsus, tėvynę mylįs karys... 
Jo motina mirties patale. Gal ir ji nu
žengs į amžinybę su senaisiais metais. 
Koks graudus atsisveikinimas motinos su 
sūnumi, kuris kaujasi dėl tėvynės švie
sesnio rytojaus fronte.

— Sudie, mano mylima mamyte, — 
šnabžda kario lūpos, o ten, virš išraiz
gytų vielų kliūčių, virš ilgų apkasų kren
ta kulipkų kruša.

IŠ PRAEITIES TAVO SŪNŪS

TE STIPRYBĘ SEMIA.

• — O, kad šie metai būtų taikos ir ra
mybės metai!..

Nakties 12 valandą išmuša^ Vilniaus 
bažnyčios varpinės laikrodis. Aš matau, 
sustoja Gedimino g-vėje du vilniečiai, pa
duoda rankas ir sako:

— Pirmieji laisvo gyvenimo metai, 
broli 1

— Ta laisvė mums bus amžina! — 
atsako antrasis.

Žmonės skuba senomis ir išraizgyto
mis Vilniaus gatvėmis į pamaldas. Jie 
visi suklaupia, o iš jų lūpų veržiasi lie
tuviškos giesmės. Žila senutė pravirksta 
ir sako:

— Aš atsimenu, taip mes sutikom 
Naujuosius Metus prieš 19 metų...

O vargonai taip garsiai gaudžia. Taip 
atėjo į mūsų Gedimino sostinę 1940 me
tai ...

— Taip! Kad šie metai būtų taikos 
ir ramybės metai!..

Skitu. J. Šimkevičius.

aaBiimiiJiBinmTZfe
® Uždaręs duris visoms klaidoms, už
darysi, jas ir teisybei. TAGORE.

• Girdėk daug ir -mažai kalbėk, nes 
liežuvis padaro daugiausia gero ir 
daugiausia blogo pasaulyje.

RALEIGH.

• Patyrimas nėra tai, kas žmogų iš
tinka. Patyrimas yra, ką žmogus da
ro, įvykių ištiktas. A. HUXLEY.

• Atmink seną priežodį: pyktis blo
gas patarėjas. B. SHAW.

• Galvok gerai! Geri darbai seks
gerąsias mintis. TENNYSON.

• Viena „šiandiena” verta dviejų
„rytoj”. B. FRANKLINAS.

• Sunkiausias dalykas gyvenime yra
pažinti save. THALES.

9 Aš dirbu pradėtąjį darbą taip išsi
juosęs, tartum tuo metu nebūtą nieko 
kito pasaulyje. Tai visų darbščių žmo
nių paslaptis. KINGSLEY.

• Draugystė stiprus priprastas dvie
jų žmonių palinkimas padaryti vienas 
antrą geresnį ir laimingesnį.

ADDISON.
• Yra tiktai vienas kelias dalyką tei
singai matyti, būtent, matyti jį visą.

RUSKIN.

• Būdas atsispindi ne tik veide ir pa
sireiškia ne tik elgesyje ir kalboje, bet 
jis taip pat spinduliuoja minčių at
mosfera. DRESSER.

• Gamta davė mums dvi ausis, bet 
tiktai vieną burną. DISRAELI.

• Turėk keturias vaiko ypatybes: 
kuklumą, pasitikėjimą, gailestį ir 
linksmumą.

• Kraukite malonių minčių kraičius.

• Žinome, kuo esame, bet nežinome, 
kuo galėtume būti.

• Pasitenkinimas vienas geriausių 
turtų.

• Būk tiesus pats sau, tuomet taip 
pat, kaip diena seka naktį, negalėsi 
būti netiesus kitiems.

n
• 3 •

Lietuvos TSH j
VALSTYBINĖ f
BIBLIOTEKA f
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PRISIKĖLIMO
Jis buvo garsus muzikas. Jo garbė 

skambėjo ir plito plačiai: pačioje tėvy
nėje ir už tėvynės sienų. Daugeliui jis 
buvo nepasiekiama svajonė, lyg kokia vi
liojanti ar neužkopiama Alpių viršukalnė, 
daugeliui gi pasididžiavimo ir neapykan
tos objektas.

Dar tik vakar jis koncertavo Bolonoj 
ir Italijos laikraščiai jam spausdino širdin
giausius sveikinimus ir panegyrikas, pu
blika kėlė didžiausias ovacijas ir aplodis
mentus, tūkstančiais plaukė sveikinimai ir 
gėlių buk etai. *

Net ir tada, kai jo garbė pasiekė di
džiausią laipsnį, jis nesidžiaugė ir nesi- 
didžiavo, nes jo sielą griaužė kažkoks kir
minas, jį kankino nesuprantamas neri
mastis. -

Jis išėjo ant savo namų balkono ir ti
kėjosi, kad svajinga naktis numaldys jo 
sielos skausmą. Deja, taip nebuvo — ne- 
rimstąs krūtinėje skausmas belaipsniškai 
darėsi vis didesnis ir didesnis.

Niekas negalėjo suprasti to didžiojo 
muziko sielos kovos, kurią jis tada išgy
veno. Jo garbė ir taip dievinamas menas 
aptemo prieš jo sielos priekaištus. Dabar 
jis pamatė, kad visas jo gyvenimas yra 
viena didelė kaltė, o menas — juoda 
kaukė, slepianti jo menkumą.

Ir tikrai dabar šis didysis muzikas, 
savo sąžinės kaltinimų ir aitrių sielos ko
vų akivaizdoje, buvo be galo mažas, silp
nas ir visai bejėgis.

Jau buvo vidurnaktis, ir tai ne pa
prastas, bet Kalėdų vidurnaktis.

Iš visų bažnyčių bokštų plaukė džiu
gus džiaugsmo varpų skambesys, kuris 
skelbė Kristaus užgimimą, vėl į pasaulį 
amžinosios laimės atėjimą. Jis buvo ne
apsakomai gilus ir reikšmingas. Jo aidas 
atsiliepė jauno muziko sieloje ir žadino 
joje meilę ir atgailą...

O, kad tai būtų galima, tačiau...
Pagaliau sugrįžo į kambarį, atsisėdo 

prie pianino ir tarėsi, kad muzikos gar
suose paskandins sielos skausmą, tačiau 
akordai skambėjo taip išmėtinėjančiai,

Nuotaikingos Rygos lietuvių skautės su savo bičiuliais ir rėmėjais

Rabindranatas Tagore.
Išvertė Juozas V. Rauba.

VARPAI
taip šiurpulingai, kaip niekuomet nebuvo 
dar skambėję...

Ar tai ir muzika, kuri jam aukščiau
sius ir švenčiausius išgyvenimus, patį Die
vą, religiją ir viską atstojo, jo nebenura- 
mino? Didysis muzikas pasijuto visai ne- 
besąs savo meno viešpats...

Jis pajuto savyje kažkokią nejaukią 
vienatvę, kuri jau tiek daug metų jį kan
kino. Dabar ji dar labiau augo ir bujojo 
ir apgaubė jį tamsiu nerimasties šešėliu.

O tie varpai, kurie miesto bokštuos 
gaudė ir skambėjo, gaudė taip pat ir jo 
sieloje ir norėjo ją kelti aukštyn ir 
aukštyn.

Jau daug kartų jis buvo girdėjęs tuos 
įspėjančiu ir šaukiančiu balsu skamban
čius varpus, tačiau visuomet jo siela lik
davo užsidariusi, šalta ir nepermaldau
jama.

Tačiau dabar, kai menas tyli, tas jų 
skambesys apsiautė jį migla ir šešėliais...

Vidurnaktis. Paslaptingais garsais gau
džia Milano bažnyčių varpai ir nuolat pa
sakoja jam apie jo jaunystės dienas. Prieš 
jo akis stojasi dabar Siena, kur jis už
augo, ir jos katedra, kurią jis visa savo 
jauna, dar vaikiška, siela buvo pamilęs. 
Ji jam buvo viena iš gražiausių Sienos 
bažnyčių. Čia jis, šitoje šv. Domininko 
bažnyčioje, nekartą parpuolęs ant kelių, 
iš savo kūdikiškos nekaltos širdelės siųs
davo Aukščiausiajam kilniausius maldos 
žodžius. Pagaliau jam iš ten teko išva
žiuoti mokslą tęsti į užsienio akademijas. 
Čia jo gyvenimas nuėjo kita kryptimi. 
Tikėjimo abejonių apsvaiginta jo siela bu
vo tuščia ir ieškojo susiraminimo mene, 
kuriame jo neradęs, išskėtęs rankas šau
kėsi pagalbos ir išganymo...

Paskutinieji varpo garsai taip gražiai 
ir aiškiai suaidėjo jo sieloj, ir jo akyse 
sužibėjo atgailos ašaros ...

Staiga susyk jis pašoko, apsivilko pal
tu ir išėjo į miestą. Nužingsniavo plačio
mis ir gražiai grįstomis Milano gatvėmis 
ir aikštelėmis.

Ne apie muziką jis dabar svajojo. Ne! 

Jis sprendė dabar savo sielos likimą. 
Taip, jo sieloje virė žūtbūtinė kova, kuri 
tęsėsi net keletą savaičių. Jo draugai ne
galėjo suprasti, dėl ko jis toks pasikeitęs, 
o laikraščiai rašė, kad jis dėl didelio ir 
sunkaus darbo esąs pavargęs ir sirginėjąs.

'Išvažiavęs, Romoje išbuvo daug mė
nesių. Čia lankė bažnyčias ir koplyčias, 
bibliotekas ir archyvus ir galvojo tiktai 
apie tai, kaip grąžinti ir kur surasti sielai 
ramybę. Sunki buvo toji kova, nes jau 
15 metų buvo prabėgę, kaię> jis vietoj 
Dievo garbino meną. Degli Angeli baž
nyčia buvo dabar jo nuolatinė maldos 
vieta. Čia jis dažnai ateidavo ir vakaro 
prieblandoje paskęsdavo maldoje. Iš ty
laus tabernakulio pats Išganytojas jam 
kalbėjo. Jis tiesė savo žaizdotas rankas ir 
kvietė į savo Taikos Namus, o didysis 
muzikas po ilgamečių abejonių ir atsiver
timo atsakinėjo Jėzui karšta, širdies meile.

Degli Angeli kartūzų vienuolynas 
džiaugėsi sulaukęs nario - atsivertėlio.

Kartūzų vienuolija didžiajam muzikui 
pasidarė tėvynė.

Po laimingai atlikto novicijato padarė 
įžadus. Baltuose kartūzų rūbuose jis klū
pojo prieš altorių ir siuntė karštą padė
kos maldą Viešpačiui už tai, kad parodė 
jam tikrąjį gyvenimo kelią. Tą savo at- * 
sivertimą jis laikė Dievo malonės ste
buklu. Griežta kartūzų regula draudė 
groti bet kuriuo instrumentu, bet tas jam 
buvo visai nesvarbu: kiekvieną rytą jis 
po iškilmingų mišių, per paskutiniąją 
Evangeliją, paleisdavo visus vargonų bal
sus ir siųsdavo Aukščiausiajam maldas 
žavinčiais muzikos garsais. Tai buvo Fra 
Filippo didžioji auka. Tas, kuris per me
ną save buvo sudievinęs, dabar visa tai 
paskyrė Dievo garbei. Ir daug, oi daug 
kartų jo rankos su tokiu pat pasisekimu, 
kaip kad anuomet Milane ar Neapoly, 
spaudė vargonų klaviatūrą ir jaudino baž
nyčioj besimeldžiančius žmones.

Dievas laimino ir įvertino Fra Filippo 
auką. Tam, kuris daug nusidėjo ir kuris 
dar labiau mylėjo, daug buvo ir atleista. 
Maldoje ir mąstymuose jis pasijusdavo 
ekstazėje ir savo sielos akimis matydavo 
tai, ko paprasto žmogaus akys nemato. 
Tokiais momentais nei laikas nei aplinka 
nebedarė jam jokios įtakos, nes jis klau
sydavosi dangaus angelų choro giesmių, 
kurių paslaptingi tonai taip jį sužavėdavo, 
kad jis jau nebesijausdavo gyvenąs šia
me pasaulyje. Tai galėjo girdėti tik Die
vo malonės padedamas.

Taip jis kartais vakarais medituodavo 
ištisas valandas, kol vidurnaktyje varpe
lio skambėjimas pakviesdavo kalbėti bre
vijoriaus maldų. Tuomet greit skubėdavo 
kartu su visais broliais į bažnyčią ir čia 
recituodavo psalmes ir lekcijas.

Didysis muzikas metė pasaulį, kad ga
lėtų pasiaukoti visiškai Dievo meilei. Pa
sauly labai mažai kas jo vardą beminėjo. 
Ir tie, kurie apie jį kalbėjo, jo nesuprato. 
Pamažu, laiptas po laipto, jis kopė nuolat 
aukštyn Dievo meilės ir tobulybės laip
tais ir pasidarė šventuoju kartūzų iš Degli 
Angeli.
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Kaip galėčiau parašyti užduotą ar pasirinktą temą greitai, 
lengvai ir gerai?

1) Tuojau pradėk! Temos pavadinimą parašyk ant ilgos po
pieriaus juostelės. Susigyvenk su tema. Mintis, kaip nors tą 
pačią dieną ar vėliau atėjusias į galvą, suglaustai pažymėk po
pieriuje. Tokiu būdu nesukdamas ypatingai galvos pasitieksi 
krūvą medžiagos.

2) Sutvarkyk mintis. Išrašyk iš popieriaus pažymėtas min
tis tinkama tvarka.

3) Po to rašyk. Papildyk mintis, aiškink, plėsk jas. Rašyk 
nestovinėdamas vietoje, nors vėliau ir teks perbraukti tą ar 
kitą sakinį, jei ne visai patiks. Gan svarbus dalykas yra pra
dėti ir įsivaryti į darbą. Pirmiausia klausk save: kaip galiu skai
tytojui temą padaryti malonią ir įdomią? Ar svarbus dalykas, 
kad būtų vertas rašyti? (Jei laisvai renkiesi temą, ne mokyk
loje užduotą). Kokiu būdu mokytojas galėjo išgalvoti šią temą? 
— Nesijausk esąs atstumiamas temos, nes tada stengsies kuo 
greičiau parašyti, ir darbas bus prastas.

Norėdami parodyti, kaip reikia galvoti, rašant įvairių rūšių 
temas ir kaip statyti planą, dedame lenteles.

TEMŲ LENTELĖS.

1. PASAKOJIMAS.

Įsidėmėk: Vaizduok paprastai. Laikykis įvykių eilės laiko 
atžvilgiu. Būk bešališkas stebėtojas. Rašyk taip, kaip yra įvykę. 
(Gi jei uždavinys yra paaiškinti ir papildyti, daryk be jokių 
perdėjimų, ypatingai susilaikydamas).

įžanga:
a) Kas, būtinai reikalinga dėstymui suprasti, yra buvę prieš 

įvykį? (Ne per plačiai atpasakojant).
b) Kokią bendrą mintį, kuri pasitvirtintų dėstyme, galima 

būtų išreikšti?
c) Kaip paaiškinti skaitytojui, kad pasakojamasis įvykis yra 

iš tikro svarbus? Kaip gali jį tuo tikslu tuojau sudominti?
d) Įžangos gali nebūti, jei paties pasakojimo neatidalomoje 

pradžioje ji bus savaime.

Dėstymas:
Kokie yra svarbiausi veikėjai ir kokie asmenys šiaip svar

būs pasakojimui?
Kokiu laiku įvyko dėstomas dalykas?
Kur prasideda veiksmas (vieta)?
Kokios išviršinės aplinkybės: 1. tolimesnės, 2. artimesnės 

yra sekančių įvykių, pasikeitimų priežastys?
' Kokios jėgos veikia, jų tikslas?
Kokios jėgos (išorinės ir vidujinės) verčia veikti asmenis, 

kokios priežastys juos skatina?
Ko siekiama tais veiksmais?
Kokios kliūtys trukdo, veikia priešingai arba nukreipia nuo 

tikslo?
Kokiomis priemonėmis ir jėgomis pasinaudoja veikėjas, siek

damas tikslą?
Ar pasiekia jis tikslą, ar jo priešininkas stipresnis?
Kas išskaido herojaus arba priešininko sutelktas jėgas?
Kokios to pasėkos?
Ar veikėjai siekia tikslo iš naujo?
Iš kurios pusės (herojaus ar jo priešininko)? Gal iš abiejų?
Ar veikėjai parodytomis pastangomis pasiekė tikslą? Ar 

įvyko, kas norėta?

Pabaiga:
a) Kokios pirmučiausios (ne tolimesnės) pasėkos kilo iš iki 

šiol pavaizduoto veiksmo? Kokią reikšmę turi įvykis panašių 
arba vienu metu įvykusių atsitikimų eilėje istorijoje, gamtoje, 
žmogaus gyvenime ir t. t.?

b) Ar tam tikras, pareikštas — gal būt, pradžioje — posa
kis pasitvirtina?

c) Kokie panašūs į temą arba priešingi reiškiniai yra įdo
mūs ir iškeltini?

d) Pabaiga, jei pasakojimas pats savaime užsibaigia, gali 
būti praleista.

2. a) APRAŠYMAS. 2. b) VAIZDAVIMAS.

Įsidėmėk:

Aprašydamas stebėk kuo 
tiksliau! Įsigilink į aprašo
mąjį dalyką. Viską nupiešk 
žodžiais, nenukrypdamas nuo 
tiesos. Surask tinkamą daik
tų parodymo eilę. Išsireiški
mai turi būti aiškūs, viena
prasmiški ir tiksliai atitinką. 
Norint patiekti tikrą aprašy
mą, reikia, visiškai nelei
džiant įsikišti savo asmeniui 
į dėstomą dalyką, taip rašyti, 
kad skaitytojas susidarytų vi
sai tikrovei atitinkantį vaizdą.

Vaizduodamas prie dalyko 
eik iš savo asmeninio taško, 
su savo paties šiltu domėji- 
musi. Aprašomą dalyką pa
rodyk ypatingai gražioje švie
soje, iškelk naudingas, sau 
patinkančias, puses. Gali tru
putį atleisti savo fantaziją, 
kad būtų sužadinta skaitytojo 
vaizduotė, kad jis imtų jausti 
kartu su tavimi; iškelk atski
rų dalių santykį tarp savęs, 
visame vaizde ir žmogaus 
gyvenime.

1. Būdas: Analizė — suskaidymas dalyko į su
dedamąsias dalis ir miklus bei tikslus jų išdėstymas.

2. Būdas: Sintezė — sustatymas. Einama nuo 
vienos smulkmenos prie kitos, tinkamoje vietoje pri
dedama sekanti, kol sustatomas vaizdas.

Kaip stebėti ir rasti sudėtines dalis ir jų žyminius?
a) Nagrinėjimas vietos atžvilgiu: kur, kas yra 

aplink, ką galima paskyti apie padėtį aplamai?
b) Nagrinėjimas laiko atžvilgiu: kada, koks 

dienos laikas, kokiame išsivystymo ar pasiruošimo laipsnyje yra 
dalykas? (Gimimas, darymasis; augimas; pumpurams sprogs
tant, žydint, bręstant; pasiruošęs, tinkamas; griuvimo stadija, 
pasenęs?).

c) S v a rbia us i os' sūdė t in ė s dalys (pvz,, šaknys 
— kamienas — šakos — lapai).

d) Santvarka: kas pirmauja, aiškiausiai krinta į akis? 
Kas yra nustelbta? Koks suskirstymas ir susiskirstymas?

Panašūs dalykai?
Įvairybės?
Įžanga: Kas ypatingai įdomu aprašomame dalyke? Kokiu 

ypatingu daikto ženklu, savybe galiu sudominti skaitytoją? 
Kokia žinoma mintis kalba apie dėstomą dalyką? (Pvz., posakis 
„Pamatyk Neapolį ir mirk“ aprašinėjant savo nuotykius tame 
mieste).

Dėstymas: Kaip atrodo dalykas? Kuo skiriasi nuo kitų pa
našių į jį arba tos pat rūšies? Jo kontūrai? Kokios jo smulkme
nos arba ypatybės? (Visa sėkmė priklauso nuo gero išdėstymo 
tų smulkmenų ir tinkamo jų pasirinkimo!).

Teisingai grupuoti. Pradėti ryškiausiu, įdomiausiu žyminiu. 
Laikytis natūralaus dalykų išplaukimo vieno iš kito. Vaizdai: 
prieky, apie daiktą, už jo.

Kam tinka daiktas? Kur jį vartoja? Kokiam tikslui? Kas 
padarė daiktą? Dėl ko padarė? Jo evoliucija (išsivystymo eiga) 
laiko, vietos atžvilgiais? Kas įvyksta su daiktu, pabaigus jį 
daryti? - -?

Prie kokios grupės galima priskirti dalyką (klasifikacija)? 
Santykis su panašiais ar nepanašiais daiktais? Už ką jis ge
resnis, pirmesnis ir priešingai?

Pabaiga: Kokie pamokymai, išvados, išplaukia iš aprašymo? 
(Pvz., Vilnius gražus, Baltijos jūra turtinga gintarais).

(Vaizduojant, pabaiga: Ką aš manau apie tą dalyką?)

3. KARAKTERIZAVIMAS.
(Asmenybių aprašymas).

Įsidėmėk: karakteristika yra tikslus kokio nors asmens pa
vaizdavimas. Karakteris yra žmogaus įpročiai ir polinkiai, su
sidarę dėl jo religijos, tautos, auklėjimo, gyvenimo patyrimo bei 
paveldėtų būdo savybių, kurie žmogaus mąstymą bei veikimą 
nukreipia pastovia linkme. Vadinasi, reikia ištyrinėti tie po
linkiai, pilnai parodyti aprašomoje karakterio geros ir blogos 
ypatybės ir čia pat įrodyti jas to asmens darbais, kalbomis. 
Pilną dvasinį asmens vaizdą susidarysi tik tada, jei būsi apie 
jį daug skaitęs ir galvojęs. Todėl laiku pradėti. Vis stengtis 
atrasti jo veiksmų skatinamąją jėgą.
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įžanga: Ką reikia trumpai pasakyti apie asmenybės reikš
mę aplamai? Kaip vykusiu būdu išaiškinti skaitytojui to asmens 
reikšmę? (Praeičiai arba dabarčiai?) Koks ypatingas, visiems ži
nomas, karakterio bruožas gali būti jau pradžioje parodytas: 
pagirtas arba papeiktas?

Dėstymas: Koks buvo asmuo iš prigimties? (Tėvai, kilmė, 
auklėjimas, gabumai, išsivystymas jaunystėje, mokslas, jo laiko 
dvasia, gyvenimo būdas?). Koks dėl įvairių priežasčių jis pasi
darė? Ypatingi pergyvenimai, patyrimai, įspūdžiai, ligos, mirtis, 
pasisekimai ir nepasisekimai?

Kokiomis aplinkybėmis, poelgiais, kalbomis pasirodo tam 
tikri jo karakterio bruožai? Ar jie pastovūs? Ar keičiasi? Dėl 
ko? Nusistatymas?

Asmens nuopelnai žmonijai, tautai? O gal prasikaltimai? 
Tėvynėje ir svetur? Įvairiose darbo srityse? Įvairiose tarny
bose? Koks buvo privačiame gyvenime? Artimųjų ratelyje? 
Bendras įspūdis, kurį sukeldavo jis kitiems? Fizinės ypatybės? 
Veidas?

Kokios dorovinės vertės yra asmuo? Daugumos nuomonė? 
Žymiųjų bendralaikių arba dabarties žymiųjų žmonai nuomonė? 
Ar tos nuomonės ne šališkos?

Pabaiga: Bendras asmens įvertinimas. Ar verta jį imti pa
vyzdžiu? Sulyginimas svarbiausiųjų bruožų su kitu žymiu as
meniu? Panašumas — skirtumas? Pačiai užbaigai gali būti pa
reikšta nauja nuomonė apie asmenį arba klaidinga — atremta.

4. KAIP ELGTIS SU PATARLĖMIS, POSAKIAIS IR 
SĄVOKOMIS.

Dorovinius, pamokančius ir žinomus posakius galima nagri
nėti bendrąja ir tiksliąja forma.

I. BENDROJI FORMA.
Įsidėmėk: Apdirbdamas patarles, posakius ir pan. temas, ku

rios skelbia visiems žinomą moralinę teisybę, vesk prie įrodymo, 
kad tas yra neabejotina teisybė.

Įžanga: Svarba? Ar verta nagrinėti temą? Kaip suįdominti 
skaitytoją?

Dėstymas:
1. Žodinis aiškinimas: Ką reiškia posakis, nagri

nėjant pažodžiui?
2. Prasminis aiškinimas: Kas turėta galvoje?
(Toliau eina trijų rūšių įrodymai).
3. Patyrimas: Ką sako man tokiu atveju mano paties ar 

kitų žmonių patyrimas? Ką galime spręsti iš vieno įvykio apie 
daugelį, iš dalies apie visus? Taigi bendras sprendimas? (Ste
bėjimai, bandymai?). Trumpai: patyrimas moko, kad yra taip, 
ir viskas.

4. Protas: Kodėl taip? Ar protingas žmogus gali abejoti 
tos ar panašios tiesos plačiąja prasme (tinkančia visiems vienos 
rūšies įvykiams)? Kas seka iš bendro patvirtinimo šio posakio 
mano išdėstytam įvykiui? Protas sako taip pat: taip yra, ir 
viskas.

5. Autoritetas: Kokiu žymaus mokslininko, menininko ar
ba valstybės vyro posakiu, panašiu ar sakančiu visai tą pat, ga
lima remtis? Ar patarlė ne tautos balsas (Vox populi — vox 
Dei). Taigi ir autoritetai patvirtina: yra taip, o ne kitaip!

Pc to bendro, tikslaus įrodymo galima pridėti ir savo asme
ninę nuomonę, tik atsargiai!

a) Kokius pavyzdžius iš savo paties patyrimo galiu pa
tiekti?

b) Kokias išvadas esu padaręs?
c) Ką pastebėjau kituose žmonėse sąryšyje su tema?
Pabaiga: Kaip sutraukti įrodymus trumpai ir įtikinančiai? 

Kokią praktišką reikšmę turi įrodymas? Kaip galiu patraukti 
skaitytoją į tiesos pusę? Kaip mikliai įkalbėti jam kilniai elgtis? 
(Tas praktiškai daroma vartojant formą „mes“). Nuoširdumo!

II. TIKSLIOJI FORMA.
Įsidėmėk: Stengiantis ką tiksliai ir siaurai aprašyti, yra daug 

mažiau pavojų padaryti klaidų, nei tą patį nagrinėjant plačiai, 
apibendrinant. Jau senovės graikų mokiniai, rašydami temas, 
naudojosi labai praktišku klausimų metodu, puikiai gyvuojan
čiu ir šiais laikais. Tą metodą graikai vadino „C h r i e“, t. y. 
darbo nurodymas. Jis susideda iš sekančių, maždaug, klausimų:

Įžanga:
KAS? Kas sukūrė žinomąjį posakį? Iš ko kilęs? Jei kū

rėjas nežinomas, reikia tuojau papasakoti žodžio arba posakio 
svarbą.

Dėstymas: .
APIE KĄ? Apie ką sakoma? Tiksliai pakartok patarlę. 

1. Tikslus žodžių aiškinimas; 2. Tikslus prasmės aiškinimas (žiūr. 
aukščiau, apie „Bendrąją formą“). Koks yra skelbiamos minties 
branduolys, išaiškinus prasmę?

KODĖL? Proto įrodymas! (žiūr. „Bendroji forma“).
KODĖL NE? Įrodyk priešingo posakio (pvz., nesėjęs — ne

plausi; nesėjęs — piausi) neteisingumą.
a) Ar priešingybė (tikslus priešingai perdirbtas posakis ir 

priešingas proto įrodymas — rcductio ad absurdam) nebus aiš
kiau, įrodant posakio teisingumą? Aišku, galima tik tada, jei 
patarlė nėra klaidinga.

b) Ką paprastai prikiša priešingai nusistatę ir paviršutiniš
kai žiūrį? Kaip jiems atsikirsti?

c) Kokie paplitę prieštaraujantieji įsitikinimai? Atsakymas 
į juos?

PALYGINIMAI? Panašūs įvykiai. Kaip aš suprantu posa
kio teisingumą: panašumas ir palyginimas gamtoje ir žmogaus 
gyvenime? Patyrimo įrodymas? (žiūr. „Bendroji forma“). Pa
lyginimai su istoriniais asmenimis, panašiais atsitikimais gyvu
lių, augalų pasaulyje, kosmose, kitose pasaulio dalyse, kituose 
istorijos laikotarpiuose, kitose tautose su ypatingais papročiais 
ir politine santvarka.

PAVYZDŽIAI? Pavyzdžiai iš tautosakos (padavimų), isto
rijos, poezijos, žmogaus gyvenimo, gamtos?

PATVIRTINIMAI IR LIUDIJIMAI? Autoriteto įrodymas? 
(žiūr. „Bendr. f.“). Kokie žymūs žmonės daugiau patvirtina ši
tą tiesą?

Kokios citatos iš poetų kūrinių, kokie papročiai, tradicijos, 
patarlės, posakiai liudija to sakinio teisybę?

Pabaiga: Kaip sutraukti įrodymus trumpai ir įtikinamai? 
Kokią praktišką reikšmę turi įrodymas? Kaip galiu keliais žo
džiais sužavėti skaitytoją ta tiesa? Kaip vykusiai įkalbėsiu jį 
kilniai elgtis? (Praktiškai geriausia vartoti formą „mes“). Nuo
širdumo!

'i*
* *

Kaip žinome, literatūros teorija skiria tris žanrus: pasa
kojimas (dalykas nagrinėjamas laiko atžvilgiu), aprašy
mas (nagrinėjimas vietos atžvilgiu) ir protavimas (iš ke
lių tiesų išvedama viena tiesa arba tiesa paremiama kitomis). 
Prieš rašydamas temą, pirmiausiai nuspręsk, kokios rūšies bus 
tavo rašinys, ir po to temų lentelėje skaityk klausimus. Čia pa
sielgta kiek kitaip: nuo aprašymo atskirta vaizdavimas, pridėtas 
atskiras skyrelis „Karakteristika“ ir, taikantis prie sąlygų, pro
tavimų bendrąja prasme vietoje duota patarlių nagrinėjimas.

Kaip naudotis tomis lentelėmis? Surašęs mintis į popieriaus 
lapą, kaip aukščiau minėta, perskaityk iš lentelės atitinkamą 
skyrelį ir sustatyk planą; paskum, palengva nagrinėdamas duo
tus klausimus, atsakinėk į tuos, kurie tavo atvejui tinka. Į visus 
atsakyti nereikalinga. Kiti klausimai ten parašyti tik kad temą 
rašantysis pagalvotų apie ką nors, kiti — reikalingi atsako. Kur 
atskira plano dalis suskirstyta punktais a, b..., ten pasirink tą 
punktą, kuris tau geriausiai patiks, ir rašyk pagal jį. Ten, va
dinasi, parodyta, kad galima rašyti, kaip aiškinama raidėje a, 
arba kaip b, arba kaip c, bet ne pagal visus aiškinimus iš karto.

Trumpai tariant, iš duotų temų lentelėje klausimų ir nuro
dymų reikia imti tuos, kurie tinka tavo temai.

Pagaliau, šios taisyklės tinka ne vien tik mokykloje ar gim
nazijoje užduotoms temoms rašyti. Ir laikraščiui aprašydamas 
įspūdžius, keliones, iškeldamas naujas mintis, turi prisilaikyti 
tam tikros logiškos tvarkos, kuri čia yra nurodyta.

PO TO — DAILINTI!
Taigi iš pradžių rašyk nesirūpindamas, kaip moki. Bandyk, 

kiek gali, vaizduoti įtikinančiai ir kritingai, stenkis savo vaiz
dais pagauti skaitytoją. Padaręs juodraštį, t. y. pirmus apmatus, 
truputį imk dailinti išsireiškimus; praktiškai daroma taip: skai
tyk savo straipsnį balsu, ir jei nepatinka kuri nors vieta (ne
gražiai skamba, nesiriša su kitais sakiniais), pagalvok, ar ne
būtų galima geriau pasakyti. Tokiu būdu išvengsi tų pačių žo
džių bei minčių pasikartojimo ir netinkamo žodžių sutvarkymo 
sakinyje. Daugeliui mokinių bjauriausias dalykas yra sugalvoti 
įžangą ir pabaigą, tačiau nieko nepadarysi. Kartais gi ir nerei
kės „klijuoti“ specialios įžangos ar pabaigos, jei iš dėstymo jie 
savaime išplauks. Kaip ten bebūtų, bet įžangos niekad nereikia 
pradėti nuo Adomo ir Ievos. Įžanga juk yra įvadas į tavo temą,
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SKAUTAI TĖVYNĖS TARNYBOJE.
Vienas anglų skautų vadas rašo: — 

Rugpiūčio mėn. iš Šveicarijos grįžau na
mo. Šveicarija, nors ir būdama neutrali 
valstybė, saugumo sumetimais buvo pa
skelbusi visuotinę valstiečių mobilizaciją. 
Pastebėjau išlipintus pranešimus, kad ir 
Šveicarijos skautų organizacija yra mobi
lizuota pagalbinei tarnybai. Skautai suti
ko kiekvieną traukinį ir palydėjo atvy
kusius rezervistus į jų susirinkimų vietas 
bei kareivines. Jie, savaime suprantama, 
atliko taip pat ir ryšininkų pareigas. Se
kančią dieną, važiuodamas per Prancūzi
ją, visose didesnėse stotyse mačiau, kad 
ir prancūzų skautai atliko tas pačias Tė
vynės tarnybos pareigas.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS AFRIKOJE.
Skautai atliko didelį Tėvynės tarny

bos darbą po žemės drebėjimo Akroje, 
kuris įvyko praeitą vasarą Aukso pakran
tėje. Nors nuo žemės drebėjimo buvo 
daug sužeistų ir be pastogės pasilikusių 
pačių skautų, jie tačiau tuojau stojo prie 
darbo. Skautai tvarkė judėjimą gatvėse 
ir šiaip ėjo įvairias pareigas. Visas savo 
palapines skautai perleido nukentėju- 
siems, o patys statydinosi sau lapines ir 
kt. pastoges. Įstaigos skautų atliktais 

Tėvynės tarnybos darbais buvo sužavė
tos ir jiems įteikė atskirus padėkos bei 
pagyrimo raštus.

Panašiai skautai pasielgė ir ČILĖJE, 
kur taip pat buvo įvykęs didelis žemės 
drebėjimas. Nukentėjusių nuo žemės dre
bėjimo apylinkių skautų vienetai, nepai
sydami didžiulių pavojų, gelbėjo sužeis
tuosius, šalino griuvėsius, dalino maistą 
ir drabužius. Buvo sudarytas atskiras 
skautų vadų ir vyčių būrys, kurio paski
ri nariai ėjo ryšininkų pareigas vidaus rei
kalų ministerijoje, kariuomenės štabe ir 
Santjago savivaldybėje.

Jaunos skautelės laukuose renka žoleles Raudonojo Kryžiaus reikalams.

ANGLIJOS SKAUTAI VISUOMET DĖVI 
SKAUTIŠKĄ UNIFORMĄ.

Anglijos skautai turėdavo paprotį 
skautišką uniformą užsivilkti tik skau
tiškų užsiėmimų metu. Kilus karui, kada 
skautai, atlikdami Tėvynės tarnybą, daž
nai susiduria su publika, B.-P. vietinin
kas lordas Someris anglų skautus pakvie
tė skautišką uniformą dėvėti visur ir vi
suomet, kada tai tik yra įmanoma. Jis 
sako: — Žmonės dažnai ieško skautų pa
galbos, tegu jie tad skautus greičiau ir 
susiranda. Aš pats kartais nepažįstamam 
mieste dairausi ar kur nepamatysiu ko
kio skauto, kurs galėtų nurodyti artimiau
sią pašto agentūrą arba kitą įstaigą. Ir 
kaip tyčia, retai kada tepamatydavau ar 
sutikdavau.

Pats lordas Someris rodo kitiems pa
vyzdi ir su trumpomis skauto kelnaitė
mis atvyksta net ir į aukštųjų rūmų po
sėdžius.

o ne Į visą literatūrą! Vaizdavimas dėstyme, tarp kitko — tas 
priklausys nuo temos pavadinimo —, turi būti arba visai objek
tyvus, lyg bešališko stebėtojo, arba lyg pats kūnu ir siela būtum 
susijęs su aprašomu dalyku. Savo paties nuomonę išreikšk tik 
jei užduota ką paaiškinti, nuspręsti ar papildyti.

Kai tokiu būdu būsi baigęs temą, balsiai perskaitęs, jei iš
kęsi, naktį dar palaikęs ant stalo, kitą dieną dar palengva per
skaityk ir vėl taisyk, jei kas nepatiko. Gali pakviesti draugą ir 
klausti jo nuomonės, atkreipdamas dėmesį į jo pastabas. Pir
moje eilėje venk svetimžodžių, barbarizmų ir šokinėjimų iš vie
no stiliaus į kitą. Tik tada perrašyk švariai. Atmink, kad iš
orinė išvaizda darbo, švariai parašyto ir vaizdžiai sutvarkyto, 
kur užrašai pabraukti, vienodai užleisti laukai, mokytojui daro 
gerą įspūdį. Įsivaizduok, kad pats esi mokytojas ir turi patik
rinti 30—40 temų. Tarp keliolikos prastai ir skubotai prirašytų 
lapų staiga atverti švarius, parašytus su išoriniu kruopštu
mu. Tu tuojau linksmiau nusiteiki ir nesąmoningai linksti tą 
darbą geriau įvertinti, nei biauriai parašytą, ar ne? Taigi jau 
čia paaiškėja taip reikšmingo „gero įspūdžio“ svarba gyvenime. 
Atiduodant sąsiuvinius, mandagiai paprašyk mokytojo, kad pa
skaitytų geriausią darbą, nes geras pavyzdys yra puikus pamo
kymas.

STATYK TEISINGAI ŽENKLUS!

Jei ne visai tvarkoje pas tave su skyrybos ženklais, tą kliūtį 
nugalėti galima, tik reikia kartą tvirtai pasiryžti nusukti galvas 
visiems kabliukams ir panašiems. Perstudijuok pagrindinai sin
taksės dalį apie skyrybą, paimk laikraštį arba knygą ir „slebi- 
zavok“ ženklus. Prie kiekvieno nesuprantamo skyrybos ženklo 
sustok ir išsiaiškink, kodėl jis čia yra, kodėl ten nėra. Mat, ži
nias reikia kartoti tol, kol susigyvensi su visais ženklais ir juos 
dėsi teisingai „iš atminties“. Pagaliau, atmink: nereikia rašyti 
be galo ilgų sakinių. Savo rašiniuose statyk daugiau taškų.

* *
Tikimės, kad šis straipsnelis padės kai kuriems geriau para

šyti klasėje duotą darbą. Mums būtų labai malonu apie tą iš
girsti iš tų, kurie pasinaudos čia paskelbtais nurodymais; laukia
me pranešimų apie pasisekimą! J. Kablys.

■ z

Teisybei nugalėjus, sutruko 19 metų vergovės retežiai.

Mūsų pareiga visomis išgalėmis padėti išlaisvintiems bro
liams ir sesėms.
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1.
Tuose namuose, kuriuose gyveno 

Okas, Bergstromas buvo sargas; jis bu
vo baisus namų sargas.

Jis buvo pasibaisėtinai didelis.
Ir jis turėjo ilgą, geltoną barzdą, pik

tas akis ir ponią, nors jis nebuvo vedęs.
Kodėl jis buvo toks baisus, turėdamas 

ponią ir būdamas nevedęs, Okas neži
nojo ... O taip buvo ...

Jis buvo taip pat labai pavojingas.
Vieną kartą miestelio valdybos galva 

Altinas nubaudė Bergstromą penkių kro
nų pabauda už tai, kad jis nenuvalė nuo 
gatvės sniego. Ir ištisas tris naktis Bergs
tromas tykojęs ir stovėjęs prie miestelio 
valdybos pirmininko Altino durų, norėda
mas jį nužudyti. Tačiau jis jo nepa- 
gavo ...

.Jis gyveno rūsyje. Kiek kartų jis tik 
išeidavo iš savo juodos kiaurymės ir pa
matydavo šviesią dieną, tiek kartų mirk
čiojo ąkimis ir kvailai raukėsi.

Jis turėjo septynis vaikus, ir jie visi 
buvo raudonnosiai. O pats jauniausias 
vadinosi mažasis Jonkė.

Vieną dieną, kai mažasis Jonkė ėjo 
per aikštę prieš didįjį namą ir nešė pin
tinėlę, Okas ir Palis Altinas sėdėjo smė
lyje ir statė geležinkelį.

— Kur tu nori eiti, mažasai Jonke?
— paklausė Palis.

— Į aludę.
• — O ką ten darysi?

— Turiu Bergstromui alaus parneš
ti, — atsakė mažasis'Jonkė.

■— Girdi, Okai? — sušuko Palis. ■— 
Jis savo tėvą Bergstromu vadina.

— O ar jis ne taip vadinasi? — pa
klausė Okas.

— Esi kvailas! — atsakė Palis.
Tačiau mažajam Jonkei atidarius so

do vartelius, Palis pasiūlė:
— Eikš, eisime su juo drauge.
— Kam? — paklausė Okas.
— Todėl, kad žinau šį tą linksmo, ■— 

atsakė Palis.
Juodu atsistojo ir šoko pro sodo var

telius.
— Dabar tu turėsi draugų, mažasis 

Jonke, — tarė Palis.
— Gerai, — atsakė mažasis Jonkė.
— Bet tu neturi kepurės, — pasakė 

Palis. — Tu privalai turėti kepurę, kai su 
mumis eini! .

Ir tai sakydamas, ant mažojo Jonkės 
galvos užmovė pintinėlę.

Mažasis Jonkė nieko nesakė, nes jis 
buvo pripratęs, kad su juo taip elgtųsi.

Palis paėmė jį už dešinės rankos, o 
Okas už kairės, ir trys žmogučiai, kurių 
mažiausias vietoj kepurės mūvėjo pinti
nę, patraukė išilgai gatvės.

Buvo šviesus ir šaltas spalių mėnesio 
vakaras su besileidžiančia saule.

2. - ■ 7
•Trys maži žmogiukai pasuko į skers

gatvį, ir netrukus stovėjo jau prieš lau
kus, neš miestas buvo nedidutis.

Gatvė baigėsi jau laukais besitęsian
čiu • vieškeliu; o dešinėje dar buvo tikra 
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■ gatvė, nors tik iš vienos pusės teturėjo 
namus.

— Bergstromas sakė, kad čia aš tu
riu eiti, — pasakė mažasis Jonkė, ir pa
rodė į vienpusę gatvę.

— Ar tu pasiūtai? — atsakė Palis.
— Taip tu niekados nenueisi į alinę.

— Nenueis? — nustebęs paklausė 
Okas.

Palis uždėjo smilių pirštą ant nosies 
ir mirktelėjo Okui; tai buvo ženklas, kad 
Okas nesudarkytų juoko.

— Juk tu gali suprasti, kad jis čia 
negali eiti, — tarė Palis. — Jeigu jis 
tiesiu keliu nori nueiti...

Mažasis Jonkė svyravo.
— Taip, bet Bergstromas buvo sa

kęs ... — tepasakė.
— Tu blogai nugirdai! — atsakė 

Palis.
Okas, nustebęs, žiūrėjo į Palį. Jis 

dar niekad nebuvo girdėjęs taip i akis 
meluojant.

Ir vieną akimirką jau buvo sugalvo
jęs, kad jam reikėtų viską mažajam Jon
kei pasakyti.

Tačiau jis bijojo, kad už tai jį Palis 
paniekinsiąs.

Už tat jis ir tylėjo. '
Nebuvo sunku mažąjį Jonkę suklai

dinti, nes jis dar sunkiai galvojo ir buvo 
tik ketvėrių metų.

— Ar eisite drauge su manim? — jis 
paklausė.

— Ne, mes negalime toliau eiti, — 
atsakė Palis. O tu bėk tiesiog! Tiesiog 
ir tiesiog!

Mažasis Jonkė atsiduso, nes priešais 
jį buvo neaprėpiami laukai. Ir paskui jis 
nuėjo.

Okas ir Palis dar stovėjo valandėlę ir 
žiūrėjo, kaip mažasis Jonkė * nežinosi 
grumbluotu keliu, vis dar mūvėdamas 
pintinę ant galvos. Ir jie matė, kaip 
šešėliai tolydžio ilgo marguose ir bango
tuose laukuose. Ir jie jautė, kaip atėjo 
vakaras.

Tačiau nematydami jau mažojo Jon
kės, apsisuko jie ir tuo pačiu keliu pasi
leido namo, kuriuo ir buvo atėję ... O 
juokėsi garsiai, net per garsiai.

Juodu juokėsi daugiau, negu papras
tai. Jie, lyg pamišę, įspruko į sodą pro 
vartelius ir krito ant žemės, ir juokėsi, 
o Okas visų labiausiai.

Tačiau, kai jau negalėjo daugiau juok
tis, jis mirimo ir buvo rimtas.

3.
Ir jis vis rimtėjo ir rimtėjo, juo la

biau artėjo naktis, ir kai jau jis gulėjo 
lovoje ir turėjo migti, nė minutės nega
vo ramybės.

Nenoromis jis galvojo, kad dabar ma
žasis Jonkė jau turėjo būti sugrįžęs, ta
čiau, aišku, nebuvo parnešęs alaus. Su
prantama, jis pasakė Bergstromui. kaip 
ir kas jį buvo suklaidinę.

Okui per nugarą nuėjo šaltas virpu
lys, pagalvojus apie rytojaus dieną.

Aja, jo sesutė, savo lovoje lengvai 
alsavo ir miegojo, o pro miegamojo kam
bario duris čionai sprūdo siaura šviesos 
juosta.

Jis girdėjo, kaip laikrodis pradėjo 
mušti. Tai buvo valgomojo kambario 
laikrodis, ir jis išmušė ilgą valandų eilę.

Jis matė, kad ir mama jau rengiasi 
miegoti.

Nieko nepadėjo, nors jis taip akis su
spaudė, kad suskaudo.

Jis vis tiek negalėjo miegoti.
Staiga jis išgirdo miegamajame bal

sus, nes buvo sugrįžęs tėvas.
— Atleisk, kad taip vėlai sugrįžau,

— pasakė jis Oko motinai: — gatvėje 
sutikau Bergstromą, ir jis buvo labai su
sijaudinęs.

— Kas atsitiko? — paklausė motina.
— Vėl kas susirgo?

— Ne, bet mažasis Jonkė dingo. Jis 
jo išieškojo po visą miestą, tačiau tai 
nieko nepadėjo. Visų žmonių jis išklau
sinėjo, kuriuos jis sutiko, ar nėra matę 
jo mažo vaiko su didele pintine.

— O ar jis kreipėsi į policiją?
— Nesikreipė, nes nenori turėti bet 

kokį reikalą su policija. Tu žinai, kas 
jis per vienas. Dėl to aš jam pažadėjau 
eiti drauge su juo ir padėti surasti.

Okas iš baimės šalo. Mažasis Jonkė 
nebuvo sugrįžęs. Gal jis vilkams į nas
rus pakliuvo? Taip atsitinka beveik su 
visais vaikais, kurie tiktai paklysta.

Staiga per galvą tvykstelėjo mintis: 
jeigu taip atsitiktų, mažasis Jonkė nega
lėtų papasakoti, kas kaltas, ir Okas bū
tų išgelbėtas.

Tai buvo pikta mintis.
Ir nors Okas darė visa, ką galėjo, 

kad tik nuvytų mintis, bet jos vis ir vis 
sugrįždavo.

Paskui staiga gerklėje pasidarė šilta 
nuo karštų ašarų, nes jis įsivaizdavo ma
žojo Jonkės likimą.

Buvo stebuklinga.
Ir Okas labai gerai žinojo, kad viena 

jam telieka padaryti: šokti į miegamąjį 
kambarį ir pasakyti viską savo tėvui.

Nieko kito jis negalėjo daryti, tai bu
vo suprantama ir aišku.

Bet jis taip nepadarė.
Už tat jis gulėjo visai tylus. Ir nors 

girdėjo, kaip tėvas atsisveikino ir išėjo, 
Okas nė neprasižiojo. Jis žinojo, kaip 
turi būti nuvargęs tėvas, atėjus vakarui. 
Ir vis dėlto jis leido tėvui išeiti ir vidur 
juodos nakties pagelbėti ieškoti mažojo 
Jonkės. Jis įsikando į antklodę, kad tik 
nepradėti} kukčioti. Iš ryto jam visas 
pasaulis atrodė toks šviesus ir ramus, o 
dabar pasikeitė. Okas pasidarė pikčiur
na. Jis galvojo apie mažąjį Jonkę. Kai 
jis sumerkdavo akis, matydavo grumb- 
luotą vieškelį, o ant jo gulėjo išbarstyti 
kaulai. Tai buvo mažojo Jonkės kaulai. 
Ir jis matė tamsų šešėlį, slystantį per tuš
čius laukus ir pradingstantį. Tai buvo 
vilko šešėlis.
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4.
Valgomojo kambario laikrodis daug 

kartų buvo išmušęs, kai pagaliau sugrį
žo Oko tėvas.

— Suradote? — paklausė motina.
— Taip, — atsakė Oko tėvas.
Okas vis dar budėjo. Keletą kartų 

jis buvo snustelėjęs, bet tik kelioms 
trumpoms minutėms. Tai buvo neramus 
miegas.

Taigi mažasis Jonkė buvo išgelbėtas. 
Tai buvo tas, apie ką Okas nieko nega
lėjo pasakyti.

— Iš pradžių mes išieškojome visus 
kiemus ir skersgatvius, — prabilo Oko 
tėvas, — bet paskui man atėjo į galvą 
mintis, kad, gal būt, jis bus išėjęs į lau
kus. Ir buvo teisybė. Tačiau, Viešpa
tie, kur per tamsa mažasis vargšelis bu
vo nukiūtinęs! Tik po geros valandos 
mes užšokome ant jo, vidur kelio sėdin
čio ir miegančio. Nebuvo galima berniu
ko prižadinti, taip, kad Bergstromas pa
ėmė jį ant rankų ir parnešė namo. Ir, 
pagalvok, pintinė, kurią jis išsinešė iš na
mų, jam buvo užmauta ant galvos.

— Kodėl?
— Ir mes gerai nežinom.
Po valandėlės Oko motina paklausė:
—• Bergstromas, tur būt, labai lai

mingas?
— Ne taip jau, — atsakė tėvas, •— 

jis nemoka labai džiaugtis. Tačiau mums 
išsiskiriant, jis ištiesė ranką ir pasakė: 
Dėkui už pagalbą.

— Geriau jis nė negalėjo pasakyti, — 
tarė motina.

— Nežinau, — atsakė Oko tėvas.
Okas girdėjo, kaip tėvas vandeniu 

taškėsi ir paskui atsigulė. Tuoj ir lempą 
užgesino.

Tačiau dar ilgai atmerkęs akis gulė
jo Okas ir žiūrėjo į tamsą.

5.
Tasai, kuris kitą rytą nubudo Oko lo

voje, nebuvo paprastasis Okas, pratęs 
drąsiai atmerkti akis prieš prasidedan
čią dieną, lyg prieš gėlėmis papuoštą var
diniu stalą su visokiomis dovanomis.

Elinos išbudintas Okas nesijautė drą
sesnis už miriop nuteistąjį, kurį pažadino 
atlikti paskutiniaia kelionę.

Ir kai Aja sėdėjo prie stalo vaikų 
kambaryje ir valgė savo šokoladą, jo 
žvilgsnis, platus ir tamsus, klaidžiojo ąso
tėlio kraštu.

Šiandien turi kažkas atsitikti. Jeigu 
Bergstromas dar nežinojo, kas buvo ta
sai,'kuris sukvailino mažajį Jonkę ir pa
klaidino, tai greitai vistiek jis sužinos. 
Aišku, kad mažasis Jonkė netylės.

Jis matė baisųjį Bergstroma su žio
ruojančiomis akimis ir suspaustais kumš
čiais pasilenkusi ant mažo jaunikaičio. O 
tas jaunikaitis buvo jis pats.

Per savo trumpą gyvenimą Okas jau 
šiuo tuo buvo buvęs. Jis buvo veršis, ir 
šuo, ir traukinys, ir pulkininkas ir dar 
daug kuo. Tačiau jis jautė, kad tą va
landą, kai ant jo bus pasilenkęs Bergstro
mas, jis tebūsiąs mažas, mažas jaunuolis.

Kaip galėjo, taip greitai jis nukūrė 
pas Pali Altina išpasakoti savo baimę.

Bet Palis Altinas tik juokėsi.
— Jis manęs negali paliesti, — pasa

kė jis, — nes mano tėvas yra valdybos 

pirmininkas. Mano tėvas gali pas jį tiek 
policininkų pasiųsti, kiek tik jis nori. Bet 
su tavim — jau kas kita. Tavo tėvas 
tėra daktaras.

Okas atsikąs.
— Taip, — tepasakė jis.
Bet paskui jo veidelis prašvito.
— Bet jis yra Šiaurės Žvaigždės ri

teris, — sušuko.
— Ech, — atsakė Palis Altinas. — 

Tai nieko nereiškia, nes mano tėvas yra 
šv. Petro ordino savininkas!

Aišku, nebuvo ko ginčytis!
Visą dieną Okas laikėsi ko toliau nuo 

Bergstromo rūsio. Valgyti eidamas, jis 
galvojo: Na, dabar jis ateisiąs.

Bet jis neatėjo. Pusryčiai praėjo, ir 
nieko neatsitiko. Paskui, kai vėl jis grį
žo už namo ir atsisėdo ant kopėčių, vis 
dėlto nė kiek nebuvo ramesnis.

Tikriausiai jis mane per pietus užtiks, 
galvojo jis.

Buvo pusiaudienis.
Bet irgi nieko neatsitiko.
Buvo vakaras, ir nieko neatsitiko pa

vojingo.
Okas galvojo:
Aišku, kad, man gulint, jis įeisiąs į 

mano kambarį ir nutrauksiąs mano ant
klodę.

.Jis sukalbėjo savo vakarinę maldelę, ir 
buvo užgesinta lempa, ir jis ilgai gulėjo, 
klausydamas, bene nuginsiąs už lango 
žingsnius.

Bet visa aplink tylėjo.
Ir savo nuovargio išvargintas, jis už

migo ir pabudo tik kitą dieną, kupinas 
tos pačios baimės. O baisumas vis dar 
vertė jį laukti ...

Jis neatėjo nei šią dieną, nei kitą, nei 
visą šitą savaitę. Ir krito sniegas, ir bu
vo žiema, ir geltoni bei raudoni paukščiu
kai lesė grūdus nuo palangių. Tačiau jis 
neatėjo. Ir visos šakos sviro nuo baltos 
naštos, ir oras skambėjo, kaip varpas, ir 
vakariniai debesys dažnai nuo šiaurės pa
švaistės buvo baltutėliai. Tačiau jis ne
atėjo. Ir taip Okas pradėjo užmiršti sa
vo baimę, ir vis rečiau galvojo apie juo
dąją savo piktadarystę. Tik retkarčiais 
netikėtai jausdavo, kad jis nesąs tikrai lai
mingas.

6.
Vieną dieną Okas sėdėjo savo tėvo 

darbo kambaryje, ant grindų, o jo tėvai 
gėrė popietinę kavą.

Jis buvo išvertęs visą popierių pin
tinę, norėdamas surasti ką nors įdomaus.

Staiga kažkas paskambino prie įei
namųjų durų.

Po valandėlės į kambarį įėjo Elina 
ir pasakė, kad lauke esąs Bergstromas, ir 
kad jis norįs su daktaru pakalbėti.

Okas jautė, kaip jo veidas kruvinai 
paraudo, tačiau kitą sekundę atrodė, jog 
visas kraujas sutekėjo į kojų pirštus. O 
širdis liovėsi plakusi.

Tėvas atsistojo ir išėjo į koridorių.
Okas girdėjo Bergstromo balsą, griau

džiantį dusliu bosu, ir vieną kartą, antrą 
savo tėvo balsą.

Iš pradžių jis nesuprato, apie ką juo
du kalbasi.

Pagaliau jis pagavo keletą žodžiui. 
Bergstromas kalbėjo:

— Aš čia pat turiu. Jeigu ponas 
daktaras norėtų įsitikinti...

Ką jis ten turėjo?
Gal būt, mažąjį Jonkę?
— Kas tau? — paklausė Oką mama.

— Tu toks išbalęs. Ar tau bloga?
— Ne, — atsakė Okas.
Jis pasuko galvą į šalį, kad mama 

negalėtų matyti jo veidą.
Tai buvo baisus laukimas.
Ir jis girdėjo, kaip buvo atidarytos 

įeinamosios durys, kaip tėvas su Bergs- 
tromu nulipo laiptais į rūsį. Nuo dabar 
jis jau negirdėjo jų balsų.

Taigi, Bergstromas taip ilgai nebuvo 
atėjęs, norėdamas būti piktesnis. Ir da
liai’, kada jau Okas jautėsi gana ramus . -..

Ar jis jį dabar užmuš, ar tik gerai 
primuš?

Staiga prasidarė durys, ir stovėjo ant 
- slenksčio jo tėvas.

— Eikš šen, Okai! — jis tarė. Pa
siskubink !

Okas nuo grindų atsistojo. Keliai 
drebėjo, o dantimis kaleno.

Jis prisispaudė prie tėvo kojų ir su 
juo išėjo į rūsį, iš kurio tesimatė besi
skverbiąs pro langus blyškus žiburėlis.

Priešais vieną langą stovėjo milžiniš
kas Bergstromo liemuo, kuris šiame blyš
kiame apšvietime baisesnis, negu bet ka
da, atrodė.

Okas negalėjo jo veido pažinti, tematė 
tik akis, grasinamai blizgančias. Okas 
abiem rankom suspaudė savo tėvo ranką 
ir vos vilkosi į priekį.

Prieš įeinamąsias duris į kubilą buvo 
atremtos rogutės, visai naujos, dar net 
nenudažytos.

Ar Okas turėjo būti šitom rogutėm 
išvežtas? Gal būt, kai jis bus negyvas .. .

— Tu nieko nematai? —- paklausė 
tėvas.

— Ne, — atsakė Okas.
—■ Na, geriau apsidairyk, — pasakė 

tėvas. — Ar vis dar nieko nematai?
— Nieko, — atsakė Okas.
— O ką dabar matai?
— Bergstromą, — sušnibždėjo Okas.
— Esi mažiukas kvailutis, — tarė tė

vas. — Ar tu nematai rogučių? Jas 
patsai Bergstromas tau padarė. Eik ir 
padėkok jam!

Okas nė iš vietos nepajudėjo. Jis 
nieko nesuprato.

— Ar tu negirdi? — paklausė tėvas.
— Turi nueiti ir Bergstromui padėkoti.

— Nereikia dėkoti, — atsakė Bergs
tromas. — Sudiev!

Jis užsimovė kepurę, kurią ligi šiol 
laikė rankoje.

— Tai, ką aš padariau, padariau po
nui daktarui, ir niekam kitam!

— Bet vieną dalyką mes turime iš
siaiškinti, Bergstromai, kol galime, — kal
bėjo tėvas. — Reikia bent už medžiagą 
atlyginti. Visai užtenka, kad šitas dar
bas kainavo tau laiko ir triūso.

— Atlyginti?! — paklausė Bergstro
mas. — Na, mes jau nesam tokie skur
džiai, kad neturėtume nė trupinio atlie
kamos malkos, nors esame tik vargšai 
sargai. Būkite geras, ponas daktare, ir 
nekalbėkite apie medžiagą !

Ir jis nuėjo.
Tačiau Okas ir tėvas liko srovėti, ir 

tėvas tarė:

• 9 •
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— Kodėl tu nepadėkojai Bergstro
mui? Ar tu nesi patenkintas?

Okas tylėjo.
— Taip seniai jau tu nori rogučių, o 

dabar turi.
Jis padėjo ranką ant Oko galvos ir 

pasuko į save jo veidą, bet Okas nulei
do akis.

— Atrodo, kad tu būtum kažkuo su
sirūpinęs. Eik namo ir pasistenk, kol 
dar nėra vėlu, rogutes išmėginti!

Tą pačią akimirką Okas išsivadavo iš 
tėvo rankų ir Okas leidosi bėgti.

Okas nežinojo, kodėl jis bėgo ir kur 
jis bėgo. Jis pranėrė pro vieną gatvės 
kertę ir atsidūrė prieš vieškelį, kuriuo 
buvo nukiūtinęs mažasis Jonkė. Jis bė
go ir bėgo. Gal jis neaiškiai jautė, jog 
už jo kažkas buvo, kažkas, kas norėjo 
priversti jį paimti rogutes. O jis tik bė
go ir bėgo. Maži, gumbuoti medžiai skri
do pro jį, tačiau jis jų nematė. Šaltis, 
lyg botagu, smogė jam į veidą, tačiau jis 
nieko nejuto. Jis jau buvo bepuolęs ant 
grubaus kelio. Ir kai jau nebegalėjo to
liau bėgti, metėsi, sunkiai dūsuodamas, į 
pusnį ir karčiai verkė.

7.
Kai Okas grįžo iš savo bėgimo į na

mus, tylėdamas, suvalgė savo kruopinę 
košę ir buvo linksmas, kad niekas ne
klausinėjo apie jo nesuprantamo pasiel
gimo priežastis.

Tačiau kai jis jau gulėjo, prie jo atė
jo tėvai ir atsistojo prie jo lovos; jie ilgai 
išstovėjo ir susimąstę į jį žiūrėjo.

— Gal jis serga? — paklausė mo
tina. ' .

— Yra kažkas, kas jį slegia, — atsa
kė tėvas; — mes privalome būti kantrūs.

Ir laikas ėjo.
Okas dažnai prabūdavo lauke su savo 

senomis, išgverusiomis rogutėmis, o nau
jųjų visai nelietė.

Jis jas pastatė malkinėje ir saugojos! 
prie jų arčiau prieiti.

Okui viena buvo aišku, būtent, kad 
mažasis Jonkė nebuvo išplepėjęs, kas jį 
paklaidino.

Bet kas nuostabiausia — šitai nenu
ramino jo širdies.

Priešingai, jis jautėsi dar mažiau tu
rįs drąsos, kaip tada, kai dar laukė Bergs- 
tromo keršto.

Tėvai pastebėjo, kad jis labai ilgai 
prasėdi tylėdamas ir nežaisdamas, o pas
kui giliai atsidūsta ir tik tada vėl ima ką 
nors veikti.

Įvairiais būdais jis mėgino sutramdy
ti savo nerimą. Savo šventadieninio py
rago gabalą atpjovęs, susukęs į popierių, 
jis jį įkišo į mažojo Jonkės kišenių. Jis 
meldė Dievą ...

Bet nieko nepadėjo.
Jis vis ir vis darėsi labiau užsidaręs 

prieš žmones, net prieš tėvus, ir jo nuo
taika buvo nepastovi. Jis galėjo būti 
nuolankus, kaip ėriukas, ir tučtuojau jis 
buvo užsispyręs, lyg ožys.

O laikas ėjo.
Vieną dieną iš sniego Okas pasistatė 

uolą, nedidelę, nes joje turėjo sėdėti tik
tai sutraukęs kojas.

Ir kai jis taip susitraukęs, kaip mažas 
paliktas eskimas, sėdėjo ir pro uolos sky
lę žiūrėjo į lauką, ją užstojo dvi ilgos ko
jos, ir jis išgirdo griaudžiantį balsą:

— Taip, tu čionai sėdi, tu, užuot ro
gutėmis važinėjęsis?

Okas nieko neatsakė. Net liovėsi 
kvėpavęs.

— Eikš lauk, kad galėčiau su tavim 
pakalbėti, — pasakė balsas.

Bet Okas pagalvojo, kad dabar bus 
geriausia, jeigu jis tylėsiąs.

— Eikš lauk, aš tau sakau, o ne, tai 
bus sugriauta tavo uola!

Bet Okas nesijudino.
Tada į uolą įlindo ilga ranka ir su

čiupo jį už vienos kojos, o kitą akimirką 
ištraukė jį į lauką.

Čia stovėjo baisusis Bergstromas, o 
jo ilgi, juodi dantys kando jo geltoną 
barzdą.

— Kodėl tu neslaidžioji su rogutėmis?
— paklausė Bergstromas. — Gal būt, kad 
jos niekam netinka?

— Nagi ... — atsakė Okas.
Jis apsidairė, žiūrėdamas, ar niekaip 

jau negalima pasprukti.
— Tai kodėl tu jomis neslaidžioji?
— Ką? — paklausė Okas.
Jis sunkiai suprato Bergstromo kalbą.
— Nenusiduok kvailas! Kodėl tu ne

sinaudoji rogutėmis? Kodėl jos visuomet 
guli pamestos malkinėje?

— Todėl ... kad jos dar nėra sausos,
— atsakė Okas.

— Sučiaupk burną! Tu manai, kad 
aš jau taip kvailas ir tuo patikėsiu? Ar 
tu manai?

Okas tylėjo.
— Ar tu manai, kad aš toks kvailas 

esu, ką?
— Ne. — atsakė Okas.
Bergstromas garsiai nusijuokė.
— Tavo laimė, tavo! — jis pasakė.
Jis vėl pasilenkė prie Oko ir sugriebė 

jį už apikaklės.
— Žiūrėk man į akis, jaunikaiti! — 

tepasakė.
Okas žiūrėjo, bet tas žvilgsnis buvo 

visai netvirtas.
— Kodėl tu jomis neslaidžioji?
— Ką reiškia „slaidžioti”? — paklau

sė Okas.
— Ar tu savo tėvų kalbos nemoki? 

Ar tu nežinai, ką reiškia „slaidžioti”?

Kariaujančios šalies skautai pajūryje pri
pila smėlio maišus, kurie paskum krau
nami apsaugoti trobesius ir gerus pastatus.

SKAUTIŠKĄJĮ GYVENIMĄ
PAŽINSI SKAITYDAMAS

SKAUTU 
AIDĄ.

— Ne, — atsakė Okas.
— Tai aš negaliu tau pagelbėti. Bet 

tu privalai pasakyti, kokią klaidą turi 
rogutės.

— Jos neturi jokios klaidos, — atsi
liepė Okas.

Jis pasisuko, spurstelėjo, norėdamas 
išsivaduoti iš Bergstromo žnyplių.

— Atsakyk, jaunikaiti! — suriko ši
sai ir jį pakratė.

— Jos neturi jokios klaidos! — at
šovė Okas.

— Po perkūnais, jei tu esi užsispy
ręs ... — sumykė Bergstromas.

Okas dabar jau nėrėsi kone iš kailio.
— Aš jų nenoriu! — pilna gerkle aša

rų jisai suriko. — Aš jų nenoriu! Aš jų 
nenoriu!

Valandėlę Bergstromas stovėjo nu
stebęs, nesurasdamas atsakymo, leisda
mas Okui rėkti.

Okas stovėjo ir spoksojo į perplėštą 
Bergstromo švarko atlape sagos skylutę.

Staiga jį apėmė kažkoks įkvėpimas, 
ir jis panoro viską išaiškinti.

— Aš jų nenoriu todėl, kad per mane 
turėjo paklysti mažasis Jonkė, — garsiai 
jis pasakė.

Jis savo žvilgsnį laikė įbedęs į Bergs- 
tromą ir galvojo, kad tučtuojau tasai jį 
partrenksiąs vienu kumščio smūgiu į snie
gą. Daugiau nieko nebuvo galima laukti.

Bet nuostabiausia buvo, kad atrodė, 
lyg Bergstromas nuo atsakymo būtų 
ėmęs ir pradžiugęs; jis giliai kvėpavo.

Ir paskui jis nusispiovė.
— Aš tai jau seniai žinau, — pasakė 

jis. — Ką, tu manai, kad mažasis Jonkė 
neturi burnos kalbėti?

Okas iš karto pajuto, kad nuo krūti
nės akmuo nusirito.

— Tu labai stebiesi, kodėl aš tau pa
dovanojau rogutes, kai tu tokią šunybę 
esi iškrėtęs, — kalbėjo Bergstromas to
liau. — Aš tau pasakysiu. — Jis pakėlė 
savo paraudusias akis ir žiūrėjo pro Oko 
galvą į tolį; jos dabar buvo beveik liūd
nos išraiškos.

— Kad tu buvai liurbis, — tęsė to
liau, — aš tai žinojau, ir tai viskas. Bet 
kad puikus ponas tokią bjauriai juodą 
naktį išeitų su vargšu, kuriuo niekas ne
sirūpina, ieškoti jo paklydusio kūdikio, 
tai jau kas kita. Ir už tai tu gavai ro
gutes, nors tu užsipelnei bizūno.

Bergstromas apsisuko ir nuėjo į savo 
rūsį. Pirmą kartą Okas pastebėjo, kaip 
pavargusiai atrodė jo nugara ir kokie 
sunkūs buvo jo žingsniai. Ir jis žiūrėjo 
į jį, iš lėto pradingstantį juodoje skylėje.

Ilgą valandėlę jis liko bestovįs toje pa
čioje vietoje ir kojomis mušė sniegą. Jis 
mąstė ir mąstė.

Paskui jis šoko ieškoti tėvą.
Ir čia jis antrą kartą suprato savo 

nusižengimą, kad jis taip ilgai buvo ty
lėjęs ...

Bet jau vakare jis važinėjosi rogutė
mis mokyklos kieme. Čia buvo pilna 
žmonių: skriejo rogutės, didelės ir mažos, 
čiuožė pačiūžomis, sniege vartėsi suvirtę 
žmonės.

Okas, pasisodinęs ant naujųjų rogu
čių mažąjį Jonkę, krykštė, buvo linksmas, 
ir abudu važinėjosi, kaip niekuomet.

Rogutės buvo puikios ... Išvertė
Viktoras Miliūnas.
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Skyrių tvarko —

Liuda, atsistojusi prie lango, skubiai 
varto chemijos užrašus: „Natrijaus šar
mas... metaloidai... anglies dvideginis”... 
Skrieja Liūdos mintys, nešdamos su sa
vim painias chemijos formules. Tos for
mulės, tie įvairūs metaloidai ir deginiai 
taip painiojasi, taip lekia kažkur į tolį, 
kad Liuda nekantriai užverčia juodraštį 
ir ima neprasmingai dairytis pilkomis 
koridoriaus sienomis. „Gal ir atsiminsiu!”
— po kiek laiko nutaria. „Baigiasi tri
mestras... jau tik dvi savaitės. Šiaip vis
kas tvarkoj, tik ta chemija dar vis kvar
šina galvą. Rodos, ir mokausi... Ne, bet 
nieko! Šiandien, dar ryt — pasimokysiu 
ir bus gerai”, — pralinksmėja ir eina il
gu koridorium link savo klasės durų. Jau 
netoli savo klasės, prie lango Liuda pa
mato rymančią mergaitę. Mergaitė atro
do labai nusiminusi. Jos akyse Liuda pa
stebi žvilgančias ašaras.

„Juk tai Laimutė, pavyzdingiausia jos 
skilty skautė. Kas jai yra?” — susidomi 
Liuda ir priėjusi prie mergaitės uždeda 
jai ant peties savo ranką. Mergaitė krūp
teli ir pakelia savo melsvas akis. „Kas 
tau yra, Laima? Ko tokia nusiminusi?”
— rūpestingai paklausia ją Liuda. Lai
mutė dabar nuleidžia akis ir tyliai išta
ria: „Nieko”... Liuda tiriamai pasižiūri į 
mergaitę ir pakraipiusi galvą vėl klau
sia: „Vis dėlto tau kažkas-yra, Laimute? 
Ką? Argi ir man, savo skiltininkei, ne
nori pasakyti? Juk mes taip gerai sugy
venami. Na, Laima?” Laimutės melsvos 
akys nuo lango nukrypsta į Liudą: „Man 
su ta algebra labai nesiseka. Nežinau”... 
tolimesni žodžiai, tartum, užlūžta, ir iš 
mergaitės krūtinės išsiveržia sunkus ato
dūsis. „Nesiseka?’’ — Liuda apkabina 
mergaitę ir klausia: „Kokie tavo pažy
miai?”. „3—, 2-į-, 2”, — Laimutė vėl 
žiūri pro langą, „Dar, sakė, bus vienas 
rašomasis, bet kad aš nežinau, ar para
šysiu. Nors ir stengiuos, vistiek nesu

prantu. Jeigu gaučiau nors tris, tai dar 
tris išvestų, bet nežinau”...

Liuda nusišypso, atsiminusi chemiją, 
ir sako Laimutei: „Na, nenustok vilties. 
Atsimeni aštuntąjį įstatą?” Laimutė link
teli galva. „Pasimokysi, parašysi rašomą
jį, gausi gerą pažymį ir viskas bus ge
rai. Tik nenusimink!” Laimutė vėl sun
kiai atsidūsta, bet jos akys jau linksmėja. 
„Sakai nesupranti?” — Liuda valandėlę 
galvoja ir jai mintyse atsistoja jos al
gebros trimestrinis penketukas. „Padary
sim taip: šiandien ketvirtą valandą ateik 
pas mane ir atsinešk algebros uždavinius... 
Gerai? Paspręsim... šiandien, ryt, trečia
dienį. Pasiruoši gerai rašomajam ir bus 
puiku. Žiūrėk tik, šiandien ateik. Atei
si?” Laimutės akyse jau džiaugsmas, ir 
ji dėkingai žiūri į savo skiltininkę. Liuda, 
paspaudusi mergaitei ranką, įbėga į klasę.

Vakare, apie ketvirtą valandą, vieni
šas Liūdos kambarėlis girdi dviejų mer
gaičių balsus. Dvi šviesiaplaukės galvos 
pasilenkusios ties atverstais sąsiuviniais: 
Liuda aiškina Laimutei algebrą. „Na, ma
tai, Laima”, — kalba po valandėlės Liu
da, — „iš pradžių! atrodė labai sunku, o 
dabar? Juokai”... „Tikrai!” — Laimutės 
melsvos akys juokiasi.

Ir taip daugiau, kaip savaitę, Liūdos 
kambarėly kasdien aidėdavo skaidrūs 
dviejųi mergaičių balsai ir retkarčiais juo
kas.

Dvi savaitės praslinko, lyg valanda. 
Liuda vėl stovi pilkam gimnazijoj kori- 
dory prie lango ir mąsto. Ji šiandien to
kia- linksma. Trimestras baigėsi laimin
gai: iš taip ilgai kvaršinusios galvą che
mijos Liuda gavo keturis. Šiandien auk
lėtoja atidavė trimestrinius pažymėjimus. 
Liuda šypsosi, prisiminusi, kaip ii, lygiai 
prieš dvi savaites, „kalė” chemijos for
mules.

paskautininkė R. Skipitytė

„Liuda!” — ją kažkas apkabina. Liu
da atsigrįžta ir pamato džiaugsmu spin
dintį Laimutės veidą. „Liuda, iš algebros 
gavau 4-į-. Trimestre išvedė tris”... — 
Laimutė greit kalba. „Matai, Laima, ar 
aš nesakiau? Pasimokei”... „Ne, ne!” — 
pertraukia Liudą Laimutė. (Aš pati vis
tiek nieko neišmokčiau... Tik tau aš tu
riu būti dėkinga. Tik tavo dėka aš ne
nustojau vilties ir neužmiršau aštunto 
įstato! ”

Liuda šypsosi ir jaučia, kad jos širdis 
kupina, skaidraus džiaugsmo.

V. Naruševičiūtė.

SNAIGĖMS KRENTANT...
Bėga, lyg sapnai, gražiosios dienos. 
Skuba ir skuba į melsvus tolius, 
Čia vasarėlė, čia rudenėlis, 
Greitai ateina šalta žiemužė.

Krenta palengva baltos žvaigždutės, 
Tokios mažytės, spindinčios, gražios, 
Puošia belapes medžių šakas. 
Po kojom kloja baltus kilimus.

Klajoju viena sodno takeliais.
Baltosios snaigės man puošia plaukus, 
Vakaris vėjas liūdnai dejuoja, 
Lyg kažko skundžias, kažin ko ilgis ...

Ir gimsta sieloj prisiminimai... 
Ūžia jūružė, putoja bangos, 
Vėjas nešioja pajūrio smiltis. 
Ir ten netoli ošia pušynas ...

Ir, rodos, aidi linksmos dainelės, 
Skamba ir skamba juokas linksmutis, 
O laužas dega, skaidriai liepsnoja 
Žaliam pušyne prie pat Baltijos.

Ir, rodos, vaikštau viena pajūry — 
Švelnutės bangos kojas bučiuoja ... 
Ir gera, gera daros krūtinėj, 
Nors dūksta vėjas, nors krenta

[snaigės ... 
ANICETA STRIKULYTĖ.

Studentės skautės Vilniaus skaučių ir skautų šventėje.
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Mažomis lėšomis" dailiai 

apsirengusi'!
Ar pažįstate panelių ar ponių, siuvančių savo drabužius 

geriausiuose salonuose ir vis dėlto elegantiškai neatrodančių? 
Tuo tarpu dažnai gėritės neturtingomis mergaitėmis arba tarnau
jančiomis moterimis, turinčiomis taupyti savo laiką ir pinigus ir 
dailiai atrodančiomis.

Dalykas toks, kad pigaus ir vis dėlto elegantiško drabužio 
paslaptis yra jo paprastumas, žmogaus savęs pažinojimas ir su
manumas įsigyjant naują daiktą.

Aišku, kad apsiaustų, kostiumų ir suknelių medžiagos tu
rėtų būti geriausios rūšies, nors vasaros drabužiams galima ir 
pasirinkti pigaus šilko arba medvilnės. Tik gera vilna pakelia 
lietų, ilgai išlaiko gerą formą ir išsimoka persiūti.

Dažniausia mums nepakanka lėšų visai naujai drabužių 
eilei įsigyti ir tik priperkame šį tą savo garderobui papildyti. 
Juo labiau tenka taupyti, juo labiau turime apgalvoti savo nau
jus pirkinius.

Reikalingas naujas apsiaustas, o spintoje kaba daili ruda 
suknelė: vadinasi, naujas drabužis neturi būti, pvz., mėlynas, bet 
rusvas arba rudas, tinkąs suknelei. Nėra metų, kada viena iš 
pagrindinių spalvų — juoda, mėlyna arba ruda — nebūtų dė
vima. Ir šitos spalvos gali taikytis prie mados: rudas komplė 
papildomas žalia skrybėle, žaliomis pirštinėmis, žaliu šaliku, ir 
suknelė taip pat gauna naują žalią diržą. Keisdama diržą gali 
suknelei duoti elegantiškumo, bet tuomet sagos turi būti 
neutralios spalvos.

Paimkime kitą pavyzdį: .mėlynasis apsiaustas dar puikus, 
bet tinkanti suknelė nudėvėta. Reikia suderinti naująją suknelę 
su apsiaustu, nes batai, skrybėlė ir piniginė imami su savimi į 
kambarį, nors apsiaustas ir palieka prieškambaryje.

Šios spalvos gerai sutinka:
Mėlyna: raudona, geltona, sidabrinė-pilka.
Ruda: atspalviai tarp geltonos ir oranžinės spalvos, žalia. 
Tamsiai žali a:z šviesiai žalia, pilka, aprikosų spalva. 
Juoda: visos spalvos be rudos ir tamsiai mėlynos.
Balta spalva visur tinka, bet kartais patartina pakeisti ją 

švelnia rausva arba gelsva spalva.
Kad piniginė, batai, sagos, diržai ir skrybėlės labai svar

būs, visoms gerai žinoma. Jais galima .sumoderninti“ savo dra-

O dabar žodelis apie „savęs pažinojimą“ ...

Sko.lq.q.s
Kaip gražu, kai krinta baltos, baltos snaigės!
Tokios lengvos, gražios ir tokios įvairios...
Kaip gražiai jos šoka savo snaigių šokį!
O miela šokėja, tu tokio nemoki!

Pamažu papuošia liūdną, juodą žemę.
Ir atrodo linksma ir taip gera, gera.
Ir toks noras juoktis! Juoktis ir kvatoti!
Ir tą baltą sniegą norisi myluoti...

O snaigės vis šoka paslaptingą šokį. ..
Nutupia ant veido, glamonėja nosį, 
Šnibžda apie žiemą: kai bus gražu, balta... 
Na, tai kas čia tokio, jei truputi šalta!...

IR. FRIDMAN AIT Ė.

Kariaujančios šalies 
skautė pakrančių 

sargyboje.

bužius. Svarbu taip pat kaip įsiūta rankovė ir kurioje vietoje 
pasiūtas liemuo. Šiuos du dalykus pakeitus galima pakeisti visą 
suknelės išvaizdą.

O dabar žodelis apie „savęs pažinojimą“. Kas šiek tiek 
platesnė arba storesnė, niekad neturi rinktis skersai dryžuotų 
medžiagų arba plačių sijonų. Šviesios spalvos paryškina figūrą 
ir languotos medžiagos taip pat nepatartina dėvėti storesniems 
žmonėms. Jiems netinka ir nertiniai ir megztos suknelės, nors 
jos būtų kažin kaip dailiai padirbtos. Geriau pirkti vilnonės 
medžiagos.

Per daug plonos mergaitės gali dėvėti apskritas apikakles, 
skersinius dryžus ir visą kitą, kas jų figūrą išlygina. Negraži 
koja per mažais batais ir labai aukštais kulnimis dar negražesnė. 
Kiekvienas trūkumas lengviau paslėpti paprasta spalva ir pa
prastu fasonu. Garsioji modernioji linija griežtai vengtina.

Dar viena pastaba: lengvos pižamos ir panašūs drabužiai 
dėvimi tiktai pajūryje. Labai nekuklu ir negražu dėvėti juos 
kaime arba miestelyje, kur leidžiame savo atostogas. Ne be 
priežasties žmonės piktinasi tokiais vasarotojais. Nesunku pa
sisiūti sijonėlį, spalvotą lengvą bliuzelę ar ką nors panašaus.

Persiūdama suknelę „nelopyk“: vienos spalvos suknelėms 
tinka dryžuota arba languota medžiaga, ir, atvirkščiai, raštuo
toms suknelėms tinka tiktai šiek tiek lengvesnės, lygios me
džiagos. Tarp žmogaus ir jo drabužių turi būti harmonija ir 
visos smulkmenos apgalvotos.

Išmokti papuošti arba net perdirbti sau ir mažesnioms pi
lietėms drabužius kiekviena skautė turėtų stengtis. Brangu 
viską nešti pas siuvėją ir ne taip smagu, kaip kad pačiai pasi
seka ką nors sutvarkyti. Šį mokslą galima įsigyti namie, mo
kykloje ir draugovėje (pvz., persiuvant drabužius neturtingiems 
vaikams).
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SKAUTUI' ssKTN%Tžffi

AUKOS VILNIAUS KRAŠTO 
MOKSLEIVIAMS.

ŠIAULIAI. Šiaulių rajono skautai-ės 
per draugovėse paskelbtą knygų rinkimo 
vajų Vilniaus krašto moksleiviams sutel
kė 785 vadovėlius, 394 knygas, 62 sąsiuvi
nius, 12 pieštukų, 10 žurnalų, 5 trintukus,
3 plunksnakočius, 2 plunksnas, 1 penalą ir 
1 drožtuką. Iš viso 1.275 mokymo prie
mones už 2.000 lt.

Visas šias mokymo priemones Šiaulių 
tunto skautai gruodžio 8 d. nuvežė į Vil
niaus Vyt. Didžiojo gimnaziją.

KAUNAS. Nors Kauno skautai Vil
niaus krašto moksleiviams skirtų savo at
liekamų mokymo priemonių telkimą jau 
užbaigė, tačiau daugelis dar ir dabar į 
skautų brolijos raštinę tebeatneša moky
mo priemonių, kurios vis didina Kauno 
skautų sutelktų mokymo priemonių skai
čių.

Prieš Kalėdų šventes Kauno V-tos 
valst. gimnazijos skautai ir moksleiviai, 
per skautų brolijos vyr. vadiją, Vilniaus 
krašto moksleiviams paaukojo 83 vadovė
lius. 17 knygų, 6 pieštukus, 5 plunksnako
čius, 5 med. liniuotes, 4 trintukus, 4 są
siuvinius, 2 teptuku, 2 pinigines, 1 skries
tuvą ir 1 penalą. Iš viso 130 mok. prie
monių.

Nežinomas skautas paaukojo 22 vado
vėlius.

Šiais metais, sausio 2 dieną, pirmasis 
mokymo priemonių paaukojo Kauno 
Aušros skautų tunto V Margio skautų 
draugovės paskiltininkis Jonas Mažylis. 
Pažymėtina, kad iš jo paaukotų 24 vado
vėlių ir 12 knygų veik pusė buvo gražiai 
Įrištos, kas, žinoma, bus brangi dovana 
tam, kuris jas gaus.

Aukščiau suminėti Kauno skautai pa
aukojo 188 mokymo priemones už 356 lt 
ir 80 et, o iš viso iki šiol Kauno skautai 
Vilniaus krašto moksleiviams paaukojo 
2.871 mok. priem. ir 9.500 žurnalų už 
8.248 lt- ir 70 et.

AUKOS VILNIAUS SKAUTAMS REMTI 
FONDUI.

(Fondas prie vyr. brolijos vadijos veikia 
nuo 1939 m. lapkričio mėn. 23 d.).

Fondui daiktais aukojo:
1. Lietuvos Skautų S-gos Spaudos Ad

ministracija 573 įvairias skautiškas kny
gas, 30 komplektų 1935 m. skautiškų laik
raščių ir 100 komplektų (be 1—6 nr.) 
1939 m. skautiškų laikraščių už 1.733 lt 
ir 50 et.

Dalis šių knygų ir laikraščių Vilniaus 
skautams jau įteikti.

2. Vyr. Brolijos Vadija 300 skautiškų 
knygų už 150 lt ir skautiškų reikmenių 
už 169 lt 50 et.

Knygos ir reikmenės Vilniaus skautų 
tunto vienetams jau įteiktos.

3. Kaimo Pilies tunto I kar. Juozapa
vičiaus skautų draugovė 91 vadovėlį ir
4 knygas už 182 lt.

Vadovėliai ir knygos, kar. Juozapavi
čiaus skautų draugovei pageidaujant,

Kaip malonu ir gera skaityti spaudą 
savąja močiutės kalba.

įteikti Vilniaus Gedimino skautų drau
govei.

4. Kauno Žalgirio tunto Šarūno dr-vės 
skautas V. Sinkevičius įvairių drabužių 
už 52 lt, kurie jau įteikti Vilniaus D-ro 
Basanavičiaus skautų draugovei.

Iš viso iki š. m. sausio mėn. 8 d. Vil
niaus Skautams Remti Fondui paaukota 
daiktų už 2.287 lt.

Fondui pinigais aukojo:
1. Kauno Šančių skautų tuntas 50 lt. 

Pinigai įteikti Vilniaus skautų tunto tun- 
tininkui 1939 m. gruodžio 8 d.

2. Kauno Tvirtovės skautų tunto I-ji 
skautų vyčių draugovė 50 lt. Pinigus vy
čių atstovas įteikė Vilniaus sk. tunto tun- 
tininkui 1939 m. gruodžio 8 d.

ninninnniniinnnnnnnnninnnnnininninnnnninn....... nnninniiini... ninnnnnnnnn... iniiini..................................................linini

Mūsų vienetai, narių skaičius ir vadai 
(Tęsinys).

PRIENŲ SKAUTŲ VIETININKIJA.
Vietininkas — sktn. Benediktas Bu - ’ 

činskas.
1. I Gedimino Pilies sk. dr-vė, Prie

nuose; 25; skltn. Ignas Lapata.
2. II Audronės skaučių dr-vė, Prie

nuose; 14; Elzbieta Ambražiūnienė.
3. III D.L.K. Vytauto jaun. sk. ir skau

tų dr-vė, Prienuose; 3 jaun. sk. ir 10 sk.; 
Juozas Makulis.

4. IV Birutės jaun. skaučių ir skaučių 
dr-vė, Prienuose: 9 jaun. sk. ir 16 sk.; 
Juozas Makulis.

5. V Mačiuliškių jaun. skautų-čių dr- 
vė; 4 jaun. skautai ir 12 jaun. skaučių; 
Jurgis Mykolaitis.

ŽAGARĖS SKAUTŲ TUNTAS.
Tuntininkas — sktn. Jonas Kirlys.
1. Žagarės Žvalgaičio sk. dr-vė; 30; 

psktn. Albinas Stipinas.
2. Žagarės miesto Kęstučio sk. dr-vė; 

18; psktn. Antanas Laurinavičius.
3. Kruopių Vytauto sk. dr-vė; 28; 

Vincas Sklintas.
4. Žagarės Dariaus-Girėno sk. dr-vė;

20; vyr. skltn. Petras Sūdžius.

Su sna.i.ę.ė.nu.5
Snaigėmis kelias nubarstytas 
Į laukus ir į giružę.
Et, tai šiandien mes išskridom, 
Kur eglaitės susigūžę!
Tyli miškas, lyg svajoja, 
Balta antklode apklotas. 
Kažko liūdna, kažko ilgu, 
Kai aplink vien sniego plotai.
O čia vasarą aidėjo
Mūs daina, daina jaunatvės, 
Kur dabar tylu, nė balso — 
Vėjai viską jau išdraskė.
Bet kam liūsti — juk snieguolės 
Žėri, žiba, puošia girią.
Mes dainų čia vėl paleisim, 
Ir nebus vėl miškas miręs.
/yyyyyyyyyyyyyyyyyyy

3. Jurbarko skautų vietininkija 50 lt. 
Pinigus Jurbarko skautų vietininkijos at
stovas įteikė Vilniaus sk. tunto tuntinin- 
kui 1939 m. gruodžio 8 d.

4. Vyr. Brolijos Vadija 10 lt. Pinigai 
įteikti buv. Vilniaus skautų reikalų ve
dėjui.

5. Panevėžio skautų tunto VIII Da
riaus Girėno dr-vė 35 lt.

6. Jurbarko skautų vietininkija 40 lt.
7. Joniškio skautų vietininkija 35 lt.
8. Kauno Žalgirio tunto Šarūno skau

tų dr-vė 10 lt.
Iš viso iki š. m. sausio mėn. 8 d. Vil

niaus Skautams Remti Fondui paaukota 
pinigais 280 lt.

5. Žagarės jaun. sk. dr-vė; 16; pskltn. 
Juozas Niprikas.

KAUNO ŽALGIRIO SKAUTŲ TUNTAS.
Tuntininkas — sktn. Pranas Karalius.
1. I sk. vyčių dr-vė; 17 sk. vyč. ir 8 

sk.; vyr. skltn. Stasys Šidlauskas.
2. VII Vaižganto sk. dr-vė; 32 sk.; 

Zaborskis.
3. X D.K. Šarūno sk. dr-vė; 18 sk. ir 

5 jn. sk.; sktn. Alfonsas Zauka.
4. XIII žydų sk. dr-vė; 5 sk. vyč., 27 

sk. ir 7 jaun. sk.; Romas Elijas.
5. IV jaunesniųjų sk. dr-vė; 26; psktn. 

Antanas Nesavas.

UKMERGĖS SKAUTŲ TUNTAS.
Tuntininkas — sktn. Juozas Jasine- 

vičius.
1. Vytauto Didžiojo sk. dr-vė, Uk

mergėje; 30; sktn. Juozas Jasinevičius.
2. D.L.K. Vytenio jūrų sk. laivas, Uk

mergėje; 24; valt. A. Strazdas.
3. D.L.K. Kęstučio jūrų sk. laivas, 

Ukmergėje; 32; Kviesulaitis.
4. Dr. V. Kudirkos sk. dr-vė, Ukmer

gėje; 20; Statkus.
B. R. V.
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_____  E. H.

Penketuko šeštasis narys
Traukinyje.

Jau atrodė, kad Kalėdos praeis be 
sniego, bet priešpaskutinę mokslo dieną 
dangus susiprato ir atsiuntė ištisus veži
mus sniego. Viskas pasipuošė baltais 
drabužiais, medžiai nulenkė savo viršūnes 
po sunkia našta, ir sportininkai ištraukė 
savo rogutes ir pašliūžas.

Traukiniai ir autobusai prisipildė iš
kylaujančių žmonių, taip kad vienas se
nas ponas atsidusdamas pasakė: — Atro
do, kad tik jaunuomenės tebėra Lietuvo
je. Mes, seniai, visai nebereikalingi.

Algirdas Rudutis tik viena tegalvojo: 
kaip greičiausia pakliūti į automatricą ir 
išvažiuoti. Si diena buvo tokia išsvajota! 
Jis vos vos išlaukė Kalėdų pirmąją ir 
antrąją dieną, bet dabar jo niekas nebe
sulaikytų namie. Likusios atostogų die
nos, arba bent laikas iki sausio ketvirtos, 
priklausė jam!

Išsikovojęs vietą prie lango ir padėjęs 
pašliūžas į tinklą, • Algirdas nusiėmė kup
rinę ir pažiūrėjo, ką motina jam įdėjo. 
Ak, štai, duona, sviestas ir pusė metro na
minės dešros! Puiku. Dar arbatos turėtų 
būti termose, bet kur ji pasislėpė? Pa
čioje apačioje — Algirdo galva beveik vi
sai pasinėrė į kuprinės vidų — ir be jos 
dar kažkoks įtartinas maišelis — su py
ragėliais. ..

Berniukas pasidarė sviestainį ir pra
dėjo sukti termoso viršelį, bet staiga jo 
žvilgsnis sustingo, ir linksma šypsena iš
nyko iš veido: šalia jo stovėjo plonas ber
niukas šviesiais plaukais, uždėjęs ranką 
ant lūpų ir maldaujančiomis akimis žiū
rėjo į jį.

— Antanina, tu? Ką tu čia veiki? Kas 
tau leido važiuoti? Išlipk tuojau.

— Automatrica jau važiuoja, — pasa
kė Antanina, nes staiga jai pritrūko drą
sos aiškintis.

— Taip, važiuoja, važiuoja, — pakar
tojo Algirdas ir nuleido galvą. Kaip ne

šalta jo stovėjo plonas berniukas švie
siais plaukais ...

nusiminti, jei sesutė, kuriai šimtą kartų 
aiškinasi, kad ji negali važiuoti drauge, 
staiga stovi prieš tave, kaip iš žemės iš
spirta!

— Tu pasiu — kiti keleiviai pakelia 
galvas ir klausosi, ir Algirdas nutyla. Be 
to, Antosia tokia išblyškusi ir sujaudinta, 
kad jos beveik gaila.

— Sėskis ir išgerk karštos arbatos, — 
liepia jis tyliau, ir mergaitė bailiai spau
džiasi į kampą.

Keleiviai džiaugiasi, kad susipešę drau
gai taikosi, ir užleidžia jiems daugiau 
vietos.

— Ar nori duonos?
Mergaitė linkteli.
— Imk. — O po to papasakok, kas at

sitiko.
Ji beveik verkia, bet penkiolikos metų 

mergaitėms nebetinka ašaroti, bent sve
timųjų žmonių akivaizdoje. Iš viso tik 
Algirdas, jos dvynis, kaltas, kad su ja 
dažnai elgiamasi, kaip su mažu vaiku. 
Bet ir jam įkyrėjo girdėti: „Eini į rung
tynes? Paimk Antosia su savimi“. „Neik 
pas draugą, pabūk su sesute“. „Ar nega
lėtumėte abu eiti į mokyklą? Juk jos 
gimnazija pakelyje į tavo“.

Visur — iškylose, pajūryje, teatre ir 
svečiuose — jam siūlė rūpintis tuo amži
nuoju priedu — sesute, kol jis, laimė, su
sirgo kokliušu ir gydytojas patarė pa
keisti klimatą. Tekiu būdu jis ir pakliu
vo į Anykščius, kur susidraugavo su pui
kiausia pasaulyje skautų skiltimi. Keturi 
iš jų — Vincas, Jonas, Martynas ir Leo
nas — tapo jo ypatingais draugais, drau
gais visam amžiui. Jie sudarė sąjungą 
— ne, sąmokslą, nes pažadėjo vienas ki
tam ištikimai tarnauti — ir pakrikštijo ją 
„Penketuku“. Visi penki žavėjosi sportu 
ir jau senai nutarė žiemą susitikti. Anykš
čių miškuose buvo kelios sportininkams 
išnuomojamos trobelės, ir viena iš jų pri
klausė Leono tėvui. Ten berniukai norėjo 
apsigyventi ir šeimininkauti.

Algirdas, žinoma, pasigyrė seseriai sa
vo draugais, ir ji tuojau pareiškė, turė
sianti su jais susipažinti ir todėl kitą kar
tą važiuosianti su juo.

Tada jis labai supyko ir liepė jai ne
sikišti į jo reikalus ir rūpintis savo drau
gėmis. „Nors ji labiau panaši į berniuką, 
kaip į tas jos netikusias drauges“, pa
galvojo Algirdas ir pažvelgia į savo seserį, 
ir, nors jis labai širdo, šypsena nuslinko 
jo veidu: kaip tiesiai ji sėdi, lūpas suspau
dusi, kad nepravirktų! Ir net savo plau
kus trumpai apkirpusi, ta nenaudėlė! Bū
tų nieko sau mergaitė, jei nereiktų nuo
lat su ja tąsytis...

— Nesuprantu, Antanina, kas tau lei
do važiuoti. Tu — jis žiūri į ją griežtu 
žvilgsniu — tu jiems pamelavai!

Mergaitė linktelėjo.
— Žinoma, nes pasakiau, kad važiuo

siu su skautėmis ir stovyklausiu netoli 
tavęs. Ir apie plaukus tėveliai nieko ne
žino.

Algirdas sunkiai atsiduso. Moterys mo
ka meluoti — taip Leonas jau senai sakė.

Tas jau, matyti, prityręs... Bet sugalvoti 
tokį dalyką!

— Kur gi tavo kuprinė ir pašliūžos?
— Koridoriuje...
— Taip... Ir ką tu galvoji? Kaip gy

vensi tarp penkių vyrų?
— Vyrų — ne vyrų, bet berniukų.
Algirdas suspaudė sesers alkūnę, bet 

ji net nesuriko, bet įgnybė jam į šoną.
— Pasakysi, kad esu tavo jaunesnysis 

brolis ir turėjai mane pasiimti.
— Puiku, po to, kaip vasarą kalbėjau 

apie seserį ir brolio niekuomet nemi
nėjau. ..

— Išsivaizduoju, ką pasakojai apie 
mane... Bus sveika, jei jie mane tikrai 
pažins.

— To nebus, mano brangioji, nes 
Anykščiuose nepaliksi nė dienos: va
žiuosi grįžtančiu traukiniu namo, arba 
papasakosiu visiems apie tavo triuką!

— Tu to nedarysi! — sušuko mergaitė 
su ašaromis, pamiršusi visus žmones ap
linkui. — Tai būtų negražu, nedraugiška.

Ji žinojo, kokius žodžius pasirinkti: 
nedraugišku jis jokiu būdu negalėtų būti.

— Bet turi suprasti, kad tai neįma
noma!

— Jei nenori sakyti, kad esu tavo bro
lis, sakyk — pusbrolis. Taip, pusbrolis, 
atvykęs į mūsų namus Kalėdų atostogoms, 
ir kurį turėjai vežtis su savimi. Vadink 
mane Antanu ir tiek. Prašau tavęs.

Algirdas nieko nebesakė: už kelių mi
nučių automatrica sustos Anykščiuose ir 
stotyje lauks jo draugai, pasiruošę ke
liauti į miškus... į savo trobelę. Paga
liau, čia jos reikalas: įsimaišė košės, tegul 
ją ir išvalgo.

Trobelėje miške.
Ir aklas būtų pastebėjęs garbingą ket

vertuką, laukiantį penktojo savo draugo. 
Jų balsai pripildė platformą ir ramų vi
durdienio orą.

Algirdas neatsakė į griausmingas ova
cijas, bet tyliai išlipo iš automatricos ir 
Antanina už jo.

— Labas, Algi, kaip sekasi? Kaip na
miškiai?

— Labas, dėkui, gerai, sveiki. Bet aš 
ne vienas. Čia mano... pusbrolis... pus
brolis Antanas. Jis atvažiavo pas mus į 
svečius ir aš..

Keturi berniukai tylėjo. Nelabai sma
gu laukti gero draugo ir rasti dar vieną 
nepažįstamą žmogų.

— Kiek jam metų? — paklausė Leo
nas, penketuko vadas.

— Trylika! — paskelbė Algirdas ir su
davė nustebusiai seseriai per petį.

— Trylika, valio! — sušuko Vincas.
— Dabar turėsite jaunesnį už mane, kuri 
galėsite stumdyti.

Leonas prisiminė, kad skautas neturi 
nusiminti ir paspaudė Antano ranką.

— Labas, Antanai, — pasakė jis, — esi 
šeštas mūsų penketuko narys.

— Lepšis! — pagalvojo Jonas. — Tik
ras mamytės sūnelis! — ir Vincas sumur
mėjo:

— Bet dabar keliaukime, nes dabar
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greitai temsta. Algirdas nenorėjo pas 
mus sustoti, taigi, einame tiesiai į mišką. 
Bet pasakysiu paslaptį: mūsų trobelėje 
jau šilta ir valgyti taip pat šis tas atga
benta.

— Geriausiai man patinka tas didelis, 
— pagalvojo Antanina. — Jis pamatys, 
kas aš per viena.

Bet ji nė išsivaizduoti neišsivaizdavo, 
kas jos laukė.

Berniukai prisirišo pašliūžas, Algirdas 
ir Antanina dar pasitaisė kuprines, ir ke
lionė prasidėjo. Per laukus ir užpustytus 
griovius, per kalnus ir pakalnes, be kelio 
šliaužė berniukai nepailsdami pirmyn, ir 
Antanina neužilgo beveik atsiliko. Kup
rinė buvo sunki, bet šį kartą niekas nesi- 
siūlė jai padėti, nes ji buvo viena iš šešių 
berniukų.

— Greičiau, pirmyn! — sukomandavo 
Jonas. — Pradeda snigti, ir dar gerokas 
gabalas iki mūsų buklo.

Leonas, šliaužęs antruoju, pamažu at
siliko, kol susilygino su Antanina.

— Eik prieš mane, — pasakė jis, — 
kad tavęs nepamestumėme.

Mergaitė įtempė visas savo jėgas, sun
kiai alsavo, bet tylėjo. Brolio paklausta: 
„Ar dar paeini?“ — linktelėjo.

Bet viskas baigiasi gyvenime, kas 
bloga ir kas gera, lengva ir sunku.

Jau Antanina norėjo susmukti ir iš 
anksto jautė pažinusių ją berniukų pa
šaipą, kada Vincas staiga pridėjo abi ran
kas prie burnos ir sušuko: — Galvas 
aukštyn! Už penkių minučių esame na
mie.

— Geriausiai man patinka tas didelis, 
— pagalvojo Antanina.

— Ačiū Dievui, — pasakė Leonas. — 
Šiai dienai pakaks.

— Koks tu laimingas, galėdamas pri
sipažinti! — pagalvojo Antanina, bet ji 
džiaugėsi, kad ir kiti pavargo.

Trobelėje buvo šilta ir jauku. Netru
kus arbatininkas kunkuliavo ant židinio, 
ir visi atsigėrė karštos arbatos ir gerokai 
užkando.

Antaninai penketukas patiko: viskas 
ėjo taip sklandžiai, ir net dėl indų plovi

mo niekas nesiginčijo. Jie kalbėjo apie 
savo ateities planus.

Vincas norėjo eiti tėvo pėdomis — būti 
ūkininku, Jonas — studijuoti chemiją, 
Martynas — lankyti miškininkų mokyk
lą, o Leonas pasakė:

— Dar nežinau, kuo norėčiau būti. 
Man patinka gydytojo arba teisininko 
darbas, bet dar įdomiau keliauti sveti
muose kraštuose.

— Yra kas pasirinkti! — nusijuokė 
Jonas. — Bet kuo mūsų jaunesnysis norė
tų būti?

— Jūsų draugu! — iššovė Antanina ir 
dviem žodžiais laimėjo berniukų širdis. 
Net Algirdas nustebęs pažvelgė į savo se
serį, kuri jam kažkodėl atrodė nauja, ne
pažįstama.

— O kaip su tavo planais, Algi? — 
pasiteiravo Leonas. — Ar padarei kokį 
nors naują išradimą?

— Menkniekis, — atsakė Algirdas. — 
Nieko gero neišeina...

— Kodėl nieko gero? — įsikišo Anta
nina. — Aš jums papasakosiu apie jo 
darbus. — Ir mergaitė pradėjo aiškinti, 
kokius bandymus jos brolis darė su ba
rometru be gyvsidabrio ir kaip jis įsiti
kino, kad oro drėgmė jį savotiškai veikia.

— Duokite man pieštuką ir lapelį, aš 
jums nupiešiu...

Algirdas sėdėjo kaip žado netekęs. Ar 
tai buvo jo sesuo, kuri nieko nesuprato 
apie fiziką ir nesidomėjo jo „išradimais?“

— Labai įdomu, — pasakė Leonas, — 
jei dabar... — Ko greičiausiai eikime 
gulti, — nusižiovavo...

®®®®@® liūtu PHOTO @@®®®®
Kaip pasiženklinti

Man atrodo, tūliems jūsų buvo atsi
tikę taip, kaip man: stovykloje labai daug 
kartų turėjau daryti tikrą medžioklę, no
rėdamas surasti savo valgymo padargus. 
Puodelį esu sumaišęs šią vasarą, mažiau
siai, dvylika kartų, nekalbant jau apie 
lėkštę, o šaukštą — nė atminti negaliu. 
Taip įvykdavo todėl, kad savo aliuminius 
indus buvau pasiženklinęs tik menkai 
matomais įbrėžimais.

Patariu jums inde įgraviruoti savo 
monogramą arba, dar geriau, visą vardą 
— pavardę! Aš gi savo lėkštę papuošiau 
iš vidaus apetitą žadinančiais pošūkiais, o 
iš viršaus — tautiškais ornamentais ir, ti
kėkite, valgau labai gardžiai.

Čia patieksiu tris būdus aliuminiaus 
indams, kurie turi būti bent 1 mm storio, 
atžymėti.

PIAUSTYMAS.

Reikia peilio su smailiu, aštriu galu. 
Stipriai laikome jį dešinėje rankoje, pa
našiai, kaip plunksnakotį ir, prispaudę 
prie metalo paviršiaus, sukinėjame deši
nėn ir kairėn. Kairiąja ranka nustatome 
dešiniajai tinkamą kryptį. Bet atsargiai, 
kad neįsipiautume!

aliuminius indus?
TIRPINIMAS.

Truputį pašildome indą ir vielą, ku
rią norime išrašinėti, apdengiame plonu 
parafino (arba vaško) sluogsniu. Jame 
smailiu metaliniu daiktu (adata, vinis) 
įbraižcme užrašą. Ten, kur yra linija, 
turi likti visai grynas metalas. Po to 
minkštu šepečiu atsargiai nuvalome at
šokusias parafino dalytes ir visą užrašą 
aplipdome maždaug 5 mm aukštumo pa
rafino pylimėliu. Tada įpilame atsargiai 
druskos rūgšties (zelcerį). Patartina ją 
atmiešti; veikimas bus ne toks staigus, 
užtat atlikta bus švariau.

Tačiau atsargiai su druskos rūgštimi!! 
Ji išėda skyles visur, kur tik papuola: 
stale, drabužyje, rankoje!

Nereikalingą druskos rūgštį išliejame 
į daržą (tik ne ant augalų) arba į kūdrą.

DEGINIMAS.

Indą, kaip aukščiau nurodyta, aptrau
kiame vašku ir įbraižome piešinį; pylimė
lio daryti nereikia.

Po to pamerkiame gabalą vatos į valg. 
druskos tirpinį (kiek galima tirštesnį) ir 
uždedame ant viso užrašo. Ant vatos pa
guldome poliruoto metalo plokštelę, kiek 
didesnę už užrašą; bet indo liesti plokš

telė jokiu būdu neturi. Tada imame pa
prastą, neišeikvotą, keturkampę bateriją 
kišen. lemputėms ir pliusinį polių (trum
pasis liežuvėlis) jungiame prie indo, o 
minusinį — prie plokštelės. Tylūs tiksėji
mai parodys, kad reakcija vyksta. Vis 
pažiūrėkime, ar užrašas yra pakankamai 
giliai išdegintas, kol linijos taps ryškios. 
Paprastai užtenka 10—15 min.

Chemijos mėgėjams duodu tokį pa
aiškinimą — reakcijos eigą: srovė skaido 
valg. druską į chlorą ir natrį. Chloras 
siurbiasi į anodą (čia indas) ir veikia me
talą. Natris siurbiasi į katodą ir formuoja: 

Na+H2O=Na OH+H;
vandenilis tampa laisvas ir pūslelių pa
vidalu atsiskiria iš tirpinio.

Tas būdas padaro gražiausias linijas ir 
yra mažiausiai pavojingas.

Margasis Vėžlys.
llllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllįilllllllllll

SKAUTIŠKAI IŠSILAVINSI.
jei naudosios skautybės įkūrėjo 

knygomis:

SKAUTYBĖ MERGAITĖMS
ir

SKAUTYBĖ BERNIUKAMS
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Įdomūs paukščiai

Europiečiai, atradę Australiją, labai 
nustebo, pamatę labai savotišką jos gam
tą: medžius, kurie neduoda pavėsio, nes 
jų vertikaliai pastatyti lapai laisvai pra
leidžia saulės spindulius; krūmus, taip 
susikibusius ir suaugusius, jog be kirvio 
per juos nepraeisi; žvėris, kurie po pa
pilve turi krepšius ir juose nešioja savo 
vaikus; paukščius, irgi visai nepaprastus, 
apie kuriuos čia ir norima šį tą papasa
koti.

PAPŪGOS.
Australijos paukščiai labai gražūs, 

margučiai, Įvairiaspalviai, štai, pvz., įvai
rių veislių papūgos, kurios labai pagra
žina savo plunksnų margumu puikius, 
skaisčiai pražydusius Australijos miškus. 
Bene gražiausiu reikia laikyti vadinamąjį 
papūgų karalių, nors jis nelabai margas,

landėlės, pamatę žmogų pasišalinus, vėl 
grįžta į patikusią vietą.

Kiek bailesni juodieji kakadu: jie nuo 
žmogaus šalinasi ir dideliais būriais n< 
lekioja.

LYRUODEGIS.
Lyruodegį gamta apdovanojo visai 

nepaprasta uodega: ji labai panaši Į se
novišką muzikos instrumentą lyrą, todėl 
paukštis ir pramintas lyruodegiu. Uode
ga sudėta iš trijų rūšių plunksnų. Dvi 
viršutinės tamsiai pilkos, pamargintos ru
domis dėmėmis; dvi žemesnės — išlenk
tos, pagražintos juoda juostele; kitos ■— 
tokios pat ilgos, bet iš kraštų papuoštos 
gražiomis gijomis. Tų paukščių Austra
lijoje dabar nedaug teliko, todėl jie labai 
vertinami: gražių plunksnų mėgėjai mie
lai juos perka.

Jenas kvatuolis. Lyruodegis. Fleitininkas.

tik trimis spalvomis nudažytas: jo nuga
ra ir sparnai tamsiai žali, uodega juoda, 
kitos kūno dalys — skaisčiai raudonos 
spalvos. Toks paukštis miške tuoj krinta 
į akį, nes savo skaisčiomis spalvomis ryš
kiai skiriasi nuo blankios Australijos me
džių spalvos.

Papūgos, kaip žinoma, turi gerą klau
są, be to, jos gerklės stygos labai stip
rios, išlavintos; tie paukščiai mėgsta, 
kaip maži vaikai, pamėgdžioti įvairius 
balsus. Papūgos vykusiai pamėgdžioja 
smuiko, pianino, kitų muzikos instru
mentų ir net žmogaus kalbos garsus. Nuo
lat girdėdamas žmogų kalbant, paukštis 
ima kartoti vieną kitą dažniau pavarto
tą žodį arba net posakį. Iš mūsų paukščių 
panašiais gabumais pasižymi varnėnai 
(šnekučiai) ir šarkos. Kanarka žmogaus 
balsų pamėgdžioti nesugeba, bet, paso
dinta į vieną narvelį su lakštingala, tu- 
tėdama gerą klausą, ji išmoksta giedoti 
lakštingalos giesmę.

J papūgą panašūs kakadu. Australijoj 
jų yra labai gražių, pvz., visai baltų, kaip 
sniegas, tik ant galvos skaisčiai gelsvas 
kuodas. Tie paukščiai sukelia miške ne
paprastą triukšmą. Žmogaus nebijo ir, jį 
pamatę, nesibaido. Mėgsta pasiviešėti vai
siniuose soduose ir daržuose, ypač jei juo
se randa saldžiųjų arbūzų. Už tai kolo
nistai tą paukštį persekioja ir iš savo so
dybų varo, tačiau nubaidyti kakadu, su 
didžiausiu triukšmu pakilę į orą, po va

Australijoje lyruodegiu yra trijų rū
šių. Visi jie labai bailūs, gyvena tankiuose 
krūmynuose (skrubuose), lakioja ten po
romis arba net pavieniui. Minta vabz
džiais ir šliužais. Jų kojos tokios stiprios,
jog leidžia, jiems šokinėjant, daryti šuo
lius po 2 metrus. Lizdas didelis, sukrau
tas iš šakų ir išklotas samanomis, lapais 
ir plunksnomis. Patelė deda į lizdą tik 
vieną kiaušinį.

PAUKŠTIS FLEITININKAS.
Australijoje paukščių giesmininkų vi

sai nėra, bet mažyčiai paukšteliai pasižy
mi čia gražiais drabužiais. Žiūri ir ne
gali atsižiūrėti, kai didelis jų būrys išsi
skleidžia kur nors pievutėje. Bet yra 
Australijoje paukščių, kurių balsų keistu
mu labai stebisi jų negirdėję žmonės. Kai 
kurių tokių paukščių balsai labai malo
nūs, pvz., paukščio „fleitininko'’ balsas 
tikrai labai primena fleitos garsus. Tas 
paukštis panašus j varną, jis juodas, tik 
viena kita plunksna baltos spalvos. Pa

našiai, kaip šarka, ir fleitininkas „nesu
valdo uodegos”, t. y. labai judrus, apsuk
rus ir žmogaus taip pat nebijo. Minta 
vabzdžiais, nepraleisdamas ir smulkių gy
vulėlių, pavojingas ir paukšteliams.

PAUKŠTIS — „KOLONISTO 
LAIKRODIS”.

Senovėje, kai mūsų kaimuose nebuvo 
laikrodžių, žmonės rytą keldavosi gaidžiui 
sugiedojus, vadinas, laikrodį atstodavo 
gaidys. Australijoje irgi yra toks paukš
tis, kurį kolonistai vadina savo laikrodžiu: 
jis, mat, kasryt tiksliai tuo pat laiku pri
kelia žmones, garsiai, kaip koks kipšas, 
nusikvatojęs, o vakarui atėjus tokiu pat 
būdu praneša, kad saulė nusileido. Už jo 
pamėgimą juoktis ir kvatoti kolonistai 
dažnai vadina jį „Jonu kvatuoliu”.

Jonas kvatuolis — mūsų tulžiams (žu- 
vininkėliams) giminė, tik grobio ieško ne 
vandeny, bet žemėje. Jis aršiausias visų 
šliaužlių priešas, naikina driežus ir gyva
tes, drąsiai puola net nuodingąsias gyva
tes ir kapoja jas savo kietu plieniniu sna
pu; už tai gyventojų vertinamas ir glo
bojamas.

Gyvas, judrus, apsukrus, jis mėgsta 
pajuokauti. Įsitaisęs aukščiausiojo pasau
lyje medžio eukalipto viršūnėje, linksma
sis paukštis atsidėjęs stebi, ką veikia 
žmonės, ir kartkartėmis netikėtai susi
juokia. Tas jo juokas bematant užkrečia 
kitus draugus: jam atsiliepia antras kva- 
tnolis, tam trečias, o pagaliau juokiasi 
kvatoja jau visas jų tuzinas, taip sma
giai kaip moka kartais nusijuokti ir te
atre arba cirke gausinga publika, jei ją 
prajuokina sąmojingas aktoriaus pokštas.

T. Šur-nas.

Illlfiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllillllilllllllllllllllllllllllllllllllll^

GERA SPAUDA — TIKRA GYVENIMO VADOVĖ. 
TOKIA YRA SKAUTIŠKOJI SPAUDA. 
UŽSIPRENUMERUOK LAIKRAŠČIUS: 
1. SKAUTU AIDAS, 2. VADOVĖ. 3. SKAUTYBĖ.
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BROLIJOS V A D I J O J E

PIRMASIS VYK. VADUOS POSĖDIS.
Sausio 11 d. įvyko pirmasis šiais metais vyr. brolijos va- 

dijos posėdis, kuriame priimtos vyr. brolijos vadijos 1940 m. 
pajamų ir išlaidų sąmatos projektas ir apsvarstyta eilė bėga
mųjų klausimų.

ATLIETUVINO PAVARDES.
Vyr. brolijos vadijoje gauti atitinkami raportai, kad psktn. 

Stasys Obuchavičius savo pavardę pakeitė į Volungė ir psktn. 
V. Sabaliauskas į Sabaliūnas.

PAPIGINTU TARIFU GELEŽINKELIAIS VAŽIUOTI 
LIUDIJIMAI.

Vyr. brolijos vadijos raštinė nuo 1939 m. spalių 31 d. iki 
šių metų sausio 13 d. išdavė 98 papigintu tarifu geležinkeliais 
važiuoti liudijimus.

UŽSIENIO SKAUTŲ ORGANIZACIJŲ SVEIKINIMAI.
Kasmet Kalėdų ir Naujų Metų, o taip pat ir šv. Jurgio 

švenčių proga viso pasaulio skautų organizacijos pasikeičia ati
tinkamais skautiško turinio sveikinimais bei dovanomis.

Šių Kalėdų ir N. Metų švenčių proga Lietuvos skautų bro
liją ir jos vadovybę sveikino Anglijos, Estijos, Jugoslavijos, Lat
vijos, Liuksemburgo, Olandijos, Švedijos ir Vengrijos skautų 
organizacijos. Atskirą savo paties pieštą sveikinimo atviruką iš 
tolimos Kenijos Lietuvos skautų brolijai prisiuntė taip pat ir 
skautų įkūrėjas lordas Baden-Powellis.

Lietuvos skautų brolijos užsienių skyrius visoms pasaulio 
skautų organizacijoms atitinkamus lietuviško turinio sveikinimo 
atvirukus išsiuntė prieš Kalėdų šventes.

SUŠELPTA 6.000 NETURTINGŲ ASMENŲ.
Vykdydami savo seną ir gražią tradiciją, Lietuvos skautai 

ir skautės per Kalėdų švenčių atostogas sušelpė, paguodė ir pa
linksmino arti 6.000 neturtingų asmenų.

Šiais metais pirmą kartą laisvai buvo aplankyti bei sušelpti 
ir išlaisvinto Vilniaus krašto vaikučiai.

NAUJŲ VIENETŲ STEIGIMAS VILNIAUS KRAŠTE.
Norintiems steigti Vilniaus krašte naujus skautų vienetus 

pranešame, kad išlaisvintame Vilniaus krašte naujų skautų vie
netų steigimą šiuo metu tvarko bei prižiūri pati vyr. brolijos va- 
dija, o Vilniaus mieste — įsteigto Vilniaus skautų tunto va
dovybė.

RŪPINAMASI SKAUTIŠKOMIS DAINOMIS.
Labai jaučiamas lietuviškų skautiškų dainelių trūkumas. 

Skautų brolijos reikalų vedėjas šiuo reikalu yra taręsis su kai 
kuriais kompozitoriais, jų tarpe ir su vilniečiu p. Sinium, kad 
jie prisidėtų prie lietuviškų skautiškų dainų papildymo. Iš visų 
gauti nuoširdūs pritarimai, tačiau — neturima dainelėms tinka
mų skautiškų eilėraščių. Tad tie, kurie turite poetišką, o tuo 
pačiu ir skautišką sielą, rašykite eiles ir siųskite vyr. brolijos 
vadijai. Į eiles įpinkite ir vieną kitą skautišką žodį — terminą.

Parašius bei surinkus reikiamą skaičių lietuviškų skautiš
kų dainelių, numatoma išleisti ir atskirą skautiškų dainų kny
gutę.

Visos naujai parašytos skautiškos dainelės bus dainuojamos 
per radiją, kad tuo būdu būtų galima greičiau jas išmokti. Juk 
vykdami stovyklauti į Vilniaus kraštą turime nusinešti ir gra
žių, skambių lietuviškų skautiškų dainų.

STUDENTŲ SKAUTŲ KORP!
Trijų Karalių dieną studen

tų skautų korporacijos „Vytis“ 
nariai, su atitinkamomis šven
čių dovanomis, atsilankė Igna- 
line, Vilniaus krašte, kur vietos 
vaikučiams suruošė pirmąjį lie
tuvišką šventvakarį — eglutę. Į 
šventvakarį atsilankė apie 250 
vaikučių, o taip pat ir jų tėve
liai. Skautiškas Kalėdų senelis, 
kurio pareigas atliko senj. Va
siliauskas, kiekvienam vaikučiui 
įteikė po dovanėlę. Vaikučius ir 
visus susirinkusius stud, skautų 
vardu pasveikino senj. J. Do-

JURBARKO SKAUTŲ 
Kalėdų darbelis.

Didelis skautų bičiulis ir ži
nomas vaikų literatūros rašyto
jas Antanas Giedrius Jurbarko 
skautams davė mintį ir nurody
mų, Kalėdų švenčių proga, pa
linksminti ir apdovanoti netur
tingus miesto vaikučius

Bičiulio nurodymais skautai 
mielai pasinaudojo ir, štai, Ka
lėdų pirmąją dieną Jurbarko 
gatvėse, papuoštame vežime, do
vanomis apsikrovęs, pasirodė 
sulinkęs Kalėdų senelis. Jį ly-

, VYTIS“.
vydaitis. Pačią šventvakario 
programėlę atliko vietos vaiku
čiai, mok. Paukštės vadovauja
mi. Linksmąją šventvakario pro
gramos dalį su vietos vaikučiais 
pravedė senj. Va jėga.

Be atskirų dovanėlių, kurias 
gavo kiekvienas vaikutis, šio 
šventvakario organizatorių stud, 
skautų Jonaičio, Karaliūno ir 
Naujokaičio pastangomis, vietos 
mokyklos steigiamam knygynė
liui buvo paaukota įvairių kny
gų.

VIETINI NKIJA
dėjo du uniformuoti skautai, ku
rie seneliui padėdavo visokiuose 
sunkumuose.

Senelio dovanų maišą nuolat 
papildydavo Jurbarko skaučių 
pagaminti saldumynai ir dova
nėlės. Tokių dovanėlių iš viso 
buvo per 50. neskaitant tų, ku
rias geriems vaikučiams siųsda
vo jų tėveliai ir giminaičiai.

Tokiu būdu Kalėdų senelis 
aplankė apie 80 Jurbarko vai
kučių ir juos apdovanojo.

Girdutis.

KAUNO AUŠROS SKAUTŲ TUNTAS
II D. L. K. Algirdo dr-vė.
— XII. 27 algirdiečiai surengė 

savo tradicinę žiemos iškylą. ŠĮ 
kartą į Pažaislį ir Petrašiūnus. 
Kadangi šioms Kalėdoms kirsti 
eglaites buvo visiškai uždraus
ta, tai algirdiečiai suruošė gyvą, 
natūralią, gamtoj „Kalėdų eglu
tę“. 3 algirdiečių skiltys, ke
lionės ženklų pagelba, susitiko 
iš įvairių pusių prie gražiai iš
augusios eglutės Pažaislio miš
ke. Sušukus skiltims savo šū
kius, ir po Kalėdoms skirto ei
lėraščio, eglutė pradėjo puoštis 
kalėdinėmis žvakutėmis. Skau-

BIRŽŲ
Pasvaliečiai skautai.

— XII. 8 įvyko tradicinė abie
jų dr-vių sueiga. Į ją atsilan
kė gausingai skaučių ir skautų; 
be to, dar dalyvavo IV D. L. K. 
Kęstučio dr-vės draug. vyr. 
sklt. Ig. Serapinas ir skautų bi
čiulė mokyt, vyr. sklt. Ei. Ka- 
bailaitė. Po oficialinės dalies 
buvo skilčių pasirodymai.

— XII. 14 įvyko skautų egza
minai į aukšt. patyrimo laips- 

tiškos dainos toli skleidėsi po 
mišką, o linksmi skilčių pasiro
dymai pasiekė tik čia pat esan
čių brolių ausis ir akis.. . Žva
kutės jau baigė degti ... Greit 
užgeso paskutinės žvakutės, ir 
skiltys paskirai nužingsniavo pas 
vargšus.

— XII. 31 II D. L. K. Algirdo 
ir IV Maironio dr-vės suruošė 
Aušros bern. gimn. Naujų Metų 
sutikimą, į kurį, be šiaip žmo
nių, atsilankė ir Kaune viešį 
vilniečiai skautai ir skautės.

Čir-čir.

RAJONAS
nius. Egzaminavo: sktn. V. Ba- 
ravykienė, vyr. sklt. EI. Kabai- 
laite, psktn. V. Baravykas, vyr. 
sklt. Ig. Serapinas, vyr. sklt. 
Alg. Lipštas ir sklt. J. Šimkevi- 
čius.

— Vasario mėn. pradžioje 
Pasvalio skautai yra nutarę su
rengti tradicinį muzikos ir lite
ratūros vakarą, į kurį, be vie
tinių pajėgų, bus pakviesta keli 
rašytojai vilniečiai. Kęstutietis.
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Stovykla lobių saloje ♦
(Pradžia Sk. A. 1939 m. 14—15 nr.).

Skautų skiltis, aprūpinta svarbiausiomis reikmenėmis, sto
vyklauja paslaptingoje „Lobių“ saloje, kuri jiems žadėta nuola
tine stovyklaviete, jei jie sugebės verstis joje dvi savaites. Ber
niukai įsikuria ir už kelių dienų pastebi pėdsakus smėlyje, per
skaito ugningą raštą debesyse ir netenka savo valties. Jie įtaria 
kažką slaptai lankantis saloje ir ima ją tirti. Jiems pasiseka įsi
veržti į seno vienuclyno požemius, kuriuose užtinka salos sa
vininką p. Briedį, sumanų ugningo šrifto išradėją. Trys nuoty
kių ieškotojai pakliūva skautams ir p. Briedžiui į rankas ir įsi
tikinę, kad vienuolyne nėra ieškomų lobių, padeda išaiškinti, 
kad be jų dar lanko salą. Jie įtaria kontrabandininkus slepiant 
joje savo prekes ir už kelių dienų iš tiesų pastebi įtartiną laivą.

Skautai stovėjo užburti, nes danguje pasirodė didelės, ži
bančios raidės. Tada kažkas sudundėjo stoge ir nuriedėjo.

- — Kas tai? — suriko ponas Briedis, šokdamas prie elektros 
mygtuko.

— Kas atidarė duris?
Skautai apsisuko: durys buvo atdaros, bet vieno žmogaus 

trūko.
— Kur Vaškys? — ponas Briedis puolė likusius vyrus.

— Ką reiškia šie kvaili juokai?
— Nemačiau, kur jis dingo, — pasakė vienas.
— Nieko nesuprantu, — pasakė antras.
— Jis gailėsis pabėgęs, — pasakė ponas Briedis, — nes ne

galėsiu jūsų paleisti. Ar taip atsilyginama už gerumą?
— Vaškys teisingas žmogus, — pasakė vienas jo draugas,

— davęs žodį, jis jo nemainys.
— Aš galvoju tą patį, — pasakė antras. — Jis grįš ir pa

aiškins, ko jis išbėgo.
— Ar nereikėtų išeiti ir paieškoti jo? — paklausė Kazys.

— Gal jis turėjo rimtą priežastį bėgti.
— Žinoma, priežastis rimta, — suurzgė ponas Briedis, — 

aš eisiu jo ieškoti, o jūs palikite čia. Tu, Kazy, atsakai už tai, 
kad niekas neišeis ir niekas nepalies aparato.

Ponui Briedžiui išėjus, skautai ėmė svarstyti susidariusią 
padėtį, ir visi galvojo tą patį, būtent, kad Vaškys ne be reikalo 
pabėgo ir viskas paaiškės.

Už penkiolikos minučių durų rankena pajudėjo, ir į kam
barį įėjo ponas Briedis, Vaškio lydimas.

— Ar radai jį? — sušuko Kazys.
— Sėskite, turėsime visi įtemptai galvoti, kad išspręstume 

šią naują paslaptį, — pasakė ponas Briedis.
— Paslaptį? — sušuko Vytas.
— Taip, — atsakė ponas Briedis. — Bet pirma turiu atsi

prašyti p. Vaškio, abejojęs jo sąžiningumu. O dabar pasaky
kite, kas jus vertė bėgti.

— Man Tamstos aparatas padarė tokį pat didelį įspūdį, kaip 
ir visiems kitiems, — kalbėjo Vaškys. — Aš žiūrėjau į stiklines 
lubas ir pamačiau kažką, dėl ko beveik surikau: į mus žiūrėjo 
klaikiai apšviestas vyro veidas. Išsigandau, prisiminęs legendą 
apie vaiduoklius, bet baimė praėjo, nes tai buvo tikras, gyvas 
žmogus. Norėjau duoti visiems ženklą, bet bijojau, kad žmo
gus paspruks. Todėl prisiartinau prie durų ir išbėgau. Išbėgęs 
klaidžiojau, kol pagaliau užtikau vyrą, gulintį kniūpščią ant 
stiklinių lubų. Patraukiau jį už kojų ir mečiausi ant jo, bet 
jis, pasirodė, greitesnis už mane, gudriai pavartojo džiu-džitsu 
ir paspruko tamsoje. Tada grįžau pranešti viską, ką pastebėjau.

Išklausę Vaškio pasakojimą, skautai sujudo ir ėmė klausti 
vienas kito, kas galėjo pasirodyti lange. Jie nenustebo, kad be 
Vaškio ir pono Briedžio saloje buvo dar ir kitų lankytojų, bet 
juos jaudino naujo žmogaus pasirodymas ir pabėgimas.

— Nu, skautai, — pasakė ponas Briedis pagaliau, — kokių 
turite teorijų? Kodėl vyras lankosi šioje saloje?

— Manau, kad dėl tamstos aparato, dėde, — pasakė Kazys.
— Jis parduoti labai išsimokėtų.

— Tiesa, mano aparatas šio to vertas, — sutiko ponas Brie
dis, — bet nemokančiam juo naudotis jis būtų nenaudingas. Jo 
paslaptis slepiasi mano galvoje.

— Gal, vyras norėjo laikyti tamstą uždarytą tamstos na
muose, kaip savo kalinį, kol išgautų paslaptį, — pasakė Kastas. 
— Skaičiau apie panašius atsitikimus.

— Tik pasakų knygose, mano mielas, — nusikvatojo po
nas Briedis.

— Gal, žmogus tik paprastas brakonierius, — pasakė Pet
ras, — čia esama ir paukščių ir žuvų ir vieno kito žvėrelio, ir 
niekas salos nesaugo.

— Ta mintis nebloga, — pagyrė ponas Briedis, — bet vis 
dėlto atrodo, kad jį vilioja kažkas svarbesnio, nors ir mano apa
ratas. Iš pono Vaškio pranešimo darau išvadą, kad tas žmogus 
neturėtų domėtis mano aparatu savo reikalams, bet, gal, jis kie
no nors papirktas. Ar šiaip ar taip, tai labai paslaptingas da
lykas, ir jūs, skautai, turėsite padėti man jį ištirti.

— Padėsime visa širdimi, — sušuko Kazys už visus, — kur 
kvepia nuotykiais, mes visuomet pasiryžę dalyvauti.

Vaškis atsistojo.
— Jei galėčiau būti naudingas, pone, pasiūlyčiau savo pa

galbą. Ką jūs galvojate, draugai?
Abu vyrai pasikeitė žvilgsniais.
— Ir mes norėtume padėti ponui, jei ponas sutiks, — pa

sakė jie.
— Juo daugiau, juo geriau, — nusijuokė išradėjas. — Man 

atrodo, kad nuotykis bus įdomus. Turėsite ką papasakoti, grįžę 
į namus.

— Tamsta spėjate, ko tas vyras nori? — paklausė Klastas.
— Taip, — prisipažino ponas Briedis, — bet tuo tarpu dar 

jums nieko nesakysiu.
TYRINĖTOJAI.

Kelios dienos praėjo visai ramiai. Skautai grįžo į savo sto
vyklą, o Vaškis ir jo draugai paliko pono Briedžio „namuose“.

Paslaptingasis vyras nepasirodė, ir niekur nebuvo pastebė
ta jokių pėdsakų. Galima buvo išsivaizduoti, kad jis išskleidė 
savo sparnus ir išskrido.

— Kodėl dėdė slepia savo įtarimus? — pasakė Kazys, sė
dėdamas prie laužo su savo draugais. — Esu tikras, kad jis 
neapsirinka.

— Gal, jis įtaria Vaškį ir jo draugus, — atsakė Jonas, — 
ir todėl pakvietė juos būti jo svečiais. Dabar jis seka kiekvieną 
jų žingsnį ir laukia, kada jie išsiduos.

— Tavo vaizduotė žavi, — nusijuokė Kazys, — bet netikiu, 
kad dėdė griebtųsi tokios taktikos. Jis laukia kažko kito, man 
atrodo.

— Jis kalbėjo apie gipso sluoksnius, ar negalėtų kas nors 
domėtis tuo dalyku? — paklausė Viktoras.

— Labai fantastiška, — pasakė Vytas, — ką jie darytų su 
tuo gipsu? Juk viso neišvežtų.

— Ką tu galvoji, Varna? — paklausė Jonas pagaliau. — 
Pasakyk savo teoriją.

— Galvoju, kad kas nors naudojasi sala neleistiniems veiks
mams, ir dėdė jiems trukdo, — atsakė Kazys. — Valstybės sie
na čia pat, ir visokių esama žmonių, negalinčių policijai pasi
rodyti.

— Negąsdink mūsų, — pasakė Jonas. — Nenorėčiau, kad 
kas nors skriaustų tavo dėdę. Nė pagalvoti nenoriu apie tai. 
Geriau uždainuokime ką nors.

Baigę pirmąjį „Puodo“ posmelį, skautai staiga nutilo.
— Kas ten? — sušuko Kazys. — Ar girdite? Kažkas at

plaukia.
Skautai pakilo kaip vienas.
— Turime pranešti dėdei apie tai, — pasakė skiltininkas. — 

Paliksiu jus čia, nesirodykite ir sekite laivą iš tolo.
Kazys nubėgo kiek tik jį kojos nešė ir rado poną Briedį 

radijo kambaryje.
— Kas atsitiko? — paklausė išradėjas. — Ar visi tavo drau

gai sveiki?
— Taip, dėde, — atsakė Kazys, — bet mes pastebėjome ne

žinomą laivą. Draugai seka kiekvieną jo judesį.^
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Kas ten? Ar girdite?

Ponas Briedis pašoko, ir jo akys sužibėją.
— Vadinasi, jie vėl drįsta artintis, — pa:akė jis, — taip 

greitai jų nelaukiau.
— Ar spėjate, kas jie per vieni? — paklausė Vaškis.
Ponas Briedis linktelėjo.
— Jau senai įtariu, kad kontrabandininkai lanko šią salą, 

kurioje slepia savo prekes. Nors išieškojau kiekvieną pėdą, nie
ko neradau.

— Ar nevertėtų nueiti ir pažiūrėti, ar laivas sustojo? — 
pasiūlė Kazys.

— Taip, eikime visi, — atsakė ponas Briedis, — bet užra
kinkime duris. Naujų svečių mums nereikia. Vesk mus, Kazy.

Visi išėjo iš vienuolyno ir netrukus rado skautus, pasislė
pusius už krūmų salos aukštumoje.

— Kur laivas dingo? — paklausė ponas Briedis. ___
— Mes patys nesuprantame, kur, — atsakė Jonas, — jis 

apvažiavo apie tą vietą, kur yra įėjimas į vienuolyną iš vandens 
pusės ir išnyko tartum oloje. Ar nėra ten kokių nors olų, kurių 
dar neištyrėme?

— Yra, — atsakė ponas Briedis, — bet nežinau, ar laivas 
jose tilptų. Turime būti atsargūs ir neišbaidyti priešo. Gaila, 
kad pagauti jį galės tiktai policija. Bet dar daug darbo prie
šakyje: turime įsitikinti, kad sala tikrai kontrabandininkų lan
koma.

— Ar negalėtume nuplaukti savo valtimi ir pažiūrėti, kur 
jie dingo? — paklausė Viktoras.

— Ne, — atsakė ponas Briedis. — Jie neturi žinoti, kad 
mes juos pastebėjome. Geriausia grįžti į vienuolyną ir aptarti 
reikalus tenai. Bet, jei norite, du iš jūsų galėtų palikti sargy
boje ir pranešti mums kas reikalinga.

— Aš paliksiu, — pasisiūlė Viktoras.
— Ir aš, — pasakė Jonas.
— Gerai, — pasakė ponas Briedis, — mes einame, o jūs 

žinote, ką daryti.
Pilni įspūdžių ir laukdami naujų nuotykių, skautai, palikę 

Viktorą ir Joną stovykloje, nuėjo su ponu Briedžiu ir jo sve
čiais į vienuolyną.

Kazys nedaug kalbėjo, bet daug galvojo. Pagaliau, visiems 
susėdus viename iš kambarių, jis tarė:

— Ar nevertėtų ištirti visą vienuolyną? Mes įėjome per 
vienas duris, draugai rado tunelį ir slaptą įėjimą į mūsų kam
barį. Ar negalėtų būti dar daugiau panašių tunelių, gal, šiek 
tiek užgriuvusių?

— Aš pažįstu vienuolyną, — nusišypsojo ponas Briedis, — 

bet gali būti, kad ko nors nepastebėjau ir sutinku dar kartą 
su jumis jį apieškoti.

— Ar tuojau eisime? — paklausė Kastas.
—- Jūs juokingi žmogiukai. — nusijuokė ponas Briedis. — 

Turėtumėte senai miegoti savo guoliuose, o tuo tarpu trokštate 
naujų nuotykių. Ką jūsų tėvai sakytų?!

— Ir aš norėčiau išnaudoti šį vakarą, — pasakė Vaškis. — 
Esu susijaudinęs ir nerimsta vietoje.

— Vadinasi, visi vienu balsu sutinkame tuojau veikti, — 
pasakė penas Briedis. — Bet kur pradėti?

— Dirbkime sistematingai, — pasiūlė Kazys. — Pradėkime 
iš vieno taško ir tirkime vietą nuodugniai.

— Sutinkame, — atsakė dėdė. — Aš vesiu jus, nes pažįstu 
vietą. Pradėkime nuo „Tylos kambario“.

„Tylos“ kambarys buvę nedidelis, akmeninėmis sienomis. 
Duris uždarius, nė vienas garsas negalėjo įsiveržti į jį, ir skautų 
balsai net dusliai jame skambėjo.

— Toks kambarys tiktų beprotnamiui triukšmingiems ligo
niams apgyvendinti, — pasakė Kastas.

— Vienuolyne jis, tikriausia, buvo vartojamas susikaupti 
atskirai nuo kitų, — paaiškino ponas Briedis. — Sienos tvirtos, 
jokių slaptų išėjimų neturėtų jose būti.

— Gal, patikrintume? — pasiūlė Kazys. Bet sienos ir grin
dys, skautams pabeldus į jas lazdomis ir kumščiais, neturėjo 
nieko įtartino. Tas pats buvo koridoriuje, kuriuo visi nuėjo į 
kitą kambarį, didesnį už „Tylos“ kambarį.

— Sis kambarys buvo vienuolių valgomasis, — vėl paaiš
kino ponas Briedis. — Čia tebestovi jų sunkus stalas ir kėdės.

Kazio veidas truktelėjo. Nepasakęs nė žodžio, jis atidžiai 
ištyrė visas sienas ir grindų akmenis. Viskas atrodė tvirta, kol 
liko tiktai keturios plytos po stalu kambario viduryje.

Plytos buvo tvirtos, bet staiga Kazys atsiklaupė. Kada jis 
pakėlė veidą, jo akys žibėjo.

— Pažiūrėkite, dėde, — pasakė jis, — šis akmuo nesenai 
pajudintas, nes žemė ir dulkės aplink jį laisvai guli. Kitur jos 
kietos.

Ponas Briedis net pašoko ir netrukus klūpojo šalia Kazio.
— Teisingai, mano mielas, — pasakė jis. — Visai aišku, kad 

akmuo pajudintas. Pažiūrėkite ir jūs, ponas Vaški.
— Nėra abejonės, — sutiko Vaškis. — Bet kas jį galėjo pa

kelti? Jis toks sunkus ir neturi nieko, už ko jį galėtų laikyti. 
Be dalbos jo nepakelsi.

— Jis keliamas iš apačios, — pasakė Kazys ramiai.
— Iš tiesų, — atsakė Vaškis, — reikėtų pažiūrėti, kas po juo.
— Atnešiu kirką, — pasakė ponas Briedis, — ir kelias ba- 

tarėjas ir žibintą.
Akmuo buvo sunkus ir truko ilgokai, kol jį pakėlė į šalį, 

bet pagaliau pasisekė tai padaryti, ir Petras sušuko:
— Ten akmeniniai laiptai!
Vyrai buvo taip pat sujaudinti, kaip berniukai.
— Esu nustebęs, — pasakė p. Briedis. — Apie šiuos laiptus 

nieko nežinojau. — Ponui Vaškiui ir dviems iš jūsų siūlau eiti 
su manimi. Visiems vietos nebus.

Kazys mielai būtų ėjęs su savo dėde, bet jis galvojo, kad 
ir jo draugai nekantriai laukė progos dalyvauti naujajame žy
gyje. Todėl jis pasakė:

— Siūlau Petrą ir Kastą.
—• Puiku, — pasakė ponas Briedis. — Imkite elektros lem

putes, aš imsiu žibintą, ir eikime.
Staiga kažkur užsitrenkė durys, ir ponas Briedis apsisuko.
— Lankytojai? — sušuko jis. — Neatsargu trenkti durimis. 

Palaukite, kol grįšiu.
— Trys žmonės, — pasakė Kazys.
Durys atsidarė, ir pasirodė p. Briedis, Viktoro ir Jono ly

dimas.
— Draugai atėjo mums pranešti, kad paukščiai išskrido, — 

pasakė jis. — Kitais žodžiais, laivas išplaukė.
— Dar geriau, — pasakė Kazys, — jie iškrovė kontrabandą, 

ir mes ją rasime.
— Ir aš jau nekantrauju, — prisipažino jo dėdė. — Lipki- 

me į apačią, draugai, ir išbandykime savo laimę. Jei negrįšime 
už valandos, žinosite, kad įvyko kažkas nepaprasto. Tu, Kazy, 
atsakai už kitus ir žinosi, ką daryti.

Šviesos išnyko požemyje, žingsnių ir balsų atgarsiai kas mi
nutę silpnėjo, ir pagaliau nieko nebebuvo girdėti. Pasilikusiems 
kambaryje skautams nieko nebeliko, kaip laukti ekspedicijos 
grįžtant. (B. d.).
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė skin. M. Gudaitienė.

Išgelbėta stirna
Žiema buvo nepaprastai gili. Viskas 

sniegu užversta. Per laukus nė nepaban- 
dyk eiti: visur sniego iki kelių, o ties di
desniu ar mažesniu krūmokšniu suneštos 
ištisos kalvos.

Visa mažoji augmenija pasislėpė giliai 
po sniegu.

Dar gerai, kad sodybų klojimai ir dar
žinės ne taip sandariai užsidaro. Pama
tuose yra plyšių, per kuriuos naktį su
lenda kurapkos ir zuikiai. Peluose ku
rapkos randa grūdgalių, o zuikiai — do
bilų lapelių.

Stirnoms miške blogiau. Užeina kur 
eigulio padėtą šieno ar dobilų kuokštelę, 
apipuola kelios ir nebėra. Nuo alkio ir 
troškulio taip nusilpsta, kad nebepajėgia 
paeiti. Pamatę priešą, šoka bėgti, bet tuoj 
pat puola snukučiu ardama sniegą.

Didžiausi stirnų priešai — vilkai, daug 
jų išnaikina.

Popietis buvo nešaltas. Tėvelis buvo iš
važiavęs į turgų. Jonukas norėjo nors vie
ną šakų vežimą parvežti. Mama nenorėjo 
leisti, bet jis tol prašė, kol pagaliau mama 
nusileido. Kai su tėveliu nuvažiuodavo, jis 
spėdavo kartu prisikrauti vežimą, tik tė
vas padėdavo surišti.

Arklys bėgo greit. Jonukas, begalvo
damas, kaip tėvelis, parvažiavęs iš miesto, 
pagirs jį kaip vyrą, nepasijuto, kai pri
važiavo mišką.

Vakar, imant iš vienos krūvos, tėvas 
nusprendė, kad čia dar bus vienas veži
mas. Dėl to Jonukas ir pasuko prie šios 
krūvos. Arkliui išėmė dobilų, o pats kibo 
krauti šakas. Pradžioje dar nieko, kaip tė
velio mokytas, apačion dėjo trumpąsias, 
o ilgas perkirsdavo, bet paskutiniosios, pa
sirodo, apsnigę ir įšąlę sniege. Niekaip ne

Štai trijų kaimynių valstybių herbai. Sužinokite kokių.

įveikė ištraukti: tempė, visaip sukino, su
šilo, pasidėjo kailinius, bet kaip nevyks
ta, taip nevyksta. Supykęs, iki įšąlusių 
vietų nukapojo ir drūtgalius sukrovė vir
šum. Paskui su virve surišęs suveržė, li
kusius, arklio nesuėstus, dobilus sukišo 
maišan, uždėjo ant vežimo ir jau ruošėsi 
važiuoti. Bet netoliese pamatė stovint ne
didelę stirnelę ir žiūrint į jį. Jonukas pa
ėmė kuokštelę dobilų ir meiliai kalbėda
mas artinosi prie stirnos. Pradžioje nebė
go, bet Jonukui prisiartinus, šoko ir vos 
keletą žingsnių bėgus, suklupo. Metęs do
bilus, puolė vytis. Čia stirna pakilo, bet 
tuoj vėl suklupo. Jonukas ją ir sugavo. 
Stirna silpnai blaškėsi. Pamėgino nešti 
prie vežimo, bet kur tau, sunki besanti. 
Tuomet suėmė į glėbį, pastatė ir ėmė 
stumti rogių pusėn. Stirna nors kiek blaš
kėsi, bet ėjo. Taip palengva atsikrapštė 
iki vežimo. Iš maišo išėmė dobilų ir pri
kišo prie snukučio. Stirna godžiai ėmė 
ėsti.

„Namo parsivežus būtų gerai, gal pri
prastų“, galvojo Jonukas, „bet kaip užsi
kelti ant vežimo?“

Viena ranka prilaikydamas, nusivilko 
kailinius ir pradėjo bandyti kelti. Suėmė 
į glėbį ir prispaudęs prie vežimo mėgino 
tiestis. Jau nuo žemės pakėlė. Stirna ne- 
siblaškė, lyg savo ramumu- norėdama Jo
nukui padėti. Užkėlęs stirnelę, pats atsi
sėdo ant šakų, šalia, viena ranka ją ap
kabindamas, o kita paėmė vadžias.

Iki namų parvažiavo puikiausiai. Stir
na rami gulėjo ant vežimo ir pešinėjo iš 
maišo dobilus.

Tėvas iš miesto jau buvo parvažiavęs.
— Žiūrėk, motin, vaikas stirną par

vežė namo.

— Gal jau nebegyvą? — pripuolė prie 
lango ir motina.

— Matai, kad gyva. Reikia eiti, — ap
sivilko kailinius ir išėjo pasitikti.

— Kur gi tu tą stirną nutvėrei? Gal 
iš šunų atėmei?

— Ne, miške sugavau. Vos bepabėgo. 
— Čia Jonukas viską išpasakojo tėveliui 
ir pridėjo, kaip auginsiąs.

— Ją į triobą nešti negalima: staiga 
sušilusi, tuojau nugaiš. Paliksim daržinė
je, ten galės ėsti dobilus. Reikės pagir
dyti. Paskiau galės duoti ir pieno. Iš karto 
pieno uždavus gali pakenkti. — Nukėlė 
stirną nuo vežimo ir nunešė daržinėm 
Įleidęs, uždarė duris.

— Bet tu, mat, ir vežimą tokį prisi
krovei! Gali ir be manęs jau vežti šakas. 
Dabar bėk trobon, gal sušalai, aš arklį nu
kinkysiu ir vežimą išmesiu. Sušilęs atnešk 
vandens stirnelei.

Jonukas linksmas nubėgo pasigirti ma
mai, kaip gaudė stirnelę. Sigytas P.

Skaute I
Skaute, broli, tieski rankas:
Tavo darbe ateitis,
Dievui, artimui, tėvynei 
Tavo plaka juk širdis.

Tavo akys ryžtu spindi
Ir džiaugsmą tu dalini,
Tu draugas žmonių ir gamtos, 
Dėl jų tu dirbi, gyveni...

SIMAS LUOTĖ.

GERAS DARBELIS.
Švilpia po langu vėjas. Gražios sniego 

žvaigždelės skrajoja žėrėdamos elektros 
šviesoje, kaip žvaigždelės danguje, ir mar
gina nakties tamsą. Žiūriu pro langą, gė
rėdamasis šiuo vaizdeliu.

Kitoje gatvės pusėje matyti žiburėlis. 
Pamačiau, atsidarė durys. Išėjo tamsi fi
gūra. Priartėjo prie elektros apšviestos 
vietos. Žiūriu — skautas nešinas kibiru. 
Priėjo prie šulinio, pasėmė vandens ir nu
nešė savo šeimininkams.

Kaip malonu stebėti tokius gerus dar
belius. Džiaugiuosi, kad mūsų skautai pa
deda artimui. St. Kasinskas.
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'JauKasniaiam skautui

Ir miškely ir ant kiemo 
šalta voverytei žiemą.

X

Žvirbliukai
Lauke baisiai šalta. Poška tvoros ir na

mų stogai. Iš namų kaminų tiesiu stulpu 
verčiasi balti tiršti dūmai.

; Šiltame ir jaukiame kambaryje prie 
lango stovi stalas. Ant stalo, kanapių grū
deliais nubarstyta, padėta lentelė.

Prie krosnies sėdi du berniukai ir kal
basi:

. t— Pamatysi, tuoj ims belsti į langą, 
— sako vienas.

; . — Nenoriu tikėti, —- kalba kitas.
— Pamatysi — įtikėsi.
Pro langą šmėžtelėjo keli žvirbliukai. 

Paskui vėl ir dar kartą. Po to keli jų nu
tūpė ant palangės ir ėmė galvutes krai
pyti, žiūrėti, kada atsidarys langas. Bet kai 
langas vis buvo uždarytas, tai vienas jų 
ėmė snapeliu belsti lango stiklą.

— Ar dabar matai? — paklausė pir- 
rąasai berniukas.

. r— Taip, matau, — atsakė antrasai.
Paskui pirmasai berniukas priėjo ir 

pradarė mažą langiuką. Tuoj būrys žvirb
liukų sulėkė ant stalo ir ėmė lesti ka
napes.

Kai jau visi buvo sotūs, vėl ėmė dai
rytis į langą. Berniukas vėl atidarė lan
giuką, o žvirbliukai sotūs apleido kamba
rį. Išskridę, susimetė pastogėn, kad baisus 

• apeigas nešaldytų kojičių.

Tavo įstatų nedaug, 
Juos lengvai į galvą krauk: 
Vado lieptas, padarai 
Ir elgiesi tu gerai.

M. GRIGONIS.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

MANO MEILĖ GAMTAI.
Prieš keletą dienų lijo. Ant kelių telk

šo kur-ne-kur vandens klaneliai. Aš su 
savo draugu susitariau eiti žuvauti.

Diena maloni. Saulutė jau pradeda 
leistis. Spinduliai žėri vandenyje, kaip 
deimantas. Mažos, vikrios žuvelės nardo 
sukeldamos bangas.

Prie ežero nusinešiau tinklą, o jis meš
kerę. Susitarėme žuvauti tris valandas.

Jis paėmė valtį ir nusiirė žėrinčiu van
deniu. Nuo manęs per penkis metrus, 
įmušė mietą į žemę. Pririšo valtį. Įmetė 
meškerę į vandenį.

Aš stumiu tinklą pirm savęs. Žiūriu 
su pasigėrėjimu į savo draugą.

Pamačiau, kaip jis traukia iš vandens 
žuvelę. Pajutau širdyje skausmą.

Blaškosi žuvelė ant meškerės.
Pagalvojau: ar man būtų gerai, jeigu 

kas kankintų. Sąžinei pasidarė neramu. 
Širdį prislėgė kas, lyg akmuo.

Tada supratau, kad reikia mylėti 
gamtą.

*
Atvažiavau po vasaros atostogų į mo

kyklą. Dar prisimenu tą dieną.
Po kiek laiko susipažinau su skautų 

organizacija ir jų įstatais. Džiaugdamasis 
įsirašiau skautu.

Taigi pirmąją mano meilę gamtai su
žadino mažos ir vikrios žuvytės.

St. Kasinskas.

Pasakykit kas mes esam: katės, šunes, ar vilkai, ar rudos laputės vaikai?
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAz

Šis straipsnelis gal kam atrodys tik 
pasakėlė, bet kas taip manytų, klystų. 
Čia ne pasakėlė, bet tikras vaizdelis. To
kių vaizdelių yra daug, nes tokių gerų 
berniukų Lietuvoje taip pat daug yra.

Š.... s.

Tu, katyte, nejudėk, 
į pelytes nežiūrėk, 
piešinėlio nesugadink, 
man širdelės negraudink.

AAAAAAAAAAAAAAĄAAAA^

‘(Co.i eta*.
Kol dar gyvenimas tavo negęsta 
ir žydi jaunystė jėgų kupina, 
idealai kilnūs krūtinėj lai bręsta 
su virpančių lūpų skambiąja daina.

SIMAS LUOTĖ.

Tuoj užsisakyk

JAUN. SK. SKYRELIO REDAKTORIAUS 
K A M P E { L I S.

Alaušui: Eilėraštis „Su pirma snaigė ' 
silpnas. Nespausdinsiu. Geriau parašyk ką 
nors proza. ' . A.

K. Rudokui: „Ant apleistų kapinių“ ir 
„Jis jau skautas“ labai silpni. Nespaus
dinsiu.

Daug gudrybių čia nereikia: 
rankon imk pieštuką veikiai — 

kelis brūkšnius kai pabrėši, 
tikrą varną tu nupieši.
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JONAS ŽAISLADIRBIS Christian.

Jonas žaisladirbis sėdėjo prie savo tro
belės lango, droždamas voveraitę iš me
džio. Lauke ir visur aplinkui viešpatavo 
didžioji kalnų tyla, nes buvo žiema ir 
sniegas storai .dengė žemę ir plačiašakes 
pušis, žygiuojančias žemyn į miestelį. 
Pilkšva vėlybo popiečio šviesa krito ant 
žaisladirbio plonų, rudų rankų su ilgais 
nervingais pirštais ir ant jo veido, palin
kusio ant krūtinės arba pakelto į palangę, 
kur Garbanėlė, jo voveraitė, išdidžiai ro
dė savo gauruotą uodegą.

— Mažoji sesute, štai gražus tavo pa
veikslas, ir jo uodega tokia pat puošni, 
kaip ir tavo, — tarė Jonas linksmai, ver
damas siūlus pro vos matomas skylutes.

Jis buvo aukštas, plonas vyras, rudu, 
išvagotu veidu ir visuomet besišypsančio
mis lūpomis. Jo suplyšę drabužiai nu
bluko nuo saulės ir vėjo, ir iš po susivė
lusių šviesių plaukų švietė mėlynos, jau
nos akys.

Visi kalno paukščiai ir miško žvėrys 
buvo Jono draugai, bet apačioje, maža
jame miestelyje žmonės skersavo į jį, va
dindami jį tinginiu, nereikalingu, išlaidžiu 
žmogumi. Tik vaikai sekdavo paskui jį, 
einantį gatve savo lopytu apsiaustu ir ap
šepusia skrybėle — sekdavo paskui jį po
romis, tryse ir būriais, klykdami ir juok
damiesi ir rodydami piršteliais į spalvotus 
žaislus mediniame padėkle, kabančiame 
ant senos juostos nuo jo pečių. Nes Jono 
žaislai buvo geresni už perkamus krau
tuvėse arba turguje: jie buvo gyvi — ir 
medinės sniegenos galvutė ir zuikučio 
auselės ir šuns uodega — ir linksmai nu
dažyti raudona, žalia, mėlyna, šilta ruda 
ir ryškiai geltona spalvomis. Nors jo žais
lai buvo tokie gražūs, Jonas nepraturtėjo 
ir vargo, kaip kiti menininkai paprastai 
kad vargsta, nes jei vaikas sirgdavo arba 
neturėdavo pinigų arba verkdavo, jis ati
duodavo jam savo geriausią darbą, ir ke
lių pinigėlių, mažiausio vaiko duotų, pa
kakdavo žaisleliui nusipirkti.

Sutemo, ir medinė voveraitė atsidūrė 
tarp kitų žaislų padėkle. Jonas atsiminė 
esąs alkanas ir susiraukė, nes lentynoje 
bebuvo pusė sudžiūvusio ragaišio, ir ži
balas lemputėje vos dengė jos dugną.

— Turiu eiti į miestelį, — pasakė jis 
balsiai.

Garbanėlė nušoko nuo palangės ant 
savo pono pečių, prašydama ko nors pa
ėsti.

— Ak tu, išdykėle, — pabarė jis ją,— 
be tavęs dar keli laukia vakarienės, pa
lauk truputį.

Jis nuėjo prie durų, voveraitei tebe- 
tupint ant jo peties. Lauke baltasis elnias 
ir šiaurės kraštų zuikutis jau laukė pono 
išeinant. Išgirdę savo vardus jie greitai 
atbėgo, ir kiekvienam teko ragaišio gaba
lėlis, o sniegena, atskridusi nuo artimo 
medžio, sulesė trupinius.

Jiems pasisotinus, Jonas paėmė ap
siaustą, skrybėlę ir žaislų padėklą ir nu
ėjo keliu į miestelį. Draugai jį lydėjo iki 
paskutinės pušies — ir elnias, gražus kaip 

sidabrinis šešėlis ir linksmai straksinėjąs 
zuikis ir kiti abu ant jo pečių.

Apačioje, dauboje, miestelio šviesos 
mirksėjo kaip raudonos aguonos, bažny
tėlės varpai švelniai skambėjo ramiame, 
šaltame ore.

Tada Jonas atsiminė, kad tai buvo 
Kūčių vakaras.

Voveraitė nušoko nuo Jono peties ant 
besisupančios šakos, ir sniegena atsitūpė 
krūmokšnyje prie kelio. Elnias ir zuikis 
sustojo, ir Jonas nuėjo sau vienas, mes
damas ilgą mėlyną šešėlį ant sniego prieš 
save, nes mėnulis ką tik bandė išplaukti.

Miestelio gatvės buvo pilnos skubančių 
žmonių, ir Jonas, neįprasto triukšmo ap
svaigintas, jautėsi tartum sapnuojąs.

Keli vaikai žibančiomis akimis ir pa
raudusiais nuo šalčio veidais prašyte prašė 
savo tėvų: — Kokie gražūs žaislai — nu
pirk man vieną, — bet srovė juos nunešė, 
kaip šiaudelius upei patvinus, ir nors jie 
išsiilgę dairėsi, niekas jų neklausė. Bet 
keliems pasisekė išsiprašyti žaislą, ir trys 
sidabriniai pinigėliai suskambėjo Jono 
kišenėje.

Sumišęs ir triukšmo išvargintas Jonas 
pasisuko į siaurą gatvelę, vedančią į ne
didelę aikštę. Joje būrys mergaičių ir 
berniukų stovėjo aplink gailiai verkiantį 
vaiką.

— Kas yra? — paklausė Jonas pasi
lenkdamas.

Vaikai sužiuro į Joną ir vienas murm
telėjo:

— Jis alkanas.
— Jam šalta, — pasakė kitas.
— Šįvakar Kūčios, o jis nieko neturės, 

nė mažiausios dovanėlės, — pridūrė tre
čias.

— Rimtos priežastys verkti, — pasakė 
Jonas rimtai ir, padėjęs padėklą ant že
mės, paėmė verkiantį vaikutį į glėbį.

— Kiek iš jūsų alkani ir sušalę ir ne
turite Kalėdų dovanų? — paklausė jis, 
pažvelgęs į kitus vaikus.

— Aš... aš... ir aš, — atsakė vaikai ir 
šypsojosi jam, nes jo akys buvo linksmos 
ir malonios.

— Blogai, bet mes viską tuojau patai
sysime, — pasakė žaisladirbis.

Jis nusiuntė vyriausią berniuką ir 
mergaitę medauninkų, ir riešutų ir obuo
lių, ir jų pakako visiems, net pačiam ma
žiausiam. Bet nors Jono kišenė buvo 
tuščia, jis juokėsi ir, išėmęs lumzdelį, pa
siūlė vaikams pašokti ratelį, kol jie su
šils.

— Dar pagrok, dar pagrok, — šaukė 
vaikai, bet Jonas papurtė galvą.

— Eikšekite ir rinkitės, — pasakė jis, 
nutraukdamas užtiesalą nuo padėklo. — 
Čia kiekvienam iš jūsų Kalėdų dovanėlė.

Klegėdami ir stumdydamiesi vaikai 
apspito žaislus.

— Ar galime rinktis? — jie klausė su
žavėti.

— Taip, galite, — pasakė jis.
Ir kiekvienam vaikui pasirinkus elnią 

arba zuikį arba sniegeną, beliko viena 

ruda voveraitė, ir tą Jonas įspraudė ma- 
žiausiajam į rankas.

— Sudiev ir linksmų švenčių! — su
šuko jis atsisveikindamas.

— Linksmų švenčių, linksmų švenčių!
— šaukė vaikai paskui jį.

Žaisladirbis pasisuko į didžiąją gatvę, 
ir vaikų balsai nutilo. Dar kartą jis at
sidūrė perpildytose gatvėse ir, nebeturė
damas nieko parduoti, staiga pajuto di
delį nuovargį. Pamatęs apšviestą bažny
čią, iš kur jos atdarų didžiųjų durų plau
kė vargonų garsai, jis panoro įeiti, bet su
klupo ant pačio apatinio laiptų slenksčio 
ir tuojau užmigo.

Kada Jonas pabudo, buvo tamsu ir 
tylu. Niekur nebedegė nė mažiausios 
švieselės, tik žvaigždės didelėmis akimis 
žiūrėjo iš aukšto dangaus. Jonas suju
dėjo išsigandęs, ir kažkas minkšta pa
glostė jo veidą. Tai buvo Garbanėlė, mie
gojusi prie jo skruosto, zuikio ir elnio 
atlydėta. '

— Ką, draugai, nepatiko laukti? — 
paklausė Jonas ir susijuokė, nes elnias 
tamsoje papūtė jam šiltą kvapą į akis. — 
Eikime namo, į kalnus, mano mielieji.

Jis padėjo ranką ant elnio kaklo ir su
stojo: kažkur, labai toli suskambėjo plo
nas varpelis.

— Kas ten? — paklausė Jonas pa
šnibždomis. — Kas keliauja naktį, si
dabriniais varpeliais skambindamas?

Žingsniai vis artėjo, ir Jonas negalėjo 
suprasti, kieno jie.

— Tai nei žmonės, nei arkliai, nei ta
vo giminaičiai, — pasakė jis elniui. — 
Kas jie per vieni?

Iš skersgatvio atjojo trys vyrai. Jie 
sėdėjo ant baltų kaip sniegas kupranuga
rių, ir žvaigždžių šviesa maudėsi jų bliz
gančiuose brangiuose drabužiuose. Pir
mas jojikas buvo senas ir sulinkęs, auksi
niais drabužiais, antras — vidutinio am
žiaus, purpuriniais drabužiais, ir trečias
— jaunas, vilkėdamas žaliu, kaip rudens 
saulės apšviestų pušų, apsiaustu. Jie sė
dėjo savo raudonuose balnuose, kaįp sėdi 
iš tolo atkeliavę žmonės, ir dairėsi tartum 
pametę kelią.

Staiga jauniausais pastebėjo Joną baž
nyčios šešėlyje ir, pasilenkęs iš balno, 
tarė:

— Drauge, ką žinai apie Karalių, gi
musį šią naktį? Kur Jis, kurį garbinti 
mes taip toli atkeliavome?

— Karalius? — paklausė žaisladirbis 
kvailai.

— Ne, — įsiterpė antras vyras, — bet 
kūdikis — bejėgis ir labai mažas, būsi
mas Karalių Karalius.

Jonas papurtė galvą.
— Aš nieko nežinau apie karalių, mie

li ponai, — pasakė jis.
Bet tuo akimirksniu senas vyras pa

kėlė drebančią ranką, rodydamas į dangų.
— Žiūrėkite, — sušuko jis, — žvaigž

dė — ji vėl šviečia. Eikime, kur ji mums 
kelią rodo.

Jonas pažvelgė aukštyn. Rytuose, vi
durnakčio tamsioje mėlynėje, žėrėjo
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ALBANIJA.

Neperseniausiai visame pasaulyje iš
garsėjo Albanijos vardas. Tą vardą mi
nėjo radijo pranešėjai, apie tą kasdien rašė 
dienraščiai. O anksčiau tas vardas labai 
retai tebuvo minimas, apie tą kraštą ne
daug težinojome; dabar gi tenka su juo 
kiek daugiau susipažinti.

Albanija — nedidelė valstybėlė, susi
kūrusi kalnuose ir uolose prie Adrijos 
jūros kranto. Prieš pat Velykas ją bu- 
vo užpuolęs galingas kaimynas;, Italija: 
400 orlaivių ir apie 150 karo laivų ėmė 
bombarduoti (šaudyti iš patrankų ir mė
tyti bombas į Albanijos uostus). Nesunku 
buvo išpranašauti, kokia bus to netikėto 
karo pabaiga: Albanija buvo užkariauta, 
nes tai maža ir labai atsilikusi šalis, gy
ventojų ten tik apie 1.200.000, tuo būdu 
prieš vieną albaną italai gali pastatyti 40 
karių...

Albanijos reikia ieškoti Balkanų pus- 
salio žemėlapyje, to pussalio vakarinėje 
dalyje; iš šiaurės ir rytų jos sienos susi
eina su Pietuslavija, iš pietų — su Grai
kija. Albanijos valstybė turi tik 27,5 
tūkstančių kvadratinių kilometrų žemės, 
t. y. du kartus mažiau už laisvąją Lietuvą. 
Jos žemės tik maža dalis tėra dirbama, 
daugiausia žemumose, prie Adrijos jūros 
krantų; kita dalis1 — pliki kalkakmeniniai 
Dinarų kalnai; ten tik kur-ne-kur auga 
amžinai žaliuoją medžiai ir krūmai. Kal
nai sunkiai pereinami, geležinkelių, plen
tų, gerų kelių beveik nėra; susisiekimas 
per kalnus galimas tik pavojingais takais, 
kuriais moka naudotis tik vietiniai gy
ventojai — kalnėnai; kalnuose galima su
sitikti ir su žmogžudžiais bei plėšikais. 
Tuos kalnus, žinoma, sunku užkariauti, ir 
jei albanų partizanai užsispirs, sunku bus 
juos nugalėti. 1917 m. Italija jau buvo

Albanas.

užėmusi Albaniją, bet sukilėliai partiza
nai privertė okupantų kariuomenę pasi
traukti iš užimto krašto.

Žemumose, prie Adrijos jūros, auga 
kukurūzai, tabakas, alyvos, kiti naudingi 
augalai. Kalnuose randami metalai ir kai 
kurie mineralai, yra ir naftos, iš kurios 
gaminamas žibalas. Klimatas geras, svei
kas, žiemos nešaltos, vasaros karštos; ita
lai vadina Albanų kalnus .,Romos sana
torija“, nes daug romėnų tuose kalnuose 
praleidžia vasaros atostogas. Prekiauja 
albanai daugiausia su italais. Prie Adri
jos jūros yra keli geri uostai: San-Džiova- 
ni- di- Medua, Durazzo. Valona ir Santi- 
Karanta.

Albanijos miestai nedideli. Jos sostinė 
Tirana turi tik 12.000 gyventojų (tiek, 
kiek mūsų Marijampolėje); didžiausiame 
mieste Koritze tik apie 30.000 gyventojų. 
Miestuose gyvena daugiausia graikai ir 
slavai, uostuose — daug italų. Albanai 

gana gražiai sudėti, liekni, stiprūs vyrai, 
geri kariai, gabūs žmonės, tačiau, gyven
dami kalnuose, nuo savo kultūringų kai
mynų gerokai atsiliko ir susiskaldę. Pie
tuose gyvenančius albanus vadina t o s - 
kais, jie šviesiaplaukiai ir šviesiaakiai; 
o šiaurės albanai, g e g a i — tamsiaplau
kiai. Kalba jie įvairiomis tarmėmis. 
Daugumas albanų (apie 70%) išpažįsta 
mahometonų tikybą, kiti stačiatikiai (apie 
20%) ir katalikai (10%).

Gyvena albanai didelėmis šeimomis, 
kurių viešpačiu laikomas tėvas; jo turi 
klausyti visi, ir maži, ir suaugę šeimos na
riai. Čia papročiai gana žiaurūs, pvz., nuo 
senų laikų dar yra užsilikęs paprotys ker
šyti už šeimos nario nužudymą. Kelios 
giminingos šeimos sudaro atskirą tautelę, 
kurios vadą renka šeimų galvų susirinki
mas. Susirenka jie kasmet po du kartus 
ir aptaria įvairius tautelės reikalus. Ra
šytų Įstatymų nėra, gyvenimas tvarkomas 
senovės papročiais. Kartais tarp atskirų 
tautelių kyla vaidai ir net karai.

Albanai — seniausia Balkanų pussaly 
apsigyvenusi tauta, tačiau vėliau už juos 
atėjusios tautos suvaržė albanus ir sugrū
do juos į kalnus bei užkampius. Nepri
klausomybę Albanija gavo tik prieš pat 
Didįjį karą, bet ja neilgai tesinaudojo: ji 
vėl buvo savo kaimynų okupuota, tačiau 
1919 m. išsivadavo. 1925 m. ją ėmė valdy
ti gabus kalnėnas Ahmetas Zogu. 
kuris pasiskelbė pirma prezidentu, o pas
kui karaliumi. Jis mokėsi iš pradžių na
mie, anksti išmoko ir pamėgo skaityti, 
ypač istoriją; mėgiamiausiais karžygiais jis 
laikė Aleksandrą Makedonietį ir Napo
leoną; vėliau Zogu mokėsi Turkijoj, 
Konstantinopoly, kur pabaigė karo mo
kyklą; savo mokslus busimasis karalius 
užbaigė Romoje. Su italais jis stengėsi 
sugyventi geruoju, suteikė gyvenantiems 
Albanijoje visokių teisių ir privilegijų 
(lengvatų), tačiau to jiems neužteko, jie 
statė vis naujus reikalavimus ir pagaliau 
griebėsi ginklo.

Dabar Albanijos nepriklausomybė vėl 
panaikinta.

žvaigždė, kokios jis dar niekuomet nebu
vo matęs. Ji buvo didesnė ir šviesesnė už 
kitas ir turėjo ilgą, sidabrinę uodegą.

Atsipeikėjęs Jonas išgirdo tolstančius 
kupranugarių žingsnius, ir svetimšalių 
balsus, sakančius:

— Sek paskui žvaigždę.
Neapsakomu ilgesiu kupina širdimi 

Jonas pasiryžo eiti ten, kur žvaigždė rodė. 
Jis pasisuko. Baltas elnias, išdidžiai iš
kėlęs gražią galvą, klūpojo šalia jo, kvies
damas jį sėsti. Tada prasidėjo nepaprasta 
kelionė.

Per sniegą, iš miestelio į tylų pušyną 
jojo svetimšaliai savo greitais, baltais 
kupranugariais, ir jų šešėliai lenktyniavo 
su jais mėnulio šviesoje. Jų pėdomis, be 
garso, sekė elnias, nešdamas žaisladirbį 
ant nugaros. Voveraitė šokinėjo nuo ša
kos ant šakos, zuikis bėgo šalimais ir vir
šuje skrido sniegenos mažas plunksnų 
kamuolėlis.

Pagaliau keliautojai sulėtino žingsnį. 
Aukštai kalnuose, žaisladirbiui nežinomo

je vietoje, jie įžengė į miegūstą kaimelį. 
Tiesiai prieš juos ant pakrypusios lūšne
lės stogo degė žvaigždė, ir iš vos pravirų 
durų veržėsi silpna šviesa.

Jonas nulipo sapnuodamas ir žengda
mas tyliu žingsniu, nuėjo paskui sveti
muosius. •

Lūšnelės vidus buvo vargingas ir tuš
čias, išskyrus švarių šiaudų glėbį ir lovelį 
viduryje aslos. Lovelyje, ant sulankstyto 
apsiausto, gulėjo mažytis vaikas. Salia jo, 
žvakės šviesoje, budėjo jauna, neapsako
mai graži mergaitė ir senas, žilabarzdis 
vyras. Kampe ramiai grumuliavo asilas.

Žado netekęs ir — kažin kodėl — dre
bėdamas, Jonas pamatė tris svetimuosius 
vyrus klaupiantis ir dovanojant Vaikui 
kas aukso, kas smilkalų, kas myros. Ir 
Jono širdis buvo sunki, nes tai buvo ka
ralių dovanos, o jo rankos buvo tuščios, 
nors jam ir atrodė, kad jis niekad nemy
lėjo vaiko taip, kaip šį, rimtai žiūrintį į 
savo karališkuosius lankytojus ir vaikiš
kai žaidžiantį mėgiamu žaisleliu.

Neškime džiaugsmą ir skautišką 
šilimą tiems, kurie jos neturi.

Staiga didelės mėlynos akys nukrypo 
į šalį ir pažvelgė į apdriskusį Joną, vove
raitę ant jo peties, baltą zuikį prie jo ko
jų, elnią, stovintį už jo ir pasipūtusios 
sniegenos, tupinčios ant elnio ragų.

Vaikas išskėtė rankutes ir Jo veidas 
nušvito dieviška šypsena. Žaislas nukrito 
ant mėlyno apsiausto, ir Jonas pažino sa
vo medinę, rudą voveraitę.
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23



pėdsakų aplinkui

atrodė, kad ir jiems turi
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atsitikti 
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juos — jie turėtų mirti.

Paruošė L. 
Salys ir Pr. 
dr-jos leidi- 
Lt 2,—.

nusišypsojo ir 
savo petį į medį, 
vėjo. Ten jie pamatė pasislėpusį tarp ša
kų vietinį gyventoją su pražuvusiu cuk
raus maišu.

KHYGU 
^lENTYnĖLĖ

Stepas Zobarskas. PABĖGĖLIS. Ilius
travo D. Tarabildienė. Sp. Fondo leid. 
1939 m. 104 (did. form.) psl. Kaina Lt 3,—.

Labai įdomi žinomo jaunimo rašytojo 
St. Zobarsko apysaka, patriotinė apysaka 
jaunimui. Knyga gražiai iliustruota ir ge
rai išleista.

A. Valaitis. TRUMPOS LIETUVIŲ 
KALBOS PAMOKOS IR ŽODYNĖLIS. 
Vadovėlis lenkiškai kalbantiems mokytis 
lietuvių kalbos. Sp. Fondo leid. 1939 m. 
126 psl. Kaina Lt 2,—.

ŠACHMATAI. Avro turnyras. Sudarė 
A. Iešmantą. 1939 m. 92 psl. Kaina Lt 1,—. 
Sukrauta Dirvos b-vės knygynuose.

Prof. dr. VI. Lašas ir vyr. asist. chem.- 
vaist. Alf. Gabrėnas. VITAMINAI. Sp. 
Fondo leid. 1939 m. 142 psl. Kaina Lt 2,50.

Vyresniesiems skautams-ėms įdomi ir 
naudinga knyga apie vitaminus. Gerai su
planuota, todėl prieinama ir neturintiems 
specialinių mokslo žinių. Knyga skautams 
dar įdomi ir tuo, kad vienas autorių — 

’ chem.-vaist. Alf? Gabrėnas yra žymus 
skautų brolijos veikėjas.

KALBOS PATARĖJAS.
Dambrauskas, redagavo A. 
Skardžius. Lietuvių kalbos 
nys. 1939 m. 141 psl. Kaina

SKAUTŲ AIDO REDAKCIJOJ K 
GAUTI LEIDINIAI.

Praeitais metais Skautų Aido redak
cija gavo visą eilę vietos periodinių lei
dinių — laikraščių. Štai jų sąrašas:

1. Akademikas, 2. Ateitis, 3. Ateities 
Spinduliai, 4. Blaivybė ir Sveikata, 5. 
Darbas, 6. Dienovidis, 7. XX Amžius, 
8. Fiziškas Auklėjimas, 9. Gimtoji Kalba. 
10. Įdomus Mūsų Momentas, 11. Jauna
sis Ūkininkas, 12. Jaunimo Vadas, 13. 
Jaunoji Karta, 14. Jaunoji Lietuva, 15. 
Kardas, 16. Karys, 17. Kuntaplis, 18. 
Liepsnos, 19. Lietuvos Aidas, 20. Lietu
vos Enciklopedija, 21. Lietuvos Sparnai, 
22. Lietuvos Ūkininkas, 23. Lietuvos Ži
nios, 24. Medicina, 25. Medžiotojas, 26. 
Mokykla ir Gyvenimas, 27. Mokslo Die
nos, 28. Moteris, 29. Moteris ir Pasaulis, 
30. Motina ir Vaikas, 31. Mūsų Girios, 
32. Mūsų Jūra, 33. Mūsų Laikraštis, 34. 
Mūsų Žinynas, 35. Naujoji Romuva, 
36. Naujoji Spaktyva, 37. Naujoji Vai
dilutė, 38. Panevėžio Garsas, 39. Pasau
lio Lietuvis, 40. Pašto Pasaulis, 41. Poli
cija, 42. Pranciškonų Pasaulis, 43. Sar
gyba, 44. Savivaldybė, 45. Studentu Die
nos, 46. Suvalkų Kraštas, 47. Sveikata ir 
Darbas, 48. Šaltinėlis, 49. Šaltinis, 50. 
Talka, 51. Tautos Mokykla, 52. Tautos 
Ūkis, 53. Tėvų Žemė, 54. Trimitas, 55.

Lordas R. Baden-Powellis.

Skruzdėlės skautai!
— Laikykit vagį! — šaukė senasis 

Blenkinsopas, skubėdamas iš savo mažos 
krautuvėlės netoli Kaffiro kaimo. — Jis 
pavogė mano cukrų. Laikykit jį!

Ką laikyti? Čia priešais nieko nesi
mato, ką būtų galima sulaikyti.

— Kas jį pavogė? — klausia polici
ninkas.

— Aš nežinau, bet prapuolė visas 
maišas cukraus ir tai įvyko tik prieš ke
letą minučių.

Buvo pašauktas vietinis policijos pėd
sekys — atrodė, kad tai neįmanomas dar
bas jam išskirti vagies pėdsakus iš dau
gybės kitų plikų kojų 
krautuvę.

. Tačiau jis turėjo 
lengva risčia į kaimą, 
vo kieta ir akmenuota, bet jis nesustojo, 
nors nematė čia jokių kojų žymių. Žmo
nės stebėjosi, kaip jis galės rasti vagį be 
pėdsakų. Jis vis skubėjo. Senis'Blenkin
sopas sušilo bebėgdamas paskui.

Staiga pėdsekys sustojo ir dairėsi ap
linkui, matyt, pametęs pėdsakus. Tada

parodė su pirštu per 
nuo kurio netoli sto-

Ugniagesis, 56. Ūkininkas, 57. Ūkininko 
Patarėjas, 58. Verslas, 59. Vyturys, 60. 
Žemėtvarka ir Melioracija, 61. Žemaičių 
Prietelius, 62. Žiburėlis ir 63. Žvaigždutė.

Dalį aukščiau išvardintų leidinių Skau
tų Aido redakcija perleidžia Vilniaus 
krašto lietuviams.

Skautai, vykstą j tolimesnes Vilniaus 
krašto vietoves, Skautų Aido administrar 
cijoje gali gauti laikraščių nuvežti Vil
niaus krašto lietuviams.

Kaip pėdsekys jį susekė? Jo aštrios 
akys pamatė kelis trupinėlius cukraus, 
blizgančius dulkėse. Maišas buvo truputį 
skylėtas ir paliko pėdsakus iš cukraus 
trupinėlių. Jis sekė jais ir, kai jie pasi
baigė krūmuose, pėdsekys pastebėjo vir
tinę skruzdėlių, belipančią medžiu. Jos 
ėjo paskui cukrų ir išdavė vagį.

Senasis Blenkinsopas buvo taip paten
kintas, kad jis greitai atidarė maišą ir iš
bėrė didelę dalį cukraus ant žemės, kaip 
atlyginimą skruzdėlėms.

Aš laukiau, kada jis pagirs seklį už jo 
gudrumą ir taip geras akis, kurios pa
matė cukraus trupinėlius ir skruzdėles.

Joks asmuo, kuris nebūtų mokęsis 
pėdsakų sekimo, niekuomet nebūtų pa
stebėjęs šių ženklų.

Pėdsakų sekimo yra mokomi ir skau
tai. *

« *
Aš papasakosiu jums kitą atsitikimą 

apie skruzdėlių naudingumą. Tada jos 
buvo ne tik naudingos, bet net išgelbėjo 
keletai žmonių gyvybes.

Šie žmonės buvo profesoriai, kurie ke
liavo po Australijos laukus, ieškodami re
tų augalų ir gyvulių, šliužų ir blakių. Dy
kumoje jie pritrūko vandens. Ištisą sa
vaitę kovojo jie su troškuliu iki 
mo;
taip, kaip daugeliui tyrinėtojų, 
prieš j

Jų laimei, pasirodė maža vietinė mer
gaitė. Jie rodė jai įvairius ženklus, kad 
jie jau bemirštą nuo troškulio, ir norėjo, 
kad ji atneštų jiems vandens.

Paaiškindama parodė ji virtinę skruz
dėlių^ kurios buvo belipančios baobabo 
medĮiu (šitas medis turėjo didelį, storą, 
tuščiavidurį kamieną, kuriame buvo van
dens) .

Mergaitė paėmė ilgą sausos žolės stie
belį ir užlipo .prie mažos skylės kamiene. 
Į kurią skruzdėlės buvo belendančios. Ji 
įdėjo vieną galą šiaudo į šią skylę, o ant
rą į savo burną ir čiulpė vandenį.

Tuo būdu maža laukinė dykumų mer
gaitė pasakė mokytiems vyrams naudin
gą patarimą, kurio nežinojo, nors buvo 
baigę aukštąjį mokslą.

Aš tikiuosi, kad jeigu būtų buvęs su 
jais skautas, jis būtų supratęs, ką veikti 
— arba, bet kuriuo atveju, būtų pavar
tojęs savo akis ir protą ir būtų pastebė
jęs skruzdėles prie savo darbo ir atspė
jęs. kad jos turi kokią nors naudą me
džio skylėj.

Iš anglų kalbos išvertė
Papečkytė
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