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LSS Tarybos Pirmijos Pirmininkas vyr. sktn. K. Palčiauskas su sekretorių vyr. sktn. A. Saulaičių pasitaria prieš suvažiavimą. Foto: P. Urbutis
LIETUVIAI SKAUTAI DANIJOJE*)Lietuvi skaute,Skautybės idėja ir jos įgyvendinimas mums, kurie vis ir vėl jaučiame skautų brolijos ideologiška šiluma, yra gerai žinoma.Tačiau skautybė turi daug visokių ypatybių, ji daugiaspalvė. Vienas jos viliojamas dėl vienos jos ypatybės, kitas dėl kitos, trečias dėl trečios. Todėl visa, kas skautybėje yra gera ir mus traukia prie jos, yra lygiai gerai įsisąmoninta.Mums lietuviams, kaip naujakurių tautai — istorijos čia negveldensime —, skautybė vis būdavo ir tebėra brangi ypatingai dėlto, kad mūsų jaunuoliai per skautų judėjimą galėdavo užmegsti ir palaikyti broliškus ryšius su kitomis tautomis, matyti bei pažinti jas ir patiems pasirodyti kitur ir tuo užsienyje kelti lietuvių vardą. Ne vienas mūsų kaip skautas yra atstovavęs lietuviams skautanss tarptautiniuose skautų suvažiavimuose ir ne vienas mūsų yra priėmęs ir vaišinęs kitų tautų skautus kaip svečius pas save. Daug kas mūsų tokiu būdu yra iškėlęs lietuvių vardą užsienyje ir tuo prisidėjęs — gera prasme prisidėjęs •— prie lietuvių išgarsinimo pasaulyje, prisidėjęs prie naikinimo tos nežinios apie Lietuvą, nežinios, kuri kenkia mūsų . tautai ir sunkina mūsų padėtį gal- daugiau negu. mūsų -ekonomiški nėdatekliai, mūsų politinės bėdos ir dabartinė mūsų tautos nelaimė.Lietuvis, kuris kaip milžiniškos visą laisvąjį pasaulį apimančios skautų brolijos narys, pasirodo kitur daugeliu atžvilgiu yra — o gal sakyti turi būti? — 

kovok ir budėk.geresnis lietuvių tautos reprezentantas negu lietuviai, tarnybiniais ar asmeniškais tikslais bendraują su užsieniu. Skautas juk būna parinktas, paruoštas disciplinuotas, savo tautos garbę ypatingai vertinantis, kovoje gero su piktu karšias kovotojas už tai, kas gera.Šita prasme visiems lietuviams skautams, kurie kaip pabėgėliai, tremtiniai ir emigrantai yra atsidūrę už brangios Lietuvos sienų, tenka didelė užduotis. Lietuvių tauta gerų ryšių su kitomis tautomis dabar reikalinga labiau negu kada anksčiau, o vis tik lietuviams skautams prieinamos priemonės ir būdai kelti lietuvių vardą kitataučių akyse šiandien yra menkesnės negu kada anksčiau. Tautos reikalas atrodo, itin apgriuvęs, o mes lietuviai, kurie kaip skautai norim prisidėti prie jo atitaisymo, daugiau ar mažiau .šiuo metu visi esam moraliniai ir medžiaginiai apskurę ir suubagėję.Tokioje padėtyje, lietuvi skaute, parodyk, kas esi ir ką gali.Kelk tautos vėliavą dar aukščiau neg anksčiau, atskleisk gerą lietuvių būdą: kietą, ištvermingą, moralinę lygsvarą ir dvasinį subrendimą.Kovok ir budėk. M. Brakas.■) Iš lietuvių skautų leidinio „Vyčiai", Danijoje, Kopenhaga 1946.
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Naujai perrinktoji Seserijos ir Brolijos Vadovybė Foto: P. Urbutis

LSB TUNTININKŲ SUVAŽIAVIMO BUXTEHUDEJE 
REZOLIUCIJOS

1. Pripažindami vadovaujamą vaidmenį skautų 
religiniam auklėjime skirtiems dvasios vadams 
ir pasiryžę visokeriopai remti jų tam tikslui 
dedamas pastangas, skautų vadai ryžtasi griežtai 
ir nepaliaujamai žiūrėti, kad skautų ištikimybė 
Dievui nebūtų palaužta.

Bet kieno tendencijas įtraukti skautiją į poli
tines rietenas mes' kategoriškai paneigiame ir 
kviečiame visus vienetų vadus bei pavienius 
skautus su išmintingu ramumu ir šaltumu susi
laikyti nuo bet kokių neapgalvotų pasikarščia
vimų ar išsišokimų.

2. Skaučių atsiskyrimo klausimą sprendžiant, turėti 
prieš akis pirmiausia bendrą skautybės reikalą, 
vykdyt atsiskyrimus tik tais atvejais, kai bus 
garantijų, kad atsiskyrusių jų tuntų ar vienetų 
veikla perdaug nenukentės. Atsiskyrus Seserijos 
vienetams nuo’ Brolijos ir koordinuojant bendrą. 
Seserijos ir Brolijos veikimą, patartina steigti 
vietovėse skautininkų ramoves, kur vyktų studi
jinio pobūdžio pašnekesiai ir pasitarimai bei 
parodomosios sueigos.

3. Akivaizdoje to fakto, kad dalis vienetų dar nėra 
atsiskaitę su Tiekimo Skyrium ir kad tatai sudaro 
reikšmingas skolos sumas, prašo Brolijos Vadiją 
artimiausiu laiku daryti žygių skolų išieškojimui. 
Tuos vienetus, su kuriais atsiskaitymas nepa
vyks, pavesti kontrolės komisijos žiniai.

4. Dėl didelės skautiškosios literatūros stokos yra 
svarbu, kad kiekvienas reikšmingesnis bet kurio 
skautų vieneto išleistas leidinys pasiektų ir kitus 
vienetus. Visi tuntai bei vietininkijos ar kiti vie
netai išleidę bet kurį originalų ar verstinį skau
tiškosios literatūros leidinį pristato už atlyginimą 
Brolijos Tiekimo Skyriui tiek egzempliorių /40/, 
kad jų užtektų bent po vieną tuntams ir vietinin- 
kijoms. Šie leidiniai Tiekimo Skyriaus pasiun
čiami tuntams ir vietininkijoms. Tai kas leidžiama 
vien vietos reikalams, atsiųsti po vieną egzem
pliorių Spaudos Skyriui.

5. Sąskrydžio dalyviai labai įvertindami „Skautų 
Aido" Redaktoriaus sktn. A. Krauso darbą reda
guojant ir leidžiant Sąjungos organą ir žinodami, 
kad tas darbas atliekamas su dideliu pasiauko
jimu nugalint nūdienėse sąlygose sunkias kliūtis, 
reiškia jam gilią ir nuoširdžią padėką.

6. Sąskrydžio dalyviai reiškia padėką Brolijos Tie
kimo Skyriaus Vedėjui psktn. Manomaičiui už 
jo atliktą ir atliekamą didelį ir labai svarbų 
Brolijai darbą organizuojant ir vadovaujant 
Tiekimo Skyrių.

7. Sąskrydžio dalyviai akivaizdoje netrukus prasi
dėsiančios emigracijos kreipia dėmesį į šiuos 
aktualiuosius reikalus:
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a/ Artimiausiu laiku Vadija turėtų išleisti pianą 
ir trumpą darbo programą ir nurodymus, kaip 
vienetai geriausia turėtų paruošti skautus 
gyvenimui naujose sąlygose.

b/ Rajonų vadeivos, tuntininkai ir vietininkai 
paskiria savo pavaduotojus, kurie šiam išvy
kus be atskirų parėdymų perimtų jų pareigas.

cl Žiūrėt, kad skautai turėtų galimas vienodesnes 
ir tvarkingesnes uniformas su nustatytais 
patyrimo ir vyresniškumo ženklais.

d/ Tuntininkas ir vietininkas turėtų nedelsdami 
pranešti visų savo žinioje esančių patikri
nimą, atleidžiant tuos skautus, kurie savo 
neskautiškumu galėtų pakenkti geram Lietu
vos skautų organizacijos vardui.

8. Sąskrydžio dalyviai ryžtasi visomis išgalėmis 
remti bendrų reprezentacinių vienetų sudarymą 
ir išsiuntimą į Skautų Jamboree Prancūzijon. 
Kartu skatina vienetus išsiunčiamiems į Jamboree 
reprecentacinių vienetų nariams surinkti mūsų 
tautinio meno eksponatų.

9., Skautai greta dvasios lavinimo neturėtų 
pamiršti ir kūno kultūros. Todėl skautų vienetai 
raginami aktyvinti savo narių tarpe fizinį lavi
nimą, organizuodami kūno kultūros ir tautinių 
šokių ratelius.

10. Kontroliuoti, kad skautų uniformų ar skautiš
kųjų ženklų nenešiotų neskaniai. Skautai, gi 
dėvėdami uniformas turi turėti' sk. liudijimus. 
Vengtinas skautiškojo ženklelio -nešiojimas ant 

> diržų, lazdų ir tt.

DIDŽIOSIOS MINTYS
— Ką reiškia pavojus prieš prievolę?
— Būti nenaudingam, tai yra, būti žalingam.
—; Jei esi akmuo, pamilk; jei esi augalas, būk 

jautrus; jei esi žmogus, būk meilė.
Ir šluotoje gali būti gerumo.

— Lėlytės tamsoje išsiplečia ir galų gale 
suranda šviesą, lygiai, kaip siela didėja _ 
nelaimėje ir pagaliau suranda Dievą.

— Laimė trokšta, kad visi būtų laimingi.
— Sąžinės atbudimas rodo sielos didybę.
— Reikia-mokėti rasti švarų auksą, o mes 

sugebame ieškoti jo tik monetose. V. Hugo.

— Žaisdamas nors ir pavojingiausią žaidimą, 
žmogus pripranta prie jo ir jokio pavojaus 
nepastebi. Taip jis pripranta ir prie savo klaidų, 
kurių vėliau nebemato. Victor Hugo.

— Turiningos sielos žmonėms vienuma yra tur
tas, o ne bausmė.

— Žmogus yra gyvulys, kuris turi tapti angelu. 
Jis yra medžiaga, kuri pasikeičia į dvasią.

— Kiekvieno karo šaltinis yra savimeilė — 
savimeilė, kuri pavirsta turtų troškimu, išdidumu

SKAUTAI IR
Lietuvis skautas atsidūręs tremtyje dažniau ir 

dažniau susitinka, pradeda bendradarbiauti su kitų 
tautų skautais. Susireguliavus paštui, jis turi 
galimybės koresponduoti laiškais, d taip pat jau 
atsiranda progų ir į tarptautinius subuvimus.

Apie šio bendradarbiavimo naudą čia nerašysiu, 
manau, visiems tai aišku, ypač turint galvoj, kad 
netrukus gal teks Vokietiją palikti. Norėčiau 

viešpatauti, pavydu tiems, kurie daugiau turi, 
neapykanta silpnesniųjų. Giovanni Papini.

— Gyvenimas — tai liepsna, kuri virš visko 
šviečia, kurioje pasaulis atsiranda ir praeina.

Theodor Storm.

— Labai lengva būti geram, bet sunku būti 
teisingam.

— Vagystė tautai neįsisenėja. Victor Hugo.

— Vyras be draugo — kaip dešinė ranka be 
kairės.

— Jei tu laimingas — įtempk visas bures; jei 
tu nelaimėj — išmesk inkarą. Irano išmintis.

— Visas menas džiaugsmui paskirtas, ir_nėra 
jokio rimtesnio uždavinio, kaip žmones padaryti 
laimingus. Schiller.

— Ir smulkiose kovose atliekami dideli darbai.
— Jei mūsų akims būtų leista matyti kito 

sąžinėje, tai apie žmogų tikriau galima būtų 
spręsti iš to, ką jis svajoja, negu iš to, ką jis 
mąsto. V. Hugo.

ESPERANTO
panagrinėti kitą šio bendradarbiavimo pusę —■ kalbos 
klausimą.

Iš mūsų, ypač jaunesnių, be vokiečių kalbos /ir tai 
silpnai/ kitų kalbų veik nemoka. Jei vienas kitas 
ir moka šiek angliškai, tai iš to praktiškai /pavyzdys 
iš nuvykusių į Angliją/ maža naudos.

Šiais laikais ne tik tarp skautų, bet ir bendrai yra 
aktualus tarptautinis pagalbinės kalbos klausimas. '
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Įvairios konferencijos, suvažiavimai darosi mažiau 
pasisekę dėl šio reikalo. Dažnai kurio įžymaus vyro 
kalba reikalinga versti į desėtką kalbų.

Norint primti vieną kalbą, kaip tarptautinę buvo 
daryta įvairių bandymų ir prieita išvados, kad tokia 
kalba gali būti tik: 1. neitrali /ne tautinė/, lengvai 
išmokstama, skambi bei graži.

Tokių kalbų taikančių atitikti šias sąlygas buvo 
nemaža sukurta, tačiau išsilaikė ir plačiau praplito 
tik Esperanto kalba. Ši kalba atatiko visas virš 
minėtas sąlygas. Ji yra neitrali /projektas sukurtas 
1887 m./, lengvai išmokstama, nes teturi tik 16 
taisyklių ir mažą žodyną, iš kurio pagalba sufiksų ir 
prefiksų sudaromas labai turtingas žodynas. Ji, 
turėdama lotynų kalbos pagrindą, yra graži k 
skambi. į

Šiandien Esperanto yra gerokai praplitus Nerasime 
nei vieno didesnio pasaulyje miestelio, kur nebūtų 
esperantininkų grupių ar pavienių asmenų, mokančių 
tą kalbą. Kasmet išleidžiama įvairių sąjungų 
adresynai su tūkstančiais adresų iš viso pasaulio.

Turint tokią knygą, galima drąsiai eksursuoti po 
pasaulį, būnant tikriems, kad draugų nestigs. Be to, 

esperantininkai nešioja ženklelį — žalią žvaigždutę, 
kas palengvina susirasti.

Šia kalba yra išleista milijonai knygų ir laikraščių. 
Kasdien per įvairias radio stotis būna ta kalba 
pranešimai.

Skautai esperantininkai yra susibūrę į „Skolta 
Esperanto Ligo". Šia kalba leidžiama skautiškos 
knygos ir „Skolta Bulteno". Šių metų jamboree 
Moissone turės skautų esperantininkų % stovyklą 

• /skyrių/. Jau dabar yra išleista informacijos Esperanto 
kalba apie jamboree.

Yra buvę neviena tarptautinė skautų esperantininkų 
stovykla, kur šimtai įvairių tautų skautų jautėsi S 
tikrai broliškai, nes nebuvo nebyliai.

Mūsų skautams reikėtų susidomėti šia kalba. Įdėtos 
pastangos Esperanto kalbai išmokti /normaliai mo
kantis 2—3 mėnesiai/ visuomet apsimoka. Tremtyje 
yra išleista „Pilnas Esperanto kalbos vadovėlis."

Vytis Pranas.
Pastaba:

Tarptautinės Esperanto kalbos reikalu informacijas 
duoda: psktn. Pr. Enskaitis,
33/135 D. P. A. C. Meerbeck b. Stadthagen.

M. PECKAUSKAITE AUKLĖTOJA
M. Pečkauskaitė yra viena iš ' moterų rašytojų 

grupės, kurios visos buvo stambesnės ar smulkesnės 
bajoraitės. Jos visas gyvenimas buvo pašvęstas kitų 
savo tautiečių gerovei. Savo pastangomis ji stengėsi 
realizuoti Kristaus Evangeliją ne žodžiais bet dar
bais. Į tokį darbą ją skatino krikščioniškas altruiz
mas. M. Pečkauskaitės raštuose sutinkame dvejopą 
altruizmą: pozityvų ir negatyvų. -Pirmasis yra ten, 
kur rašytoja vaizduoja idealius tipus, antrasis — kur 
kovojama dėl aukštesnių tikslų su žmogaus egoizmu.

M. Pečkauskaitė, per didelį vargą pasiekusi 
mokslą, aukojosi kitų labui, pati atsisakydama savo 
geresnio asmeniško gyvenimo. Pati būdama peda
gogė, nagrinėja daug pedagoginių, temų. Ji stengėsi 

padėti jaunąja! kartai surasti tikrąjį zkelią. 
Kiekviena M.- Pečkauskaitės knyga mus ko nors 
moko, parodydama įvairius gyvenimo vaizdus. Iš 
tokių pedagoginių kūrinių paminėtini yra: „Irkos 
tragedija", „Vincas Stonis", „Sename^,dvare". Pir
mame veikale ji įsigilina į mažos mergaitės' sielą, 
parodo jos kančias, kurias jai suteikia tėvai. Antroje 
apysakoje yra mokoma tėvynės meilės, kad laimės 
nereikia ieškoti svetur, o rasti ją savame krašte. 
„Sename dvare” M. Pečkaustaitė vaizduoja dvari
ninkų šeimą, jos narių tarpusavio santykius.

Visuose šiuose veikaluose ypatingai pabrėžti tėvų 
ir vaikų santykiai. Ji savo raštais auklėja jaunąją 
kartą, ragina saugotis klaidų,, liepia mylėti Dievą,
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Vadovių pasitarimas. Foto: P. Urbutis

tėvynę, tėvus. M. Pečkauskaitė rūpinosi jaunomis 
mergaitėmis. Parašo joms. „Rimties valandėlę", 
kurioje nagrinėja moteriai aktualius klausimus. 
Todėl, kaip matome, M. Pečkauskaitės raštai yra 
vertinga ne tiek gražiu stiliumi, kiek pamokoma 
mintimi. M. Pečkauskaitės laikais beveik nebuvo 
jaunimui pritaikintų knygų. Norėdama užtušuoti šią 
literatūrinę spragą, Marija pati pasiryžo padirbėti 
jaunimo gerovei ir rašė knygas panaudodama visus 
■savo literatūrinius gabumus.

„Sename dvare" parodomas šeimos sugyvenimas. 
Svarbiausios šio veikalo veikėjos yra Irutė ir ma- 
matė. Šioje apysakoje yra parodoma gili mažos 
mergaitės Irutės meilė motinai. Irutė dievina savo 
mamytę. Ji neįsivaizduoja be jos savo tolimesnio 
gyvenimo. Jai atrodo, kad jų šeima, tarsi, paukščių 
lizdelis, kurį saugo brangi mamatė. Irutė kiekviena 
proga stengiasi suteikti savo mamatei malonumą. 
Ji slapta siuvinėja jos paties siuvinį ant stalelio ir 
kaip džiaugsis mamatė, radusi nuo savo dukrelės 
dovanėlę. Mamatė labai mėgdavo muziką ir vakarais 
ilgai skambindavo pianinu. Irutė būdavo tada be 
galo laiminga, klausydavo švelnių muzikos garsų ir 
neleisdavo niekam mamatės sutrukdyti, nes mamatė 
juk taip mėgsta muziką.

Patriotizmo pavyzdį galime rasti „Vinco Stonio” 
apysakoj. Vincento tėvelis išvažiavo Amerikon ir 
kvietė atvažiuoti likusią, šeimą. Vincukas, karštai 
mylėdamas savo tėvynę, parašė tėvui laišką, kad jis 
paliktų Ameriką ir grįžtų namo, nes Lietuvoj taip 
pat yra reikalinga darbininkų ir kad nereikia laimės 
ieškoti kitur, jeigu ji yra savame krašte. Sujaudintas 
sūnaus laiško, tėvas grįžta namo. Čia matome, kokios 

kilnios dvasios yra Vincukas ir kaip labai jis myli 
savo tėvynę. Jam nesvarbu svetimos šalys, o rūpi 
tiktai gimtasis kraštas ir jo gerovė.

Autorė matė, kad blogai tėvų sugyvenimas šeimoje 
labai negerai veikia vaikų auklėjimą.' Todėl didelį 
dėmesį M. Pečkauskaitė kreipė į tėvus.

Yra sakoma, kad obuolys netoli nuo obels krenta. 
Todėl, kad vaikai būtų išsiauklėję, pirmiausia turi būti 
pavyzdingi tėvai. Pamaldžių tėvų vaikai iš mažens 
palinksta į Dievą ir užauga dorais žmonėmis, o 
netvarkingose šeimose ir vaikai iškrypsta iš tiesaus 
kelio. Visa tai suprasdama, M. Pečkauskaitė stengėsi 
savo raštuose parodyti blogų ir gerų šeimų gyve
nimą ir kaip tose šeimose auklėjasi, jaunoji karta. 
Ypatingai vaikams kenkia tėvų nesugyvenimasi. 
Barniai, nuolatiniai nesutarimai žaloja vaiko sielą, 
ir jis per anksti pamato visas pasaulio blogybes. 
Vaikystėj išgyventi įspūdžiai giliai įstringa vaiko 
sielon ir ateity pasirodo teigiama ar neigiama prasme. 
Vienas iš tokių pavyzdžių yra „Irkos tragedija".

M. Pečkauskaitė rašo apie mažą Irką, kuri jautėsi 
esanti ląbai nelaiminga. Čia M. Pečkauskaitė nesi
stengia parodyti Irkos išorę, bet vien tik jos sielos 
išgyvenimus. Irkos mamytė negyveno su tėveliu, ir 
mergaitė jokiu būdu negalėjo suprasti, kodėl. Ji 
prisimena tuos laikus, kada tėveliai gyveno kartu, 
o ji pati buvo labai laiminga. Ji jaučia, kad dabar 
mamytė netaip ją myli, kaip anksčiąu, kad niekad 
jos nepamyluoja. Irka visą kaltę suvertė vyriškiui,, 
kuris lankėsi pas jos motiną. Netekusi motinos mei
lės, Irka susidraugauja su savo šuneliu. Vakarais 
ji atsisėda ant palangės, žiūri į žvaigždeles, ir spren
džia jos jaunai galvelei nesuprantamus gyvenimo

6

6



^klausimus. Taip griaudžiai ir meniškai vaiko sielos 
išgyvenimų dar nėra atvaizdavęs nė vienas mūsų 
rašytojas. M. Pečkauskaitė šiuo savo kūriniu parodo 
mums, kaip kenčia vaikai dėl blogo tėvų sugy- < 
venimo ir kad. tėvų pareiga yra santarvėj gyventi, 
jei ne iš meilės, tai bent iš pareigos vaikams.

Yra sakoma: „Į~ ką mažas įprasi, tą senas rasi". 
Kaip jaunas žmogus save išauklės, toks bus jo ir

gyvenimas. Tiktai jaunas (būdamas, žmogus gali ką 
nors gyvenime pasiekti, nes senatvėj nėra energijos 
ir sveikatos. Jauni žmonės viską gali ir todėl iš jų 
daug reikalaujama. Iš mažens vaikams yra skiepi
jama Dievo, tėvynės ir artimo meilė. M. Pečkauskaitė 
savo raštuose, kaip tik ir kreipia didžiausią dėmesį 
į vaikų auklėjimą, kol jų siela yra. švelni ir nesu
gadinta. Ir. Traškevičiūtė.

MOTINA
Jis buvo jaunas, gražus ir turtingas. Sėdėdamas 

savo patogiam kabinete mėgo žiūrėti į paskendusį 
dūmuose didmiestį. Jautėsi čia laimingas. Gyveno 
tiktai dabartimi. Turėjo daug gerų draugų, kurių nie
kuomet netrūkdavo jo namuose ar prie žaliojo sta
lelio. Likimas jam visa sauja bėrė gyvenimo džiaugs
mus ir nerūpestingas dienas.

Buvo visų mylimas ir patsai mylėjo. Jo darbo kam
bary žydėdavo įmerktos alyvos. Iš jų mėlynų žiedų 
tarytum jam šypsojos dvi akys. Jos buvo mylimos 
mergaitės.

„Juk visuomet žydės žiedai ant mano stalo ir dvi 
mielos rankos jas čia merks“ — galvodavo. Ir rodės 
jam, kad nieko nėr gražesnio už šį miestą ir gėles.

Tiktai jis viena buvo dar pamiršęs. Užmiršo jis 
seniai, kad kažkur toli, žaliuojančiuos laukuos, medi
nėje trobelėje, viena suvargusi senutė kas vakaras 

' ties kryžiumi meldžiasi už sūnų. Tai jojo motina. 
Motina sūnaus^ kuris prabangoj gyvendamas ją paliko 
vieną vargti. Nes jam buvo gėda kam nors pasakyti, 
ar sau prisipažinti, kad dar turi motiną, pavargusią, 
nemokančią rašyti kaimietę. Jis-ponas negalėją tai 
pernešti. Savyje užtrynė visus kūdikystės atsimini
mus — o kartu ir motiną.

Prabėgo daugel laiko. Laikraščiai skelbė didelę 
traukinio katastrofą. Daug buvo aukų. Jų tarpe ir jis. 
Jaunas, gražus veidas tapo sužalotas. Liko raišas ir 
bejėgis. Buvo nustumtas gyvenimo į šalį. Dirbti nebe
galėjo, o ištekliai labai greitai eikvojosi. Draugai kas
kart mažėjo ir mažėjo, kol nei vieno neliko. Ir alyvų 
niekas neatnešdavo įmerkti. Nebematė žieduose jos 
akių ir galvodavo kaip greitai viskas keičiasi. Šitame 
didmiesty jam vietos nebebuvo.

Tik tada atsiminė jis gimtą sodžių, galulaukės 
namelį ir apleistą motiną. Pirmą kartą po daug laiko 
pagalvojo apie ją.

Vienos dienos vakarą, prie mažų senos trobelės 
durų iš vežimo išlipo luošas pavargėlis. Stovėjo ir 
nedrįso žengti vidun. Jautės nusikaltęs ir nelaimė 
perdaug, jį slėgė. O viduj senutė motina meldėsi už 
paklydusįjį sūnų.

„Vaikeli, tu grįžai! O Dieve, Dieve, aš tikėjau, kad 
tu grįši!" vaitojo motina.

„Mamyte", kaip vaikas ištarė jis taip seniai vartotą 
žodį — „Aš taip daug kaltas tau. Buvau laimingas 
ir savo laimėje buvau tave pamiršęs. Dabar gi esu 
elgeta, luošas, nelaimingas ir baisiai negražus. Ma
myte, jie visi mane paliko. Ar dar gali, atleisti man?" 
— bučiavo nuvargusias motinos rankas.

„Vaikeli, mano kūdiki! O, kaip aš tavęs laukiau! 
Aš meldžiausi kas rytą — vakarą už tave. Tave mylė
jau visą laiką. Seniai, seniai atleidau tau."

Vaikeli, tu dabar gražus, gražesnis negu anuomet 
kad buvai.

Tu esi gražiausias už visus. Tu — mano kūdikis!"

Mes vėl kartu. Juk daugiau niekad niekad nebesis- 
kirsime? — tarytum išgąstingas klausimas suskam
bėjo motinos lūpose. . ,

„Niekada, namyte", — ištarė jojo bejėgės lūpos. 
, Tik tada suprato jis kokia šventa yra jo motina ir 
kad dar ne visi jį užmiršo, B. V.

Gintaro Tunto „gaidžiukai".
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MASTELINIS NESKRAIDANTIS „LY-PUKO" MODELIS.
Dar Lietuvoje pas vieną mūsų šauniųjų lakūnų 

teko matyti ant rašomojo stalo gražų lėktuvo 
modelį — mažytę lėktuvo kopiją. Toks modelis nors 
neskraido, bet tinka papuošti kambarį,, o man kaip 
oro skautui ir draugovės būklą. Ši mintis jau . ilgesnį

laiką man nedavė ramybės, tad aš kreipiausi į mūsų 
oro skautų dr-vės brolį draugininką, prašydamas 
pagalbos ir patarimų. Jis mielai davė turimą 
lietuviško sklandytuvo „LY-PŪKO" brėžinuką, kurį 
jūs čia matote, ir paaiškino nuo ko pradėti darbą.
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Pirmasis rūpestis — tai medžiagos pasirūpinimas, 
nes reikiamus įrankius — aštrų peiliuką ir stikluoto 
popieriaus — jau turėjau. Šių modelių statybai 
geriausiai tinka minkštas, be sluogsnių medis, kaip 
balza ar liepa. Balzos klausimas tuoj atpuolė, teliko 
ieškotis liepos. Belandydamas po stovyklos 
užkampius, užtikau sulaužytą spintą, kurios vieno 
stalčiaus durelės buvo padarytos iš lengvo ir minkšto 
medžio. Išsiėmęs dureles nusinešiau parodyti broliui 
draugininkui, kurs pavirtino, kad tai liepos medis.

Puiku, tad tuoj kibau į darbą. Pirmiausiai išsipjoviau 
. kaladėlę, kurios išmieros atatiko liemens didžiausiom 

išmierom /brėž. C/ Ant siauresnio šono išpiešiau 
liemens vaizdą žiūrint iš viršaus ir jį išdrožiau. 
Paskiau ant nudrožto šono perpiešiau šoninį modelio 
liemens vaizdą, šį išdrožęs, gavau kampuotą liemens 

“kaladėlę. Dabar pasidariau iš popieriaus šablonėlius 
/a-e/ ir pagal juos apdrožiau liemenį, suteikdamas 
jam reikiamą, apvalią formą /brėž. D/ Toliau pa
sidariau atitinkamo storio porą lentelių, iš kurių 
išploviau sparną ir stabilizatorių. Sparnu profilio 
formą suteikiau pagal šablonėlį f. Užbaigtą sparną 
perploviau į tris dalis, kurių vidurinioji tokio pločio, 
kaip liemens bokštelis. Atplautus nuo vidurio sparno 
galus piūvio vietose padrožiau į viršų, kad sparną 

vėl suklijavus, jis įgautų lengvą V formą /brėž. B/ 
Dar išdrožiau spyrius sparnui bei stabilizatoriui, 
suklijavau iš trigubo rašomojo popieriaus pavažą ir 
išdrožiau du rutuliuku — pavažos amortizatorius. 
Dabar teliko viską /brėž. A/ suklijuoti į krūvą. 
Klijavau su viską klijuojančiais /Vok. „Alleskleber", 
„Moles" ar „UHU"/ klijais, kurie gerai klijuoja ir 
greit džiūva. Suklijuotą modelį nudažiau. Dažyti su 
medžio laku ar temperos /vok. Plakatfarbe/ dažais. 
Nudažius su tempera tenka dar dengti -bespalviu 
medžio laku. Jo negaunant galima panaudoti bespalvį 
nagų laką. Visas modelis dažomas baltai, sėdynė 
rudai, o užrašai bei vairų ir skersvairių linijos 
juodu tušu.

Ir taip po poros vakarų darbo modelis užbaigtas.. 
Jis nevienam primins laisvosios Lietuvos padangėse 
matytus, mūsų konstruktoriaus Br. Oškinio sukon
struotus lavinimosi sklandytuvus, kurių buvo pastaty
tas visas trejetas: LY-PŪKAS, LY-ARAS ir 
LY-GIRIŪNAS.

Modeliui pastatyti galima padaryti pastovėliųs iš 
klijuotės /brėž. E ir F/. Tikiuosi, kad oro skautai 
susidomės mastelinių neskraidančių modelių statyba 
ir jais papuoš savo kambarius bei Buklus.

Oro sk. R. Glodenis.

MES MOKOMĖS BURIUOTI
Toli nuo gelsvu gintaru papuoštos Baltijos jūros, 

tarp spygliuočiais apaugusių Schwarzwald' o kalnų, 
Freiburge įsisteigė jūros skautų valtis. Daug kritiškų 
pastabų ir klausimų teko išgirsti iš visuomenės ir iš 
sausumos žiurkių, atseit žaliomis uniformis pa
sipuošusių brolių. Mėgiamiausias visų klausimas 
buvo: „Kada gi pradėsite navigaciją Dreisamu?“. 
Dreisamas tai toks upelis, nedaug ką mažesnis už 
Hanau jūros skautų teritorinius vandenis — įbridus 
į patį vidurį vanduo virš puspadžių nesiekia, nebent 
tik potvynio metu. Bet mes tik numodavome ranka 
į visus tokius ir panašius klausimėlius ir 
atsakydavome: „Kol jūs išmoksite laužą su degtukri 
dėžute be 5 litrų benzino pagalbos sukurti, mes jau 
atskirsime baidoką nuo kreiserio ir falą nuo šoto."

Taip po truputį besišnekant apie įvairias Su 
vandeniu susijusias temas nejučiomis bėjo laikas ir 
artinosi numatyta stovykla prie Bodeno ežero. Pa
siuntėme valties vadą arčiau prie vandens — į 
Konstancą. Nuvyko jis ten apsiginklavęs didžiausia 
popierių ir rekomendacinių laiškų iš skautės 
buriuotojos UNRRA'os karininko pi. Bourguignon 
krūva ir kur buvęs kur nebuvęs prisistatė 
tenykščiam- UNRRA'os direktoriui p. Bauche. Tas 
apžiurėjo jį nuo galvos, iki kojų, pasiteiravo ko 
reikia ir pradėjo skambinti telefonu į visokiausias 

su vandeniu turinčias ryšį įstaigas. Paskiau, kadangi 
jis pats buvęs laivyno karininkas ir žino, kad 
„mariakai" pėsti vaikščioti nemėgsta, davė „jeep’ą" 
įmetė vietoj balasto mūsų valties vadą ir išskėstomis 
rankomis palaiminęs pasiuntė nuo Ainošiaus pas 
Kaipošių. Per dvi dienas tas spėjo’apvažiriėti įvairius 
aukštus ir neaukštus ponus ir galų gale grįžęs į 
Freiburgą iškilmingai pranešė: „Vyrai, kombinuokite 
kas ką išmano, kad tik būtų batukai su guminiais 
padais, Bodeno. ežero admirolas davė savo sutikimą

Mes buriuojame.
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ir mus priėmė į Konstancijos prancūzų Buriuotojų 
Klubą — atseit buriuosime".

Nuvykę į Konstancą stotyje jau radome jūrų 
paskautininką VI. P. kuris mums padėjo praktiškai 
pravesti šį tą panašaus į buriavimo kursus. Dvi 
savaites išdidžiai raižėme Bodeno bangas ir kas 

dome kol vieną dieną neatburiavome prie pat 
stovyklos ir atsivedą draugininką prie ežero 
neliepėme nusiauti batų ir sėsti kartu su mumis i 
25 qm gafelinio takelažo jolę. Jis iš karto lyg ir 
purtėsi, lyg ir bijojo, bet paskiau kai pamatė, kad 
net penkios sesės be didelės baimės sulipo ant mūsų

vakarą grįžę j bendrą su sausumos „žiurkėmis" „kreiserio" sutiko ir jis rizikuoti savo gyvybe. Dabar
stovyklą, kiekvienam, sutiktam bėdavojome, kad per jau Freiburge nebenugirstame ironiškų klausimų ir
silpnas vėjas. Netikėjo 
paprasti, „pieškos" kad

mums nei vadovybė, nei 
mes ežero bangomis skrai-

toliau „bekalbami” teoriją laukiame, kol vėl galėsime 
pakėlę bures paimti kursą. /A. R./

V.
Robinzonas pamato smėly žmogaus pėdsakus 

ir randa žmogėdrų puotų ženklus.
Visą tą laiką Robinzonas nebuvo nei arti priėjęs 

prie savo valties. Jį vėl pagavo ilgesys vykti jūron, 
bet jautė baimę joje toliau nuo krantų plaukti. 
Nuėjęs ant kalnelio, nuo kurio buvo aną kartą ste
bėjęs tekančią srovę, jis pastebėjo, kad dabar jos 
ten nebebuvo. Jis sprendė, kad tai priklausė nuo 
potvynių ir atoslūgių. Nors anksčiau dažnai išplauk
davo jūron, bet dabar su savo maža valtim neišdrįso.

Vieną dieną Robinzonas, eidamas per smėlį prie 
savo laivo, staiga lyg pašautas sustojo ir plakančia 
širdimi žiūrėjo sustingęs iš nustebimo ir baimės. 
Smėly buvo' basos kojos pėdsakas! Jis žinojo, kad 
tai buvo ne jo pėdsakas, nes jis buvo visai skirtingas 
Keno tai galėtų būti?

Pasiklausė, apsižvalgė, bet nieko negalėjo girdėti nei 
matyti. Pabėgėjęs ant aukštumos apsižvalgė. Nebuvo 
nieko matyti. Ir nors ieškojo pajūry daugiau pėdsakų, 
bet nieko nerado.

Keno pėdsakas tai galėtų būti? Galbūt kokio "ors 
vyro, kuris, kaip galvojo Robinzonas, galėjo iššliaužti 
iš medžio ir jį miegantį užmušti.

Pilnas baimės jis nuskubėjo namo, sustodamas ir 
apsižvalgydamas, manydamas, kad kas nors jį 
seka ir krūmo ar kelmo vietoj įsivaizduodamas vyrą, 
kuris tuoj puls ant jo. Tą naktį jis visai nemiegojo. 
Nervai buvo taip sukrėsti, kad kiekvienas nakties 
paukščio ryksmas ar šiaip koks varlės ai; vabzdžio 
sukeltas triukšmas vertė jį su baime keltis, kad per jo 
kaktą net prakaitas bėgo.

Ėjo diena po dienos, kaip paprastai ir nieko 
neatsitiko. Robinzonas pasidarė labai neramus ir 

ėmėsi vėl savo kasdieniško darbo. Tačiau jis susti
prino tvorą aplink savo tvirtovę ir išpiovė joje sep
tynias šaudymui skyles, prie kurių pritvirtino užtai
sytus ir paruoštus šauti šautuvus, jei jis būtų puola
mas. Netoli tvoros iš lauko pusės padarė iš mažų 
štakietų užtvarą, jš kurių per keletą metų laikotarpių 
išaugo į didelį tankumyną ir gerai paslėpė bet kokias 
jo gyvenamos vietos žymes.

Ramiai praėjo metų eilė ir nieko daugiau neatsi
tiko, kas Robinzoną sutrukdytų jo darbe ir primintų 
jam apie pėdsaką, kuris buvo jį taip išgandinęs. Vis 
tik jis laikėsi salos vidury ir nepraleido, progos 
žvalgydamasis paieškoti geros pasislėpimui vietos, 
jeigu jam ji būtų reikalinga. Visuomet jis pasiimdavo 
lasą, šautuvą ir keletą pistolietų.

Vieną dieną, nuėjęs į salos vakarinę dalį žvelgda
mas į jūrą, vaizdavosi matąs tolumoj laivą ar ilgą 
valtį. Bet tai. buvo taip, toli, kad jis negalėjo įsiti
kinti, kas tai buvo. Todėl nusprendė ateity visuomet 
pasiimti žiūronus, kuriuos buvo išgelbėjęs iš sudužu
sio laivo.

Regėjimas įsivaizduoto laivo sužadino vėl nera
mumą. Nuėjęs prie jūros kranto pamatė reginį, kuris 
pripildė jį pasibaisėjimu. Aplink buvo primėtyta 
žmonių kaukuolių, kaulų ir gabalų sudegusios gyvos 
mėsos. Vienoj vietoj buvo žymės didelio laužo. Ro
binzonas stovėjo mirtinai išsigandęs. Jis gerai 
suprato, ką reiškia šis baisus vaizdas. Vadinas, čia 
būta žmogėdrų kurie užmušdavo ir valgydavo savo 
belaisvius. Kada šios laukinės tautos eidavo kariauti 
ir sugaudavo savo - priešus, turėjo paprotį, užkūrę 
ugnį, užmušti belaisvius, jų svylančius kūnus valgyti 
ir puotauti. Kartais, jeigu vyras, kurį norėdavo suval-
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gyti, būdavo perliesas, palaikydavo ir penėdavo, kol, jų nuomone, jis buvo pakankamai riebus.Dabar Robinzonas suprato viską, nors iki šiol nebuvo niekuomet žmogėdrų sutikęs. Ir aplink apsižvalgęs, pamatė daug išmėtytų žmonių kaulų. Jie buvo labai seni, ir jam atrodė keista, kad jis tiek daug metų išgyveno čia, kur buvo nuolatinė žmogėdrų puotavimo vieta. Tada jam pasidarė gaila, kad neapsigyveno kitoj salos pusėj, kur, jo manymu, žmogėdros niekuomet negalėtų ateiti, nes ten krantas faebuvo taip patogus išlipti, kaip čia.Pilnas pasibaisėjimo Robinzonas nuskubėjo namo ir beveik du metus nebėjo į tą salos pusę, kur gulėjo, kaulai, nei nebelankė savo laivo. Visą laiką jis galvojo, kaip galėtų užmušti žmogėdras, jeigu pamatytų juos puotaujančius ir gal būt tuo pačiu išgelbėtų nuo mirties žmogų. Kartais ateidavo mintis pakasti parako po ta vieta, kur jie mėgdavo sukurti ugnį ir taip juos išsprogdinti. Bet tai atrodė nelabai tikslu, nes jis nenorėjo eikvoti parako. Be to, jie galėjo užkurti ugnį kitoj vietoj arba sprogstant būti toli nuo jos. Tad jis ieškojo vietos pasislėpti arti gulinčių kaulų. Pagaliau ją rado, iš kur galėjo stebėti kada jie išlips krantam Prie tos vietos augo tankūs medžiai, pro kuriuos visiškai nepastebėtas tyliai .galėjo prišliaužti arti jų ir šauti be pavojaus savo gyvybei. Jis planavo taip: jei. pasitaikys pamatyti laukinius ruošiantis jų puotai, , gulės ramiai pasislėpęs, kol ateis gera proga. Tada šaus, kiek galėdamas ir šautuvu ir pistolietu ir pagaliau puls su lasu ant likusiųjų. Kaip jis apskaičiavo, tokiu būdu galės jų užmušti daug, nors būtų ir dvidešimt.

Užklupti netikėtumo ir. sumišę, jie nesuspės pavartoti savo kumščių jėgos nei iečių.Savo sumanymu Robinzonas buvo taip patenkintas, kad nieko kito nebegalvojo ir kasdien eidavo tris mylias i savo žvalgybos kalnelį, kur stebėdamas pro žiūronus, laukė pasirodant atvykstančių salon žmogėdrų. Bet dviem ar trim mėnesiam praėjus be pasėkų, jis pasijuto nuvargęs nuo to laukimo. Jokios dėmelės ant vandens toj krypty nebuvo matyti, tad jis mažiau ir mažiau benueidavo ant kalnelio ir pagaliau nustojo visai ėjęs. Gal būt, galvojo, iš to nebūtų jokios naudos. Laukiniai daro taip, kaip juos tėvai buvo išmokinę. Toks buvo laukinių tautų paprotys ir Robinzonui atėjo mintis, kad jis neturi teisės į tai įsimaišyti, jeigu tik tada, kai jie pirmi pultų. Taip pat apgalvojo, kad jei jiems užpuolus nepasisektų visų užmušti, tada bent vienas likęs skubiai sugrįžęs namo visa papasakotų saviškiams. Tada jų atvyktų šimtai ir užmuštų Robinzoną, keršydami už mirtį tų, kuriuos jis užmušė. Ir be abejonės jie jį taip pat suvalgytų. Ta mintis jį smarkiai nupurtė.Todėl iš viso, atrodė protingiausia laikytis toli nuo kranto ir visus savo gyvenimo vietos pėdsakus paslėpti galimai geriau. Pasiėmęs ir paslėpęs savo laivą, beveik metus nebėjo į tą vietą. Valtį, stiebą su burėmis ir mažą inkarą, viską nusinešė tolimiausion salos rytų pusėn. Jis buvo įsitikinęs, kad čia laukiniai niekados negalės su savo mažais laiveliais atplaukti dėl smarkios srovės, kuri visą laiką tekėjo pro uolas. Nuleidęs inkarą, paliko valtį uoli] šešėly vienoj įlankoj.

Musų skautai Vidurinės Anglijos sąskrydy.
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Daugiau negu bet kada dabar Robinzonas laikėsi 
arti savo abiejų namu ir retai juos apleisdavo. Kartais 

' nueidavo į slėnį, kuriame tvora aptvėręs laikė savo 
ožkas. Čia tekėjo mažas skaidraus, kaip kristalas 
vandens upelis. Šautuvo beveik nevartojo, neno
rėdamas sukelti triukšmo, kurį išgirdę laukiniai 
galėtų jį surasti. Todėl bijojo net kapoti medžius ar 
įkalti vinį. Kiek galėdamas stengėsi visą dieną nekū
renti ugnies nes niekas tolumoj nėra taip gerai

AUŠROS
Nelė Mazalaitė

Tai atsitiko tais laikais, kada mes nebuvome 
atgavę mūsų miesto Vilniaus. Ach, tai dabar atrodo 
juokinga — kalbėti apie praradimą ar atgavimą 
kokios vietovės, dabar, kai mūsų tėvynė sutelpa tik 
mūsų ilgesyje ir grumstelyje žemės, kurios nedaugelis 
pasiėmė su savim. Tačiau tai ištikrųjų buvo, kad mes 
stovėjome stipriai savo krašte, kaip amžini kalnai. Ir 
mes nebijojome skelbti pasauliui, ir jis pats žinojo, 
jog iš mūsų kūno buvo išlupta viena akis ir kita akis 
dėl šito rauda. Gedulu dėl mūsų sosto miesto daug 
metų gyveno ūkininkas ir vyskupas, karys ir beraštė 
vargo moteris, šitaip plaukė vandenys ir dainos — 
taigi jūs neabejosite šituo pasakojimu apie vieną 
piemenį.

Jis buvo gyvas berniokas, jis 'jau artinosi į gar
bingą pusbernio , amžių, ir tarė, jog šita vasara yra jo 
paskutinė ganyklose. Jo ranka buvo tvirta valdyti 
botagą ar persiimti su bičiuliu, jis nebijojo tarti 
smarkų žodį, tačiau jo širdis buvo gera visiems, 
išskyrus šeimininko sūnų. Tasai buvo silpnas, ir bailus 
buvo jis, bet mėgo didžiuotis ir erzinti. Jis pūtėsi savo 
tėvo turtingumu įc savo išmintimi. Viską, ką išmoko 
mokykloje, jis pasakojo piemeniui, tai jis darė tary
tum svaidytų akmenis į .priešo kaktą, ir dėl šito 
pykčiu virė klausančiojo širdis.

— Ach, tu! —• galvojo jis nekartą, — jeigu aš 
būčiau tavo vietoje, ar nevadintų manę protingesniu, 
negu tu esi? Ir aš mokėčiau įvertinti tą, ką tu imi 
negalvodamas, kaip miegą ar orą.

Bet pro savo piktumą jis neužmiršo rinkti į savo 
atmintį viską, ką girdėjo. Kai jis varėsi- savo bandą 
saulei tekant, ar karščio metu sėdėjo po lazdynu 
klausydamosi nepavargstančių paukščių, ar artėjant 
palaimintos vėsumos valandai- jis galvojo apie 
tolimas keistas vietas. Ten yra piemenys, kurie iš
gyvena slėniuose vieni ištisus mėnesius, ir kitur drą
sūs raiteliai saugo laukines kaimenes. Tačiau iš visų * 
laikų ir vietų jis grįždavo į vieną, apie ką daug buvo 
kalbėjęs šeimininko sūnus: Yra toks miestų miestas 
Vilnius. Ten yra, — tardavo sau, — atgręžęs veidą 
į tą pusę — ten yra Vartai, kokių nerasi pasaulyje — 
jie vadinasi Aušros Vartai. Ir ten galima įtikėti, kad 

pastebimas, kaip dūmai. Ir jei tada laukiniai būtų 
saloj ar šiaip kur nors netoli, galėtų atrasti jį.

Kai reikėjo didelio laužo savo pagamintiems moli
niams indams ir puodams išdeginti, kurdavo ugnį 
naktį. Dieną kurdavo kartais slėny, kur dūmus dengė 
tamsūs medžiai.

Degindamas malkas ir durpes po žeme, jis pra
dėjo pasigaminti anglių, kurias parsinešęs namo 
virdavo valgį, nes anglis neduoda dūmų.

VARTAI
— Krūminienė.

mes esame buvę galingi, užtenka tiktai pažiūrėti į 
Kunigaikščių Pilį. Tačiau priešai valdo' viską, visi 
keliai yra aptverti pavojais, ir į. tą vietą negalima 
įžengti, lygiai, kaip į seną žmonių laimės vietą —rojų.

O vieną dieną, kaip jis buvo labai užpykintas savo 
darbdavio vaiko puikybe, į jo galvojimus" krito staigi 
mintis ir nebepaleido jo. Iš pradžių jis pasijuokė iš 
jos, paskui ėmė bijoti, ir .pagaliau visiškai pasidavė jai.

— Aš tai parodysiu, — manė jis apie savo priešą, — 
parodysiu, kad tu nesi vertas mano seno botago. Aš 
padarysiu tai, ko neišdrįsta niekas, kaip tu sakei: aš 
nueisiu į Vilnių. Aš atskelsiu spindintį -akmenį iš 
Aušros Vartų ir atnešiu parodyti tau, ir tu. būsi sugė
dintas.

Tačiau jis delsė su savo keliavimu: šimto kilomietrų 
kelias gulėjo prieš jį, ir jis neišdrįso pasakyti šei
mininkui savo noro. Jis ilgai laikėsi, kol nugalėjimo 
noras galutinai paveikė jį — Vistiek, — galvojo 
jis, — jeigu nebūsiu priimtas atgal, kai grįšiu — 
vistiek. Nebeturiu tėvo, kuris nubaustų mano nek
lusnumą, nebėra motinos, ir niekas „neraudos dėl mano 
skriaudos. Argi aš nerasiu darbo kitur? — Ir vieną 
vakarą jis išsitraukia gerai paslėptą savo tėvų pali
kimą: seną auksinį pinigą: — Aš jį padėsiu prie 
Aušros Vartų, ir galbūt Dievas pakeis mano gyvenimą 
į geresnį, — taria jis. Jis pasiima visus savo pinigus 
ir susitvarko apdarą paskui baimingai numiega nak
ties dali. Anksčiau už rasą atsikelia jis kitą rytą — 
yra šventa ir labai tylu, o dar tyliau jis išeina. Pake
lės. miestelyje nusiperka jis valgioj ir taip pradeda 
savo kelionę atsargiai ir gudriai pasiteiraudamas. Jis 
buvo protingas ir iš visko mokėsi, tai todėl, kai buvo" 
priėjęs mūsų pačių žemėj svetimųjų padarytą sieną, 
jis praėjo ją nepamatytas jokios sargybos. Kai jau 
stovėjo kitoje pusėje, jo akys merkėsi, tarsi nuo 
begalinių miesto šviesų. Bet miestas buvo dar toli. 
■—■ ir tiktai trečią dieną po trumpų poilsių ir menko 
valgio, jis priėjo savo kelio galą. --

Skaisti ir karšta saulė švietė virš miesto, tačiau jis 
buvo akmeninis, tamsus ir paprastas, ir berniukas 
eidamas tarp kaitrių sienų dabar pajuto nuovargį ir 
liūdnumą. — Ar jis tik nėra paklydęs? — svarstė
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Šarauskiečiai sk. vyčiai posėdžiauja

žvalgydamasis — ar čia ištiktųjų yra tas miestas, 
kurio ilgisi milijonai žmonių, dėl kurio pykstasi dvi 
šalys? Miestas yra pilkas, kaip sapno žvėris, iš kurio 
jis įsikūrė.

— Tai nieko, — sako sau berniokas — aš gi nesu 
regėjęs didelio miesto, galbūt • jie yra visi tokie. 
Tačiau joks kitas neturi Kunigaikščio, pilies, ir kai 
ją pamatysiu, tiktai tuomet būsiu išvydęs mūsų 
sostinę.

Ir jis ėjo per gatves kol surado tai, ko ieškojo, ir 
nepatikėjo tam, ką pamatė. Mūro bokštas, senas ir 
apgriuvęs, stūksojo ant kalvos ir niekur nebuvo 
regėti pėdų, kurias įmynė kunigaikščio žirgas, než
vangėjo požemiuose ginklai nei kuore trimitai ir jo 
širdį suspaudė apsivylimas.

— Kodėl aš atėjau čia, kodėl aš šitą pamačiau —■ 
tai turėjo pasilikti tiktai mano noras, neišpildytas ir 
didelis. Tačiau tai dar ne viskas, kai aš pasimelsiu 
prie Šviesiųjų Vartų, tada tikrai būsiu pažvelgęs į 
šito miesto veidą.

Ir jis ėjo tolyn ieškodamas, kol sustojo gatvėje, 
išgirdęs, jog tai yra čia. Žmonės klaupėsi viduryje 
grindinio ir kėlė savo akis aukštyn -— tai ten virš, 
skliautuotos angos buvo Dievo Motinos paveikslas.

— Ar aš nepaklydau? — galvojo berniukas ir kai 
jis užlipo į koplyčią ir pažvelgė į Stebuklingąjį 
Atvaizdą, jis beveik užmiršo atsiklaupti. Ir vietoj 
maldos jis galvojo: — Aš negaliu įžiūrėti Tavo veido, 
pro šitą sunkų sidabrą, kuris puošia Tave, kaip nepa
keliamas drabužis. Kaip' Tu gali daryti stebuklus, 
jeigu Tave laiko tokioje aukštoje ir paprastoje vie
toje, ir Tavo Vartai yra tokie tamsūs, jog jie labiau 
panašūs į Naktį negu į Aušrą.

Šitokia nepatenkinta buvo jo malda, ir jis netru
kus pasitraukė iš čia visiškai pavargęs ir liūdnas. 
Saulė jau buvo visai arti sėdimo, tačiau jis nemanė 
pasiieškoti sau nakvynės šičia, jis pasuko atgal iš 
kur buvo atėjęs. Bet su kiekvienu žingsniu jo kojos 
darėsi sunkesnės, ir ne- dėlto, kad jos būtų, netekę 
jėgos, ne: atrodė, kad gatvių akmenys laiko jas nut

vėrę ir nenori paleisti. Ir pro liūdnumą jo galvoje 
ėmė kurtis mintys, kaip žvaigždės tamsoje. — Nėra 
kito tokio miesto, — galvojo jis — nėra gražesnio — 
bet matau aš jį apsiniaukusį, nes jis yra svetimųjų 
rankose. Jis kaip vaikas iš prieglaudos, kurį augina 
tie, kurie jo nepagimdė ir nemyli . .. Ne, galvoja jis 
vėl — matau jį dulkiną ir paprastą dėlto, kad .atėjau 
čia ne iš ilgesio ir meilės, tiktai iš atkaklumo. Aš 
didžiavausi, kad pasieksiu jį, kitiems neprieinamą — 
iš užsispyrimo esu čia, iš pykčio. Per nusikaltimą 
padariau tai — aš apgavau savo šeimininkus, kurie 
buvo man geri ir globojo mane ‘benamį ir našlaitį. 
Ir aš palikau savo pareigą , nesiklausęs ir darby
mečio laiku.

Ir jis pajuto gėdą ir gailestį dėl savo nusižengimo, 
ir jis galvoja, jog norėtų ilgai dirbti savo šeiminin
kams ir dar ilgiau ir sunkiai, kad šitas miestas grįžtų 
į savo garbės vietą tėvynėje. Dėl šitų didelių troš
kimų jo širdis ėmė taip gelti, kad jis apsiverkė.

Tuo metu jis ėjo per aikštę ir jo koja užkliuvo 
smėlyje gulintį daiktą. Kai pasilenkė pakelti •— jis 
pamatė, kad tai mažas medžio drožinys, rudas, dulkė
mis apsinešęs medinis vilkas buvo tarp jo pirštų. 
Valandėlę galvojo jis ir nusišypsojo:

— Aš parnešiu tai šeimininko sūnui, — tarė jis. — 
Juk tai yra jo nuopelnas, kad aš keliavau. Ir pasa
kysiu, kad jis turėjo būti mano vietoje, nes jis žino 
daug apie vietas, kur aš. nesugebėjau pamatyti nieko. 
Ir jis nėra toks blogas man, jis būtų geresnis, jeigu 
aš nerodyčiau jam jog galiu permesti jį viena ranka 
per beržo viršūnę. Aš esu blogesnis. Taip, aš parnešiu 
jam viską iš Vilniaus. ,— Ir jo širdyje pasidarė šilta, 
tarytum, ant jos būtų uždėjęs delną jo geriausias 
draugas.

Taip bemąstydamas ką papasakos grįžęs, jis jau 
priėjo priemiestį ir siauras gatves pakraštyje ir' 
pamatė senį elgetą.

Tasai sėdėjo ant papuvusios kaladės ir valgė 
duoną. Ne, tai nebuvo valgymas, nes duona buvo 
sausa ir kieta ir senis tiktai ją lietė lūpomis, tarytum 
bučiavo, o jo veidas atrodė beviltis ir alkanas.

— Vargšas, — pamanė berniokas ir sustojo. Jis 
apžiūrėjo savo maišelį ir kišenes, tačiau niekur 
nerado duonos nei kitokio valgio, jis pats buvo viską 
suvalgęs. Vieninteliai dalykai, kurie slypėjo jo kiše
nėse buvo medinis vilkas, senas auksinis pinigas, 
kurio jis nepaliko Dievo Motinai, kaip žadėjo sau. 
Minutę, jis galvojo, jo širdis staiga pasidarė kieta, 
kaip elgetos duona, bet pamažu ji vėl isiskleidė ir 
ėmė linksmai plakti. Jis įdėjo savo vienintelį turtą į 
senio plaštaką ir skubiai nuėjo. Tiktai gerokai nuėjęs, 
jis užsilipo ant kalvos ir pavelgė atgal į paliktą 
miestą, kurį jau mylėjo tyliai ir labai. Jis sustojo: 
tolumoje, aukštai buvo temstantis dangus ir žemai 
miestas. Jis regėjo gatvę; kurioj šiandieną klaupėsi 
žmonės — dabar jos grindinis buvo išklotas akmeni-

13

13



mis, kurie spindėjo kaip mėnuliai. Du stulpai stovėjo 
ten, dideli ir aukšti švytravo jie, perpinti aukso spin
duliais ir rožinėm sruogom. Ir viršuj jų, po išgaubtu 
skliautu stovėjo Dievo Motina — joks žemiškas 
papuošalas neslėgė Jos balto skaistaus apdaro ir 

meiliai pakėlė Ji savo Veidą virš miesto ir visos 
žemės. Ir jos žvilgsnis, geresnis už motinos, palietė 
piemens akis.
- — Aušros Vartai, — šnibždėjo jis, ir puolė ant 
žemės. — Štai kokie yra Tavo vartai!

CETAS RANDA GLOBĖJĄ
Parašė I. M. Winter.

Getas pakelta galva atsisėdo aukščiausiose didelio 
aulangi medžio šakose, piktai murmėdamas ir greit 
viską apžvelgdamas bei spausdamas prie krūtinės tris 
laukines „mopani" slyvas. Kiti jo giminės nariai, 
maži plaukuoti vyrai, priklausę kolobų giminei, kuri 
gyvena didžiuliuose Afrikos džiunglių miškuose, 
stiprinosi ir žaidė tarp šakų, žemiau jo. Getas sėdėjo 
aukštai virš jų. Per 20 pėdų žemiau, didelis patinas, 
kuris buvo bandęs iš Geto išplėšti jo vaisius, 
girgždino dantimis, nusikreipęs į jauną, neprityrusią 
beždžionę, saugiai sėdėjusią plonose šakose, kurios 
didesnės beždžionės svorio nebūtų galėjusios pakelti.

Hakas, senas patinas, sėdėjo niūriai žiūrėdamas į 
žemę. Jis buvo galvojęs, kad pagauti jauną beždžionę 
būtų visai lengvas dalykas, bet Getas buvo jam per 
greitas. Hakas buvo jau per senas, kad pats galėtų 
susirasti maisto. Jis buvo taip pasenęs, kad jo dantys 
pagelto ir išpuvo. Jis jau nebegalėjo greit šokinėti 
tarp medžių ir susiieškoti maisto, kaip kad jis tatai 
jaunas būdamas darydavo, todėl jis virto piratu, 
kuris, remdamasis savo didumu bei niurzgimu, iš 
judresnių savo giminės narių atimdavo jų susirinktą 
maistą.

Getas buvo labai mažas ir bailus. Jo uodega buvo 
ilga ir plaukuota mažos, apskritos ir juodos akys 
žaibavo iš po gauruotų antakių. Jo drabužiai buvo 
puikios sidabrinės spalvos,, ir jis pats buvo daugelio 
jo giminės panelių pavydo objektu.

Getas, nebebijodamas Hako buvimo /kadangi bež
džionės daugiau nesijaudina, jei betarpis pavojus 
jau yra praėjęs/, paėmė savo juoda ranka sultingą 
slyvą ir pradėjo ją valgyti. Vaisiaus sunka bėgo jo 
kailiu ir varvėjo ant nirštančios senos beždžionės 
nugaros, kuri ko nepasiuto iš pagiežos.

Hakas ryžosi palaukti, pagauti tą begėdį jaunuolį . 
ir jį nubausti. Bet kažin ar Hakas ilgai buvo šitai 
atsiminęs, nes tą pačią akimirką tarp medžių nuskam
bėjo spiegiantis budinčios beždžionės šauksmas „Hi- 
ja, Ingve!", aišku, beždžionių kalba, „Hai-hai, ja!”

Beždžionės, bardamosi ir šaukdamos, tuoj dingo, 
dideliais šuoliais lėkdamos nuo šakos ant šakos, o 
jų uodegos ir ilgi plaukai plevėsavo, lyg tai būtų 
plačiaakės šmėklos, 'šokinėjančios tarp lapų.

Jos nepavėlavo nė minutės, nes Ingvė, leopardas, 
jau buvo čia, urgzdamas kaip žalią medį piaunąs 
piūklas. Ingvė per džiungles ėjo plačiais žingsniais ir 
jo aksominės letenos nekėlė jokio garso. Jo akys 
žibėjo kaip du smaragdai, kuriuose žaižaravo miško 
ugnies atspihdis, o paklydę saulės' spinduliai žibėjo 
ant jo žvilgančio kailio.

Getas likosi vienas medžių viršūnėse, suakmenėjęs 
iš baimės. Nors iki šiol jis dar nebuvo susidūręs su 
Ingve, bet buvo girdėjęs daugelį baisių pasakojimų 
apie leopardą, kuris yra žinomas beždžionių siaubas.

Iš baimės mažas kolobas pamiršo slyvas, ir, pirm 
nei jis suprato kas įvyko, jos iškrito iš jo rankų.

Klakštl Viena, ypatingai sultinga slyva trenkė į 
Ingvės galvą, sultimis aptaškydama jo plaukus. Cetas 
negalėjo sulaikyti šūksnio, reiškiančio jo gailesį, 
netekus slyvų, ir Ingvė kraugeringai urgzdamas, 
pažvelgė' į viršų. Cetas suvirpėjo, pažvelgęs į baisų 
snukį. Leorpardas gi prasižiojo, rodydamas savo 
dideles, baltas ir lenktas iltis. Jo akys susiaurėjo, o 
iš snukio plona stovele varvėjo seilės.

Ingvė trumpu šuoliu įšoko medin ir pradėjo lipti, 
nenuleisdamas akių nuo Geto ir lyg jį hipnotizuo
damas. Šaka nulinko, nuo leopardo svorio privers
dama jį pažvelgti apačion ir suurgsti; Getui tą 
akimirką grįžo lygsvara ir jis, greit šokęs, dingo tarp 
lapų. Cetas bėgo ligi sutemo, bet nepavijo kitų 
beždžionių. Kai jis sustojo, stūgaudamas ir barda
masis, jis atsidūrė baisioje, nesvetingoje džiunglių 
dalyje. Čia nebuvo nei mėlynų kalnų tolumoje, nei 
žinomos upės, nei gerų pažįstamų džiunglių gyven
tojų. Jis buvo vienas ir labai išgąsdintas. Tamsoje 
jis padarė dalyką, kuris jaunoms beždžionėms atsi
tinka nepaprastai retai, būtent, jis neteko pagrindo ir 
krito iš 15 m. aukščio žemėn, sulaužydamas koją, ir 
taip išgulėjo iki prašvito.

* ~
Petras Dausonas buvo jau senas vyras, mylėjęs 

gyvulius. Vienišas aukso ieškotojas, jis gyveno 
trobelėje prie Kuki upės vienas su savo galvijais, 
dviem mulais ir tarnais-negrais; mažas terjeris, vardu 
Rikas, buvo jo geriausias draugas.
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LSS vadovai pietauja. Foto: P. Urbutis

Dausono tarnai priklausė „Masasi" giminei. Vienas 
jų buvo karys. Jis nekentė gyvulių ir turėjo malo
numo, erzindamas ir kankindamas Riką, nors ir 
saugojosi, kad tokiais atvejais Dausono nebūtų arti. 
Sis karys vadinosi N'Iovo, kas reiškia „žiaurus", ir 
šis vardas jam tiko. Vieną dieną, kai jis manė Dau- 
soną esant prie upės, ant trobelės slenksčio jis rado 
miegantį Riką. Jis greit įspyrė Rikui į šoną ir šuo 
pašoko, suspygdamas agonijoje. Bet N’Iovo nelaimei 
tą akimirką netikėtai pasirodė Dausonas. „Skenzal", 
sugriaudė senis mašasi kalba, „tai šitaip tu elgiesi su 
tavo pono gyvuliais? Vyreli, tu nukentėsi!" O kas 
privers mane nukentėti? begėdiškai išsišiepė jaunuo
lis. „Esame toli, nuo baltųjų žmonių, o Tamsta esi 
senas."

Bet N’Iovo patyrė, kad Dausonas nebuvo tiek senas, 
nei silpnas, kad nesusitvarkytų su maištaujančiais 
vietiniais gyventojais. Dausono krumplėtas kumštis 
šovė pirmyn ir sulaužė N’Iovo žandikaulį, kuris, 
staugdamas ir laikydamasis tinstančio veido, nukūrė 
šalin.

„Noriu kirsti lažybų, kad jo galvoje ūžia kaip 
avilyje", nusprendė Dausonas piktai.

Jis pasišaukė Riką ir paglamonėjo išgąsdintą terjerį. 
Tarp judviejų buvo kažkoks keistas ryšys, ir šuo 

-< prisiglaudė prie jo, maldaujamai žiūrėdamas savo 
švelniomis rudomis akimis.

N’Iovo daugiau nebeteikė rūpesčių, bet Masasi 
jaunuolis nieko nepamiršo. Jis puoselėjo niūrią 

svilinančią neapykantą, kadangi jo giminės žmonės 
buvo kerštingi ir skolos nedovanodavo iki mirties.

Jis labai nudžiugo, kai vieną naktį plėšrus leopar
das pagrobė mažąjį terjerį. Petras Dausonas gi buvo 
pataikytas į širdį; sekančią dieną jis pasiėmė savo 
šautuvą ir, su pagieža širdyje, išėjo leopardo pė
domis. Su savimi jis pasiėmė berniuką — patarnau
toją, vardu „Padažo Butelis", kuris buvo žinomas 
kaip geras pėdsekys. Leopardo pėdsakai ėjo per Kukį 
pelkes į tamsias ir miškingas vietoves, siekusias 
neištirtus Likongo plotus. Petras Dausonas pametė ir 
leopardo pėdsakus, ir jį patį, nors jų ieškojo valan
domis; užtat jis rado virpantį kailinį ryšuliuką, gulintį 
aukštoje žolėje prie medžio.

„Čia, Padažo Buteli!" sušuko Dausonas, „žiūrėk 
čia!".

„Ji maža beždžionė, užmušti greit", negras truk
telėjo pečiais ir ištraukė ilgą peilį, bet Dausonas 
nekantriai jį išmušė iš rankų.

„Ne, aš noriu pagauti ją gyvą", jis tarė.

„Pone, kas tai per reikalas”, paklausė nustebęs 
negras”, „juk jaunos beždžionės yra gardžios 
valgyti".

„Kvailas žmogau, esi mano tarnas, ar ne?"

Padažo Butelis truktelėjo pečiais, nusileisdamas 
baltųjų žmonių kvailumui, o Dausonas pakėlė išgąs
dintą beždžionėlę. Četas ko nemirė iš baimės. Jis 
niurzgė ir kandžiojo Dausoną, bet senas aukso ieško-
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tojas mokėjo elgtis su žvėrimis. Jis paėmė Getą namo, sudėjo jo sulaužytą koją, kaip jo primityvios žinios leido, ir subintavo ją.Petras Dausonas, savo asmenybės dėka, ilgainiui po truputį laimėjo Geto pasitikėjimą, o kelias, kuriuo jis tai pasiekė, yra anapus žmogaus supratimo. Daug savaičių Dausonas laikė Getą pririštą prie stalo. Storas, bet patogus diržas juosė jo juosmenį ir buvo sujungtas su šuns grandinėle, kuri laikė jį lyg inkaras, bet leido laisvai judėti visoje patalpoje.Dausonas visad kalbėdavosi su Getu, kuris beveik kad užpildė tuščią vietą, likusią po vargšo Riko mirties. Ir atėjo tokia diena, kada Dausonas, pasitikėdamas. visiška Geto draugyste, nuėmė jo diržą ir paleido„jį laisvą.Getas nenorėjo pabėgti. Jam patiko šis aukso ieškotojas, kuris jį maitino ir žaidė su juo. Jo sulūžusi koja pagijo, nors ir nebuvo tokia, kaip seniau. Negrai Getą vadino „Šlubiu", bet Dausonas — verta nusistebėti! — jį vadino Getu ..., kadangi jis per dienas pats garsinosi Cettt, čet-čet-četi“.Getas, reikia pasakyti, nebuvo nei taikingas, nei malonus įnamis. Niekuomet nebuvo galima žinoti, ką jis darys sekančią akimirką. Jis vogė viską, ką tik pasiekdavo, o į pabaigą jis atrado, kad įsilipęs į stogo sąsparas, jis gali bombardupti 

visus trobelės gyventojus be pavojaus sau. Šiam tikslui jis į tą vietą susinešdavo visokiausių daiktų, ir tokiu būdu, Padažo Butelis buvo apipiltas ryžių koše, o Dausonas ko neužduso nuo tomatų sunkos. Petras taip ir nesugebėjo atpratinti piktadarės beždžionės nuo tokių darbų.Getas palėpėje nuolat laikė ištisą atsargą daiktų, tinkamų sviesti, ir trobelės gyventojai turėjo nuolat saugotis, kad jų nesužeistų koks daiktas.N’lovo erzindavo Cetą, jei Dausono nebūdavo arti; Getas gi pradėjo jo nekęsti dar daugiau, nei tai darydavo Rikas. Labai greitu laiku pakako N'lovo kvapo, kad Getas pradėtų šaukti, apsiputojęs, lakstydamas kaip pamišęs.Nlovo ‘ vis dar puoselėjo savo pagiežą aukso ieškotojui ir vis laukė progos atsikeršyti. Tokia proga atsirado visai netikėtai, vieną dieną, saulei leidžiantis. Buvo karšta, lyg pirtyje. 
—•Padažo Butelis nešė trobelės link kai kuriuos įrankius iš upės brastos, kur Dausonas kasdieną plaudavo auksą. Padažo butelis, eidamas namo, negirdėjo nieko aukštoje ligi peties žolėje, kurioje buvo iškirstas takas. Jis tol nieko nežinojo apie pavojų, kol margų kailių figūra iššoko iš žolės ir užmušė jį. Leopardo veriantis pergalės balsas ir
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Butelio desperatiškas agonijos šūksnis atgijo Dausoną 
su jo šautuvu. Išdžiuvusios Dausono lūpos iškrypo, 
nes jis spėjo, kad šitas leopardas buvo nužudęs ir
Riką. Leopardas, kuris laikėsi šioje apylinkėje, matyti 
buvo jau senas žmonių medžiotojas.

Dausonas iššovė ir kliudė žvėrį, kuris šoko ir 
nuvertė jį žemėn. Kritęs, Dausonas išsitraukė peilį 
ir įsmeigė jį į leopardo širdį. Po kelių sekundžių 
leopardas nustipo, bet Petras buvo smarkiai jo 
letenų sužalotas. Jis tuoj sugrįžo-į trobelę, greičiausiai 
išplovė ir subintavo žaizdas, nes leopardo nagai dėl 
juose esančių bakterijų ir nešvarumų buvo turėję 
pavojingų nuodų, o paskui vėl išėjo ir palaidojo 
Padažo-JButelį.

Nlovo visa tai stebėjo ir pasilaikė savo tingiuose 
smegenyse; šypsena perskyrė jo veidą pusiau, nuo 
ausies iki ausies.

Baltas žmogus -buvo leopardo sužeistas, o žmonės 
dažnai miršta nuo tokių sužeidimų... Tatai galėtų 
patenkinti ir Apygardos Įgaliotinį, jei jis būtų 
atėjęs ir klausęs nemalonių klausimų.

Dousonas nubudo. Iš pradžių jis nesuvokė, kas jį 
privertė nubusti. Gulėdamas savo kampe, tolumoje 
galėjo girdėti nutęstus hienos stūgavimus. Petras 
Dausonas nuleido kojas nuo lovos ir uždegė šviesą. 
Pirmas dalykas, kurį jis pamatė, buvo blizgą ieties 
ašmenys ir juoda figūra,' lyg statula, žvilganti 
šviesoje. Nežinia, kiek laiko jis čia taip stovėjo, 
įsegęs akis į Dausoną, beklausydamas. Jis taip tykiai 
buvo atėjęs, kad net prie džiunglių pripratusios 
Četo ausys nieko negirdėjo. Beždžionė sujudėjo ir 
urgzdama, šoko paskui Nlovą į sąsparas. Negras 
nusikeikė, spyrė, bet nepataikė.

„Baltas žmogau, aš matau tave", tarė N'lovo, 
nusitaikęs ietį.

„Juodasis vyre, aš matau tave", atsakė Dausonas," 
bet kas tai per kalba?!"

j,Tai mirties kalba, baltasis žmogau, tavo mirties", 
atsakė N'lovo.

„Tu kvailai kalbi, žmogau" trumpai atsakė Dau
sonas atsistodamas, o jo sausas kūnas įsitempė kaip 
virvė.

„Stok, arba dursiu N'lovo." Aš pirmas turiu kai ką 
pasakyti, tad galėsi dar tiek gyventi, kiek būsi 
ramus. Tu prisimeni kaip buvai man sudavęs, 
sulaužęs žandą ir užtraukęs gėdą mano galvai; šitai 
aš norėjau pasakyti. Ir tu numirsi nuo rankos to 
žmogaus, kuriam buvai užtraukęs gėdą, o šakalai ir 
vanagai gardžiuosis tavo mėsa“.

„O jei Apygardos Įgaliotinis pasiteiraus manęs?", 
paklausė Dausonas abejingai, suspausdamas kumščius.

„Žmogau, pasakysiu kad buvai sudraskytas 
leopardo", atrėžė N'lovo Dausonas nusikeikė 
mintyse, negras turėjo tikriausią progą.

„O dabar, manau, ’tu mirsi. (Geruoju paminėk 
mano senoliams" ir juodas pasalūnas atmetė atgal 
ietį. Petras įsitempė, rengdamasis padaryti staigų 
pavojingą šuolį. Bet pirm nei spėjo ką padaryti, 
raudono padažo butelis krito iš viršaus .ir subyrėjo
ant negro galvos.

Ietis iškrito iš N'lovo rankos, o jo žvilgsnis išreiškė 
apstulbimą. Dausonas žaibo greitumu griebė kėdę ir 
raumeningą vyrą nutrenkė žemėn. Po kelių minrčių 
N'lovo buvo jau rūpestingai surištas.

Petras, dėkingumo apimtas, švelniai tarė sujau
dintam, kolobui, kuris staiga šoko ant jo rankų." 
Gerai, mažas drauge, aš manau, kad tau esu skolingas 
mano gyvybe, o tatai sveria daugiau nei kalėjimas.

Sekančią dieną Dausonas pasiėmė Getą į tolimą 
mišką, kuriame kvepėjo augalai ir jautėsi beždžionių 
kvapas, ir paleido Getą laisvėn. Getas sekė Dausoną 
iki prošvaistės,' ir Dausonas jautėsi laimingas. Dabar 
Getas tikrai užėmė Riko vietą.

„Ar tu nesi mano senas draugas?", sušnibždėjo 
Dausonas, glamonėdamas beždžionę," aš spėju, kad 
tu nežinai, kas tu esi, bet manau, kad jei tu būtum 
sugrįžęs į džiungles/® aš... būčiau likęs labai 
vienišas."

Iš „The Scout" vertė R. N. Vidugiris.
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J^aa/ni (U-arnebury)' 6,

2. Mūsų mintys lekia baltu Vyčiu, 
O krūtinę puošia lelija.
Dainą jauno ilgesio nupintą 
Teišgirs kilnioj? žmonija.

3. Dieną ta, kai močios vėl šypsosis, 
Mes sugrįšim Tėviškės paguost, 
Jai pakelti palenktą jos galvą, 
Mūsų darbo vainiku papuošt.

Ten, kai mes laisvais keliais žygiuosim.. .
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Brangindamas savo garbę ...
Šiais žodžiais pradėjo savo priesaiką Scheinfeldo 

skautai vyčiai įžodžio metu. Tie daug pasaką vyčio 
įžodžio žodžiai, vieną vėjuotą naktį, tvirtai išplaukė 
iš aštuoniolikos pasiryžėlių krūtinių.

Kiekvienas iš jų saliutuodamas garbingai tunto 
vėliavai, suprato priesaikos svarbą. Kiekvienas savo 
garbe pasižadėjo tarnauti Dievui, Tėvynei ir padėti 
Artimui. Šiam pilnam į priesaikos žodžius įsijautimui 
jau iš anksto buvo pasiruošta. Keliose paskaitose 
buvo nušviesta kilni sk. vyčio pareiga. Apie meilę 
Dievui ir Tėvynei vertė kiekvieną rimtai pagalvoti. 
Kiekvienas turėjo pareikšti individualų apsisprendimą 
ir sutikimą. Ir tą šiurpią naktį, kada vėjas savo 
šėlimu, lyg simbolizavo varganą tremtinio dalią, 
buvo išsiruošta tradiciniam žygiui. Nei vienas 
jaunuolis nepabūgo kietų laiko aplinkybių, kurias 
dar daugiau ryškina nemiela svetimoji žemė.

Paslaptingos vyčio įžodžio apeigos, nuošali miško 
aikštelė ir neryškūs laužo atspindžiai, paliko gilų 
įspūdį. Jautrūs, momentui pritaikinti, vyresniųjų 
žodžiai, vedžiojo susimąsčiusius jaunuolius po 
gražiuosius Dubysos klonius, numylėtos tėviškės 
laukus ir likosi giliai, giliai gyveniman bręstančiose 
širdyse. Malonus šiltas jausmas užtvindė visų 
krūtines ir buvo gera to menko laužo šviesoje 
pabendrauti, .pasidalinti mintimis ir, kaip broliams 
išsikalbėti.

Deja, šiurpi, besidraskanti Bavarijos naktis nuolat 
priminė žiaurią gyvenimo trikrovę ir ragino 
jaunuosius grįžti į laikinąsias savo pastoges.

Niūraus vėjo plėšomas miškas gerai saugojo 
tradicinę sk. vyčio įžodžio paslaptį. IS.I

Joninių išvakarėse Weidene.
Tolimame Bavarijos , kampelyje, Weidene, š. m. 

birželio mėn. 23 d. vakare, „109 Simano Daukanto-" 
draugovės skautai ir skautės suruošė laužą. Stovyklos 
gyventojai gausiai atsilankė.

Draugininkas L. Eimantas trumpu žodžiu prabilo į 
susirinkusiuosius. Laužą uždegti buvo pakviestas 
skautininkas V. Liulevičius, atvažiavęs inspektuoti 
progimnaziją. Programa buvo įvairi ir įdomi. Ypač 
patrauklus ir pritinkantis šių dienų gyvenimui buvo 
montažas „Žmogus be vardo". Neapsiėjo ir be 
jumoristinių dalykėlių, kaip" Anglų kalbos pamoka" 
ir kiti. Laužas praėjo linksmai ir su pakilusia 
nuotaika. Pabaigai, draugovės raketę palydėjo dainelė 
„Eisim broleliai namo, namo ..."

Skautukai liko linksmi ir patenkinti pasisėmę 
naujų jėgų bei vilčių ateičiai ir bent vienam vakarui 
praskaidrinę niūrų ir pilką stovyklos gyvenimą.

/E. P./ 
Antaninių išvakarės.

Scheinfeldo skautai, š. m. birželio mėn. 12 d. pa
minėjo buv. Lietuvos Respublikos prezidentus Antaną 
Smetoną ir Aleksandrą Stulginskį. Gedulingų pamaldų 
metu, tunto dvasios vadas kun. Dzegoraitis prisimin
damas didžiųjų vyrų praeitį ir jų įnašą mūsų tautai 
pabrėžė, kad apie mirusius kalbama gerai arba 
nieko. Po pamaldų, pilies salėje gen. St. Raštikis 
supažindino skautas su Lietuvos vairuotojų įdomiomis

Skaučių vadė vyr. sktn. Augustaitytė-Vaičiuniene ir Neringietės grįžta iš pralimų.
vyr. sktn. St. Jakštas sveikina Wurzburgo 

sąskrydininkus.
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Taip laužomas „Skautų Aidas". Paveiksle 
redaktorius su.

gyvenimo apybraižomis ir jų nuveiktais mūsų Tėvy
nei dideliais darbais.

Tuntininkas br. Pranulis, padėkojęs už paskaitą, 
pasidžiaugė, kad gerb. prelegentas jau kelintą kartą 
neatsisako su skautais pasidalinti savo įdomiomis 
mintimis, tuo jauniesiems suteikdamas galimybę 
praplėsti savo akiratį. /S./

„Gintaro" Tuntas stebi gamtą.

Skautų skyrius paskelbė konkursą mokyklos 
atostogų metu skautiškai stebėti fauną.

Pasirinktas gyvis stebimas /stengiantis jam 
nematant/, kaip jis maitina vaikus, pats maitinasi, 
ieško maisto, ilsisi.

Už geriausius stebėjimo aprašymus skiriama trys 
premijos knygomis. /P. E./

„Neringos" Skaučių Tunto metinės.

Štai jau metai, kaip Hanau griuvėsiuose sa
varankiškai dirba darbščios skruzdės —■ „Neringos" 
Tunto skautės.

Savo metų darbą apvainikavo metinėmis, kurios 
įvyko š. m. gegužės mėn. 25, 26 d. Jau išvakarėse 
jautėsi šventės nuotaika. Atvažiavo skaučių Vadė 
vyr. skt-kė Augustaitytė-Vaičiūnienė, Tuntininkės ir 
keturios dešimtys svečių skiltininkių.

Pirmoji diena buvo skirta skiltininkių lavinimui. 
Čia išklausyta keletas pašnekėsiu, pademonstruota 
skautiškų žaidimų, pravestos dvi parodomosios skilčių 
sueigos.

Pavakariais suruošta daiktinė loterija, kuri turėjo 
didelį pasisekimą ir davė gražaus pelno.

Antrąją dieną įvyko skaučių sporto šventė. Tai 
rods pirma tos rūšies šventė Vokietijoj!

Iš ryto graži metinė Tunto sueiga. Po Tuntininkės 
metinio raporto skaučių Vadė jautriais žodžiais 
sveikino neringietes, džiaugėsi jų nuveiktais darbais 
ir linkėjo, grįžti tėvynėn su aukštai iškeltom vėliavom 
ir skaisčiom lietuviškom širdim.

Dail. Kaminskas džiaugėsi tauriais jaunų lietuvaičirj 
siekimais ir padovanojo savo darbo gražų paveikslą. 
Tikrai puiki puošmena skaučių būklui!

Tunto dvasios vadovas kun. Klimas linkėjo su 
Dievu širdyje keliauti tremtinio keliu. Psktn. klierikas 
V. Mantautas perdavė Eichstato Dv-kų Seminarijos 
Rektoriaus sveikinimą, įteikdamas Skaučių Seserijos 
Vadei ir Tunto vadovėms dovanėlių. Daug dar 
lietuvių, latvių, estų sveikino Tuntą metinių proga ir 
įteikė gražių dovanų.

Po Tunto sueigos organizuotai dalyvauta pamaldose. 
Vėliau įvyko skaučių paradas, kurį priėmė Vyr. sktn. 
skaučių Vadė, Tuntininkė UNRRA-os pareigūnai, 
Stovyklos Komiteto nariai ir daug kitų svečių.

Orkestrui grojant didingai pražygiavo Tunto, 
skaučių svečių, latvių ir estų skautų vėliavos,' d iš 
paskos tvirtos gretos jaunų skaučių pražygiavo pro 
estradoje esančius svečius.

Po mažos pietų pertraukos vyko sporto šventė. 
Čia į aikštę atžygiavo 150 skaučių, pasipuošusios 
gražiais lankais ir trispalvėm vėliavėlėm. Psktn 
Radzevičiūtės vadovaujamos atliko gražių pratimų ir 
pašoko tautinių šokių.

Šventė baigta laužu, kurį gana vykusiai pravedė 
psktn. Dr. Žilinskienė.

Šventė pasibaigė, liko gražūs prisiminimai.
Mielai Tuntininkei vyr. sktn. Dr.. Kesiūnaitei ir 

meno vadovei psktn. Radzevičiūtei lieka palinkėti 
jėgų ir ištvermės taip kilniame skautiškame darbe. 
O sesėm skautėm su jaunatvės šypsena žengti toliau 
skautybės keliu! /E. J./

Lithuanian Boy- and Girl Scouts periodical 
Editor A. Krausas 

21a/Augustdorf b. Detmold D. P. Camp, Bl. 34

Viršely: Nežinomojo Kareivio kapas Kauno Karo Muziejuje.
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