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Iš L. S. S. TARYBOS PIRMININKO ĮSAKYMŲ.

* . 1940.11.27. Nr. 1 — Alytaus rajono vadas pradž. mokyki, 
inspekt. Mykolas Židanavičius, jam pačiam prašant, atleistas, iš 
einamųjų pareigų nuo š. m. I. 29 d. ir už eitas pareigas pareikš
ta padėka

Atitaisoma sukeista įsakymų numeracija. Sk. A. 5 nr. ofic. 
skyr. paskelbtas Tarybos Pirmininko II. 27 d. įsak. Nr. 1 turi 
sukeistą numerį; vietoj Nr. 1, turi būti Nr. 4, o T. Pirm. įsak. 
Nr. 1 skelbiamas šiame Sk. A. Nr.

* 1940.III.19. Nr. 5 — Paskelbta, kad L. S. S. tarybos vice
pirmininkui Dr. Dovui Zauniui II. 22. mirus, į tarybą iš eilės 
įeina kandidatas vyr. sktn. Kazys Laucius.

* 1940.IV.1. Nr. 6 — § 1. Vyr. brolijos vadijos Tėvynės tar
nybos ir skautininkų skyriaus vedėjas vyr. sktn. Antanas Sau
laites, jam pačiam prašant, atleistas iš einamųjų pareigų nuo š. m. 
III. 30 ir už eitas pareigas pareikšta padėka.

§ 2. Vyr. brolijos vadijos Tėvynės tarnybos skyriaus ve
dėju paskirtas sktn. Itn. Aleksas Matonis.

§ 3. Vyr. brolijos vadijos Skautininkų skyriaus vedėju pa
tvirtintas sktn. Artūras Jurgutis.

§ 4«^ Laikinai ėjusis vyr. brolijos vadijos ūkio skyriaus ve
dėjo p. sktn. Alfonsas Zauka, jam pačiam prašant, iš eitųjų pa
reigų atleistas nuo š. m. III. 30.

§ 5. Brolijos vadijos ūkio skyriaus vedėju patvirtintas 
psktn. Motiejus Brazauskas.

§ 6. Ukmergės skautų tunto tuntininkas sktn. Juozas Jasi- 
nevičius, jam pačiam prašant, iš eitųjų pareigų atleistas nuo š. m. 
III. 29.

IŠ BROLIJOS VADO ĮSAKYMŲ.

* 1940.11.27. Nr. 8 — § 1. Kretingos sk. viet. viet-kas sktn 
Antanas Dirmeitis iš tos vietininkijos viet-ko pareigų atleistas 
ir paskirtas naujai įsteigto Kretingos skautų tunto tuntininku.

§ 2. Marijampolės skautų tunto tuntininko padėjėjas sktn. 
Pranas Nedzinskas, išsikėlusis kitur gyventi, jam prašant, iš eitų 
pareigų atleistas ir už eitas pareigas pareikšta skautiška pa
dėka.

* 1940.11.28. Nr. 9 — § 1. Kauno apskrities skautų tunto 
tuntininkas sktn. Viktoras Papečkys, išsikėlusis kitur gyventi, 
jam prašant, iš eitų pareigų atleistas ir už nuoširdžiai eitas parei
gas pareikšta skautiška padėka.

§ 2. Kauno apskrities skautų tunto tuntininko pareigoms 
laikinai eiti paskirtas vyr. skilt. Aleksas Vaškevičius.

§ 3. Kauno Tvirtovės skautų tunto tuntininko pareigoms' 
laikinai eiti paskirtas psktn. Vladislovas Sabaliūnas.

* 1940.III.28. Nr. 10 § 1. Vyr. brolijos vadijos jūrų skautų 
skyriaus vedėjo pareigas laikinai ėjusis psktn. Romualdas Da- 
činskas, jam prašant, iš eitų pareigų atleistas ir pareikšta skau
tiška padėka už visus skyriui atliktus darbus.

§ 2. Vyr. brolijos vadijos jūrų skautų skyriaus vedėjo pa
reigoms eiti paskirtas inž. Ričardas Vysockis.

* 1940.III.30. Nr. 11. — Ukmergės skautų tunto tuntininko 
pavaduotojas psktn. Stasys Vitkauskas iš eitų pareigų atleistas 
ir paskirtas Ukmergės skautų tunto tuntininku.

Buv. Vilniaus skautui —

vyr. sktn. pik. Itn. ANTANUI MAClUIKAI 
mirus, jo šeimos ir artimųjų skausmą giliai 
atjaučia ir liūdi

Lietuvos Skautų S-goš Vadovybė.-f-

Šiaulių skaučių tunto skautininkėms Sta
nislavai Venclauskieniei, Danutai ir Gražbylei 
Venclauskaitėms, jų brangiam vyrui ir tėvui 

adv. KAZIMIERUI VENCLAUSKIUI
mirus, gilią užuojautą reiškia

Šiaulių skaučių tunto skautininkas.

Marijampolės skautų tunto Eimučio skau
tų vyčių būrelio vadui skt. vyč. vyr. sklt.

- ANTANUI PIKŪNUI, 
jo mylimam tėveliui mirus, gilią užuojautą 
reiškia

Marijampolės VII Dariaus Girėno d-vės 
draugininkas, vadija ir skautai.

SKAUTIŠKŲ REIKMENIŲ TIEKIMO SKYR. KAINARAŠTIS.

1. Atvirukai, skautiški, spalvoti .........  nuo Lt 0,10 iki Lt 0,20
2. Antkočiai skautų ir skaučių vėliavoms ................. . „ 22.50
3. Antspaudai apvalūs ir kampiniai štampai .. .............. „ 3,50
4. Diržai, odiniai, skautiški ............................................... „ 3,50
5. Finkos kauliniu kotu ............... . ..................................... „ 3,75
6. Finkos mediniu kotu ......... . .............................................. „ 3,90
7. Finkos mažos ....'........ . ............................. ■..........C........ „ 3,50
8. Juostelės „Lietuva“ .......................................................... ,, 0,50
9. Kaklaraiščiai, austiniai, skautams vyčiams ............. „ 4,50

10. Kaklaraiščiai skautams-ėms ................................. „ 1,50
11. Kaklaraiščiai skautininkams-ėms ................................ „ 1,--
12. Katiliukai, kariški, prancūziško tipo (vart.) ............... „ 0,50
13. Skaut. kojinės, boveln., paprasta pėda, nuo Lt 2,50 iki ,, 3,—
14. Skaut. kojinės, bolen., dviguba pėda, .................... ,, 2,80
15. Skautiškos kojinės, vilnonės .. ......... . ........... ................ . „ 5,50
16. Kompasai .....................................  nuo Lt 1,30 iki „ 1,75
17. Kuprinės, kariškos .............................................................. „ 6,—
18. Kuprinės-kelionmaišiai su 2 kišenėm ...................... . „ 12,—
19. Lazdos jaun. skautų būreliams su antkočiais ............ „ 1,75
20. Lazdos vėliavai ......................................... .................... „ 6,—
21. Lazdos skautams ............................... . ............................. . „ 1,50

(B. d.).

SKAUTŲ VADAMS ŽINOTI.
Jau išėjo naujas šių metų SKAUTYBĖS (8) Nr. Paskubėkit įsigyti.

Viršelyje: Vilniaus katedra ir varpinė.
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BARBĖ) PRASMĖ
Tautų rungtynėse laimi ta tauta, kuri nemėgsta dykinėti — A. Smetona.

Protas ir jėga žmogui duota tam, kad jis galėtų dirbti, 
kitaip sakant, kad jis galėtų sau, savo šeimai padėti ar net 
sudaryti pragyvenimo šaltinį, būti naudingas tautai ir 
valstybei.

Kiekvienas darbas, kaip fizinis, taip ir protinis, jei tik 
sąžiningai atliktas, yra lygiai geras, reikalingas ir naudingas. 
Tačiau, jei gatvės šlavėjas šluoja taip švariai ir stropiai, lyg 
geriau šluoti nebegalima, o inžinierius namus ar paminklus 
stato be atydumo, nesąžiningai, o tik tam, kad būtų pasta
tyta — pirmas darbas nors ir paprastas, bet žymiai vertes
nis už antrąjį. Kodėl? Blogai atliktas darbas — melagystė. 
Pinigus mokame tam, kad turėtume gerai atliktą darbą (ge
rai padarytą daiktą), pasirodžius jo menkavertiškumui — 
esame akiplėšiškai apvogti. Jei paklaustumėt kalėjimuose 
sėdinčiųjų, kodėl jie ten pakliuvo, pamatytumėt, kad pir
mas puolimo žingsnis buvo tada, kai jie pradėjo nesąžinin
gai dirbti. Dievas žmogų sukūrė, kad jis būtų teisingas. 
Nepakanka to, kad nemeluotum žodžiais, neprivalai meluoti 
ir savo atliktais darbais.

Darbas žmogui ne tik reikalingas materialę padėtį ge
rinti, bet būtinas, kaip priemonė sveikatai palaikyti. Fizi
nis darbas sutvirtina raumenis ir kaulus, sustiprina širdį, 
gaivina kraują ir vispusiškai lavina visą organizmą. Pro
tinis — tobulina smegenis, pagerina samprotavimą, su
stiprina mintijimą ir padaro žmogų išmintingesnį. Įsidėmė
tina, kad dirbant pamirštama įvairūs nesmagumai, dvasios 
sielvartai, išsisklaido nuobodumas.

Štai Japonijoje, Jungtinėse Amerikos Valstybėse, pas
kutiniu laiku ir vakarų Europoje (rodosi, ir mūsų krašte, 
sis metodas pradedama praktikuoti ir vaisiai — labai geri. 
A. S.) darbo reikšmė tiek vertinama, kad moderniškiausiais 
metodais gydomose ligoninėse ir sanatorijose nervų ligas, 
sąnarių sustingimus po sumušimų, kaulų ir sąnarių džiovą 
ir kaikurias stuburo ligas, gydo ne vien medicinos pagalba, 
bet ir darbu. Ligonys dirbdami užsimiršta, ne tiek nuobo
džiauja, o, be to, už savo darbą dažnai gauna tiek, kad pa
tys įstengia užsimokėti už laikymą, gydymą, nebūdami sun
kia našta artimiesiems, visuomenei ar valdžios įstaigoms. 
Darbo parūpinimu, dirbinių pardavimu, rūpinasi įvairios li
gonių globos draugijos ir tų ligoninių tvarkytojai. Ne vis- ' 
kas ir ne kiekvienam ligoniui leidžiama dirbti, o sergą aš
triomis ligomis — visai nedirba. Lengvai sergantiems ligo
niams dažniausiai duodami tokie darbai: nėrimas, mezgimas 
ir siuvinėjimas; drožinėjimas, piaustymas, karpymas ir lip
dymas įvairių žaislų vaikams; visokių baldų pynimas iš vy
telių ir šiaudų; knygų taisymas ir įrišimas ir t. t. Žinoma, 
visi darbai dirbami griežčiausioje gydytojų ir specialistų 
priežiūroje.

Darbas ir pasiryžimas viską nugali ir viską pasiekia. 
Matematikas Isaokas Niutonas 18 metų dirbo rašy

damas vieną mokslo veikalą, kai viskas buvo užbaigta, į jo 
darbo kambarį įsmuko šuo ir užlipęs ant stalo, kur gulėjo 
rankraštis, apvertė degančią žvakę, užsidegė popieriai ir il
gų metų triūsas paskendo liepsnoje. Niutonas, pro langą 
pastebėjęs ugnį, įbėgo į kambarį, bet... visas rankraštis jau 
baigė degti. Kitas žmogus šunį vietoje būtų užmušęs, bet 
Niutonas tik palingavo galva tardamas: „Šunie, šunie, ką 
tu man padarei...“ ir vėl sėdo pradėti veikalą iš naujo; po 
kiek laiko laimingai jį baigė ir išgarsėjo atsistodamas moks
lininkų tarpe. Mūsų rašytoja Julija Žemaitė, būda
ma veik 30 metų amžiaus, išmoko rašto ir tik nepalaužiamo 
darbštumo dėka, šiandieną skaitoma viena iš įžymiausiųjų 
lietuvių realistinių rašytojų. Išradėjas Tomas Aiva 
Edisonas kasdieną dirbdavo ne mažiau 12—15 valandų 
ir, nelankydamas jokios aukštesniosios mokyklos tiek išsi
lavino technikos srityje, kad per 30 metų sugalvojo ir pa
darė per 2.000 išradimų ir įvairių patobulinimų. Pagaliau 
pažvelkime į senus rūmus ir bažnyčias, tiek metų bestovin
čias, bet tvirtas ir gražias; pažvelkime į senai tapytus pa
veikslus, senovės baldus, indus, papuošalus — tuojau kyla 
mintis, kad tai ilgo ir kruopštaus darbo vaisiai.

Buvimas be darbo žmogui kenkia panašiai, kaip buvi
mas be valgio ar miego. Neveltui patarlė sako, kad dyki- 
nėjąs protas yra velnio įmonė, nes tada geriausiai gimsta 
negražūs sumanymai. Kokia tuščia, kokia prislėgta esti nuo
taika po tų»valandų, kurios praleistos niekais. Gyvenimas 
be darbo tai tik rėmai be paveikslo. „Šimtas penkiasdešimts 
svarų raumenų ir kaulų, tai dar ne žmogus. Geras kaušas 
smegenų, taip pat ne žmogus. Kaulai, raumenys ir smege
nys turi žinoti, kaip nugalėti visas sunkenybes ir kliūtis 
atliekant vieną ar kitą paties gyvenimo paruoštą uždavinį 
praskinti kelią į šviesesnį gyvenimą — tada būsime verti 
žmogaus vardo“, — moko mus Orison Swet Mardenas.

Kažkas yra išmintingai pasakęs, jog darbas, tai gyve
nimo druska, kuri saugo žmogų nuo sugedimo ir duoda sko
nio. Darbas sudaro gyvenimo esmę, kuria visas vertybes, 
pašalina kliūtis, atneša skaistų, saulėtą rytojų. Žmonės, 
mylį darbą, nematys skurdo, visada laimingai išsisuks iš 
sunkiausių aplinkybių, jų vaikai niekad neelgetaus ir ne
prašys išmaldų — mažiau bus bedarbių, o tas žymiai pa
gerins socialę valstybės, kartu ir visos žmonijos, būklę.

Kas tvirtina, kad šį tą galima atsiekti be darbo ir rū
pesčio, tas yra paskutinis melagis. Skaute, jei dirbi fizinį 
darbą — dirbk, kad net visi raumenys traškėtų; jei dirbi 
protinį darbą — dirbk, kad smegenys virpėtų, tada būsi 
savo gyvenimo burtininkas ir kaip norėsi, taip visada bus.

Darbo, darbo ir dar kartą sąžiningo ir kruopštaus dar
bo reikalauja mūsų tėvynė Lietuva iš kiekvieno savo pi
liečio! Augis Stankus.
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A. A. DR. DOVĄ ZAUNIŲ
___ _ PALYDĖJUS ____

Š. m. vasario mėn. 22 d. Lietuvos vi
suomenę, ypač skautų organizacijos eiles, 
palietė skausmo banga, patyrus apie taip 
staigią ir nelauktą a. a. DOVO ZAU
NIAUS mirtį. Mirė širdies priepuoliu 
— angina pectoris. Prieš tai D. Zaunius 
gatvėje virto ir susižalojo dubens kaulą, 
bet tas susižalojimas gyvybei nebuvo pa
vojingas.

D. Zaunius gimė 1892 m. Pokaičiuose, 
Naujosios parapijoje, Mažojoje Lietuvoje, 
netoli Tilžės. Tėvai ūkininkai. Zaunių šei
ma buvo viena iš pirmųjų tautiškai susi
pratusių šeimų Mažojoje Lietuvoje. Ve- 
lionies tėvas, Dovas Zaunius, buvo įžy
mus lietuviško judėjimo dalyvis ir vadas. 
Buvo lietuvių dainuotojų draugystės „Bi
rutė“ uolus narys ir pirmininkas. Jo vy
resnioji sesuo Morta Zauniūtė bu
vo žinoma aušrininke. Zaunių šeimoje 
rasdavo prieglaudos ir paramos visi vei
kėjai, dirbę tautos gaivinimo darbą spau
dos draudimo laikais. Jų šeimoje kilo 
giesmė „Lietuviais esame mes gimę“, ku
rią parašė gyvenęs Zauniuose Sauer- 
v e i n a s-G i r ė n a s. Velionis buvo jau
niausias iš 9 brolių ir seserų, todėl toji 
lietuviška patriotinė aplinka turėjo le
miančios įtakos jo lietuviškai asmenybei 
formuotis. Tuo metu Rokaičių kaimas dar 
buvo lietuviškas, bet pradžios mokykloje 
jau buvo dėstoma vien tik vokiškai. Pa
simokęs savo gimtojo kaimo pradžios mo
kykloje, D. Zaunius persikėlė į Tilžės 
gimnaziją. Tuo metu kaip tik buvo daro
mas visuotinis gyventojų surašymas. Kai 
gimnazijos vadovybė norėjo velionį užra
šyti vokiečiu, tai jis, vienas iš visų ten 
mokslus ėjusių lietuvių, tvirtai pareiškė: 
„Aš esu Vokietijos pilietis — to aš ginčyti 
negaliu, bet aš esu lietuvis, — to jūs gin
čyti negalit“.

Baigęs gimnaziją, teisių mokslus stu
dijavo Mūncheno, Leipcigo, Hallės, Ber
lyno ir Karaliaučiaus universitetuose. 
Teisių mokslus baigė Karaliaučiaus uni
versitete ir 1915 m. išlaikė valstybinius 
teismo kandidato egzaminus. 1917 m. įgijo 
teisių daktaro laipsnį prie Karaliaučiaus 
universiteto.

Didžiojo karo metu buvo mobilizuotas 
Vokiečių kariuomenėn, ir, vokiečiams oku
pavus Lietuvą, D. Zaunius buvo atkeltas 
Kaunan dirbti prie vokiečių leidžiamo 

laikraščio „Dabartis“. Tačiau 1918 m. bu
vo įtartas neištikimumu ir vėl išsiųstas į 
frontą.

Karui pasibaigus ir kilus Vokietijoje 
revoliucijai, D. Zaunius buvo Vilniuje, 
kur ir užmezgė santykius su Lietuvos vei
kėjais. Lietuvos valstybės įstaigoms ku
riantis, jau 1918 m. pabaigoje velionis vie
nas pirmųjų stojo į jos darbininkų eiles, 
žymiai prisidėdamas prie Užsienių Reika
lų Ministerijos sudarymo. Pradžioje buvo 
Užsienių Reikalų Ministerijos patarėju, 
vėliau laikinu tos ministerijos vedėju, to
liau Politikos Departamento direktoriumi.
1920 m. buvo paskirtas atstovu Latvijai,
1921 m. ir Estijai, nuo 1923 m. pasiuntiniu 
Čekoslovakijai, 1924 m. ir Rumunijai, vė
liau taip pat pasiuntiniu Šveicarijai ir

Velionis Dr. D. Zaunius buvo neretas 
svečias ir mūsų skautiškose stovyklose.

nuolatiniu atstovu prie Tautų Sąjungos. 
1928 m. spalių m. 1 d. buvo paskirtas Už
sienių Reikalų Ministerijos generaliniu 
sekretoriumi, o 1929 m. lapkričio m. 8 d. 
užsienių reikalų ministru, kuriuo išbuvo 
iki 1934 m. birželio m. 12 d. Per visą 
savo tarnybos metą Užsienių Reikalų Mi
nisterijoje D. Zaunius daug kartų atsto
vavo Lietuvą .Tautų Sąjungos tarybos ir 

plenumo poeėdftuoM ir buvo lietuvių de
legacijų ar pirmininkas ar narys beveik 
visose svarbesnėse tarptautinėse politinėse 
konferencijose, kuriose Lietuva dalyvavo. 
D. Zauniui esant ministru, buvo laimėtos 
dvi stambios bylos Nuolatiniame Tarptau
tiniame Teisingumo Tribunole Hagoje: su 
Lenkais — dėl tranzito per buvusią admi
nistracijos liniją ir su Vokiečiais — dėl 
Klaipėdos krašto autonomijos statuto 
vykdymo.

Pasitraukęs iš Užsienių Reikalų Mi
nisterijos tarnybos, velionis buvo paskir
tas Valstybės Tarybos nariu, o netrukus 
po to, buvo išrinktas Lietuvos Banko val
dybos direktoriumi. Šias pareigas eidamas 
velionis ir mirė.

Velionis aktingai dalyvavo ir visuome
niniame darbe, ypač pasitraukęs iš Už
sienių Reikalų Ministerijos tarnybos. Ma
tydavome jį Vilniaus Vadavimo Sąjun
gos, Saulių Sąjungos, Skautų Sąjungos ir 
kitų organizacijų vadovybių viršūnėse, 
spaudoje skaitydavome jo straipsnius ir 
susirinkimuose klausydavome jo paskaitų 
aktualiais ir opiais lietuvių tautos ir vals
tybės klausimais.

Daug nuopelnų velionis turi ir Lietu
vos Skautų Sąjungai. Gerai pažindamas 
skautybę ir pripažindamas jos didelę 
reikšmę jaunuomenės auklėjimui, velionis, 
kaip šeimos tėvas — remia savo vaikų da
lyvavimą skautų organizacijoje, kaip vi
suomenininkas ir valstybės vyras — re
mia visus platesnio masto visos skautų 
sąjungos darbus. Todėl skautų vadų su
važiavimas, pagerbdamas velionies nuo
pelnus skautų sąjungai ir matydamas jo 
giliai nuoširdų prisirisimą prie skautų or
ganizacijos, 1935 m. kovo m. 31 d. išrinko 
Lietuvos Skautų Sąjungos Tarybos nariu. 
Taryba velionį išsirinko Tarybos vicepir
mininku, kuriuo išbuvo iki mirties. Eida
mas šias pareigas velionis aktingai pasi
reikšdavo Tarybos Pirmijos darbuose. Jis 
paruošė skautų rėmėjų reguliaminą, po
sėdžiuose ir atskirai visuomet pareikšda
vo savo autoritetingą nuomonę dėl įvairių 
projektų ir sąjungos darbų.

Už nuopelnus Lietuvos skautybei Są
jungos Šefas velionį apdovanojo aukš
čiausiu skautų garbės ženklu — Gedimi
no Vilko ordinu.

Su a. a. D. Zaunium nuėjo amžinybėn 
žymus Prūsų lietuvis, valstybės vyras ir 
garbingas mūsų organizacijos narys. Jo 
darbai ir jo asmeninės būdo savybės ilgai 
švies mums kilniu pavyzdžiu.

K. Palčiauskas.

Vilniaus universiteto aule (iškilmių salė) ir jos balkono profilis.
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„Cyi... C(fhU!.. įlok... įjuū.!.. tyacLoldto. mums"
Žiemos pramogos ir visi malonumai beveik jau baigiasi 

Nerimsta ir storas sniego sluoksnis, kuris šiemet taip stipriai 
suveržęs laiko mūsų žemę. Gi kaitrioji saulutė pailgino dienas 
ir kaskart mums teikia vis daugiau savo spindulių ir šilimos.

‘ Vadinas, čia pat pavasaris. O
po to ir vasara ... Tada vėl 
nauji malonumai, vėl šilta, lais
va ir smagu!

Pavasario pradžioje mes tu
rime padėti mūsų draugams — 
paukščiams. Jų dauguma šalto 
klimato neperneša, ir jie žie
mai išskrenda į tolimus, šiltes
nius kraštus. Kaip tik jie su
žino, kad pas mus jau Žiemys 
traukiasi į šiaurę ir jo vieton 
ateina Vasaris, mūsų sparnuo
čiai draugai tūkstančius kilo
metrų skuba iš šiltųjų kraštų 
į mus. Va, špokas (varnėnas), 
pempė, gandras ir kt. paukš
čiai jau grįžta.

Jie grįžę skubiai ieško sau 
.,buto“, kur nori apsigyventi ir 
išperėti jaunų paukščiukų.

Su tais „butais“ paukščiai 
turi daug vargo — sunku rasti, 
maža „butų tėra. Taigi, pavyz
džiui, špokas įtūpęs medin ir 
švilpauja, kad koks jaunas ber
niukas padirbtų jam namelį. O 
kai, sakysim, koks Petrukas pa-

- dirba ir įkelia špokui namelį į 
medį, tai tas laimingasis špokas visą vasarą yra Petrukui dė
kingas ir jį linksmina. Taip ir su kitais paukščiais.
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Inkilų schema įvairiems paukščiams.
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Be to, kai kurie paukščiai yra labai naudingi ūkininkams, 
daržininkams ir t. t. Jie išgaudo kenksmingus vabzdžius. Užtat 
jais reikia rūpintis ir jiems padėti.

Kaip padėti?
Kai kada, ypač žiemą, jiems galima duoti ko nors lesti, 

paruošti nakvynes ir t. t. Bet svarbiausia vasarai parūpinti 
jiems gerus „butus“.

Paukščiai mėgsta apsigyventi medžių drevėse (uoksose). 
Bet tų uoksų yra nedaug, o paukščių kur kas daugiau. Tada 
galima padaryti jiems inkilus.

Dėžutėse teperi špokai (varnėnai), kiti iš naudingųjų paukš
čių dėžutėse perėti bijo, todėl jiems reikia paruošti tokių inki
lų (kaladžiukių), kurie būtų panašūs į uoksas, kuriose jie yra 
pripratę perėti.

Dėžutes (lentinius inkilus) galima padaryti iš lentų. 
Špokui įlysti ir išlysti skylutės platumas turi būti 4,6 cm, vi
daus platumas maždaug 11,5—12,5 cm, vidaus aukštis nuo apa
čios iki išlendamosios skylutės — 23 cm.

Kaladžiukės, panašios į tikras uoksas, daromos taip. 
Atplaunama medžio kaladė su žieve. Perskeliama pusiau. Abiejų 
skilčių vidurys išskobiamas — padaroma apvali tuštuma. Tos 
abi pusės vėl sukalamos. Iš vieno šono padaroma skylė paukš
čiams landžioti. Iš viršaus prie kaladžiukės nuolaidžiai prika
lama lentelė — stogelis, apsaugąs, kad vidun neprilytų.

Kaladžiukių vidaus erdvė (aukštumas ir platumas) ir skylių 
platumas turi būti:
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A1. Visoms zylėms, be di
džiosios zylės ..........

A. Didžiajai ir mėlynajai 
zylei, lipučiui, bukučiui, 
gružgalviui ir kitiems ..

B. Var'nėnui, geniui ..
C. Žaliosioms meletoms, ku-

kučiams ............................
D. Juodajai meletai, pelė

doms, žalvarnėms ..
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8,5—9

Inkilai kabinami prie medžių į pietų — rytų pusę. Labai 
svarbu, kad inkilai stipriai laikytųsi, todėl patartina prie inkilo 
prikalti pagaliukai, o jau juos gerai pritvirtinti prie medžio. 
Nesant gyvų medžių, inkilai iškeliami ant karties. Bet tokius 
inkilus vėjas supa. O paukščiai judančių inkilų nemėgsta.

Inkilus reikia įkelti neperaukštai ir neperžemai — maždaug 
iki pusės medžio aukštumo. Taip pat inkilus reikia pririšti, kad 
jie nebūtų atsilošę.

Atsitinka, kad katės išnaikina jaunus paukštelius. Apsau
goti, kad katės neužpultų, prie medžio po inkilu pririšama dy
gių erškėčių pluoštą, ar spygliuotos vielos, kad katė negalėtų 
prie inkilo angos prieiti ir koja iškrapštyti paukščiukų.

Po paukščiams vargingos žiemos, paruoškime nors dabar 
jiems gerus inkilus!

Jaunimas, ypač skautai, gali šį pavasarį pasidarbuoti tų 
maloniųjų plunksnuočių draugų gerovei. Skautų vadovai, be 
abejo, ras skautams paskatinančių priemonių, pvz., konkursai..., 
šį sezoną padirbti ir įkelti gerų ir daug inkilų. Pirmoje eilėje 
apgyvendinkime paukščius savo soduose, prie namų medžiuose, 
viešų aikščių medžiuose, mokyklų soduose ir t. t.!

A. S.
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JAU PABUNDA 
ŽIEMOS

Rašo loraas R. BADEN-P0WEL1S iš Kenijos

MEDAUS PAUKŠTIS

Šį mėnesį pabus iš savo ilgo žiemos 
miego mūsų draugai, miegaliai: šikšno
sparniai, ežiai, kurmiai ir laukų pelės. 
Bepigu jiems buvo per tokius šalčius sau 
pusiau mirusioms minkštuose guoliuose 
tūnoti. Tuo tarpu kiškiams, stirnoms, o 
labiausia mažiesiems paukšteliams, kurių 
kūno temperatūra tekia aukšta — apie 
42 laipsnius — o oras toks šaltas, ir visi 
maisto ištekliai padengti sniegu, nekartą 
žvelgė baisi mirtis į akis. Bet, manau, mes 
savo draugų jų nelaimėj? nepamiršom, 
pavaišinom juos ne kartą grūdais ar tru
piniais.

Labai gražiai apie žinduolių žiemos 
miegą pasakoja didysis gamtos draugas 
Dr. A. Brehmas knygoje „Gyvulių Vals
tybė“. Jo pasakojimo, manau, bus įdomu 
pasiklausyti kiekvienam šio žurnalo skai
tytojui.

„Žinduoliai ėda daug, bet palyginti 
mažiau, kaip paukščiai. Tai yra sąryšyje 
su jų mažesniu judrumu. Po valgio jie 
ieško ramybės ir paskęsta snauduly t kaip 
atrajotojai, arba ir tikrame miege. Žaidi
mams, ar bereikalingiems judesiams jie 
nerangūs; beveik tik jaunikliai turi tam 
noro ir savo siautimu kartais patraukia ir 
senuosius. Esant pakankamai gero mais
to, visi žinduoliai gauna gražų, spindintį 
plauku, o audiniuose ir kūno įdubimuose 
Susirenka daug taukų, kurie daugeliui 
praverčia laike badavimo. Kai kurie, 
mintą augaliniu maistu ir vabzdžiais, pa
silieka per žiemą be maisto, bet jie yra 
per maži ir per silpni, kad galėtų ilgai 
gyventi be jo. Keliauti Į šiltesnius ar 
turtingesnius kraštus jie per silpni ir 
žūttĮ, jei gamta nebūtų taip nuostabiu 
būdu jais pasirūpinusi. . Atrodo, lyg jie 
patys galėtų save apsaugoti, nes jie sta
tosi žemėse storai ir minkštai išklotas, to
dėl šiltas, patalpas, kur įrengtos ir slėp
tuvės; pastarosiose šie gyvuliai surenka 
gausiai maisto. Tačiau gamta pasiėmusi 
svarbiausią rūpestį jų išlaikymu, o su
rinktasis maistas sunaudojamas tiktai tam 
laikui, kai jiems tikrai dar jis reikalingas, 
kad išvengus bado mirties. Šie žinduoliai, 
į kuriuos mes tikrai turim žiūrėti kaip į 
pačios gamtos apsaugotus vaikus, gali ilgą 
laiką išsiversti be maisto iš oro ir, pa
skendę į mirčiai panašų miegą, pamažu 
sunaudoja surinktąją taukų atsargą — jie 
miega žiemos miegu.

Į rudens pabaigą, kai artinasi žiema,

„Medaus paukštis — keistas paukš
tis“, — rašo kažkoks poetas savo eilė
raštyje, bet jeigu man tektų apie jį dai
nuoti, sakyčiau, kad jis ne keistas, bet 
labai protingas paukštis, nors ir nedi
desnis už žvirblį.

Mažasis padarėlis moka surasti vie
tą, kur bitės suneša savo medų, kurį 
mėgsta nemažiau, kaip berniukas šo
koladą. Bet jam sunku pasiekti medų, 
kai bitės paslepia jį medžio drevėje.

Tada paukštelis nuskrenda pas ar
timiausią žmogų ir priverčia jį ateiti 
ir atidaryti jam avilį.

Jums bevaikščiojant tarp krūmų, 
medaus paukštis tuojau prisistato, čiul
ba ir lekioja aplink, rodydamas kelią 
į artimiausią avilį.

Jūs sekate nurodytu keliu, kol pri
einate medį, kuriame darbščiosios bi
tės sukrovė savo medų. Jūs kertate 
drevę, kad galėtumėte išimti medų, ir 
visą laiką paukštelis tupi prieš jus ii' 
stebi. Būdami skautais, nepamirštate 
padėkoti gerajam paukšteliui ir palie
kate jam korį medaus.

Kenijos čiabuviai sako, kad jeigu 
pamirštate paukštelį, jis vėl pasirodo 
prieš jus ir vėl veda jus prie kito me
džio, bet šį kartą nerandate medaus, 

cc.xscxxxxxoxxxxxxx»ooooocococcoooooooocococTcoocooc3cooococococ<xx<;oooooooooooooca3ocx>oooocooooooocooooocxx>.

miegaliai eina į savo dirbtines, labai šil
tas slėptuves, susirangė ir greit įsileidžia 
į miegui lygų sustingimą. Jų širdis plaka 
lėčiau, dėka to žymiai sumažėja kvėpavi
mas, ar net visiškai nutrūksta; kūno tem
peratūra krenta; sąnariai darosi sustingę 
ir šalti; skilvis ir žarnos visai išsituština 
ir susitraukia. Kūnas per tai įgauna ne
judrumą, kuriam lygų sunku surasti. 
Kaip įrodymą aš paminėsiu, kad kalnų 
pelei, kuriai laike žiemos miego nukirsta 
galva, širdis dar tris valandas po to plakė, 
pradžioje 16 iki 17 kartų į minutę, po to 
vis lėčiau, o nuplautoji galva dar pusę va
landos po to atsakė į jaudinimus. Žiemos 
miegas yra tariama mirtis; miegalis rodo 
tik gyvybės žymes. Tik remiantis tuo yra 
įmanoma gyvuliui pergyventi žiemos mie
go laiką. Jei širdis ir plaučiai veiktų kaip 
paprastai, tai per vasarą surinktieji taukai, 
kurie reikalingi keliems mėnesiams, būtų 
suvartoti labai greitai; suretintas kvėpa
vimas sulėtina degimo procesus kūne, gy
vybės palaikymui palankiu būdu. Aš jau 
anksčiau minėjau, kad žiemes miegu už
migęs gyvulys laike savo tariamosios mir
ties kvėpuoja 90 kartų lėčiau, reikia pri
durti, kad atitinkamai sumažėja ir kūno 
šilima. Termometras, įdėtas pas žiemos 
miego metu nužudytąją kalnų pelę, rodė 
tik 8 ° R, nors žinduolių temperatūra yra 
apie 28—37,5 laipsnių. Jei padėtume žie
mos miegu užmigusį gyvulį šaltyje, jis 
sušąla, jei neklystu, temperatūroje, kuri 
žemesnė, negu jo kūno temperatūra įmi- 

bet didelis žaltys iššoksta iš drevės, 
bandydamas pagriebti jus už nosies. 
Tuo būdu paukštis pasijuokia iš jūsų 
dėl jūsų nedėkingumo.

Bet tokia pamoka labai naudinga, 
nes parodo jums, kad paukštelis turi 
teisę laukti iš jūsų dėkingumo, tuo la
biau dėkingumo verti žmonės, suteikę 
jums kokį nors malonumą.

Turite dėkoti ne iš baimės, kurią 
sukelia jumyse žaltys, griebiąs jus už 
nosies, bet todėl, kad tai teisinga ir 
gražu ir labai reikalinga santykiuose 
su žmonėmis. Juk ne be reikalo skau
to įstatas įpareigoja jį būti mandagiu.

Kiekvienas skautas žino stovyklos 
tvarką: stovyklaujant paliekami du 
dalykai. Pirmas dalykas yra nieko 
stovyklos vietoje, antras — jūsų padė
ka. Padėka Dievui, kad taip maloniai 
praleidote laiką, ir padėka tam. kuris 
leido jums stovyklauti jo ftiiške.

Šios tvarkos niekuomet nepamirš
kite. Vertė N. Kremeneckytė.

SODINKIME MEDELIUS — 
GRAŽINKIME IR TURTINKIME 
TĖVYNĘ!

(Žiūr. Skautybčs 7 nr. 213 psl.).

gic metu. Taip pat ir staigus sušildymas 
užmuša įmigusįjį. Jei jį palaipsniui šildy
sime, jis pamažu pabunda ir temperatūra 
palaipsniui pakyla iki normalios. Tačiau 
nė vienas žiemos miegalis nekenčia ir to
kio laipsniško žadinimo kelis kartus iš 
eilės: kiekviena permaina jo pusiau gyvy
bės, pusiau mirties būklėje yra žalinga. 
Tuo paaiškinamas gyvulių žiemos guolio 
įrengimas giliai urvuose, kurie dar rū
pestingai užkamšomi nuo oro ir šilimos 
permainų iš lauko pusės. Įdomu, kad sve
timų kraštų miegalė žiurkė, jei ji atga
benama pas mus, žiemą įgrimsta į mie
guistumą, nors savo gimtinėje ji tai daro 
kaip tik karščiausiu metų laiku. Iš td 
mes vėl matome, kad karštojo klimato 
juostų sausąjį laiką galima sulyginti tik 
su žiema, bet ne su mūsų vasara, kaip tą 
dažnai daro net rimti tyrinėtojai. -

Pavasariui ateinant žiemos miegaliai 
pabunda ir palaiko savo gyvybę pirmiau
siai ta atsarga, kuri sunešta vasarą. Ir po 
pabudimo iš šio mirčiai panašaus miego 
žinduoliai miega dažnai ir ilgai, bet jau 
daugiau paprastu būdu; kai tik jie savo 
slėptuves gali palikti, juos apima didelis 
neramumas: juose pabunda poravimosi 
polinkiai. Tik mažieji žinduoliai turi tik
rą žiemos įmigio laiką, didieji, kaip, pav., 
lokys, miega kelias dienas ar savaites, ta
čiau visą laiką išbūna be maisto“.

Jei sutiksim kokį savo draugą, žiemos 
miegalį, pasiteiraukim, kaip gerai mie
gojo. P. Bebras.
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KINAI SKAUTAI
• KARO METU

Šių dienų karo siautulyje Kinijos skautai ir skautės turi 
skaudžias progas išreikšti savo patriotizmą, dirbdami kautynių 
linijose arba krašto gilumoje. Įvairiuose frontuose yra paskirs
tyta per 17.000 berniukų ir apie 2.500 mergaičių — skautų ir 
skaučių. Tai iš viso apie 19.000 drąsuolių, dalyvauja Kinijos 
Tėvynės Tarnyboje.

Šį skaičių jaunuolių labai greitai suorganizavo Tėvynės Tar
nybos vadovybė, įsikūrusi Nankinge. Šanchajaus kovas matė ne 
mažiau kaip 3.000 skautų ir skaučių, kurie dirbo pagalbinėse tar
nybose pačiame mieste, tarp didelių pavojų, įveikdami milžiniš
kus sunkumus. Didžiausį šio periodo karžygišką epą sukūrė 
viena skautė, žinoma vardu „nr. 41 G. G.“ Siaučiant kovoms 
prie Nankingo, Tėvynės Tarnybos būrių skaičius padidėjo tris 
kartus. Ir štai susidarė iš viso 19.000 skautų, kurie veikia prie 
įvairių fronto dalių, nuo tolimosios šiaurės iki pietų, ištikimi savo 
šūkiui „pagalba artimui ir pasišventimas“. Visi skautai ir skau
tės yra suskirstyti į 110 būrių, kiekviename jų po 175 narius. 
Šie berniukai ir mergaitės užpakalinėse kautynių linijose viso
kius darbus dirba, ypač gi slaugo /Sužeistuosius karius ir rūpi
nasi pabėgėliais.

Nuo pat karo pradžios keli iš šių jaunųjų karžygių yra pa
kviesti prie Didžiojo Laužo. Antai — du užmušė bombų ske
veldros kautynių prie Šanchajaus metu, kai gabeno sužeistus 
karius. Ne mažiau kaip 20 tada buvo sužeisti, o trys liko inva
lidais visam gyvenimui. Nachange, provincijos Kiangsi sosti
nėje vienas skautas atidavė Tėvynei didžiausį savo pasišventi
mą, o kitas buvo mirtinai sužeistas. Ypatingą karžygiškumą 
karo bėgyje parodė būrelis iš 16 žmonių, iš kurių 7. mergaitės. 
Jie pagalbos tarnybą nešė pirmaisiais karo mėnesiais. Iš šitų 
jaunų Tėvynės vaikų 14 žuvo už savo tautos laisvę, o du mirė 
nuo sunkių žaizdų.

Tie skaudūs smūgiai neparbloškė skautų energijos — jie 
tęsia savo darbą karo lauke, pakęsdami didžiausius sunkumus už 
savo laisvę ir gerovę. Štai tų puikių jaunuolių darbai — jie 
neša kareiviams šaudmenis, gi ilsisi ant brangios tėvynės žemės, 
spindinčių žvaigdžių saugomi ir globojami. Jie padeda kariuo
menei kiek tik jų jaunos jėgos leidžia, jie skatina kitus padėti 
kariams. Išneša sužeistuosius, juos slaugo, nurodo pažįstamas 
vietoves, estafetėmis palaiko ryšį, padeda kitais darbais, gali
mais neko vejantiems. Jų gyvybės dažnai būna pavojuje, bet 
tas jų nebaido, nors tarnyba fronte yra nepalyginama žiauru
mu ir jaudinančiais momentais su stovyklavimu prieškariniu 
laiku.

atkreiptas dėmesys 382.116 jaunų ir kilnių Kinijos piliečių. Štai 
tos darbų sritys:

1. Padidinti tautinį organizacijos gyvumą, kad kiekvienas 
narys padarytų gerą darbą savo tautos gerovei.

2. Išplėsti ir pagilinti skautų organizuotumą fronto pro
vincijose, kur raginti atlikti sezoninius darbus ir vystyti gamybą 
papraščiausiomis priemonėmis.

3. Parduotuvių, biurų berniukams skautavimo žinių, kad 
jie būtų apmokomi taip, kaip mokyklose.

Skautavimo žinių išsiplėtimas plačioje Kinijoje įvyko labai 
greit. Tam labai padėjo minėtas vyriausybės žygis supopulia
rinti skautišką apmokymą, kaip reikšmingą būdą, paruošti jau
nuolius būti naudingais savo tėvynei ne tik taikos, bet ir karo 
metu. Šitas žygis turėjo daug įtakos greitam skautų ir skaučių 
skaičiaus augimui. Taip, pavyzdžiui, Kiangsi provincijoje tas 
augimas davė tokius vaisius: 1928 m. buvo 250 skautų, o 1937 m. 
jau 63.649. Tiesa, ši provincija ir yra pirmaeilė skautavimo sri
tis visoje Kinijoje.

Kinų skautų organizacija, kaip Tarptautinio Skautų Biuro 
narys, jaučia dvasinį ryšį su 50 kitų narių, tame dideliame pa
sauliniame jaunimo bendravime, pagrįstame vieningu šūkiu, 
pagalba artimui, žmoniškumas ir broliškumas“.

P. R.

Skandinavijos skautų bendradarbiavimas
Praeitų metų gale buvo susirinkę Šiaurės valstybių skautų 

vadovai tų valstybių bendravimo klausimams aptarti. Dalyvavo 
Danijos, Norvegijos ir Švedijos skautų organizacijų atstovai, 
vadovavo J. D. Švedijos Princas Gustavas Adolfas.

Šiaurės valstybių skautų bendravimas numatytas pirmoje 
eilėje spaudos srityje — organizacijos keisis informacijomis. Bus 
daromos kelionės vienų valstybių skautų į kitas pagal užsienių 
skyrių vedėjų išdirbtas taisykles.

Vadų bendravimui praplėsti, vadai lankysis vieni kitų sto
vyklose. Artimiausiame tarptautiniame jaunųjų skautų vadų 
kongrese numatyta suruošti Šiaurės valstybių j. skautų vadų 
konferenciją.

Jeigu 1941 metais Prancūzijoje įvyks, kaip sutarta, pasau
linė skautų stovykla, visos Šiaurės valstybių skautų organizaci
jos ruoš bendrą pastovyklą. »

Kad numatytieji planai realizuotųsi ir bendravimas plėstų- 
si, sudarytas komitetas, į kurį įeina po vieną atstovą iš kiek
vienos valstybės, pirmininkaujant Princui Gustavui Adolfui. Šis 
komitetas mano sušaukti antrą kongresą.

Visų kitų skautų veikimas krašto gilumoje, nežiūrint to, 
kad yra mažiau pavojingas, kaip fronte, yra taip pat labai reikš
mingas. Pagal vadovybės nurodymus, vietiniai tuntai organi
zuoja veiklias valstybingumo demonstracijas. Antai — šie jau
nuoliai tėvynės reikalams surinko 1.000.000 dolerių. Praeitais 
metais šią sumą padidino 15.000 dolerių vien tik Šunkingo apskri
tyje surinktas aukas.

362.834 skautai ir skautės užfrontėje veikdami, atlieka ir ki
tokius darbus, lygiai gerai, kaip aukų rinkimą. Jie eina į pa
bėgėlių ligonines ir stovyklas. Ten seka pasakas, praveda žaidi
mus. Jie renka kariams žieminius drabužius, juos lopo, taiso. 
Negalintiems rašo ir skaito laiškus. Šunkinge pabėgėlus organi
zuoti ir informuoti yra pavesta išimtinai skautams. Jie ruošia 
užsiėmimus vargšams vaikams.

Įvertindamas skautiško judėjimo svarbą, švietimo ministras 
įvedė skautavimo dalykus į pradžios ir vidurinių mokyklų pro
gramas. Šiuo būdu skautybė yra išpopuliarinama, kaip teikianti 
naudingus būdus gerų piliečių ruošimui.

Kinų skautų veikimas karo metu vykdomas pagal platų 
planą.. Darbas yra organizuojamas trijose srityse. Į tai yra Štai, kur mudu šią vasarą keliausim!
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Žvirbli, žvirbli ko - ko - ko
Dabar žvirblis Beuodegis, kaip niekad, 

buvo pagerbtas už tokį sumanymą. Visi 
jam tik šaukė: „Valio, mūsų Beuodegis!“

Vaikai stropiai pildė savo pažadus. Jur
gis ir tas pasidarė visai kitoks.

Žvirblis Beuodegis tačiau visą žiemą 
buvo nusiminęs, kažkuo užsigalvojęs — jis 
niekaip negalėjo užmiršti savo žvirblie
nės, tos baisios nakties.

Palengva slinko, slinko šaltos žiemos 
dienos. Beuodegis visai sudribo, susitrau
kė, pasišiaušė, niekas jo negirdėjo čirš
kančio. Ne kitaip atrodė ir jo kaimynai.

Pradėjo rodytis stebuklingasis svečias 
pavasaris. Viskas keliasi iš miego. Ir 
žvirblis Beuodegis ruošėsi šiai didžiai 
šventei.

Kai saulė siuntė savo šiltus, ilgapirš
čius spindulius, Beuodegis, nieko nelauk
damas, pats pirmas išsimaudė, išprausė 
savo plunksneles, sulygino, dailiai suglos- 
tė ir — net pažinti nebegalima. Dabar 
jis ir linksmesnis ir šnekesnis. Kiekvie
name purptelėjime jis ką nors sučirens, 
kažką pasakys. Į lesyklą, kurią buvo 
įtaisęs Vytukas, nė skersa akimi nebenori 
pasižiūrėti — lengvai susiranda ką ska
nesnio, įvairesnio.

Nors ir labai gailėjosi Beuodegis savo 
žvirblienės, bet našlauti nenorėjo. Pava
sariui sparčiai žengiant, ilgai gaišauti ne
buvo kada. Greitai susirado praeitą gre
timame sode augusią žvirblaitę, Cirški- 
niaus dukterį. Susitiko kartą, kitą prie 
šulinio augančioje Obelėje, pačirškėjo, pa
sišnekėjo ir sutarė kelti vestuves.

Vieną popietį, gale klėtės, dar neka
potų žabų krūvoje, susirinko viso kaimo 
žvirbliai. Ir kaip nesirinkti, juk jų Be
uodegio, galima sakyti, gudriausio ir drą
siausio žvirblio vestuvės.

Žabuose tik čirška, tik čeža, rodos, jų 
ten devynios galybės būtų.

— Kur, kur mūsų jaunavedžiai? — tei
ravosi vienas kito.

— Skrisdamas, mačiau Beuodegį dar 
tebesimaudantį, — šaukė aukščiau pasi
šokęs žvirblis.

— Cirškinaitė tebeverkia savo jaunųjų 
dienelių, — juokavo trečias.

— Sukime greičiau virvę, reikės piršlį 
karti, — čireno žvirblis Juokdarys.

— Kokią? Lininę ar kanapinę? —
— Beuodegiu! nereikėjo piršlio, turi ge

rą akį, — pridėjo Šiurpagalvis.
— Tokią aš ant savosios mielai išmai

nyčiau ... —
— Ak tu begėdi! Kaip drįsti... ar aš 

tau perprasta, — supykusi pradėjo šaukti 
Siurpagalvienė.

— Aš tik juokauju, tyčiomis, nepyk, — 
atsiprašinėjo šis.

— Šiurpagalvis už negerbimą savosios 
pakeičia sargybą dešinėje pusėje, — sako 
senasis žvirblis.

— Taip, taip! Jam be eilės sargybon, — 
pritarė visi.

Pagaliau pasirodė ir jaunavedžiai. O, 
kas dabar dėjosi žabų krūvoje! Triukš
mas, juokas, įvairiausi linkėjimai, svei
kinimai, šokinėjimai nuo vienos šakelės 
ant kitos. Neilgai tai truko. Darbas visų

P. Švėgžda - Svėgždinis. ;X;!

(Iš spaudai parengtos knygelės).

laukia. Viskas nurimo. Dailiai sutupė 
pačiose žabų viršūnėse ir užtraukė kiek
vienas savo balsu:

„Pasėjo tėvelis gelsvus miežius.
Nuėjo tėvelis miežių lankyti, 
Nušovė žvirblelį nutrinkino, 
Parvežė žvirblelį, pardardino. 
Nupešė žvirblelį, nudulkino, 
Iškepė žvirblelį, iščirškino.
Suprašė tėvelis kaimynų būrį, 
Suvalgė žvirblelį, supiškino“.

— Kitą, kitą, ši netinka vestuvių puo
tai, — pasiūlė geriausias dainininkas.

— Kuo gi gali būti tikras Beuodegis, 
kad jį šią vasarą nenutrinkins, — įsimai
šė žvirblis Juokdarys. Nespėjo pradėti 
naujos dainelės, kai naujasis sargybinis 
sušuko:

— Vyrai, riestasnapis! Slėpkitės!
Vestuvininkai akimirksniu sulindo į 

žabų gilumą — ir nė balso. Kai Šiurpa
galvis vėl pranešė, kad riestasnapis nu
skrido, vestuvininkai palengva pradėjo 
lįsti iš žabų. Šiurpagalviui už akylumą 
dovanojo bausmę. Jį pakeitė sekantis sar
gybinis. Vestuvių puotai besitęsiant, ne
tyčiomis buvo nugirsta, kad nubaustasis 
sargybinis juos tyčiomis apgavęs — jokio 
riestasnapio nematė. Užtai vėl turėjo neš
ti sargybą dar pavojingesnėje vietoje. 
Žvirblis Juokdarys išeinančiam sargybon 
Šiurpagalviui tylomis sučirškėjo, kad tuč 
tuojau praneštų apie kitą pavojų. Šiam 
to ir tereikėjo. Tačiau Juokdarys ir ves
tuvininkus įspėjo, jog Šiurpagalvis vėl no
rės apgauti.

Dainininkai, pasitaisę snapelius, vado
vaujant vyriausiam dainininkui, užtraukė 
devyniais balsais:

„Strazdas piršos mergužėlei 
Iš pakrūmės sniegenėlei. 
Susipiršo, suskalbėjo 
Ir vestuves ruošt pradėjo.

Kraitis didis labai buvo — 
Nė už smilgos neužkliuvo. 
Ir į puotą, į vestuves 
Kvietė visus, kas pakliuvęs. 
Tik baidyklės, tos pelėdos, 
Ne dėl baimės, bet dėl gėdos 
Niekas kviesti nenorėjo. 
Štai ir puota prasidėjo. 
Kai pelėda sužinojo, 
Penkiais žirgais tuoj atjojo. 
Muzikontai maršą traukia, 
O už stalo balsiai šaukia: 
„Tavo salyklas, mano apyniai, 
Tad ir išgerkim apsikabinę“. 
Žvirblis šokt pelėdą kviečia, 
Šioji pučias, nosį riečia. 
Šoka žvirblis su pelėda, 
Ak, vyručiai, kokia gėda! 
Kai pasuko tik į kairę, 
Tuoj numynė koją dailią. 
O pelėda taip supyko, 
Kad iš puotos greit išvyko. 
Nuo vestuvių, nuo tos dienos 
£d pelėda ne mus vienus. 
Ji mūs priešas labai biaurus, 
Kaip ir katė, vanags žiaurus“.

Vos pabaigė dainelę, kai pasigirdo: 
— Vyrai, rainys ties kaminu sėlina! 
Kadangi Juokdario buvo įspėta apie 

sargybinio norą antrą kartą apgauti, prie
šas irgi ne toks baisus, kaip riestasnapis, 
tai nesislapstydami įsitikino, kad jokio 
rainojo nebūta.

— Reikia Šiurpagalvį griežčiau nubaus
ti, — šaukė keli.

— Būtinai nubausti! — pritarė kiti.
— Pašalinti visai iš vestuvių puotos!
— Tikrai buvo, bet mane pamatęs, iš

sigando ir spruko skersai sodo, — bandė 
teisintis sargybinis.

— Ak tu melagiau! — suriko daininin
kas ir puolė Šiurpagalvį. Prisidėjo ir 
Juokdarys,, tai vienam, tai antram čiup
damas už pakaušio, dulkindamas plunks
nas.

— Štai tau! Iš vestuvių puotos pasida
rė peštynės, — barėsi senasis žvirblis. Tik 
iš užklėtės kampo šuoliu puolė rainasis ir 
vieną besipešančių nusinešė kūtės linkui. 
Ir taip Beuodegio linksmoji vestuvių puo
ta baigėsi liūdnu pasikalbėjimu:

— Matote, vyrai, tai aiškiausias pavyz
dys, kad nereikia vieniems kitų apgaudi
nėti ir peštis, — atsisveikindamas, perspėjo 
žvirblis Beuodegis ir nuskrido savais ke
liais. Išsiskirstė ir kiti vestuvininkai.

— Reikės naujos vietos lizdeliui pasi
ieškoti, — sako Beuodegis savo jaunajai 
žvirblienei.

— Vaje! — nustebo ši. — Aš žinojau 
tave turint nuosavą namelį, o dabar tu 
ką kitą kalbi.

— Tiesa, mano namelis gan patogioje 
vietoje, bet aš jį seniai perleidžiau, dar 
žiemos šalčiams siautėjant, šlubiui.’ Kur 
jis vargšas su viena kojyte pasidės. Mums 
lengviau bus susirasti inkilėlis ar šiaip 
kur tinkamą vietelę.

— Ne, aš nenoriu! Tegu jis išsikrausto, 
o mes grįžkime. Arba tu jam gali padėti 
susiieškoti, — spyrėsi žvirblienė. Zinai, 
kad aš pirmametė, nieko nenusimanau
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apie naują lizdą. Ot, sename, tai kas kita.
— Kvailutė esi daugiau nieko. Kaip gi 

pradeda gyventi, kaip poron sueina abu 
pirmamečiai?

— Tada motina ar tėvas duoda pata
rimus.

— O jeigu nei motinos, nei tėvo ne
bėra? Kas tada? — Jaunoji žvirblienė 
nieko nebeatsakė.

— Aš lizdeliu pasirūpinsiu, tau tik rei
kės kiaušinėlius dėti ir ant jų tupėti.

— O tu nepadėsi tupėti?
— Tik retkarčiais... Palauksime kele

tą dienų, gal Vytukas įkels naujų inki
lėlių.

— Kad ir įkels, bet ne dėl mūsų — 
varnėnams.

— Ir aną varnėnams buvo įkėlęs, o 
vistik aš apsigyvenau. Mat, varnėnas po- 
niškesnis, kartais nepatinka: tai jam ne 
į tą pusę durelės atsuktos, tai vietos per 
maža ..., o pagaliau neblogą vietą esu 
aptikęs ir daržinės pastogėje, galėtume ir 
ten susisukti.

— Daržinės pastogėje įsikurti neno
rėčiau . . .

— Matai, atsirado ponia! Kur gi mū
sų daugumas išauga, jeigu ne pastogėje?

— Gal ir taip .. ., bet vaikai visada tu
ri geriau įsikurti, — vėl ginčijosi šioji, ne
nusileisdama.

Nors žvirblis Beuodegis jau seniai pa
vasariškai nusiteikęs, bet naujų inkilėlių 
vis nesimato. Dar labiau jį baimė paėmė, 
kai vieną dieną Vytukas, nei iš šio, nei 
iš to, išėmė iš medžių visus senus inki
lėlius.

• — Štai, tau! Nei raišajam, nei kitiems, 
nei mums namelių nebėra. Štai tavo ge
rasis Vytukas, — prikaišiojo žvirblienė

— Ir aš nesuprantu, kas čia galėjo at
sitikti, — kraipė galvą Beuodegis.

Vytukas iš kiekvieno išmetė senus liz
dus. Paskui inkilėlius gerai apžiūrėjo, kur 
reikėjo, taukštelėjo plaktuku ir vėl ka- 
barai į medžius — visus atgal sukėlė.

— Ot, Vytuko gerumėlis! — vėl džiau
giasi Beuodegis. — Jis rūpinasi ir senais 
nameliais. Tikriausiai ir naujų įkels, — 
čirška Beuodegis savo kaimynams.

Nors pavasaris dar ir nespėjo visur 
suryti sniego, bet kovai jau laužo savo 
kietais snapais šakeles ir kraunasi lizdus. 
Pasigirdo ir vyturys su savo giesmele: 
,Cir-vir-vir pavasaris, bėkit, vaikai, į pa
šalius“. Paskui ir ilgakuodė pempė retais 
sparnų kirčiais, sveikindamasi, nušovė to
lyn. Tai pirmieji žvalgai. Greitai pasi
rodė ir daugiau pavasario pranašų — var
nėnai, kikiliai, strazdai giesmininkai, gan
drai, ledlaužės ir kitokį kitokiausi.

Kriaušėje nutūpė varnėnų pora prie to 
paties inkilėlio, kur ir pernai gyveno. Jie 
grįžo iš tolimos kelionės. Kokie dabar jie 
laimingi, kiek juose džiaugsmo.

Ir kaip nesidžiaugti, juk savame kraš
te, gimtajame kampely. Čia jiems viskas 
pažįstama, viskas miela, viskas taip arti
ma, gražu.

Klausais varnėno giesmės ir atsiklau
syti negali. Girdi švilpaujant, varlę kvak
sint, žviegint, katę kniaukiant, gandrą ka
lenant, kuodakuojant ir kitokius balsus. 
O jis ir artistas neblogas — čia pasišiau
šia, čia susitraukia, vėl visas linguoja, 
sparneliais plevena.

Kauno Šančių skautų tunto pašliužininkai ir rogininkai.

— Girdi, jau ir varnėnai atskrido? — 
sako Beuodegis žvirblienei.

— Girdėti, tai girdžiu, bet, sakyk, iš 
kur pas jį tiek įvairiausių balsų?

— Et, jis jau toks pamėgzda, svieto 
padauža. Išgirsta ką kelionėje, Afrikoje, 
apie Nylą ar kitur besisukinėdamas, tuo
jau ir pamėgdžioja, savo nieko neturi su
kūręs: Nėra ko pavydėti. — Nepatiko Be
uodegiu!, kad jo patelė klausytųsi varnė
no giesmės. — Geriau skrendam žabuos- 
na. Susirinks daugiau ir mes parodysi
me, ką mokame. — Ir abu purptelėjo i 
žabus.

Vytuko sode trys nauji inkilėliai — 
vienas dūlinėję kriaušėje, kitas prie šuli
nio alyvinėje ir trečias toje Obelėje, ant 
kurios auga taip gražūs ir stiprūs rene
tai. Juos įkėlė varnėnams. Tačiau jei
gu apsigyvena viena antra pora ir žvirb
lių, Vytukas nė kiek nenuogąstauja.

Anksti rytą varnėnai jau pradėjo peš
tis, kariauti dėl naujų namelių.

Beuodegis, pamatęs kariaujančius var
nėnus, tik čirška, nuo šakelės ant šakelės 
šokinėdamas.

— Vyrai, vyrai, nepasiduokit, peškitės! 
Silpnesniam ir aš padėsiu. Kuris pirmas 
pradėsit krautis lizdą, to ir bus.. . Vyrai, 
nepasiduokit.. . dailus inkilėlis, — kurstė 
besipešančius Beuodegis.

Taip varnėnai dėl naujų inkilėlių kėlė 
karą kelias dienas. O ir prie senųjų ne
maža buvo grumtynių.

Vytukas, matydamas kariaujančius var
nėnus, padirbo ir daugiau inkilėlių. Ta- » 
čiau dar per mažai — be karo nė viena 
pora negalėjo apsigyventi. Tik prie kam
pinėje Obelėje esančio inkilėlio nebuvo 
jokio karo. Tai pastebėjo ne vien Be
uodegis, bet ir pats Vytukas. Tiesa, ir 
čia viena pora retkarčiais pašvilpauja, 
Perkūno oželiu pamekena, bet lizdo vis 
nesuka.

— Jeigu varnėnui nepatinka, teapsigy- 
vena žvirblis, — galvoja Vytukas, pažiū
rėjęs į šį inkilėlį.

— Kad tik mums jis neatitektų, — sako 
Beuodegis savo žvirblienei.

— Greičiau rūpinkis, už dienos kitos 
jau kaimynės tupės.ant margučių, o mes 
dar net vietos neturime. Taip aš neno
riu, — barėsi patelė.

— Na, sakyk, o kaip tau patiktų ana
me namely? — ir lengvai knaptelėjo sna
peliu į pasparnę.

— Kur čia nepatiks, toks naujintejėlis. 
Bet kaip į jį patekti. Matai, kad varnė
nai sukinėjasi.

— Nenuogąstauk. Pamatysi, kai mes 
jame gyvensime. Va, tučtuojau purpte
lėsiu pas varnėną ir susitarsime.

— Gausi tik į pakaušį, daugiau nieko. 
Manai, kad taip lengvai užleis. Nė ne
bandyk artintis.

— Tu tik stebėk, kaip aš susitarsiu, — 
ir purptelėjo Beuodegis arčiau varnėno.

Žvirblienei širdelė labiau pradėjo plak
ti, kojytės drebėti.

— Bičiuliau, kodėl taip ilgai gaišauji? 
Juk pavasaris eina, jau laikas būtų? — 
klausia Beuodegis varnėną. Šio būta tai
kaus. Kitas tuojau atrėžtų:

— Kas tau į snapą! Bėk pastogėn, nė 
čia tau vieta!

— Jeigu sveikam nepatinka, gal kartais 
mane užleistum? — kalbina toliau varnė
ną Beuodegis.

— Aš nesuprantu, kodėl Vytukas ne
galėjo didesnių durelių padaryti. Vakar 
buvau šiaip taip įlindęs, o kai reikėjo iš
lįsti, tai vos vos išsikrapščiau...

— Aja-ja-ja! Kaip dar nelaimė neatsi
tiko. Galėjo katinas su savo rankute pa
galbon ateiti. Tada... ką čia ir bekal
bėti ... — baugino varnėną Beuodegis. — 
Greičiausia, kad šios durelės mano kūne
liui pritaikintos. Ot, kad taip būtų gali
ma pabandyti. Aš, rods, nemenkesnio su
dėjimo, — meilinosi žvirblis.

— Prašau, man negaila, — pasiūlė var
nėnas. Beuodegis, kaip kulka, šovė inki
lėliu. Žvirblienė net akimis netikėjo, tai 
matydama. Beuodegis greitai išlindo at
gal ir pradėjo peikti inkilėlio vidų. Girdi, 
tik iš didelio vargo būtų galima apsigy
venti. ,

— Kai tau, tiek svieto mačiusiam, tai 
šimtą kartų netinkamas, — sako Beuode
gis.

— Palauksiu dar vieną dieną. Jeigu 
nepadarys didesnių durelių, galėsi jame 
įsikurti.

— Kad ir didžiausias duris padarytų, 
bet, aš tavo vietoje būdamas, niekados 
čia nepasilikčiau. Tai papraščiausia lan
dynė.

Varnėnas kažką tylomis pašnabždėjo 
savo patelei, paskui ir sako: / > . •

— Gyvenk, sveikas! Daugiau čia mūsų 
nebematysi. — Ir, porą kartų švilptelėję, 
nuskrido beržyno linkui.

Beuodegis su žvirbliene, nebesitverda
mi džiaugsmu, pradėjo viens antrą pešio
ti, vaikytis aplink inkilėlį, čirenti, kaip 
bemokėdami.

Po trumpo džiaugsmo, prasidėjo pats 
didysis darbas — reikia ko greičiau susi
sukti lizdelį. Ir ne bet kokį lizdelį — 
kad katinas nepasiektų dugno, kad' kiauši
nėliai dailiai gulėtų, vaikučiams gelton- 
snapučiams patogus būtų.
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Skyrių tvarko _  paskautininkė R. Skipitytė

- PAVASARIUI »
Kokiu džiaugsmu kiekvienas sveikina 
Tave ateinantį, Pavasari skaistus.
Ir kūdikis, kuris drugeliais džiaugiasi,
Ir senis, tyliai žengdamas į kapus.

Ir kiekvienam maloni šypsena 
To aukštojo, nušvitusio dangaus.
Kurs saulės nesidžiaugtų glamonėjimais, 
Nerasi Tu, Pavasari, žmogaus.

Sklinda, plečias tylūs Tavo burtai — 
Šit, kaip gražus gėlynas, žemė mūs visa. 
Ir iš jos gelmių ir iš oro virpančio
Liejas gyvybės audžiama daina:

O jaunystė, kaip Tave sutinka!
Jai dvigubus sparnus, Pavasari, neši. 
Visais žiedais, visų spalvų lelijomis 
Lakios jaunystės kelią Tu puoši.

Kaip du, kits kitą mylinčiu, draugu, 
Jūs žengiate, vilties auksinės vedini. 
Jūs žengiate be baimės ir be nuovargio, 
Naujų žiedų šiai žemei kupini.

Ir taip dar noris, kad, Pavasari, 
Tu neskubėtume! keliaut kažkur, kitur... 
Kad vis meiliai kukli žibutė juoktųsi.:. 
Sustok, Pavasari, nelėk svetur.

Bet Tu eini, ir nesulaikysi
Tavęs maldavimais, grasinimais, verksmu. 
Visus žiedus surinkęs Tu išsineši,
Ir Tau visvien, ką veiksim mes be jų ...

Rudenį, kai mūsų baltos galvos
Išvys aukštai likučius mėlyno dangaus, 
Pravirks siela ties poilsiu sukniubusi, 
Pravirks Tavęs, Pavasario skaistaus.

Psktn. V. ŠMAIŽIENĖ.

S. Paulo D. L. K. Vytauto mokyklos jaunosios skautės.
„P. L.“ kl.

SERGANČIO VAIKO SLAUGYMAS
KELIOS PASTABĖLĖS.

Jei galvojama, kad vaikas ilgokai sirgs, 
arba tais atvejais, kada vaikas serga už
krečiama liga, reikia ligoniui paruošti at
skiras kambarys. Imamas ne mažiausias 
ir kukliausias, bet šviesiausias, erdviau
sias ir, jei galima, saulėtas kambarys. Lo
va pastatoma taip, kad slaugytoja galėtų 
iš visų pusių prie jos prieiti, galva į sie
ną, bet jokiu būdu ne į lauko sieną. Rei
kia rūpintis didele švara, dažnai keisti 
lovos ir ligonio baltinius. Nereikia kloti 
nieko minkšto; paklodės turi lygiai gulėti.

Kambarys gerai ir dažnai vėdinamas, 
bet ligonis saugojamas nuo skersvėjo. Per 
daug ryški šviesa vargina, todėl ji iš li
gonio pusės užtemdoma arba iš viso var- 
tojąma silpnesnė šviesa. Kilimams ligo
nio kambaryje ne vieta, kaip ir visiems 
kitiems daiktams, renkantiems dulkes. 
Geriausiai, žinoma, tinka linoleumas, ku
ris lengva kasdien šluostyti drėgnu skudu
ru. Nešluoti, nekelti dulkių! Jei oras 
kambaryje per sausas,, pastatyk keletą 

indų su vandeniu. Lovą vėdink, keisda
ma matracus. Ligonį prausk, šukuok, 
dažnai plauk rankas, vakarais leisk išsi
plauti dantis, ilgus plaukus supink į dvi 
kasas, perskyrusi plaukus per vidurį, iš
tepk lūpas kremu. Pasitarusi su gydy
toju, trink visą kūną gaivinančiu miši
niu. Trink ne visą kūną iš karto, bet 
atidenk atskiras jo dalis ir, ištrynusi, tuo
jau vėl užklok, kad ligonis neperšaltų. 
Rūpinkis ramybe: ji visiems ligoniams 
būtina.

Slaugytoja turi pati būti nepaprastai 
švari, jei ir vien dėl to, kad neužsikrėstų 
kiti vaikai. Ligonio kambaryje ji nešioja 
baltą chalatą ir palieka jį tenai, išeida
ma. Jei galima., ji taip pat keičia batus. 
Rankos dezinfekuojamos dezinfekciniu 
muilu arba skiediniu, pvz., lizoformo skie
diniu (be muilo) ir skalauja jas švariu 
vandeniu ir muilu. Dezinfekcija iš viso 
labai opus ir svarbus dalykas. Ligonio 
indai plaunami karštu sodos vandeniu; 
geriausia čia pat, ligonio kambaryje, kur 

nėra progos sumaišyti juos su kitais in
dais. Skalbiniai virinami. Apie intymiš- 
kesnę dezinfekciją painformuos gydyto
jas.

Musių reikia labai saugotis, nes jos 
išnešioja ligos bakterijas. Su jomis rei
kia visomis priemonėmis kovoti, į langus 
dėti tinklus ir pan.

Slaugytoja turi būti kantri, nors dar
bas būtų ir sunkus. Ji turi žinoti, kas 
ligoniui sveika ir to laikytis. Nei lepi
nimas, nei pyktis ligonio kambaryje ne
reikalingi: protingas, ramus ir energin
gas slaugytojos elgesys ilgainiui sutram
do ir neramiausio vaiko kapryzus. Le
pinimas ir ta prasme nepageidaujamas, 
kad, vaikui pasveikus, nebūtų sunku 
grįžti į kasdieninį gyvenimą. Netekę.s 
slaugytojos nepaprasto dėmesio, vaikas 
ne kartą tyčia sugalvoja visokių negala
vimų, kad grįžtų „geri laikai“, kada vis
kas apie jį sukosi.

Sveikstąs vaikas neri būti užimtas.
Sveikstąs vaikas pradeda neberimti lo

voje: jis nori ką nors veikti. Bet būk 
atsargi, kad nusilpusios jėgos, taip pat ir 
dvasinės, nebūtų per daug įtemptos, nes
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Pradžia sunki, bet. ..

Pirmiausia reikia parūpinti padėklą — 
staliuką, ant kurio vaikas galėtų žaisti. 
Pirkti stalelį per brangu, bet pakanka ir 
didesnio padėklo arba glaistomos lentos. 
Lenta padedama per lovą ir iš abiejų pu
sių atremiama į kėdes. Ant tokios lentos 
taip patogu valgyti, bet tokiam tikslui ji 
uždengiama staltiesėle. Marškinėliai taip 
pat apsaugojami servetėle, nes lovoje la
bai lengva apsitaškyti.

Vaikai labai mėgsta klausytis pasakų. 
Slaugytoja stengiasi rasti tokių, kurios 
vaiko be reikalo nejaudina, bet ir jai pa
čiai patinka. Šiaip tinka visokie lengvi 
darbeliai ir žaidimai: paveikslų sudėji
mai, spalvų ir raštų derinimai ir kiti, 
kantrybės reikalaują, žaidimai. Žinoma, 
tenka vadovautis tuo, kas vaikui leista, 
ar jis gali sėdėti, ar turi gulėti, nevar
ginti savo akių ir pan. Limpamomis li
gomis sergantieji vartoja žaislus, kuriuos 
negaila sudeginti.

Sergančio vaiko maistas.

Gydytojas nustato vaiko maistą arba 
dietą.

Slaugytoja griežtai laikosi nurodymų, 
nors vaikas ir maldautų ko kito. Bet, 
ruošdama maistą, slaugytoja pridės vieną 
labai svarbų dalyką: meilę. Meile virti 
pietūs vaikui dvigubai, o ligoniui — tri
gubai skanesni! Gydytojas kartais liepia 
duoti vaikui brangių valgių, kas dar la
biau apsunkina per ligą pablogėjusią pi
niginę būklę. Slaugytoja nupirks, pvz., 
viščiuką, duos ligoniui minkščiausias jo 
dalis, o likusią mėsą atiduos kitiems vai
kams. Taip daryti netaupu: galima visai 
kitaip sunaudoti visą viščiuką, padalinus 
jį į porcijas:

1. Viena kojelė arba krūtinė duoda
ma su ryžiais arba makaronėliais pietums.

2. Iš kepenų, širdies, sparnelių ir t. t. 
daromi kunkulėliai, kaip paprastai kad 
daromi kotletai: bulkos, 1/o kiaušinio, 
malta, žalia mėsa, padaryta į kunkulėlius, 
ir virta verdančiame vandenyje. Ban
doma, ar tešla gera, jei per minkšta, pri
dedama miltų arba bulkos. Valgoma su 
bulvių košele.

3. Iš antros kojelės daromas pudin
gas: mėsa smulkiai supiaustoma, sumai
šoma su plaktu kiaušiniu, vos puse šaukš
telio miltų ir -keliais lašeliais pieno. Visa 
tai įdedama į sviestu išteptą puoduką ir 
įstatoma į verdantį vandenį. Duodama su 
morkelėmis arba kitomis daržovėmis.

4. Iš krūtinės daromas piurė: truputis 
sviesto keptuvėje išleidžiama su puse

rmi • •v g • g vaTėviškės kryžius
Ant kalno, nušviestas auksine žara, 
Apkerpėjęs kryžius palinkęs.
Rytais vainikuotas sidabro rasa, 
Žolynais žaliais apsodintas.

O, kryžiau, tu tėviškėj rymai senai — 
Kiek į tave siunčiau aš maldų!
Sunkią tu, kryžiau, baudžiavą matei
Ir varomus būrius rekrūtų...

O, kryžiau, tu mano paguoda esi — 
Prie gimtojo namo palinkęs.
Kas ryts tave sveikina saulė skaisti, 
Sekminių žolynais dabintą.

Ant kalno apkerpėjęs kryžius palinkęs;
Jam metų jau šimtas, gal du;
Sekminėms visuomet žolynais dabintas, 
O vasarą — vainiku rasų!

Danguolė Bartninkaitė.

. . . neblogai sekasi,. . .

šaukštelio miltų. Miltams kiek paruda
vus, pridedama vandens arba buljono* — 
jei leista. Į šį verdantį padažą įdedama 
kapota mėsa ir sušildoma. Valgoma su 
daržovėmis.

5. Iš paskutinio gabalėlio daromas štai 
koks pudingas: kapota mėsa sumaišoma 
su valgomuoju šaukštu virtų ryžių ir tru
pučiu sviesto; paskui įdedama į indelį, 
užpilama gerai išplaktu kiaušiniu ir ke
pama plytoje.

Iš veršienos taip pat galima pagamin
ti visus šiuos valgius. Aišku, kad jie 
turi taip skaniai atrodyti, kad vaikas juos 
mielai valgytų.

Iš viso,, labai svarbu, kaip h' kokiuose 
induose valgis paduodamas. Apdaužytos 
lėkštės, puodeliai be ašelių ir panašūs 
invalidai apetito nepataiso. Maisto lieka
nos kambaryje, perkrautos lėkštės, ne
gražiai paruoštas valgis atstumia. Antras 
svarbus dalykas yra įvairumas, žinoma, 
gydytojo leistuose rėmuose. Pvz., gydy
tojas pataria duoti obuolių košės, bet to
dėl nėra reikalo paversti ją „amžinąja 
obuolių koše!“. Vieną kartą pridedame 
kelias rozinkas ir sausainiuką, kitą kartą 
tarkuotos duonos, trečią kartą kelias uo

gas arba vanilijos padažo. Žinoma, slau
gytoja nieko panašaus nedarys, jei gydy
tojas jai to neleis.

Ryžių, avižų arba miežių klijai taip 
pat įkyri, bet galima juos paįvairinti, pri
dėjus kiaušinį, truputį sviesto, pieno, 
grietinėlės, morkų arba špinatų sulčių.

Ligonys dažnai nori gerti, ir slaugy
toja dažnai nežino, kad be uogų ir citri
nų yra ir kitų būdų gėrimams gaminti.

Obuolių sultys: 1,/4 kg sultingų, rūgš
tokų obuolių supiaustoma su kaulais ir 
verdama uždengtame puode su t/2 1 van
dens, kol obuoliai visai sukrinta. Perko- 
šiama ir pridedama kiek vandens, trin
tos duonos, citrinos sunkos ir žievių, ir 
1—2 šaukštų medaus.

Duonos gėrimas: Duona arba sausai
niai (suchoriai) apipilama verdančiu van
deniu, atšalus, perkošiama ir pridedama 
citrinos ir cukraus.

Ryžių gėrimas: Ryžiai verdami van
denyje, kol grūdeliai sprogsta. Prideda
ma cukraus.

Citrininis pienas: "1/2 1 pieno plakama 
ir įlašinama krosnyje prisirpusios citrinos 
sultys. Pienas susitraukia ir atsiranda 
putos. Tą patį galima daryti su uogų, 
apelsinų ir vyšnių sultimis.

Ligoniui gerti geriausia vartoti, puo
dukai su snapeliu. Galvutė rūpestingai 
paremiama.

Slaugytoja padeda gydytojui.

Slaugytoja laikosi gydytojo nurodymų. 
Be to, ji smulkiai praneša jam apie ligo
nio savijautą ir sveikatą. Dar prieš gy
dytojui atėjus, ji paruošia kambarį, ap
žiūri gerklę, patikrina ir užsirašo tempe
ratūrą. Bet ir gydytojui atėjus, ji žino, ką 
veikti: pakelia — suvynioja — marškinė
lius, paremia arba laiko vaiką. Jei ligo
nis nenori atidaryti. burnos, ji pasodina 
jį ant savo kelių, viena ranka prispaudžia 
jo galvą prie savo peties, antra laiko abi 
jo rankas, o keliais suspaudžia vaiko ko
jas. Lovoje ji prieina iš šono, viena ran
ka laiko galvą, antra rankas, o gydytojas, 
sėsdamas ant lovos, prispaudžia kojas. 
Blogiausiu atveju, vaikas įsukamas į ant
klodę, kaip senais laikais maži vaikai kao 
buvo vystomi. Bet gerai išauklėtas vai
kas jau iš anksto pripranta prie gerklės 
kontrolės, nes motina ir sveikam vaikui 
ne kartą liepia išsižioti ir parodyti gerklę.

Dar vienas žodis slaugytojoms: nei 
vaistų, nei žirklių, nei panašių įrankių 
nepaliekama ligonio kambaryje. Nelai
mei įvykus, per vėlu sielotis ir gailėtis 
savo neatsargumo.

.... o pagaliau šis tas ir padaryta.
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SESUO ALBINA ATLIEKA SAVO PAREIGĄ
Tada tėvas atidarė. Bet kaip jis atro

dė! Plaukai buvo susivėlę, veidas parau
dęs, akys pasibaisėtinos. O už jo plačiai 
žiojosi kamaros durys, atverdamos tokį 
pat vaizdą, kaip gryčioje.

— Ko jis ieškojo? — šmukštelėjo Al
binos galvoje. — Kur mano pinigai?

Bet pinigų nebebuvo. Siuvamosios ma
šinos stalčiukas buvo atplėštas ir tuščias.

— Tėve, atiduok man pinigus, — su
dejavo mergaitė, įbėgusi į gryčią. — Ati
duok man pinigus, jie man reikalingi. Jie 
mano.

— Kokius pinigus? Ko tu nori? — su
šuko tėvas piktai. — Nieko nežinau apie 
tavo pinigus.

— Jie buvo stalčiukyje siuvamoje ma
šinoje. Atiduok juos!

Albina pagriebė tėvą už rankovės.
— Ko tu, rupūže, nori? Ar paliksi ma

ne ramybėje? Leisk išeiti.
— Neleisiu, kol neatiduosi, ką paėmei, 

— mergaitė visu svoriu įkibo į tėvo ran
ką. — Jie man reikalingi.

Ji jau kalbėjo kūkčiodama.
— Įkyrėjai tu man, o dar kabiniesi! 

Dykaduoniauji ir drįsti dar kalbėti. Aš 
tave pamokysiu!

Jis purtė ranką, norėdamas nukratyti 
įkibusią į ją mergaitę.

— Leisk išeiti, sakau, arba...
— Neleisiu! Neleisiu! — šaukė mer

gaitė dusdama.
— Tai žinokis! — suriko tėvas, jėga 

stumdamas Albiną nuo savęs. — Tu ne 
mano duktė, ir aš tau ne tėvas.

Grūmodamas kumščiu Vaškis išėjo iš 
trobos, palikęs duris atdaras ir dukterį su
kniubusią gryčios viduryje.

— Tu dar pamatysi, — grasino jis kie
me, ir tada jo balsas paskendo kažkokioje 
tamsoje. Ratai sukosi prieš Albinos akis, 
sukosi ir nusinešė ją su savimi.

* * *
Daktaras Urbonas nemėgo rašyti laiš

kų. Tiesą pasakius, jis ir neturėjo laiko 
ramiai atsisėsti ir rašyti. Todėl jis nutarė 
pasinaudoti retai pasitaikančiu laisvu sek
madieniu ir surasti seserį Albiną.

’ (Pradžia Sk. A. 4 nr.). —......
Jis turėjo perkalbėti ją grįžti į ligo

ninę ir dirbti su juo. Toks gabus žmogus 
ir merdės ten kažkur kaime! Kam gi vi
sas mokslas, jei nesinaudoti juo!

Taip daktaras Urbonas piktinosi Albi
nos elgesiu, bet širdies gilumoje jis jau
tė dar kitą priežastį jai atlankyti. Jam 
trūko jos ramaus, mielo veido ir, nors jis 
ir daug dirbo, mintys apie ją jį nuolat 
sekdavo. ’

Sportiškas automobiliukas paklusniai 
nešė daktarą jo tikslo link. Giliai įtrauk
damas šviežią orą, daktaras pajuto didelį 
gyvenimo džiaugsmą, kaip kad esti prieš 
lemiamas gyvenimo valandas.

Akimis žiūrėdamas į kelią prieš save, 
jis mintimis jau kalbėjosi su Albina ir net 
matė ją dirbančią šalia savęs. Kokia ji 
būdavo tvarkinga, kukli! Kokia miela! Ir 
kokia sąžininga. Gali ja aklai pasitikėti, 
tas svarbiausia. Turėti tokį žmogų, tai 
turtas.

Taip svajojo daktaras, artindamasis 
prie savo tikslo. Dar žvilgsnis į žemėlapį, 
ir automobiliukas pasisuko iš plento į ne
seniai pravestą vieškelį, kurio ketvirtame, 
maždaug, kilometre turėjo būti Vaikių 
kaimas. •

— Kurie Karklių namai? — paklausė 
jis, įvažiavęs į kaimą, grįžtančio iš baž
nyčios berno.

— Antai, anie, — atsakė bernas, pirš
tu rodydamas į nuošaliau stovinčią tro
belę.

Daktaras sustabdė automobilį ir iššo
kęs nuėjo siauru takeliu, bet paėjęs ke
liolika žingsnių sustojo. Iš trobos veržėsi 
klyksmas ir barnis, ir jam atrodė, kad jis 
pažino Albinos balsą. Bet kaip ji rėkė! Ir 
kodėl ji rėkė?

Tada durys atsidarė ir senas vyras, 
grūmodamas kumštimi, išėjo iš trobos. 
Šaukdamas kažką panašaus į „pamatysi... 
nedėkinga duktė., aš tau ne tėvas...“ svy
ruodamas prabėgo pro apstulbusį svečią.

— Eiti ar neiti, — svarstė daktaras 
Urbonas. — Atėjau iki čia, eisiu ir toliau. 
— Palaukęs valandėlę, priėjo prie durų, 
pasibeldė, nors durys buvo rr atdaros. 

Nieko nesulaukęs įėjo į priesienį ir pa
žiūrėjo į gryčią. Pasirėmusi rankomis į 
stalą Albina stengėsi pastovėti ant kojų. 
Bet kokia pasikeitusi: veidas kažkuo iš
teptas, plaukai išsidraikę, be kepurės, ap
siaustas pusiau atsegtas, žvilgsnis tuščias, 
sustingęs.

Bet negalima taip stovėti, reikia ką 
nors pasakyti. Kaip tai atrodo!

— Laba diena, sesuo Albina, — pasa
kė daktaras Urbonas, — ar galima užeiti?

Spoksodama plačiai prasiplėtusiomis 
akimis į žmogų duryse, Albina pajudino 
lūpas, bet nieko neištarė.

— Ar nebepažįstate manęs? — paklau
sė daktaras. — Važiavau pro šalį ir su
galvojau tamstą atlankyti.

Albina ranka persibraukė per kaktą ir 
vis dar nieko nepasakė.

— Aš tamstai sutrukdžiau, — kalbėjo 
daktaras toliau. — Užėjau tik kelioms mi
nutėms. Norėjau tamstą pamatyti ir pa
klausti, kaip tamstai sekasi.

Albina apsidairė kaip sužeistas žvė
ris, ieškąs vietos pasislėpti, bet neradusi 
nieko, jos žvilgsnis vėl grįžo prie žmo
gaus, stovinčio duryse ir atrodančio kaip 
daktaras Urbonas. Tai negalėjo būti — jis 
čia tokiu momentu... Ne, tai neįtikėtina, 
baisu, žiauru. Paprašyti jį į vidų — vis
kas apversta, grindys primėtytos, ji pati...

— Ar tamsta sergi? — paklausė sve
čias, pastebėjęs, kad mergaitė susvyravo. 
Mergaitė papurtė galvą. — Ar galėčiau 
kuo nors padėti? — Tas pats neigiamas 
ženklas. — Tai gal kitą kartą pravažiuo
damas užeisiu. Nenoriu tamstai trukdyti.

— Tamsta netrukdai, aš tik... Tėvas... 
— Mergaitė pakėlė ir nuleido rankas.

— Tai, iki pasimatymo, — sumurmėjo 
daktaras, staiga panorėjęs kuo greičiau
siai išeiti ir nusikratyti nemalonaus įspū
džio. — Užsuksiu kitą kartą. Viso ge
riausio.

Takelyje sustojo, atsisuko, bet, nieko 
nepamatęs, murmtelėjo: — Gaila... gaila. 
Nieko sau buvo mergaitė, — ir nuėjo prie 
automobilio. Dar kiek padelsė, paskui 
greitu judesiu įsisėdo ir paleido motorą.

(B. d.).

KODĖL ?
Kodėl tau, sesute, per amžius riedėjo 
išbalusiu veidu sidabro rasa.
Kodėl iš krūtinės daina neaidėjo, 
kai Vilijos pakraščiu bėgai basa.

Kodėl prie Smūtkelio suklupus viena, 
maldoje paskendus vien laisvės tu troškai. 
Kai Vilniaus padangėje aušo diena 
Ir saulė bučiavo užsnūdusį bokštą.

Kodėl tu, sesute, verkei, kai budėjo 
prie liūdinčios katedros jųjų karys, 
Kodėl tau akyse tik skausmas žėrėjo, 
kada pilies kalne siautėjo šiaurys.

Kodėl gi šiandieną, kai laisvė pražydo, 
Krūtinėje gimė narsumas, drąsa —

Kodėl šiandien akys vien džiaugsmą išvydo, 
Kodėl neberieda sidabro rasa.

ALDONA REPŠYTĖ.

*
* *

Žydinčios 
jaunystės 
šuolis į 
saulėtą 

pavasarį.

* * 
*
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Propagandos skyriaus vedėjas psktn. 
Jonas Damauskas.

O KAIP SU
Kiekvieną mūsų žingsnį lydi skambi, 

graži ir širdžiai maloni lietuviška daina. 
Žiemos metu jų daug prisiklauso pilkosios 
sienos, tarp kurių, dažniausiai, vyksta mū
sų užsiėmimai, o vasarą — jomis aidi ke
liai, vandenys ir miškai. Tada, rodos, 
dainuoja visa Lietuva, kurią neveltui ir 
užsieniečiai vadina dainų šalimi. Bet, ar 
visi savosios tėvynės dainą supranta? Ar 
visi ją vienodai brangina? Nepaslaptis, 
kad senesnio amžiaus žmonės, klausyda
miesi gražiai dainuojamų savo gimtosios 
šalies dainelių, kurios jau ne vieną mūsų 
žilagalvių kartą palydėjo į kapus, o pačios 
tebeliko gyvos ir skambios lietuvio lūpose, 
dažnai priverčia nušluostyti drauge 
džiaugsmo ir liūdesio ašaras. Džiaugsmo, 
kad girdi jas dainuojant jaunąją kartą, o 
liūdesio, kad artėjanti prie vakarų gyve
nimo saulutė rengiasi nutildyti jų aidą, 
aidą, kurs žmogui yra mielas, artimas ir 
brangus nuo pat jo lopšio iki paskutinio 
atodūsio. Tačiau, gal nei vienas taip ne
brangina savo tėvų dainos, kaip tas, kurs

SKYRIŲ TVARKO 
SKTN. A. ZAUKA

VADAI =

Tėvynės Tarnybos skyriaus vedėjas 
sktn. Itn. Aleksas Matonis.

DAINOMIS?
kiek liaudies dainų bestovyklaudami ir be
keliaudami iš vieno gimtosios šalies kam
pelio perkėlėme į kitą!

Mokame daug ir gražių liaudies dai
nelių, tačiau skautiškų, galima sakyti, ne
turime. Tiesa, vienur - kitur yra dainuo
jamos dvi - trys, tariamai skautiškos, ta
čiau nelietuviškos kilmės dainelės su įvai
riais „rai, rai, rita“... pridainavimais. 
Su jomis būkime labai atsargūs, nes gali
me ir patys dėl tų trijų dainelių susi
laukti visiškai bereikalingo priekaišto, t 
Stovyklų, kelionių, iškylų ir didesnių su
eigų metu, geriausiai, niekuomet nedai
nuokime tokių dainų, kurios mūsų šir
džiai svetimos — yra nelietuviškos kilmės. 
Mūsų padangėje teskamba tik tai, kas 
mūsų, kas lietuviška. O tai ypač įsidė
mėtina, ruošiantis vykti stovyklauti į iš
laisvintą Vilniaus kraštą.

Mūsų skautiškasis gyvenimas, be lietu
viškų liaudies dainelių, prašyte prašosi 
taip pat ir lietuviškų skautiškų dainų, fcu-

AMERIKIEClO AUKA IR LINKfiJlMAI 
LIETUVOS SKAUTAMS.

Šiomis dienomis iš p. p. DR. ŽELVIŲ, 
gyvenančių Baltimorėje, U. S. A., gautas 
nuoširdus laiškas, kuriame tarp kitko ra
šoma:

„Sveikinam visus ir visas Lietuvos 
Skautus ir Skautes, jųjų budrume Tautos 
labui. Ateitis reikalaus dar didesnio bu
drumo, lai niekados neatsisakytumėt nuo 
savo Skautiškų siekimų. Sykiu sveiki
nam visus atgauto Vilniaus Skautus, su
laukus progą dirbti išvien su visais kitais 
Lietuvos skautais“.

P. p. DR. ŽELVIAI, jų žodžiais, „siun
čiamą savo nors mažą dalelę“, du dole
rius, prašo paskirti Vilniaus skautų šelpi
mo reikalams.

Pinigai gauti ir įnešti į VILNIAUS 
SKAUTAMS REMTI FONDĄ.

V. Sk. R. Fondo vadovybė tolimiesiems 
užjūrio tautiečiams, p. p. Dr. Želviams, 
už auką ir gražius linkėjimus nuoširdžiai 
dėkoja.

rių, deja, neturime. O kad šią spragą 
galėtume pašalinti, turime sukrusti visi. 
Jau metų pradžioje (Sk. A. 1 nr.) buvo 
kreiptasi į visus mūsų jaunuosius poetus 
rašyti skautiškus eilėraščius, tinkamus 
aprengti dainos rūbais ir siųsti juos vyr. 
brolijos vadijai. Jų, žinoma, buvo gau
ta, bet to dar labai maža — kompozito
riams reikalingas didesnis pasirinkimas.

Tiesa, Sk. Aido redakcija eilėraščiais 
verste užversta, bet jie, dažniausiai, dai
nelėms parašyti netinkami. Bet nereikia 
nusiminti, nes tie, kurie gerai pažįsta liau
dies dainas ir turi poetiškos sielos dalelę, 
visuomet galės parašyti eilių ir skautiš
koms dainoms.

Siam tikslui parašytus skautiško turi
nio eilėraščius prašom siųsti vyr. brolijos 
vadijai iki š. m. IV. 30 d. (terminas pra
tęstas). Eilėraščiai, reikalui esant, kom
pozitorių gali būti ir taisomi.

O dabar, visi, kas tik gali — prie 
plunksnos. Geriausio pasisekimo!

V. Z.

PASIKEISIM PAŠTO ŽENKLAIS.

Kas prisius nemažiau 25 vienos kurios 
nors valstybės skirtingų pašto ženklų ir 
ženklą atsakyti — gaus dvigubą skaičių 
kitų valstybių skirtingų ženklų.

Spertalis.
Vilnius, Konduktorių g. 8a, bt. 1.

gyvena toli, atskirtas nuo gimtosios ša
lies, nuo savo tikrosios tėvynės. Tik pri
siminkime kelis, mums gerai žinomus, 
dainos žodžius: „Leiskit į Tėvynę, leiskit 
pas savus“...

Bet, nepaslaptis taip pat, kad nemaža 
dalis jaunosios kartos liaudies dainomis 
mažai, arba net ir visiškai nesidomi. To
kiems terūpi tik įvairūs moderniųjų šokių 
garsai, kitaip tariant, visa tai, kas svetima.

Mes, skautai, prie lietuviškos dainos 
esame prisirišę; ji žengia su mumis. Mū
sų lūpomis lietuviška daina skamba ir tė
vynėje ir už jos ribų. Kas besuskaitys,

Sklandytojai 
ir modelištai.
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BROLIAI PURŲ SKAUTAI I
Jūrų skautai yra speciali skautų šaka, 

kurion buriasi jaunuoliai, pamėgę vande
nį ir jūrininkystę. Bet ne vien malonu
mo reikia ieškoti jūrų skautijoj. Vasarą 
paplaukiojęs upėmis ir jūromis, turi jūrų 
skautas žiemą teoretiniai lavintis savo sri
tyje.

Be jūrininkystės teorijos pagrindų jū
roj toli nenuplauksi, tai žino kiekvienas 
jūrų skautas. Tam tikslui jūrų skautai, 
kaip ir kiti skautai, turi patyrimo laips
nius. Čia jis sužino apie šviesų paskirtis

rxxo -CXXXXXXSOCCCOCOOOQCCXDOOCOorxXXXX! OOOOOCOC OOOOCCOC OOOOOCCC oyzyyv. Z. ~>OOCOOOC OOOOCCOCOCOOOOOC OOOOOOOC OOOOOOOO

HIDROMODELIZMASDaugelis jaunuolių žavisi, žiūrėdami į grakščias jachtas, kurios skrodžia skersai ir išilgai jūras ir vandenynus. Daugelis jų taip pat svajoja atsidurti tokioje jachtoje ir kovoti su vandens ir vėjo galybėmis. Bet šiai kovai reikalingas pasiruošimas ir čia mums patarnauja hidro- modelizmas, kitaip sakant, laivų modelių statymas ir jų reguliavimas.Tačiau kyla klausimas, kodėl pas mus nepaplitęs hidromodelizmas, kai tuo tarpu aviomodelizmas giliai įleidęs šaknis. Daugelis atsakys, kad tas yra todėl, kad avio- modelistai turi tvirtą užnugarį—L.A.K. Tačiau prisiminkime jų pirmuosius žingnius ir pamatysime, kiek daug sunkumų teko pakelti jauniems aviomodelistams, kol jie pasiekė, ką turi.Tas pats yra ir su hidromodelizmu. Dabar užsienyje hidromodelizmas nemažiau išplitęs, kaip aviomodelizmas — rengiamos visokiausios jachtų, burlaivių ir motorlaivių regatos. Lietuvoje hidromo- delizmui plėtotis dalinai trukdo tas, kad jis laikomas betiksliu žaidimu. — Nesąmonė! Taip gali galvoti tik žmonės visai nepažįstą modelizmo. Argi šią vasarą nebuvo suvažiavę net iš keturių valstybių aviomodelistai, parodyti savo sugebėjimus, parodyti, kaip jų sukonstruoti 

laivuose, signalizaciją ir t. t., ką vasarą 
jis pritaiko praktikoje.

Ruošdamasis tiems patyrimo laipsniams, 
jis susipažįsta ir su pagrindiniais skautu 
ideologijos dalykais, kuriuos turi žinoti 
kiekvienas skautas. Bet kadangi mes li
teratūros, ypač iš jūrininkystės srities, be
veik neturime, todėl pravartu bus, ma
nau, duoti vėliau prie patyrimo laipsnių 
programos ir trumpų paaiškinimų, ko dau
gelis jūrų skautų jau yra pageidavę.

L. STR.

modeliai išdidžiai raižo erdvę. Argi kas tai pavadino vaikų žaidimu? Gal vienas kitas, kuris tos šventės proga pirmą kartą išgirdo apie aviomodelizmą. Bet dabar jau visi sutinka, kad tai yra planingas jaunuolių ruošimas aviacijai. Aviomode- listai nori užkariauti erdvę, o mes — vandenį. Todėl ir hidromodelizmo tikslas — supažindinti jaunuosius buriuotojus su vandens ir vėjo jėgomis.Daugelis prisimena, kad šiam sportui esą reikalingi specialūs baseinai ir, kad jų neturint, negalima esą šiuo sportu užsiimti. Bet kam jie buvo reikalingi, jei
ŠIS TAS APIE RADIJO PEILINGACIJĄ

Jachtai ar laivui atsitolinus nuo kranto 
tiek, kad jo jau nematyti, orientavimuisi 
belieka matomi dangaus kūnai ir kompa
sas. Tačiau šių priemonių nepakanka lai
vo padėčiai nustatyti. Užėjus rūkui 
žvaigždžių nematyti, ir apie laivo padė
ties nustatymą negali būti nė kalbos. 
Kompasas, reikalingiausias įrankis, be 
kurio neapsieina nė vienas laivas, toli gra
žu ne visuomet duoda tikslius parodymus 
(magnetinės audros, laivo ferremagneti- 
nic metalo dalių įtaka, ir kita). Ilgų ban
dymų ir tyrinėjimų dėka, pavyko atrasti 
būdų šitoms kompaso klaidoms nustatyti, 
te dėl kompasas, tur būt, dar daug metų

Skyrių tvarko — vair. L. Stripinis.iki šiol šios sporto šakos nebuvo? O pradžiai yra visai pakankamos sąlygos. Kiti primeta medžiagos ir literatūros stoką, bet čia labai lengvai nugalimos kliūtys.Tinkamos medžiagos kiekvienas už keliolika centų ras bet kurioje lentpjūvėje, o lietuviškos literatūros klausimas irgi atpuola, nes nuo šio numerio, pradėjus plačiau veikti jūrų skautų skyriui, Skautų Aide bus duodami platūs jachtų modelių statybų paaiškinimai, brėžiniai ir t. t.Reikia tik noro, o kas nori, tam jokios kliūtys nėra per didelės, ir mes tikimės, kad greit Lietuvos vandenis raižys grakštūs ir gražūs modeliai, kurie suteiks daug džiaugsmo patiems statytojams ir būsimiems modelių regatų žiūrovams.Šį pavasarį būtų galima, jei šiuo reikalu susirūpintų visos jūrai prijaučiančios organizacijos, surengti pirmąją Lietuvoje jachtų modelių regatą. Ypatingai dabar, kada turime tokią daugybę tam reikalui tinkančių ežerų, turime pamatyti, kaip vėjas ir vanduo esti pavergiami mažo ir trapaus jachtos modelio, kuris yra sukurtas sumanios galvos, kuri vėliau kurs, gal ne blogesnes, tikras jachtas, kurios triuškins Poseidono galybę. L. D.

bus jūrininkams naudingas, nors vien tik 
su juo negalima apsieiti laivo padėtį nu
statant.

Išradus radiją ir pritaikius jį kitose 
srityse, kilo mintis pritaikyti jį ir naviga
cijai. Tai buvo padaryta atradus ir išty

Jūrų skautų stovyklą Šventojoje prisiminus.
rus kryptines antenas. Radijopeilingato- 
rius, tai radijo priimtuvas, priimąs radijo 
bangas tik viena, betkuria kryptimi. Ši 
priėmimo kryptis turi būti keičiama. Tai 
pasiekiama prijungus prie bet kokio, pa
kankamai jautraus radijo priimtuvo, su-
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Lietuvos Sparnų 5 nr. yra įdėta pora 
kronikos žinučių iš Kauno Dar.- Girėno 
dr-vės veiklos - gyvenimo.

Moteries ir Pasaulio 3 nr. įdėta trum
pa žinutė apie įvykusį skaučių vadovių 
sąskrydį.

Ugniagesio 2 nr., „Gyvenimo ir darbo“ 
skyrelyje skaitome sek. žinutę: „Nauji na
riai. Nuo 1940 m. sausio mėn. 1 d. Sąjun- 
gon (Ugniagesių Organizacijų Sąjungom 
Red.) tikraisiais nariais įstojo: ... 3, 
Kauno „Aušros skautų Dievaičio Perkūno“ 
XII. tunto ugniagesių draugovė“.

Pasaulio Lietuvio 5 nr. įdėtame straips
nyje „Užsienio lietuvių mokyklos“, patie
kiant žinių apie Uragvajaus Dr. J. Basa
navičiaus vardo lietuvių pradžios mo
kyklą' tarp kitko rašoma: „Mokyklos va
dovybė ėmė glaudžiai bendradarbiauti su 
tėvų komitetu. Abipusiu susitarimu, buvo 
imtasi priemonių apsaugoti nuo nutautė
jimo mokinius, išėjusius iš mokyklos, arba 
ją baigusius. Tam tikslui buvo įkurtos dvi 
lietuvų skautų skiltys“. Toliau rašoma: 
„Padidėjus mokytojų skaičiui, įkuriami 
dvejose vietose vyresniojo amžiaus moki
niams ir civiliam lietuvių jaunimui tam 
tikri lietuvių propagandiniai kursai. Juos 
veda mokytojai B. Savickas ir K. Vilkas.

Skautų veikla taip pat pagyvėja. Ber
niukams skautams vadovauja mok. B. Sa
vickas, o mergaitėms skautėms ponia E. 
Savickienė.

Aprašant D. L. K. Vytauto pradž. m-lą 
Villa Belloje (Brazilijoje), tarp kitko pa
žymėta: „Prie D.,L. K. Vytauto mokyk
los veikia daug lietuvių organizacijų: Lie
tuvių Moterų Dr-ja Brazilijoj, Sporto S- 
gos „Lithuania“ skyrius, Skautų Dr-vė, 
mokinių kooperatyvėlis, ir t. t.“

Mokykla per septynerius savo gyvavi
mo metus yra išleidusi 75 mokinius, bai
gusius ją abiem kalbom (lietuvių ir por
tugalų) ir 18 mokinių, baigusių mokyklą

mus baso
vien tik portugalu kalba. 7 iš jų lanko 
gimnaziją ir 19 amatų mokyklą. Daugu
mas dalyvauja Sporto S-gos „Lithuania“ 
skyriuose, chore, skautų draugovėj ir ki
tose lietuviškose organizacijose“.

Straipsnis „Užsienio lietuvių mokyk
los“ pailiustruotas taip pat ir dviem Bra
zilijos lietuvių skautų-čių nuotraukomis.

Tautos Mokyklos 6 nr. įdėtame p. K. 
Ubeikos straipsnyje „Didesniųjų miestų 
pradžios mokyklų mokinių ir šiaipjau mo-

Brazilijos lietuvių skautų būrelis su 
vadovu mokytoju E. Pažėra.

„P. L.“ kl. 

kyklinio amžiaus vaikų laisvalaikio su
naudojimo klausimu“, tarp kitko minima: 
„Mokyklinio amžiaus vaikų darbo būre
liams organizuoti iš dalies galima būtų pa
naudoti ir skautų stovyklavimo praktiką“.

Red. Pageidautina, kad laisvalaikio su
naudojimo klausimu plačiau savo laikraš
tyje pasisakytų ir skautų vadai.

Lietuvos Žinių III. 26 d. 67 nr. kroni
kos skyriuje skaitome sek. turinio žinutę- 

„DŽIUGUS JAUNUOLIŲ ELGESYS.
Pereito ketvirtadienio popietį Žemaičių 

gatve žemyn, Kauno centro linkui nepa
prastai griuvinėdamas ir klupdamas ėjo 
girtas žmogus. Iš abiejų jo pusių laikė jį 
kiek įmanydami du nediduki vaikučiai. 
Pamaniau, kad tai vaikučai gabena namo 
savo girtą tėvą, girtasis visą laiką kalbė
josi su vaikučiais. Kadangi vaikučiai bu
vo gerai apsirengę, o girtasis — smarkiai 
apdrįskęs, paabejojau, ar jie gali būti jo 
vaikai. Todėl paklausiau vaikų, kas ve
damasis jiems yra. Vaikai atsakė, kad 
j's esąs jiems visai svetimas. Jie, pamatę 
Žaliame Kalne griuvinėjantį vyrą, paklau
sę jo, kur jis gyvena ir pasisiūlę atvesti į 
namus. Savo pažadą jiedu įvykdė ir gir
tąjį atvedė į Duonelaičio gatvėje esantį 
jo butą. Abudu vaikučiu yra Jono 
Jablonskio pradžios mokyklos mokiniai, 
abu skautu.

Toks gražus jaunuolių elgesys yra ver
tas ypatingo dėmesio ir teiktinas kitiems 
pavyzdžiu. Iš tokių jaunuolių tėvynė ir 
žmogus daug gero gali tikėtis. Jj.“

Lietuvos Aidas (IV.2. Nr. 150) atspaus
dino įdomią greitosios orientacijos žinutę, 
kuri skamba sekančiai: „Texaso valstijoje 
stovyklavo skautų būrelis. Į vieną pala
pinę įšliaužė barškuolė gyvatė. Čia esąs 
14 metų skautas apsimetė negyvas. Tik 
po su viršum pusvalandžio baisusis šliu
žas pasišalino įsitikinęs, kad „priešas“ be 
gyvybės ženklo, d.“

kiojamą kryptinę anteną. Krypt’nių an
tenų yra įvairių, bet peilingavimui daž
niausiai vartojamos rėminė ir žiedo for
mos (žiedo formos antena vartojama tik 
dideliuose įrengimuose) (žiūr. 1 ir 2 br.), 
tuo tarpu rėminės antenos vartojamos ir 
nedidelėse jachtose (žiūr. nuotraukų). 
Antena padaryta iš vielos, užvyniotos ant 
rėmo iš izoliacinės medžiagos. Antenos vi
jos dar apgaubiamos metaliniu tinkleliu ar 
Vamzdžiu (žiedinė antena), kuris neturi 
būti uždaras, bet turi turėti apie 10 cm 
tarpą. Vijų skaičius priklauso nuo bangų 
ilgio, kuriam anteną norima vartoti. To
kios špūlės (šiuo atveju antenos) ypaty
bė yra priimti radijo bangas špūlės plokš
tumos kryptimi. Žinoma, radijo bangos.

kertančios špūlės rijas kitomis kryptimis, 
taip pat indukuos špūlės elektrovaros jė
gą, tik, žinoma, mažesnę. Didžiausia elek
trovaros jėga špūlėje indukuojasi (peilin- 
guojama stotis garsiausiai girdėti^), kai 
špūlės plokštuma bus nukreipta į peilin- 
guojamą stotį (3 br.). Mažiausia elektro
varos jėga indukuosis špūlėje (labai silp
nai arba visai nebus girdėti peilinguoja- 
mos stoties), kai špūlės plokštuma bus 
nukreipta statmenai į peilinguojamą Stotį 
(4 br.). ši antenos padėtis vartojama pei
lingavimui, nes lengviau yra atskirti, kuo
met stotis girdėti tyliausiai (paprastai vi
sai negirdėti), o ne garsiai.

Šiuo principu remiasi dabartinis mo
demiškas laivo pozicijos nustatymas, ku
ris, mano manymu, galėtu būti panaudo
tas ir Lietuvos jūrų skautų jachtose.

Peilingavimo yra keletas būdų, čia ap
rašysiu tils du, kurie, atrodo, jūros skau
tams bus naudingiausi

Pirmas būdas naudojamas laivų, kurie 
turi radijo siųstuvus ir gali susisiekti su 
stacionarinėmis peilingavimo stotimis. Sa
kysime, laivas L (5 br.), turįs radijo siųs
tuvą, nori sužinoti savo poziciją. Jis susi
siekia su krante esančiomis stotimis Rj 
ir R2 ir paprašo nustatyti jo poziciją. Sto
tys, gavusios užklausimą, įsijungia peilin- 
gaterius ir, susižinojusios tarp savęs, iš
matuoja kampus a ir b (anksčiau apra
šytu būdu, su kryptinėmis antenomis). 
Tuomet kurios nors stoties tarnautojas že
mėlapyje braižo tiesiąją Rj ir R2 ir taško 
Rj, kampu a brėžia tiesiąją (RtL) ir iš 
taško R2, kampu b brėžia tiesiąją (R^L). 
Gautas tų tiesiųjų susikirtimo taškas L 
yra laivo pozicija (kuri laipsniais ar kaip 
kitaip išreikšta), pranešama laivui.

Laivas, turįs peilingatorių (tai yra ra
dijo priimtuvą su aukščiau aprašyta kryp
tine antena), gali betarpiai pats susirasti 
savo padėtį jūrlapyje. Klausantis su to
kiu įrengimu bet kokią radijo stotį, ku
rios geografinė padėtis žinoma, suranda
ma kryptis, kuri pažymima žemėlapyje 
tiesiąja (6 br.; tiesioji LRj). Žemėlapis, 
aišku, turi būti tiksliai nustatytas. Būti
nai reikalinga kompasas. Tokiu pat būdu, 
priėmę kokios kitos stoties signalus, ir at
žymėję kryptį, vedame tiesiąją LR2 iki su
sikirtimo su tiesiąja LRj. Gautas susikir
timo taškas — tai laivo pozicija.
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fflUSU DIDŽIOJI SC im.I
BROLIJOS VADI JOJE

Visiems, mane vardinių proga 
žodžių ar raštu sveikinusiems, nuo
širdžiai dėkoju.

Vyr. sktn. pik. J. ŠARAUSKAS 
Brolijos Vadas.

KAUNO ŠANČIŲ
Žiemos iškyla. HL10 tuntas 

suruošė žiemos iškylą. Iškylau
tojai, iš visų draugovių apie 80 
skautų. Šešeriom kariškom šla
jom, kurios suėmė visus skau
tus ir skautukus su jų rogutė
mis ir pašliūžomis. Kelias iš 
Šančių per A. Panemunę iki 
Dubravos miško — apie 20 km. 
Čia skautai pašliūžininkai turė
jo nemaža malonumo. Už su
teiktą malonumą jie širdingai 
dėkoja algirdėnams (2 p. p.),

KAUNO PILIES SKAUTŲ TUNTAS.
Oro skautų Dariaus ir Girėno 

dr-vė.
Svečiuose pas Vilniaus skau

tus. III.4 tuntininko pav. mok. 
V. Bičiūnas lankėsi pas Vilniaus 
skautus, kur dalyvavo iškilmin
goje tunto sueigoje. Kartu su 
tuntininko pavaduotoju lankėsi 
ir oro skautas skilt. Rim. Bičiū
nas, kuris pademonstravo avio 
modeliuką Domintiems modeliz- 
mu jis trumpai paaiškino apie 
atskirų modelio dalių paskirtį 
bei veikimą ir padarė trumpą 
modelio statybos apžvalgą. Pa
demonstruotą modeliuką oro 
skautai padovanojo D. L. K. Vy
tauto dr-vei, norėdami, kad ši 
sėkla prigytų purioje vilnietiš- 
koje dirvoje. Sakalas.

I kar. Juozapavičiaus dr-vė. 
m.4 dr-vė, dalyvaujant jos įstei
gėjui S. Rimkevičiui S. J., gau
siam buvusių dr-vės narių, 
draugininkų bei globėjų ir skau
tų tėvelių bei svečių būriui, at
šventė savo dešimtmetį.

Minėjimas buvo pradėtas jau 
iš ryto. 11 vai. 30 min. dr-vė su 
vėliava, dalyvaujant Vilniaus D. 
L. K. Gedimino dr-vės atsto
vams J. Černiauskui ir B. Čei- 
dai, Vytauto Didž. muziejaus so
dely pagerbė savo šefą, kar. Juo
zapavičių, padėdama prie jo pa
minklo gėlių puokštę su tautiš
ku kaspinu. Trumpą žodį tarė 
dr-kas sklt. M. Marčiukaitis. Po 
pietų (16 vai.) minėjimas buvo 
tęsiamas T. T. Jėzuitų gimnazi
joje. Minėjimas buvo pradėtas

SKAUTŲ TUNTAS 
inžinerininkams ir ryšininkams.

Iškylos programa buvo pa
įvairinama lenktynėmis - rung
tynėmis: kas greičiau perbėgs 
Nemuną pašliūžomis, kas toliau 
nusileis nuo kalno rogutėmis.

Dubravos miške buvo sukur
tas laužas. Prie laužo atliktas 
„vaidinimas“. Vaidintas „veika
las“ „Pašliūžų galandymas“. 
„Vaidino“ 12 brolių pašliūžinin- 
kų. P.

trumpa dr-vės istorija, kurią 
skaitė sklt. L. Lapė. Po istori
jos buvo sveikinimai. Buvusių 
draugininkų vardu sveikino gen. 
št. maj. sktn. J. Navikas. Skau
tų tėvelių vardu sveikino gen. 
št. pulk. Įeit. Motieka. Po to 
kalbėjo sktn. V. Bražėnas. Dar 
gražų sveikinimo žodį tarė, Vil
niaus D. L. K. Gedimino dr-vės 
vardu, J. Černiauskas, kartu 
įteikdamas brangią dovaną — 
gražų albumą. Savo ir Vilniaus 
skautų vardu raštu sveikino 
sktn. S. Jameikis. 10 skautų - 
kandidatų davė skauto įžodį. Be 
to, daug skautų išlaikė į įvai
rius patyrimo laipsnius ir vie
nas dr-vės narys buvo pakeltas 
į skiltininko ir keturi į paskil- 
tininkio laipsnius. Šiuo metu 
dr-vei vadovauja skltn. M. Mar
čiukaitis, jo pavaduotojas skltn. 
V. Kempinskas ir adjutantas 
sklt. L. Lapė. Draugovėje yra 
4 skiltys su 30 skautų. S.

X dr. V. Kudirkos draugovė. 
III.4 įvyko iškilminga dr-vės 
sueiga. Žirgas.

Dr. J. Basanavičiaus dr-vė. 
III.3 įvyko dr-vės sueiga, o po 
jos įvyko ir tunto sueiga. Su
eigoje buvo gražiai paminėtas 
Šv. Kazimieras. Vėliau žodį ta
rė brolis tuntininkas. Per suei
gą brolis tuntininkas įteikė maj. 
Pyragiui oro skautų ženklelį. 
Maj. Pyragius, padėkodamas už 
tai, palinkėjo oro skautams dar 
daugiau dirbti ir augti.

VI. G-dis.

■ III. 15 d. vadeiva vyr. sktn. Kviklys lankėsi Utenos skautų 
tunte.

■ Skautiškoms dainoms parašyti atitinkamų eilėraščių dar 
prisiuntė psktn. I. Fridmanaitė (6) ir K. Vilsonas (2). Visi eilė
raščiai įteikti kompozitoriams.

KAUNO ŽALGIRI*
D. L. E. Kun. J. Radvilos dr-vė.

• Dr-vėje yra 4 skautų skil
tys: Arų, Lapinų, Žirgų ir Brie
džių. Skautų yra 42.

• Netolimoj ateity numatoma 
surengti iškylą į Vilnių. Ta pro
ga manoma aplankyti ir netoli
mas Vilniaus vietoves.^

KAUNO JURŲ
III.30 Aušros berniukų gim

nazijos salėje įvyko K. k. Vai
doto laivo vakaras. Į vakarą at
vyko brolijos vadas pik. J. Ša-

KAUNO APSKRITIES
Jūrės Geležinio Vilko dr-vė 

š. m. ni.31 suruošė vakarą. Pro
gramą sudarė: 2 v. skaut. vaizd. 
„Dėl artimo“ ir skautiškas šiu
pinys. Vakaras pavyko gana ge
rai. Gryno pelno gauta Lt 80,—, 
iš tos sumos 10% nutarta paskir-

BIRŽŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Vaškai. Vaškų karininko Ant. 

Juozapavičiaus dr-vė Velykų 
pirmą dieną surengė vakarą. 
Buvo suvaidinta II veiksmų tra
gedija „Kautynių diena“. Po 
vaidinimo skautės mergaitės pa

KRETINGOS SKAUTŲ
Kretingos Geležinio Vilko 

dr-vė Atvelykio vakare Kul- 
tūrklubo patalpose surengė va
karą su įvairiais skautiškais pa
sirodymais, kaip tai: dainomis,

K. Pargaliauskas.

SKAUTŲ TUNTAS.
• Dr-vėje prasidėjo konkur

sas skilčių numeracijai nusta
tyti. Konkurse pirmauja seniau
sia draugovėj Arų skiltis.

• Jaunai D. L. E. J. Radvilos
dr-vei vadovauja energingas 
dr-kas sk. vyt. vyr. sklt. L. Vai- 
nikonis ir adjutantas psklt. A. 
Gintautas. A.

SKAUTŲ TUNTAS.
rauskas, skyriaus vadas R. Vy
sockis ir daugelis kitų aukštes
niųjų skautų vadų. Vakaras pra
ėjo linksma skautiška nuotaika.
SKAUTŲ TUNTAS.
ti neturtingiems Vilniaus skau
tams.

Numatyta suruošti dar kele
tą vakarų ir iš jų pelno įsigyti 
inventoriaus.

Dr-vėje yra 38 skautai ir 7 
jaun. skaut.; veikia 5 skiltys.

Jūrietis.

šoko keletą tautinių šokių. Į va
karą atsilankė mokyklos moky
tojai ir kitų garbingų svečių. 
Pelnas skiriamas ekskursijai į 
Vilnių.

Vytautas Balzarevičius.
TUNTAS.
deklamacijomis, vaidinimais bei 
šokiais. Vakarą pravedė dr-vės 
adjutantas pskt. K. Pargaliaus- 
kas.

Geležinio Vilko dr-vė arti
miausiomis dienomis rengia 
šachmatų turnyrą Kultūrklubo 
patalpose, o vėliau tarpdraugo- 
vinį turnyrą. Turnyrui vadovaus 
sklt. B. Kabalinskas. Vilkas.

Skautas priimtas į Amerikos 
jūros mokyklą.

K. Pargaliauskas, gyvenąs 
Kretingoje ir einąs Kretingos 
skautų. Geležinio Vilko dr-vės 
adjutanto pareigas, o anksčiau 
buvęs Klaipėdos jūros Budžio 
dr-vės skautas, 1939 m. buvo pa
davęs J. A. V. Prezidentui pra
šymą, kad jį priimtų Amerikos 
jūros mokyklon. J. A. V. Pre
zidentas Roozweltas jo prašymą 
patenkino, priimdamas jį jūros 
mokyklon nemokamai už moks
lą ir išlaikymą.

Linkime jam gero vėjo!
Budys.
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Mirė bv. vyresnis skautininkas

A. MAČIUIKA

I

Š. m. kovo mėn. 25 d. A. Panemunės 
sanatorijoje džiova mirė vienas iš pirmųjų 
Lietuvos skautų organizacijos kūrėjų ir 
darbininkų, buvęs Kauno rajono tunti

ninkas vyresnis skautininkas A. Ma
čiu i k a.

A. Mačiuika gimė 1901 m. Ukmergės 
apskr., Gelvonių valse., Gelvakų kaime.

Tėviškėje baigęs pradžios mokyklą, vidu
rini mokslą tęsė Vytauto Didžiojo gimna
zijoje Vilniuje. Kuriantis mūsų kariuome
nei, velionis vienas pirmųjų apleido mo
kyklos suolą ir stojo į jos eiles savanoriu. 
Dalyvavo kovose su lenkais ir buvo su
žeistas. 1920 m. A. Mačiuika įstojo į Karo 
Mokyklą, kurią baigė tų pat metų spalių 
mėn. 17 d. Tuoj buvo paskirtas į 8 pėst. 
K. K. Vaidoto pulką, kuriame ėjo vyres
nio karininke ir kuopos vado pareigas. 
Vėliau perėjo į karo aviaciją, kurioje iš
tarnavo nuo 1922 m. rugsėjo mėn. 1 d. li
gi 1936 m. sausio mėn. 11 d. Dėl silpnos 
sveikatos išėjo dimisijon aviacijos pulki
ninko leitenanto laipsniu.

Aviacijoje ėjo karo lakūno, eskadrilės 
vado ir aviacijos viršininko padėjėjo pa
reigas. Be to, kaip pasižymėjęs lakūnas, 
buvo siunčiamas į užsienius, Daniją, Es
tiją, Čekoslovakiją, Prancūziją, susipažin
ti su kitų kraštų karo aviacija

Būdamas karo' aviacijoje velionis 1924 
ir 1927 metais turėjo lėktuvo avarijas, ku
rių metu buvo sužeistas. 1929 m. skrisda
mas patruliuoti persišaldė ir susirgo plau
čių tuberkulioze.

Išėjęs dimisijon ėmė studijuoti teisių 
mokslus. Juos baigė, gavo diplomuoto 
teisininko vardą ir paskutiniu metu buvo 
Kauno Apygardos teismo kandidatas.

A. Mačiuika buvo darbo žmogus. Karš
tai mylėdamas savo tėvynę, jis kad ir ne 
per ilgą savo amžių pajėgė atlikti darbų, 
kurie jo vardą įrašė į nepriklausomos Lie
tuvos istorijos lapus.

A. Mačiuikos darbštumo ir tėvynės 
meilės pavyzdys yra šviesus kiekvieno 
Lietuves skauto kelrodis.

Pagerbkime jo kilnią atmintį, pasek
dami jo darbštumą ir nuolatinį veržimąsi 
į pažangą. A. Žagaraitis.

JURBARKO SKAUČIŲ VIETININKIJA.
D. L. K. Birutės dr-vė pasi

dalino į dvi dr-ves: pirmoji D. 
L. K. Birutės dr-vė ir antroji — 
Vaivos dr-vė. Kad ir atsisky
rėm, tačiau mes visos dirbam 
sutartinai. Draugovės sueigas ar 
minėjimus dažnai ruošiam kar
tu. Dr-vės sueigas darom kas 
mėnesį; iškylaujam, o skilties 
sueigos daromos kas savaitė. 
ni.4, Šv. Kazimiero minėjimo 
proga, padarėm iškilmingą suei
gą ir minėjimą kartu su broliais. 
Šia proga į vyresniškumo laips
nius pakeltos šios skautės: Aldo
na Butkutė ir Liuda Merčaitytė 
į psklt. laipsnius, II Vaivos dr- 
vės dr-kė p.skt. D. Giedraitytė 
į sklt. laipsnį ir I D. L. K. Bi-

MAŽEIKIŲ
— Minėjimas. III.3 I Vinge

les dr-vė surengė Šv. Kazimie
ro šventės minėjimą. Atsilankė 
tuntininkas sktn. H. Bucevičius 
ir psktn. Žūžys. Minėjimo metu 
keliolika vingėliečių skautukų - 
kandidatų davė įžodį. Po įžo
džio tarė žodį brolis tuntininkas. 
Apie Šv. Kazimierą kalbėjo 
psktn. Žižys. Buvo skaityta sa
vos kūrybos ir k.

— Šventės proga daug vin
gėliečių skautų įgijo specialybių 
ir išlaikė į aukštesnius patyrimo 
laipsnius. Vingėlietis. 

rutės dr-vės dr-kė sklt. Eug. Žė
kaitė į vyr. sklt. 1. Ta proga 18 
skaučių išlaikė egzaminus į vy
resnius patyrimo laipsnius. Eg
zaminai buvo į visus tris laips
nius. Kandidatės, dabar išlaikiu
sios egzaminus, įžodį duos IV.23. 
Yra suruošti skiltininkių kursai, 
juos skautės stropiai lanko ir iš 
jų tikimasi energingų ir sumanių 
skiltininkių. Per Kalėdas mus 
buvo aplankęs „Kalėdų senelis“ 
ir padovanojęs dovanų, o dabar, 
besiartinant Velykoms, „Velykų 
bobutė“ jau margina margučius, 
kuriais ketina, kaip girdėjom, 
apdovanoti Jurbarko mažuosius.

Girenė.

RAJONAS.
— Pažangumo konkursas. 

Prieš Kalėdas buvo paskelbtas 
individualinio mokslo pažangu
mo konkursas. Jis baigėsi 11.10. 
Dovaną — Skautybę Berniukams 
— laimėjo A. Kaikaris, Lapinų 
skilties skiltininkas. Dr-vė tiki
si, kad bus ir daugiau tokių 
naudingų konkursų.

— Sveikinimai vilniečiams. 
Vasario 16 proga broliai ir se
sės nusiuntė N. Vilnios vaiku
čiams pasveikinimus su dovanė
lėmis.

PADĖKA
Raseinių skautų tunto skautėms ir skautams: D. Roz- 
manaitei, I. Lukšytei, J. Sakauskaitei, L. Neima- 
naitei, S. Kastelnickiui, E. Kasparavičiui, A. Gabrė
nui, O. Onufrijenkai, A. Capliejui ir J. Bakučiui, su
rinkusiems 211 litų 5 et aukų ir Velykų švenčių proga 
sušelpusiems 10 beturčių Raseinių miesto šeimų, nuo
širdžiai dėkoju.

A. Juodka, 
Raseinių miesto burmistras.

— Dr-vės skaitykla ir kny- paskirtas brolis A. Virkietis. 
gynas. Nuo vasario 1 atidaryta Veikia kasdien.
Mažeikių tunto Vingėlos dr-vės Kalnų erelis,
skaitykla ir knygynas. Vedėju

RASEINIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Pirmas Raseinių tunto skau

tų pasirodymas įvyko XIL17, ta
da įvyko pirmoji sueiga. UI.4 
įvyko antra sueiga, kurioje 
skautai minėjo Šv. Kazimierą. 
Ta proga į vyresnio skiltininko 
laipsnį buvo pakelti mokytojai: 
Keturauskas, Tarvydas, Rač
kauskas. Kandidatai davė įžodį. 
Į paskiltininkio ir skiltininko 
laipsnius buvo pakelti keletas 
pasižymėjusių skautų.

Veiklaus tuntininko gimnazi
jos inspektoriaus p. Matulionio 
ir malonaus skautams prijau
čiančio direktoriaus p. Kartano 
dėka, Raseinių skautai gimnazi
joje yra gavę erdvų būklą, ku
riame skautai jau baigia įsi
rengti.

Naują veikimą pradėjo ir ki
tos ligi šiol buvusios apsnūdu
sios skautų dr-vės, viena Kel
mėje, kita Šiluvoje. Dabar Ra
seiniuose yra 3 skautų dr-vės: 
Vytauto — gimnazijos mokinių, 
kurioje daugiausiai yra vyres
nių klasių mokiniai, Algimanto 
— kurioje daugiausiai yra jau
nesniųjų klasių mokiniai ir Kęs
tučio — miesto skautų dr-vė. 
Paskutiniu metu Kęstučio drau
govė parodė didelės veiklos.

Ypač Raseinių skautai yra 
dėkingi mokytojui p. Tarvydui, 
kuris per sueigas nesigaili pa
drąsinančių žodžių įkvėpti skau
tams dar didesnės veiklos.

Psklt. A. Rozmanas.
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Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus.

Gamta budo. Visa žemė, laikyta žie
mes sukaustyta, dabar atsileido. Maža lo
melė virto kūdra, o lankos tyvuliavo kaip 
ežeras. Dirvos, einant pašalui iš žemės, 
buvę patižę, kaip skysta košė. Iš pietų 
pusės praklykavo „kablys“ žąsų. Starta, 
kiek beįmanydama, „kalė žagres“, prie 
inkilo švilpavo špokas. Saulė, kryptelėjusi 
iš pietų, prajukino žemę pavasariu.

— Antanai, eik ir pažiūrėk, gal į Pil
kalnį plūgą įsmeigti jau galima, — para
gino tėvas sūnų.

— Gerai, nueisiu, bet ir kastuvą rei
kės paimti, nes kviečiai pasienyje bus ge
rokai apsemti.

— Iš Antano bus gaspadorius, — su
murmėjo sau tėvas.

— Ir gražūs tie pavasariai! Kad taip 
jie per visą amžių tęstųsi, — galvojo eida
mas Antanas. — Atbunda gamta, viskas 
sužaliuoja...

Dangaus mėlynėj skardeno vieversys.
— Na, kur gi tu būtum? — Atvertęs 

galvą, pridengęs ranka akis, padangėje 
ieškojo giesmininko.

Teliaukšt, nutiško vanduo ir Antanas 
suklupo negiliame, bet sklidiname grio
vyje.

— Ū... ū... ū... koks dar šaltas van
duo, — traukdamas įklimpusias kojas ste
bėjosi. Aukštai, lyg pasityčiodamas iš 
Antano, dar garsiau traukė dainą vyturys.

— Nejaugi tu būtumei taip aukštai, 
kad mano akys neįmatytų? Ė... ė... mat, 
kur jis, — vyturys kaip akmuo skrido 
žemyn.

— O, jau po savaitės, kitos tikrai Pil
kalnį bus galima arti, — nutarė' eidamas 
nuo kalnelio. Pasuko kviečių linkui. Bet 
jie visai neapsemti. Iš rudens kastieji 
grioveliai neužako, vanduo maža srovele 
skubėjo į didįjį griovį. Kastuvą užsime
tęs ant peties, pasuko vieškelio pusėn. — 
Keista, kad tėvas sako, būk jam daug la
biau patinkąs ruduo. Maloniau su kvie
čių vežimu važiuoti daržinėn, negu pa
vasarį su plūgu į lauką. Bet man pava
saris. Su pumpurais ir visa žmonija at
gimsta. Gražesnio aš net rojaus negaliu 
įsivaizduoti. Juk ir mūsų žemelės gy
ventojai pavasarį labiau susikaupia gar
binti Tvėrėją, užmiršta skriaudas, purvi
nus vargus. — Peršoko platoką vieškelio 
griovį, kuriuo verpetuodamas į Kulpę bė- 
go purvinas vanduo. Vieškelio vidurys, 
lyg meksfaltas, blizgėjo, tarytum upės 
juosta, tyvuliavo purvas. Kol pašalas išeis, 
nėra ko laukti pradžiūstant. Griovio pa
kraščiu Antanas pasuko į kaimą. Iš kaimo 
skrido žaidžiančių vaikų garsai. Visur 
vyravo pavasario nuotaika.

PavaSariS

Tik Laumakienės, gerai pažįstamos 
kaime, senutės - elgetos akyse klaidžiojo 
rudens dargana. Nebekentė ji girdi
mų priekaištų, kad per dažnai kaimynus 
lankanti, išmaldos prašanti. Saulutei 
labiau sušvitus, ryžosi kiek toliau nu
eiti. Vieškelio pakraščiu, per purvą, 
drebančia ranka spausdama lazdos ran
keną, kažkur slinko. Negiedojo jai vy
turys, nešvilpavo varnėnas, krūtinė, 
lyg sukiurusios dumplės, gaudė orą.

Priešais vieškeliu, poros ardėnų 
traukiamas, drebino žemę vežimas. Pa
suko senutė iš kelio, sustojo ii’ laukė 
pralekiant. Užpakalyje, grioviu verpe
tuodamas tekėjo purvinas vanduo.

Sutiško iš po arklių kanopų purvo 
lietus, nusigręžė senutė, slystelėjo laz
da ir įsmuko vandenin.

(SfeauEė
Skautės lūpos visad, šypsos. 
Skautės širdis vis linksma. 
Skautės žodžiai visad meilūs, 
Tartum balta lelija.

Skautė visur vikriai sukas, 
Taip, kaip lauko vieversys, 
Ir darbai jai visi einas, 
Tartum didis traukinys.

Z. Ą ž u o 1 a i t ė .

Šaltas, tartum ledas, vanduo palietė 
sudžiūvusį senutės kūną ir sunkėsi per 
drabužius, gyslas iki pat širdies...

— Gel... gel. .. bėkit! .. — veržėsi 
pro pamėlynavusias senutės lūpas, pa
našus į gargaliavimą, pagalbos šauks
mas.

— Ė... ė... ė! Vaikai! Žiūrėkite, 
senė Laumakienė griovį matuoja! — 
šaukė pamatęs pirmasis berniukas. Be
matant apstojo ją būrys kaimo išdy
kėlių. Vieni siūlėsi kartu paplaukyti, 
kiti bandė išaiškinti priežastį, kodėl se
nė maudytis sugalvojo, ir visi vienbal
siai nutarė, kad ji girta.

— Mieliausiai, aniuolėliai... gel. .. 
bėkit... — maldavo senutė.

Antanas, pamatęs vaikų susibūri
mą, girdėdamas keistus linkėjimus, pa
siskubino į, įvykio vietą.

— Vaikai, ką jūs čia veikiate? Ko
dėl jai išlipti nepadedate?

— Pasigėrus! senė maudytis sugal
vojo! — visi choru šaukė.

— Na, senut, kabinkis į mano ran
ką, — pasiūlė pasilenkdamas Antanas. 
Bet senutė nebepajėgė išsitiesti, sugle
bo. Apžergęs griovį, paėmė už pažas
tų, pastatė ant krašto, bet viena pa
eiti jau nebegalėjo. Viena ranka ap
glėbė per pečius, po kita pažastimi pa
sibruko kastuvą, paėmė už antros ran
kos ir būrio vaikų lydimas, palengva 
ėjo namo.

— Ką tu čia, Antanei? Kam tą 
Laumakienę parsivedi? — sutiko kie
me motina.

— Mama, vos neprigėrė griovy se
nutė.

—■ Nei šis, nei tas, ir tau ją čia rei
kėjo atvesti?

— Kurgi dėsis, mamyt. Tur būt, 
gryčion vesti?

— Vesk, kągi, kur pasidės. Atsirado 
geradėjus! — Su pagieža pasakė motina ir 
užlipo ant aukšto nuimti liepžiedžių.

Buvo sekmadienis. Visi išėjo bažny
čion. Namus prižiūrėti pasiliko Antanas. 
Prie durų įneštoje lovoje gulėjo Lauma
kienė ir jau kelintą dieną jautėsi geriau. 
Pabandė atsikelti. Pavyko. Prisvyrino 
prie stalo, kur sėdėjo Antanas ir skaitė 
kažkokią knygą.

— Pasakyk man, Antanėli, kokio šven
tojo paveikslėlis įsmeigtas į tavo švarką?

Antanas nusišypsojo.
— Čia ne šventojo paveikslėlis, bet 

trys lelijos, skauto ženklelis.
— Ak tai skautų. Mat, nebeprimatau. 

Bet vistiek turit kokį šventąjį patronu 
pasirinkę, nes taip kas jus išmokytų mums 
vargšams tiek gero padaryti. Sigytas P.
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Buvo šalta rudens diena. Šiaurės vėjas 
kaukdamas laužė medžių šakas, o mieste
lio dųįkės debesimis skrido pietų krypti
mi. Negailestingas lietus daužės j langus. 
Balų buvo daugybė. Visas miestelis buvo 
kaip išmiręs. Biauri buvo rudens diena!

Tokią tai dieną miestelio šaligatviu bė- 
go vaikas. Laisvas buvo kelias, nes tokią 
dieną joks žmogus be būtino reikalo ne
kiša nosies iš namų. Jis buvo basas. Jo 
suplyšę marškinukai kabojo ant pečių, ati
dengdami rudą, nuo saulės nudegusią, 
krūtinę. Veidas rodė vargo žymių. Vai
kas drebėjo visas nuo šalčio. Jo akys 
rodė nusiminimą. Buvo, matyt, kažko ap
viltas. Jis atrodė kokių vienuolikos metų.

Perbėgo visą miestelį, mesdamas dar 
paskutinį žvilgsnį į kepyklos lang^, kur 
gulėjo sudėti pyragai, riestainiai ir kiti 
skanėstai, ir nuryjo šiltą seilę. Toliau jis 
pasuko miškelio linkui, už kurio buvo iš
mėtytos kelios šiaudinės trobelės. Į vie
ną tokią trobelę, kuri stovėjo arčiausiai 
prie miško, pasuko šis vaikinas.

Troboje buvo jau tamsoka. Bet vis 
dėlto dar buvo galima įžiūrėti raukšlėtu 
veidu moterį, kuri supo rankose mažą vai
kutį. Toliau, prie krosnies, sėdėjo tėvas, 
kokių penkiasdešimt metų, tvirto būdo, 
rūpestingu veidu, su pypke dantyse. Iš 
jo apdaro pažinsi žveją. . .

Vaikinas, įėjęs į trobelę, nusipurtė nuo 
savo suplyšusių drabužėlių vandenį. Pas
kui, priėjęs arčiau prie motinos, tarė:

— Mama, ir šiandien nėra!
— Kaip tai! — pertraukė prasitarančią 

motiną, tėvas.
— Žydas dar norėjo mažiau užskaityti, 

sako, kad būk tai jos buvo senos, dvokė... 
Sakė ateiti rytoj ... — su ašaromis akyse 
tęsė vaikas. . -

— O, Viešpatie! -r- suriko motina. — 
Tas prakeiktas akiplėša, ir tų kelių cen
tų negali už žuvis sumokėti!

— Bet, mamą, jis... čia įvyniojo. — 
Ir ištraukė iš kišenės gabalėlį pyrago.

Tėvas, iškratęs pypkę, prisiartino ar
čiau prie stalo.

Motina perlaužė pyragą pusiau ir, pa
mirkius jo vieną dalį karštame vandeny
je, valgydino vaikiuką. Kitą dalį ji pa
kišo kitam savo sūnui. Bet vaikinas ir 
tą perlaužė, ir vieną gabalėlį įspraudė sa
vo tėvui, o kitą motinai.

Lauke dar vis dūko vėjas ir siuto lie
tus. Miškas ošė graudžiai.

Trobelėje visai jau sutemo. Tėvas už
degė žvakę. Viduje niūru ir baugu. Mo
tina sukalbėjo poterius ir, laukdama ge
resnio rytojaus, atsigulė su savo mažu sū
neliu į lovą. Tuo tarpu tėvas jau žiūri
nėjo' ir taisė savo darbo tinklo plūdes. 
Sūnus padėjo.

— Nejaugi eisite žuvauti! Susimilk, 
Viešpatie!.. — sušuko motina, pasikelda- 
ma nuo lovos.

;— Taip, — tarė beveik vienu balsu abu 
darbininkai.

— Tu juk meldei Visagalio geresnio 
rytojaus, tad važiuosim mudu į jūrą, — 
užbaigė tėvas.

— Bet juk kokia audra, koks vėjas! — 
nerimavo motina. — Ar Zigrpas ir va
žiuos? — dar paklausė.

— Važiuos! Juk dviem geriau ir leng
viau. Tu vienas tinklo neįmesi nei iš
trauksi, o kas dar irkluos? Dviem dar 
šiaip taip.

Motina dar daug norėjo pasakyti, bet 
jai kalbėti neleido ašaros. Todėl vėl atsi
gulė ir kelis kartus pabučiavo šalia gu
linti savo mažąjį sūnelį. Jai buvo baugu. 
Ypač dėl Zigmo: jis juk dar jaunas, ma
žas, be to, ir nestiprus. Bet motina pa
guodė pati save savo maldoje ir, pasiti
kėdama Aukščiausia Apveizda, nusirami
no.

Tuo tarpu tėvas su sūnumi apsirengė, 
užsidėjo žvejiškas kepures, giliai atsisvei
kino, o motina pabučiavo Zigmą. Paga
liau juodu išėjo

— Sudiev! Telaimina jus Viešpats . .. 
— Motina užpūtė žvakę ir atsigulė.

Vėjas dar vis siuto; Tėvas su sūnumi 
perėjo lauką ir atsidūrė nakties tamsoje 
prie jūros Jie mažai kalbėjo. Nukabino 
tinklą, sudėjo į valtį ir išplaukė į puto
jančias bangas.

— Šį kartą mums bus sunkiau ką nors 
geresnio sučiupti!

— Visai taip, kaip pernai pavasarį, 
tėte, — pridūrė sūnus.

Bangos blaškės ir daužės į valties šo
nus. Vanduo liejosi per viršų vidun. Nors 
vėjas stebuklingai tilo. Pastebėjo ir tė
vas:

— Zigmai, man rodos, jog vėjas tilsta. 
Ar nebūsim mes papuolę į patį laiką?

— Būtų gerai, tėte! — Paskui paklau
sė: — Ar antroje vietoje mesim?

— Taip. Ten, kur pernai pavasarį iš
traukėme geriausį laimikį.

— Kad Dievas duotų ir šį kartą, — 
meldė sūnus, — tai būtų mūsų motulei 
džiaugsmo!

Bangos vis šokinėjo ir ritosi per valtį. 
Du žmonės akinančioje tamsumoje, val
tyje pasišviesdami maža lempute, plaukė 
putojančia jūra. Tolumoje mirksėjo uosto 
švyturys.

— Jau esame vietoje, ■— pažiūrėjęs į 
dangų, prabilo tėvas. Jo balsas buvo sto
ras ir girgždėjo.

Abu žvejai jau baigė mesti tinklą.
— Laikykis! Ateina didelė banga! — 

Juodoje tamsumoje jautrus žvejys įspė
jo artėjantį pavojų. Bet, jų laimei, toji 
baisi banga persirito per laivelio priešakį, 
pripildama į jį vandens. Smūgis buvo 
baisus, bet pripratusiems prie tokių pavo
jų, šis atrodė dar pakenčiamas. Tėvas su 
sūnumi pradėjo pilti vandenį. Tik stai
ga tėvas sušuko:

— Atbėga antra banga! Lai .. .
Jis nebaigė. Šioji banga pilną vandens 

valtį visiškai pripildė, o abudu žvejai, ne
galėdami nutūrėti laivelio turėklų, išplau
kė į putojančias bangas. Ilgai dar juodu 
kapstėsi, bet bangos pasirodė pranašes
nės .. .

Motina, lyg nujausdama pavojų, visą 
naktį blaškėsi. Ji neverkė •— jai trūko

odteistni
Ežerai, ir upeliai ir kūdros 
Jaučia saulę po šaltu ledu. 
Tavo akys ryžtingos ir judrios, 
Kažko lauki, kažko neramus. .
Bus žiedai vėl į saulę pakilę, 
O Neris taip vilios, taip vilios ... 
Tai sueisim prie ošiančio šilo, 
Sesės, broliai, laisvos Lietuvos. 
Suskardens vėlei juokas ir dainos,' 
Plaksis žodžiai prie mūro Pilies: 
Mes tvirti, mes ryžtingi ateinam 
Savo džiugesį gilų išliet.
Tai tikėkite, broliai ir sesės, 
Su Jumis mes ateisim žaliuot. 
Laisvės džiaugsmą audringai at

švęsim
Trijų Kryžių kalne, Paneriuos. 
Tavo akys ugningos ir judrios, 
Kažko lauki, kažko neramus. —" 
Ant laukų, ant upelių ir kūdrų 
Kalas saulė pro šaltus ledus.
K. - Rūda, v

1940.III.15.
ADOLFAS DORINĄS. -

ašarų! Ji visą naktį nemiegojo! Jai bau
gu buvo dėl Zigmuko — jis juk dar vai
kas! ...

Audra tilo. Anksti rytą, vos saulei 
pro suplėšytus debesis išleidus pirmus 
spindulius, senas žvejys sėdėjo ant jūros 
kranto ir šukavo mažam berriiukui plau
kus. Berniukas buvo be kepurės, tarytum 
ligonis, kažko žvalgėsi. Tai buvo bangų 
atnešti nakties žvejybos herojai: tėvas su 
savo sūnumi!

Saulei dar aukščiau pakilus, prie jt( 
artinosi žvejų valtis, kurioje yrėsi keh 
vyrai. Tai buvo to pačio kaimelio žve
jai, plaukiantieji su dideliu radiniu į kran
tą. Priplaukę prie pakraščio, jie šaltai, 
bet mandagiai pasisveikino ir ištraukė ant 
kranto rastą jūroj tinklą. Tėvas ir sū
nus jį pažino. Po to žvejai papasakojo, 
kur jį rado ir ištraukė iš valties didelę 
žuvį — šamą, visai tokį, ’ koks pasitaikė 
pagauti Zigmui pereitą pavasarį. ,

— O, Viešpatie! — tai juk mūsų tink
las ir joje tokia žuvis! — sušuko sūnus. 
Ir patys žvejai tuoj atpažino savo kaimy
no tinklą. Jį, pasitenkinę, kad galėjo kuo 
nors patarnauti, atidavė. Atidavė ir di
džiulį šamą. Po to kaimynai išplaukė to
liau žuvauti.

Audros jau nė žymės neliko. Saulutė 
karštai kaitino. Ir mūsų du žvejai, išsi
džiovinę prieš vienintelį šilimos tiekėją 
— s«aulę, ištiesė ant kranto tinklą ir nu
žingsniavo su laimikiu miestelio linkui.

Žuvį gerai pardavė.
— Ot bus motulei! Ot bus! — džiūgavo 

Zigmas. Pagaliau jie prisiartino prie tro-' 
belės ir įėjo į vidų.

Tėvas pabučiavo motiną ir padėjo ant 
stalo du šimtus litų. Sūnus žiūrėjo. Se
kančiam akimirksnyje jis jau buvo moti
nos glėbyje...

Per raukšlėtąjį motinos veidą bėgo 
karštos ašaros. . .
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SUK GALVĄ

Skyrių veda vyr. valt. Vasiliauskas.

UŽDAVINYS NR. 13.
Tox-Sitox iš Marijampolės.

L K B S J S
S A A A E J

A T J P j NiD K T A
A A S A ORJ G Į A
K K EN U U; S AKU

I L U 6 Ė 1 S E SS
1 V A A E I U I RA
S B A G D R T 1 ;E A 

T Š U S N; U
2 L A K P:A

Šachmatų žirgo ėjimu perskaityti vie
ną gražų posakį.

Užd. vert. 4 tašk.

UŽDAVINYS NR. 14.
V. Paliušis iš Varnių.

KUNIGAIKŠTIS 
NNTITSIYS 
=ISVAASTST 

AUVAIKAKS 
= ASVIUKTTI

KTAUGTYVS 
=KYNYYGNYS 

NNTITSIYS

| VYTAUTAS 
I

KIAK

= ASUISA (liekana).

Vietoje raidžių — įstatykite skaičius ir 
atlikite dalybos veiksmą.

P. S. Vienodos raidės — vienodi skai
čiai. (S = Š.)

Užd. vert. 4 tašk.

UŽDAVINYS NR. 15. 
A. Šaulys iš Kauno.

Ką mums rodo laikrodis? Rodyklės 
kryptimi, praleidžiant tam tikrą raidžių 
skaičių, perskaityti vieną aktualų šūkį.

Užd. vert. 2 tašk.

UŽDAVINYS Nr. 16.
G. M. iš Šiaulių.

X = žymaus Lietuvos skauto pavardė.
Z — uždavinys; Y — moters vardas: 

V — susisiekimo priemonė; U — įvardis 
(kilm. lipksn.); T — mėnuo; R — galvos da
lis; P — mergaitės galvos papuošalas; N 
— sangrąžinis veiksmažodis (esam. laik.).

Užd. vert. 2 tašk.

UŽDAVINYS NR. 17.
A. Kardys iš Panevėžio.

T. SIŪLAS, O. LUBIS IR L. TAKAS 
yra neperskiriami draugai. Kas jie?

Užd. vert. 2 tašk.

„SK. AIDO“ 5 NR. UŽDAVINIŲ 
SPRENDIMAI.

UŽDAVINYS NR. 5.

Gulsčiai: 1. Ada, 3. ola, 5. už, 7. es, 8. 
aš, 10. ežys, 13. ad, 14. rot, 15. ir, 16. Oto, 
17. or, 20. ar, 21. Saba, 23. Irka, 25. de, 
26. ša, 28. ro, 29. fa, 30. pana, 32. st., 34. 
Margis, 36. Ūla, 37. ko, 38. Ona, 39. Tailor, 
40. Teo, 42. sa, 43. alt, 45. ar, 46. Aa, 47. 
sa, 48. is.

Stačiai- 1. ašaros, 2. au, 3. os, 4. An
dora, 6. že, 7. es, 9. šarada, 11. žir, 12. yra, 
13. atakos, 18. ba, 19. si, 22. be, 24. Kr, 
26. Šarkis, 27. Angola, 29. Faustas, 31. ai, 
33. trantas, 34. mato, 35. Sora, 41. era, 
44. lai.

UŽDAVINYS NR. 6.

Figūrą reikėjo supiaustyti į 9 tokias 
dalis:

Už 5, 6 ir 7 uždavinių sprendimą gavo 
taškų:

Po 8 taškus: A. Grigutis ir Anūkas.
Po 1 taškus: Vairutis, V. Paliušis, J.

Motiejūnas, Z. Gobikas, K. Mačiulis, VI. 
Salinis, V. Gutauskas, St. Kardys, A. Ži
linskas, V. Žebertavičius, L. Končius.

Po 6 taškus: Mindaugaitis, E. Volko- 
vickas, R. Vaišvilaitė, J. Dilba, Gr. Mur- 
kaitė.

Po 5 taškus: Sakalas, V. Sutkus, A. Ka
raliūnas, V. Grabžys, Z. Rakašius, St. 
Grakauskaitė, A. Kėnikis, Tox-Šitox, Pr. 
Bacevičius, P. Račkauskas, A. Bieliauskas. 
A. Zakarevičius.

Po 4 taškus: A. Šaulys.
Po 1 tašką: A. Lupeikis.
Užskaityta 1, 2, 3 ir 4 uždavinių spren

dimai.
Po 4,5 tašk.: Anūkas, R. Vaišvilaitė, A. 

Žilinskas.

Po 1,5 tašk.: A. Markuzas.
Po 1 tašk.: G. Suodaitis.

Siunčiant savo sugalvotus uždavinius, 
juos reikia braižyti ar piešti švariai ant 
balto popieriaus, nes kitaip jų negalima 
įdėti į Sk. Aidą.

Sesei G. M. Tavo uždavinys geras, tik 
jį perbraižyk, kaip aukščiau nurodyta, ir 
prisiųsk atsakymą.

KHYGU
NAUJOS KNYGOS.

Marija Lastauskienė, LAIMĖS GRIU
VĖSIUOSE. Novelės. 296 psl. Šv. Kazi
miero dr-jos leidinys. Kaina Lt 3,—.

KNYGOS VISIEMS. Knygų žurnalas 
Nr. 1—2. Kaina Lt 1,—. Turinyje: Vinco 
Krėvės klasinis apysakų romanas RAGA
NIUS, laimėjęs Spaudos Fondo 1939 m. 
literatūros premiją. Be to, įdėta literatūros 
kronika ir informacija apie knygas. Dail. 
T. Kulakausko viršelis.

Ši pigių knygų serija „Knygos visiems*’ 
(po 50 et numeris) skiriama mažiau pasi
turintiems, bet mėgstantiems skaityti kai
mo ir miesto žmonėms.

Vincas Krėvė, DAINAVOS ŠALIES 
SENŲ ŽMONIŲ PADAVIMAI. IV-ji laida. 
Klasinis lietuvių literatūros. kūrinys. 
Spaudos Fondo leid., 1910 m. 304 psl. 
Lt 4,—.

D. Čiurlionytė, KIŠKIS PIŠKIS — 
BALTASIS BAJORAS. Velykinė pasaka 
vaikams. Dail. D. Tarabildienės keturių 
spalvų litograf. teksto iliustracijos. Knyga 
Švietimo Ministerijos aprobuota, didelio 
formato. Spaudos Fondo leid., 1940 m. 
Lt 2,50.

Ant. Steponaitis, ATSIMINIMAI. 1914— 
1919 m. lietuvių veikla Šveicarijoje Di
džiojo karo metu. Akc. b-vės „Žaibo * 
leidinys. 260 psl. Lt 3,50.

Br. Liačaitė - Požėrienė, MOTINA. 4 
veiksmų drama. M. Pustopedskio knygy
no leidinys. 40 psl. Lt 1,—.

SPAUDOS APAŠTALAS. Katalikų 
spaudos informacinis laikraštis, leidžia
mas II metus. Leidžia ir spausdina: Ma
rijonų spaudos administracija, Marijam
polėje.

Skaute, 
skaityk lietuviškas knygas ■

Redaktoriaus kampelis
• „Žiurkei“. Eilėraščių nedėsime. Laik
raščiui rašant, rankraštį rašyti vienoje lapo 
pusėje; be to, reikia parašyti savo pavar-
dę ir adresą.
• Sklt. K. Juknevičiui. Rašinį apie Pas- 
teurą esame gavę. Už korespondencijas

Po 2,5 tašk.: A. Šaulys.(Z—Y) + (V—U) 4- (T—R) + (P—N)=X. dėkui.

VTT .NIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės a. 4a. Tel. 2 07 26.
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