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Balandžio mėn. 25 d. 8 (248) Nr.

< H< I<LISRS ŽINRCS
IŠ TARYBOS PIRMININKO ĮSAKYMŲ.

■ 1940.IV.7 Nr. 7 — § 1: Tarybos Pirmijai IV. 4. nutarus, 
Vilniaus skaučių tuntas laikomas įsteigtas.

§ 2: Vilniaus skaučių tunto tuntininke patvirtinta sktn. Liu
da Ikamienė.

x ■ 1940.IV.9. Nr. 8 — § 1: Vilkaviškio rajono vadas sktn. pik. 
Itn. V. Matulionis, išsikėlęs gyventi į Ukmergę, iš eitųjų parei
gų atleistas nuo š. m. III. 26 d. Už eitas pareigas pareikšta nuo
širdi padėka.

§ 2: Vilkaviškio rajono vado pareigas pavesta laikinai eiti 
tuntininkui gimnazijos direktoriui sktn. St. Paliuliui.

IŠ SESERIJOS VADĖS ĮSAKYMŲ.
* 1940.IV.6. Nr. 3 — Vilniaus skaučių tunto įsteigimo proga, 

vilnietės Eugenija Karužaitė ir Elena Žižmaraitė apdovanotos 
ordinu UŽ NUOPELNUS.

* 1940.IV.19. Nr. 4 — § 1: Laikraščio „Vadovės“ redaktore 
paskirta psktn. Petronėlė Lastienė.

§ 2: Laikraščio „Vadovės“ administratorė vyr. skautė Elena 
Ubeikienė, jai pačiai prašant, iš tų pareigų atleista ir už stropų 
jų atlikimą skautiškai padėkota.

§ 3: Laikraščio „Vadovės“ administratore paskirta psktn. 
Sofija Kilienė. s

§ 4: Laikraščio „Vadovės“ iždininke paskirta vyr. skautė 
E. Ubeikienė.

* 1940.IV.19. Nr. 5 — § 1: Vyr. seserijos vadijos skaučių sky
riaus bendradarbė vyr. sklt. Liucija Jurgutytė, kaip iš Kauno 
išvykusi, iš pareigų atleista. Už eitas pareigas skautiškai pa
dėkota.

§ 2: Vyr. seserijos vadijos skaučių skyriaus bendradarbe 
paskirta psktn. Veronika Grėbliūnienė.

§ 3: Vyr. seserijos vadijos vandens skaučių skyriaus ben
dradarbėmis paskirtos sklt. Janina Milžinaitė ir Liudmila Ste- 
panovaitė.

LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO ĮSAKYMAS NR. 14. 
Kaunas, 1940 m. balandžio mėn. 23 d.

§ I-
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 ir 89 str. str. 

ir Šiaulių skautų tunto tuntininko tarpininkavimu, Vyr. Brolijos 
Vadijai pasiūlius, už didelius nuopelnus Skautų Brolijai, Šiaulių 
skautų tunto II-osios Dariaus - Girėno draugovės vėliavą apdo- 
vanoju ordinu UŽ NUOPELNUS.

§ 2.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 ir 89 str. str., 

Vyr. Brolijos Vadijai pasiūlius, Šv. Jurgio šventės proga, žemiau 
išvardintus asmenis apdovanoju ordinu UŽ NUOPELNUS:
1. Kauno Aušros skautų tunto skiltininką Vytautą Katelę,
2. Kauno Apskrities skautų tunto tuntininką vyresnįjį skilti

ninką Aleksą Vaškevičių,
3. Marijampolės skautų tunto vyresnįjį skiltininką Vytautą 

Kerbelį,
4. Marijampolės skautų tunto draugininką Kazį Macinkevičių,
5. Radviliškio skautų vietininkijos skiltininką Martyną - Andrių 

Ciemienį,
6. Radviliškio skautų vietininkijos vyr. skautą kandidatą Kazį 

Gudą,
7. Šiaulių skautų tunto paskautininkį Vincą Jūrą,

8. Tauragės skautų tunto vyresnįjį skiltininką Joną Kalpoką,
9. Zarasų skautų tunto vyr. valtininką Vytautą Vaitkų.

Vyr. sktn. pulk. J. Sarauskas,
Brolijos Vadas.

Vyr. sktn. V. Kviklys,
Vadeiva.

IŠ BROLIJOS VADO ĮSAKYMŲ.
* 1940.IV.il. Nr. 12 — Šiaulių skautų tunto tuntininko padė

jėjas skautas vytis Antanas Ankudavičius, jam prašant, iš eitų 
pareigų atleistas ir už eitas pareigas pareikšta skautiška padėka.

* 1940.IV.17. Nr. 13 — Vyr. brolijos vadijos jūrų skautų sky
riaus bendradarbiais patvirtinti:

1) skyriaus mokslo ir propagandos dalies vadėju — psktn. 
Vladas Švedas,

2) skyriaus instruktorių dalies vedėju psktn. • Kęstutis 
Aglinskas.

DIDELE BAIDARIŲ KELIONE
Per Sekmines stud, skautų korp! Vytis ruošia tradicinę 

masinę baidarių kelionę iš Vilniaus į Kauną, kuriai vadovaus 
prof. S. Kolupaila. Kelionė truks 3 dienas; bus nuplaukta 165 km 
kelio Nerimi. Kelionėje galės dalyvauti visi norintieji ir tu
rintieji savo baidares.

Techniškąjį kelionės rengimo darbą atlieka korporacijos 
jūrų sk. laivas.

Kelionės programa projektuojama tokia: iš Kauno į Vilnių 
išvažiuojama V-ll, t. y., šeštadienį prieš Sekmines, ten vakare 
surengtam baidarininkų pasilinksminimą. Sekminių I d. anksti 
rytą dalyvaujam pamaldose, po pamaldų defiliuojam per mies
tą ir apie 10 vai. išplaukiam. Pirmą naktį nakvojam Paneriuose, 
antrą Jonavoje. Čia tie, kurie V.14 d. turi būti tarnyboje, arba 
šiaip turi baigti kelionę, palieka baidares, o patys traukiniu va
žiuoja į Kauną. Jų baidarės bus parvežtos arba parplukdytos 
vėliau. Visi likusieji tęsia kelionę toliau ir V.14 po pietų at
plaukiant į Kauną.

Greitu laiku kelionės rengėjai išsiuntinės smulkesnes 
instrukcijas, kuriose nurodys tikslią išlaidų sumą ir plaukimo 
datą. Kiekviena baidarė gaus kelionės vėliavėlę.

Kelionės reikalais kreiptis į korp!“jūrų skautus, Vyr. Va
di jo j e.

Be abejo, kelionė, kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet, 
turės didelį pasisekimą.

VILKAVIŠKIO SKAUTŲ-CIŲ ŠVENTE.
Vilkaviškio skautai įsikūrė 1920 m. vasario mėn. Šiais me

tais balandžio 28 d. skautų-čių tuntai švenčia 20 metų sukaktį.
Programoje: 9 vai. iškilmingos pamaldos mokinių bažny

tėlėje, 11 vai. Vilkaviškio skautų įkūrėjo a. a. Lietuvninko kapo 
pagerbimas, 13 vai. iškilmingas posėdis „Giedros“ salėje, 17 vai. 
skautiška arbatėlė su svečiais. Be to, šventės proga, bus jubi
liejinė skautų parodėlė.

Į šią šventę Vilkaviškio skautai-tės kviečia ir laukia at
vykstant Vyriausios Vadijos atstovų, buvusių abiejų tuntų va
dovų, pareigūnų, draugininkų, skautų-čių ir etc.

VILKAVIŠKIO SKAUTŲ-ClŲ
TUNTŲ VADOVYBĖ.
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1940.IV.il


Lietuvos Skautų Sqjungos Šefo Aktai
Nr. 6.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 
ir 89 str. str. ir Tarybos Pirmininko tarpininkavimu, 
už didelius nuopelnus Lietuvos skautijai amžinoje 
Lietuvos Sostinėje, Vilniaus skaučių tunto įsteigi
mo proga, Vilniaus skaučių rėmėjas apdovanoju 
Svastikos ordinu:
1. Zuzaną STAŠIENĘ,
2. Mariją HORODNlClENĘ - KARUŽAITĘ,
3. Stasę NIEDVIECKAITĘ - MAZALIAUSKIENĘ. 
Kaunas, 1940 metų balandžio mėn. 7 d.

A. SMETONA, 
Respublikos Prezidentas 

Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.
dr. J. ALEKNA, 

Tarybos Pirmininkas. Piešė R. Baden - Powellis.

Nr. 7.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10, 

79, 80, 82 ir 83 str. str., Garbės Gynėjų sueigos pa
tvirtintu Brolijos Vadi jos nutarimu ir Brolijos Vado 
pristatymu, Šv. Jurgio šventės proga, žemiau išvar
dintus skautų vadus pakeliu į p a s k a u t i n i n k i o 
laipsnį:
1. Kauno Pilies skautų tunto vyresnįjį skiltininką 

Tadą ADOMONĮ,
— 2. Kauno Pilies skautų tunto vyresnįjį skilti

ninką Juozą ALKSNĮ,
3. Marijampolės skautų tunto vyresnįjį skiltininką 

Vincą ŽEBERTAVlClŲ,
4. Seinų skautų tunto vyresnįjį skiltininką Juozą 

KUKTĄ,
5. Šiaulių skautų tunto vyresnįjį skiltininką Stasį 

STANKEVIČIŲ,
6. Tauragės skautų tunto draugininką Juozą PA- 

ŽERECKĄ,
7. V. D. U. studentų skautų korporacijos ,,Vytis" 

vyresnįjį valtininką Šventaslavą VASILIAUSKĄ,
8. V. D. U. studentų skautų korporacijos ,,Vytis" 

vyresnįjį skiltininką Arnoldą GRUŠNĮ,
9. Zarasų sk. tunto tuntininką Mykolą BELŽAKĄ. 
Kaunas, 1940 metų balandžio mėn. 23 d.

A. SMETONA, 
Respublikos Prezidentas 

Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.
Vyr. sktn. pik. J. BARAUSKAS, 

Brolijos Vadas.

Nr. 8.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 

ir 89 str. str. ir Brolijos Vado tarpininkavimu, už 
nuopelnus Lietuvos skautų organizacijai, Šv. Jurgio 
šventės proga, Lelijos ordinu apdovanoju:

1. Kauno Šančių skautų tunto tuntininką paskauti- 
ninkį Joną EIDUKĄ,

2. Panevėžio skautų tunto vadi jos narį skautininką 
Povilą DAUKĄ.

Kaunas, 1940 metų balandžio mėn. 23 d.
A. SMETONA, 

Respublikos Prezidentas 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

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

Nr. 9.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 

ir 89 str. str. ir Brolijos Vado tarpininkavimu, Šv. 
Jurgio šventės proga, žemiau išvardintus asmenis 
už didelius nuopelnus Lietuvos skautijai apdovano
ju Svastikos ordinu:
1. Brazilijos lietuvių skautų rėmėją Lietuvos konsu

lą Sao Paulo Aleksandrą POLIŠAITĮ,
2. Lietuvių skautų rėmėją Čikagoje Lietuvos kon

sulą Petrą DAUŽVARDĮ,
3. Radvilišk'io skautų vietininkijos vietininką pul

kininką leitenantą Jokūbą BAUBLIAUSKĄ,
4. Panevėžio skautų rėmėja pulkininką Alfonsą 

ŠKLĖRIŲ,
5. Panevėžio skautų rėmėją majorą Vytautą - Serge

jų MIKALAUSKĄ,
6. Utenos* skautų rėmėją Molėtų progimnazijos di

rektorių Alfonsą TAŠKU N Ą.
Kaunas, 1940 metų balandžio mėn. 23 d.

A. SMETONA, 
Respublikos Prezidentas

Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.
dr. J. ALEKNA,

Tarybos Pirmininkas.

Lietuvos ir užsieniuose gyvenančius lietuvius skautus, skautes ir jų bičiulius — rėmė
jus nuoširdžiai sveikinu skautų Patrono Šv. Jurgio šventės proga ir linkiu kilniomis šir
dimis nenuilstamai dirbti mūsų brangios tėvynės Lietuvos gerovei.

X.

Vyr. sktn. gyd. J. Alekna
Šefo Pavaduotojas

LSS Tarybos Pirmininkas.

. • 151 •
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TĖVUS Stepas Zobarskas. * * *
(Fragmentas)

Motina viską suprato iš nedrąsios eise
nos. Kaip vilkas, įslinko jis pro sodybos 
vartus ir nusiėmė nuo galvos kepurę. Iš
bėgusi pasitikti, ilgai žiūrėjo jam į akis, 
bet kai pamatė ašaras, nutvėrė už rankos 
ir traukė į vidų.

— Eikim, vaikeli, pasilsėsi. Tiek kelio 
pėsčias...

O patylėjusi dar pridūrė:
— Neimk taip giliai į širdį, vis kaip 

nors išsiversim. Kiti vargingiau gyvena 
ir tai...

Bet Valentinas atsisėdo po čia pat 
augančia vyšnia, kurios didelės šakos ap
gaubė galvą. Motina sustojo priešais ir 
glostė jo kaktą. Matė, kaip jos veidas mai
nosi, bet jis niekuomet nebūtų patikėjęs, 
kad motina galėtų būti tokia santūri. Ji 
ramino sūnelį tylėdama, ir šitoji tyla vei
kė širdį kaip koks balzamas.

— O vis dėlto eikim, — tarė pagaliau,
— užvalgysi, išalkai juk.

Ir jis žengė paskui ją nesipriešindamas.
Ji prinešė ant stalo pačių gardžiausių 

valgių ir vis ragino sūnų, šalia prisėsda
ma, kad gerai pasistiprintų. Jautė senoji, 
ko jam reikia. O Valentinas, kaip girios 
paukštis, dairėsi po pirkią, pro langus, ir 
visa šitoji pilkuma dabar jam atrodė to
kia nuostabiai artima, tokia miela! O juk 
buvo laikai, kada jis bėgo nuo jos, ver
žėsi kaip belaisvis iš kalėjimo. Jį viliojo 
balta duona, dar baltesnės rankos, gražūs 
rūbai...

— Elena su Povilu išvažiavo malūnan,
— pradėjo kalbą motina, norėdama kitur 
nukreipti sūnaus mintis. — O tėvas čia 
pat, ganyklose. Žinai, dabar mes turim tris 
teliukus ir kumeliuką. Matytum, kokie jie 
linksmi!

Ir ji pradėjo pasakoti, kokia derlinga 
buvus šitoji vasara, kokios našios pievos, 
kokios vaisingos dirvos. Jis neturįs nusi
minti, duonos visiems pakaksią. Žinoma, 
gerai būtų buvę, jeigu būtų baigęs moks
lus, bet jeigu taip išėjo... Ak, ne du amžių 
žmogus gyveni. Pragyveno jie, tėvai, prą- 
gyvensit ir jūs, vaikai. Kad tik Dievas 
sveikatos nepagailėtų.

Besišnekant sugrąžo tėvas. Pamatęs 
Valentiną, iš karto stabtelėjo, paskui ištie
sė ranką ir dideliais žingsniais artinos prie 
stalo.

— A, ir sveikas čia! Sugrįžai. Kaip su 
egzaminais? — ir įsmeigė žvilgsnį į sū
naus akis.

Sūnus nuleido blakstienas, iškaito. Ne
laukė tokio greito klausimo.

— Vadinasi...
Ir jo bakas pradėjo drebėti. Valenti

nas laukė, kol prasiverš, kaip krioklys, ir 
paleis ištisą srovę keiksmų, bet motinos 
akys jį sulaikė. Ji dabar buvo tokia nelai
minga, tiek daug sopulio sutelkusi akyse 
ir lūpose, kad tėvas tikrai nebenorėjo ši
tos sklidinos taurės bepildyti. Buvo ma
tyti tik, kaip jo ranka mosterėjo, o žandai 
pradėjo drebėti. Pamatęs, kad sūnus pa
dėjo šaukštą, jis atsigrįžo ir riktelėjo:

— Valgyk!
Bet pats susigėdo savo balso: toks at

rodė rūstus ir griežtas.
— Valgyk ir eik ilsėtis, tiek kelio pės

čiam... — pridūrė jau daug nuolaidžiau ir 
švelniau. Paskui išsitraukė iš kišenės pyp
kę, prisikimšo tabako ir niurzgėdamas, iš
ėjo kieman. Motina valandėlę tylėjo. Kai 
tėvas jau buvo nuėjęs prie malkų ir kaž
ko ieškojo skiedryne, ji priėjo prie sūnaus 
ir, glostydama kaktą, tarė:

— Nepyk ant jo. Žinai gi, užsidegė, 

supyko, o kai perdegė širdis, tai vėl bus 
geriausias žmogus. Tėvas nenuskriaudė 
vaiko ir nenuskriaus.

Praėjo dvi savaitės, ir Valentinas ap
siprato su viskuo. Pamatė, kad dar gali
ma gyventi. Stebėjosi, kad visi, neišsky
rus nė brolio, visi jį sutiko su užuojauta. 
Puikiai jautė Valentinas, kaip jiems šir
dys apkarto, bet jie nenorėjo savo brolio 
dar daugiau skausti. Jie jau suprato iš 
išblyškimo, kad jis ir taip daug iškentėjęs. 
Sesuo net dar lipšnesnė pasidarė. O mo
tina? Tokio angelo niekur kitur pasaulyje 
nerasi. Patį pirmąjį rytą pabudęs, Va
lentinas pajuto motinos ranką. Pirštų ga
lais ji buvo įslinkusi seklyčion ir berželio 
šaka vaikė nuo sūnaus veido įkyrias 
muses.

— Miegok, miegok, — kalbėjo ji, pa
stebėjusi pramerktas sūnaus akis. Dar tik 
patekėjo saulė. Miegzk, nežiūrėk mūsų: 
senam ir miegas nebe brolis, o jums, jau
niems, reikia gerai pasilsėti.

Ir ji vėl mosavo lapuota šaka paliai 
veidą, tyliu balsu sugrąžindama Valentiną 
sapnų sapnuoti.

Atsikėlęs, jis jau nebesivilko juodais 
rūbais. Kitų, tiesa, ir neturėjo. Bet pa
siėmė sunešiotą brolio švarke, drobines 
kelnes ir dar be pusryčio išėjo į laukus.

Tėvas su broliu jau arė pūdymą. Bro
lis pirma, tėvas įkandin jo keliavo paskui 
plūgus, o blizgančios velėnos virto į šalį 
skildamas ir švytėdamas. Saulė tik ką 
buvo pakilusi iš užu girios, oras vėsus. 
Arkliai nešėsi taip smarkiai, kad artojai 
vos bespėjo paskui plūgus.

Valentinas priėjo tiesiai prie tėvo, link
terėjo broliui ir tarė:

— Jau seniai ari, tėvai. Prisėsk ant ve
lėnos, aš už tave paarėsiu.

Tėvas sustabdė arklį ir nusišypsojo. Iš 
karto blyksterėjo panieka akyse, bet greit 
susivaldė, paskui lūpas nušvietė linksmas 
juokas.

— Na gi pamėgink. Įdomu, kaip sep
tynių klasių vyras aria. Mokytam gal ir 
velėna geriau virsta.

Valentinas sukando dantis, nutvėrė 
plūgo rankenas ir suragino arklį. Arti 
buvo išmokęs dar mažas. Varė labai tie
sias vagas, bet stipresnis gruntas, povele- 
ninis akmuo dažnai išmesdavo plūgą, ir 
jis iššokdavo kartu iš vagos. Gal buvo 
nusilpęs, nebeturėjo jėgos, o gal atpratęs. 
Brolis stovėjo atsigrįžęs į jį ir balsu juo
kėsi. Bet jo juokas nebuvo piktas. Jis 
juokėsi iš širdies, stipriai atsilošdamas, 
plodamas rankom per kelius. Tėvas sė
dėjo pakrašty dirvos ir iš lėto kimšo pyp
kę. Vos vos galėjai pastebėti mažytę, 
kreivą šypseną, kuri skverbėsi iš po tan
kių ūsų.

Valentinas arė ilgai, ligi pačių vėliau
sių pusryčių. Ir kai reikėjo iškinkyti arklį, 
jo nugara pasidarė kaip linamarka.

— Sunkiai, bet galėsi užsidirbti duoną. 
Valentinas suprato, ką jis norėjo pa

sakyti; jeigu būtų išėję kitaip, būtum 
lengviau galėjęs užsidirbti duoną. Dabar 
ką gi... „eik, Adomai, iš rojaus, pažink 
prccę artojaus“.

Kai paskui sugrįžo namo ir išėjo gulti 
pogulio, atėjusi sesuo pažiūrėjo į brolio 
delnus. Matė Valentinas, kaip jai gaila 
buvo jo baltų rankų, kuriose jau spėjo 
pritrinti pūslių. Geroji mergaitė, juk jos 
rankos ne taip supleišėjusios nuo darbo. 
Bet ji nenori, kad jame išnyktų visi „po
niškumo“ ženklai. Jai kažkaip atrodė 

gražu, ir ji tuo didžiavosi, kad dabar na
muose yra „mokytas brolis“.

Vakaras. Valentinas sėdi su tėvu sodo 
paunksmėje, atsišlieję obelų ir tyli. Nors 
dienos eina rudeniop ir laukai pilni vo
ratinklių, bet oras labai dar giedras ir 
šiltas. Tėvas leidžia dūmą po dūmo, pri
merkęs akis, o Valentinas sėdi rankas su
nėręs už galvos ir svajoja. Svajoja apie 
save, apie savo tėvą, apie visą sodybą. 
Žiūri į tėvą ir stebisi: kitas tikrai nepa
tikėtų, kad toks liesutis, toks menkas 
žmogelis, sunykęs, kaip žiemkentis javas, 
būtų galėjęs taip aukštai iškelti savo so
dybą. Valentinas pats mato, kaip jų na
mai patys gražiausi apylinkėje, ir jį pra
deda apimti pasididžiavimo jausmas. Čia 
pat ežeras. Kai pūsteri vėjelis, net ir čia, 
sode, jis jaučia, kaip pagaugais nueina 
vėsumas. Visą sodybą laiko apglėbusi ža
lia medinė tvora, aukšti vartai; prie vartų 
medinis kryžius, o kiek toliau — aukštai 
iškilusi svirtis. Juk visa tai jo vieno ran
komis sukurta. Jo ir jų motinos.

— Tikrai tokių žmonių maža, kaip tu. 
tėve, — tarė jam Valentinas, vis tebelai
kydamas sunertas rankas už galvos.

— Ką čia, yra daug tokių, — atsakė 
tėvas, nė akių nepakeldamas į sūnų. Jis, 
matyt, taip pat svajojo žiūrėdamas į mė
lynus dūmų vingius.

— Ot, mano tėvas kai buvo, amžiną 
atilsį... Iš keturių hektarų pradėjo... Die
nom naktim nenuleido' rankų, vis plėtė 
ribas, pripirkiojo žemės...

Jis valandėlę patylėjo, paskui atsi
grįžo į sūnų, išsiėmė pypkę ir vėl kalbėjo, 
bet dabar jau griežčiau:

. — Atsimenu anuos senus namus, iš ku
rių dabar klojimas pastatytas. Langai bu
vo mažyčiai, viso rūmelio tik kaminas 
tesimatė iš tarp vyšnių. Bet kokį sodą 
užveisė! Jau tada nujautė senasis, kad 
sūnui tokio gyvenimo bus per maža. Ži
nojo, kad reikės augti, plėstis, užtat už
sodino ne sulig rūmais didumo. „Dabar 
sodą, — kalbėjo jis, — o paskui, kai pa
augs sūnus — rūmus padidinsim“.

Ir jis augo, pats Valentinas matė, kaip 
augo ir šakojosi jų, Dagilių, giminė, kaip 
vyšnia derlingoj žemėj. Iš menko tro
belninko išaugo tvirtas ūkininkas, išaugo 
savo darbais, savo protu, savo užsimoji
mais ir ištesėjimu. Ir ne bet kam jį dabar 
išversti! Jis prigijo prie šitos žemės ir 
visą gyvenimą nuo jos neatsitraukia. Ke
lių kartų genties dvasia sujungė jį su ne
derlingais laukais ir viksvėtom pievom. 
Ką sakau, nederlingais! Gal kada buvo 
nederlingi šitie laukai, bet dabar čia vi
sur, kur tik nebartum grūdo, auga javai 
kaip mūrai. Kadaise čia būta akmenų, 
šaknų ir velėnų, bet dabar kai eini basas, 
grimsta kojos dirvon, tarytum čia būtų 
ne žemė, o duonas minkymas.

— Prisimenu visuomet tėvo žodžius, 
tada jau buvo visai prie mirties patalo. 
Pasišaukė mane, septyniolikos metų vai
kigalį, uždėjo ant kaktos ranką — ale jau 
šalta buvo, stingo — ir sakė: „Nieko tau 
nepalieku, vaike, nei aukso nei sidabro. 
Tu — visas mano turtas. Bet žemė, kurią 
išsaugojau kaip savo akį, ji niekuomet 
nepraras savo vertės. Tegu nedingsta ji 
tavo rankose, bet eina toliau, dar labiau 
išpurenta ir dar derlingesnė, kaip mūsų 
visos giminės švenčiausias palikimas“. At
sidusau ir pasakiau jam: „neapvilsiu, tė
vai“ ir pradėjau muštis krūtinėn. Už va- 

(Pabaiga 165 psl.).
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Rašo vyr. sktn. J. Šarauskas.

.........................................................................................imu KAIP ATRODO MUSŲ PAJŪRIS ŽIEMĄ
Baltija, Palanga, Šventoji... giliai įstri

gę į kiekvieno skauto protą ir širdį. Šias 
vietas vasarą aplankyti — jų svajonė. O 
kiek apie šį pajūrį prisvajoja mūsų jūrų 
skautai! Jų daugumas jau nuo ankstyvo 
rudens planuoja, kaip ateinančią vasarą 
nukilti į pajūri, paplaukioti ir paburiuoti 
Baltijos bangose, pastovyklauti, pasi
maudyti.

Jūros grožis paslaptinga, neapsakoma 
jėga visus ją mylinčius traukia į save, o 
ypač jaunimą. Jau keliolika metų, kai 
kiekvieną vasarą atskiri jūrų skautai, jų 
vienetai, ar net ištisos ekskursijos trau
kia į pajūrį. Vieni geležinkeliais pasiekę 
Klaipėdos uostą, pasukdavo į Juodkrantę, 
Pervelką, Preilą, Nidą, kiti gi ežerais, upe
liais, upėmis ar kitokiu būdu su savo 
buriniais ar irkliniais laiveliais pasiekę 
Lietuvos upių tėvą Nemuną, jo vandeni
mis leisdavosi žemyn. Pro Rambyną, 
Rusnę pasiekdavo Nidą, o iš ten — Juod
krantę, Klaipėdą, o kai kurie net Palangą 
ir Šventąją.

Susiaurėjus mūsų pajūriui, jaunuome
nės, ypač jūrų skautų, prisirišimas prie 
jūros ir jos meilė ne sumažėjo, o prie
šingai, net padidėjo. Todėl praeitais me
tais daug atskirų skautų ir jų ekskursijų 
aplankė pajūrį ir jame pagyveno. Vieni 
atostogas leido stovyklaudami Palangoje, 
kiti gi, daugiausia jūrų skautai, stovykla
vo Šventojoje. Joje buvo surengti buriuo
tojų kursai, išleistos dvi laidos, o jų už- 
baigtuvėms buvo suruoštos kelionės į 
Švediją ir į Latviją.

Iš pajūrio gyvenimo ir nuotykingų ke
lionių skautai turi įdomiausių ir įspūdin
giausių prisiminimų.

Dabar, išgyvenant Vilniaus atgavimo 
džiaugsmą ir kuriant naujus užsimojimus, 
mūsų dėmesys nuo pajūrio yra kiek nu
slydęs kita kryptimi. Be to, daugumas 
mūsų skautų pažįsta pajūrį vasarišką, nes 
žiemos metu Palangoj ir Šventojoj retai 
kam yra tekę būti.

Žiemos metu, ypač šią žiemą, kol dar 
neturime geležinkelio Darbėnai — Šven
toji, Šventoji pasiekti sunkoka,

Važiuoti traukiniu per Kretingą, o 
paskiau arkliais per Palangą į Šventąją 
Susidaro apie 27 km sunkokai pasiekiamo 

Pavasaris jaučiamas jau ir Karo Muziejaus sodnelyje.

kelio. Keliavusieji pasakojo, kad dubu- 
riuotais (dėl gilaus sniego) keliais arkliais 
nuo geležinkelio stoties tekę vykti į Šven
tąją 6 — 7 vai. O siaurasis geležinkelis 
Darbėnai — Šventoji užpustomas sniego 
ir traukinėliai visai nevažinėja.

Savo erdve į savo pajūrį.
O pajūrį ir Šventąją pamatyti norisi 

ne tik vasarą, bet ir kitu metų laiku.
Pasitaiko proga. Šiaulių aviacijos gru

pės vadas numatė lakūnams perskridimo 
su nutūpimu Šventojoj uždavinį. Turi 
skristi 3 lėktuvai. Žvalgų vietoje grupės 
vadas sutinka paimti karo korespondentą, 
karo foto kino filmuctoją ir mane.

Sutarta, vykdoma.
III.19. 0910 vai.*) visi trys iš Kaimo 

atvykome į Šiaulių aerodromą. Saulėtas 
šaltas rytas —12 . Aerodrome gyvenimas 
bėga savo tėkme. Vyksta žiemos skrai
dymai, lėktuvai vieni kyla, kiti tūpia, ka
rių aviatorių dalis triūsia prie lėktuvų 
ties angarais, kiti angaruose prie aparatų.

Nuvykstame į aviacijos štabą. Kabi
netai žemėlapiais su visokiais atžymėji- 
mais nusagstyti, ten meteorologijos stotis, 
radijo siųstuvai ir imtuvai, savo centrinė 
ir kiti reikalingi įrengimai. Vadas ma
loniai mus su viskuo supažindina, pa
aiškina. Skridimas paskirtas 1100 vai. 
Laikas greitai prabėga. Mes rengiamės, 
velkamės kombinzonus, aūnamės kailinius 
batus, dedamės šiltus pošalmius, akinius, 
vilnonėmis skepetomis apsirišame kaklus, 
ant paprastų vilnonių savų pirštinių dar 
užsimaunam lakūniškas kailines pirštines 
— tarsi rengiamės į Šiaurės ašigalį. Vadas 
pataria sandariai apsivilkti ir apsirišti, nes 
skrendant neuždengtu karo lėktuvu būna 
didelis vėjas, o be to, ore ir šalčiau, negu 
ant žemės visais 5°—6° kas 1000 metrų.

1100 vai. jau lėktuvuose. Smarkiai 
dūzgia Anbo IV motorai, nešiodami iš po 
lėktuvo atitrupėjusius sušalusio sniego 
gabalėlius. Garsų aidas, atsimušdamas į 
angarus, sklinda į aerodromą ir už jo 
ribų.

*) Kariuomenėje yra priimta laiką žy
mėti keturiais ženklais: pirmas skaitmuo 
reiškia valandų dešimtis, antras valandų 
vienetus, trecias — minučių dešimtis ir 
ketvirtas — minučių vienetus.

1105 vai. visi trys lėktuvai pakyla nuo 
žemės ir pasukę kairėn, rikiuotėje skren
da per Šiaulių miestą. Aš skrendu su va
du priekiniame lėktuve, kairėje kino fil— 
mininkas, kad būtų paranku — pasauliui 
fotografuoti, dešinėje karo korespon
dentas.

Virš Šiąulių. Kad ir didesni pastatai, 
bet jų skardiniai stogai daugely vietų su
silieja su apledėjusiu sniegu gatvėse ir iš 
pirmo žvilgsnio nelabai išskiriami. Tik 
įsižiūrėjus jų šešėlius, spalvotas namų sie
nas, o ypač į spalvotus stogus, aiškiai iš
siryškina miesto planas su visomis gatvių, 
aikščių ir neužstatytų plotų konfigūraci
jomis ir smulkmenomis.

Pasukam į vakarus ir skrendam de
šiniau Šiaulių — Telšių geležinkelio li
nijos. Pavasario saulė šviečia berdama 
savo spindulius ant vis dar žiemos su
kaustytos žemės. Spinduliai, atsimušdami 
į sniegą, refleksuoja. Trys sparnuočiai 
neria spinduliais ir meta žemėje lygiai iš
rikiuotus savo šešėlius. Dairaus per bor
tus. Platūs horizontai, žavingi vaizdai, 
pakilusi nuotaika. Numaunu abejas pirš
tines, išsitraukiu bloknotą, pieštuką ir 
virpančiame lėktuve dalinai ir nuo šalčio 
virpančia ranka (—18°) užrašinėju:

— Žemės, paviršius juodmargis. Balti 
nuo sniego, laukai, nusagstyti mažesniais 
miškų lopais, kurie baltame fone saulei 
šviečiant atrodo visai tankūs, beveik juodi.

Apsnigusiais stogais sodybos daugiau
sia įžiūrimos iš jų šešėlių. Daugiausia ma
tosi vienkiemiai. Esame 900—1000 m aukš
tyje. Horizontai labai platūs. Tolumoje jie 
baigiasi pilkai melsvai baluojančiais dan
gaus skliautais, susijungiančiais su mar
ga žeme.

Keliai išvažinėti provėžomis, sniego 
sunešti ir matosi jų keterų šešėliai.

Upių, daugiausia balų ir mažų ežerė
lių per sniego dangą prasiveržęs (tur būt, 
nuo atlydžio) matosi ledas. Skrendame 
230 km greičiu per valandą. Saulė labai 
šviečia ir refleksuoja. čia daug šalčiau, 
kaip ant žemės. Ypatingai svyla rankos. 
Pagniaužau, pagniaužau ir pasidairęs vėl 
rašau. Daugiau norisi dairytis, o kai kur 
tokie vaizdai, kad akių nesinori atitraukti. 
Žvarbus vėjas per kiekvieną mažiausią 
plyšelį ar skylutę atkakliai skverbiasi iki 
pat kūno.

Jau 1125 vai. Matosi maži miesteliai. 
Tačiau neturėdamas žemėlapio negaliu su
sekti, kas jie per vieni.

Telefono susisiekti su lakūnu neturiu, 
nes savo pošalmį su telefoninėmis ausinė
mis užleidau fotografui, kuris iš lėktuvo 
fotografuoja ir filmuoja. Jam su lakūnu 
reikia kalbėtis.

1127 vai. O vis tiek, nors ir šalta, bet 
labai malonu ir įdomu skristi žiemą. Dai
raus horizontuose... Dešinėje jau matosi 
išgaubtu paviršiumi mėlynuojanti jūra... 
Oi ne, tai apgaulė, taip atrodo tolumoje 
susitelkęs ir apgaubęs žemę rūkas. Prie
šaky tolumoje matosi balsganas dangus — 
švelnūs balti debesėliai. Gražiai atrodo 
vingių vingiais išsivingiavęs, prasirausęs 
storo sniego plutoje. Laiks nuo laiko pra
slenka didelių miškų masyvai. Geležinke
lio linija pasiliko kairėje...

1128 vai. Lėktuvas supdamasis kertasi 
pirmyn. Labai gražiai išsidraikę atrodo 
atskiri medžiai, pušys, pušaitės. Vietomis 
miškai gerokai praretinti, o jaunos, refu
tes atžalos atrodo, kaip apiplikęs pakaušis 
su ataugančiais jaunais plaukais.
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Diena nuostabiai graži. Skristi — tik
ras malonumas.

1136 vai. patenkam į sroves. Svaido. 
Dėl atsargumo lėktuvai vienas nuo kito 
nutolsta. Vėl miškų didelį plotai, o toliau, 
už kokių 5—8 km, juoduma. Toliau — 
šviesūs plotai. Tai bus, tur būt, jūra. 
Taip, čia tikrai jūra!..

1139 vai. Jau virš jūros. Pakrantė už- 
šąlusi. Ledas suaižėjęs, atrodo lyg kaimo 
laukai rėžiais, tarpuos vanduo, o toliau į 
jūrą — vėl ledas, ledas ir galo nesimato...

1140 vai. Leidžiamės tūpti. Lakūnas 
žvalgosi, apsuka ratą ir vėl kyla, antrą ra
tą, tretį ir tūpiam. 1145 vai.

Pirmoji aviacijos diena Šventojoj.
Vos tik pasirodę lėktuvai apsuko ratą 

virš uosto, tuoj sujudo Šventosios gyven
tojai. Tuo metu kaip tik buvo pietų per
trauka. Iš dirbtuvių, iš mokyklos ir ats
kirų namų seni ir jauni, dideli ir maži 
Šventosios gyventojai sužiuro, ką šie trys 
paukščiai darys.

Vadas savo lėktuvu nusileido žemiau 
apžiūrėti tūpimo vietos, kiti gi lėktuvai 
laikėsi aukščiau ir stebėjo, kur tūps va
das. Tūpimo vietą parinko karo laivo jū
rininkai už mokyklos, kur ir patys buvo 
susirinkę ir ugnį užkūrę. Vieta drėgna, 
pelkėta, keliais grioviais perkasta. Vasarą 
šioje vietoje nė nemėgink tūpti, nugrimsi, 
o dabar, žiemos metu, visai tiko: šaltis su
kaustė balą, sniegas užlygino griovius ir 
nelygumus ir sniegčiūžomis (ne. ratais) 
tūpti tinka.

Gyventojai, supratę, kad lėktuvai čia 
tūps, skubėjo šion vieton. Lėktuvai apsu
kę po keletą ratų labai sklandžiai nutūpė 
ir susirikiavo netoli mokyklos. Dabar 
Šventosios gyventojai susirinko čia pažiū
rėti, kaip šie sparnuočiai atrodo ant žemės.

— Nors kartą ir mes turim aviacijos 
dieną, — reiškia pasitenkinimą prie at- 
skridusiųjų arčiau priėjęs vienas uosto 
statybos darbininkas.

— Taip, tai pirmą kartą lėktuvai nu
tūpė Šventojoj, — priduria antrasis.

— Malonu, kad aviacija ir žiemą neuž
miršta Šventosios. Vasarą jų čia daug 
skraido virš jūros, tik nenutūpia, — taria 
vienas senyvo amžiaus žvejys.

— Tur būt, vasarą jiems nepatinka čia 
tūpti, — įsikiša pusamžė moteris.

Didžiausi specialistai tai mokyklos vai
kai. Apsupę lėktuvus jie nagrinėja įvai
riausius klausimus: patys klausia, patys 
atsakinėja ir aiškina. Tuo tarpu lakūnai 
tvarko lėktuvus, pridengia juos drobulė
mis, korespondentas fotografuoja, filmi- 
ninkas filmuoja Šventosios gyventojus 
tarp lėktuvų ir atskirai. Tai pirmoji avia
cijos diena Šventojoje.

Šventoji žiemą.
Apsidairę ir su vienu kitu pažįstamu 

pasikalbėję, visi atskridusieji, uosto admi
nistracijos, karo laivo pareigonių ir vi

suomenės atstovų lydimi, nuvykome Uos
tam Minia pasiliko prie lėktuvų, lėktuvus 
saugoti paliko karo laivo jūrininkai.

Kam nėra tekę būti žiemos metu pa
jūry, tam sunku įsivaizduoti, kaip tuomet 
atrodo mūsų besikuriąs uostas. Kopos ir 
greta jų esančios daubos sniego sulygin
tos; keliai, gatvės, kiemai, darželiai snie
go užnešti. Išilgai gatvės eilėje išsirikiavę 
baluoja mūriniai raudonais stogais namai; 
o jų sparne, prie kelio į Palangą raudo
nuoja nauji pastatai, kurių praėjusią va
sarą dar būti nebuvo.

Štai, storu ledu prisidengusi Šventosios 
upė. Jos žiotyse, žvejų laivų stovėjimo vie
toje, į krantinę ištrauktos buriavimo prie
monės — jachtos, jolės surikiuotos toje 
pat vietoje, kur buvo jūrų skautų buriuo
tojų kursų prieplauka. Šios priemonės da
bar visai kitaip atrodo. Nuimti stiebai ir 
visi įrengimai, kurie būna ant denio. Apa
čioje išsikišę dideli metaliniai kyliai, ku
rie neleidžia jachtoms nuo vėjo apvirsti. 
Jos čia, lyg nusiskųsdamos vėjais ir pūgo
mis, tūno ir, tarsi, susitraukusios nuo šal
čio į guburius, laukia karštesnės pavasa
rio saulės sutirpinant ledus, kad vėl ga
lėtų pasinerti į jūros bangas. Dabar aiškiai 
matosi ir tos dalys, kurios vasarą būna 
pasislėpusios vandeny. Apatinės jachtų 
dalys, kurios nuolat būna vandeny, apli
pusios vandens gyvūnų kevalais ir apker
pėjusios. Pavasarį tuos kevalus ir kerpes 
nuvalys ir jachtas nudažys.

Labai imponuojančiai atrodo dideli 
metaliniai, po keliolika, o kai kurie ir po 
keliasdešimt centnerių sveria iš apačios 
vertikaliai pritvirtinti jachtų kyliai. Tik 
jų dėka tokie maži laiveliai didelėmis bu
rėmis vėją įsikinkę skrieja jūros pavir
šiumi ir neapvirsta, nors ir palinksta stie
bai, nes sunkieji kyliai atsveria.

Karo laivas, policijos laivai ir kai ku
rie žvejų kuteriai stovi uoste įšalę. Kad 
laivo sienų nesužalotų ledas, jis aplinkui 
ties laivo sienomis nuolatos atkertamas.

Darbas eina ir žiemos metu.
Pakely užsukome į didelį žvejų kute- 

rių statybos garažą. Čia darbas eina visa 
sparta. Vasarą čia matėsi tik pradėtų sta
tyti kuterių pirmosios griaučių dalys, o 
dabar jau ir jų sienos visai užbaigtos. Di
dingai jie atrodo greta kitų naujai pasta
tytų kuterių ir keletos žvejų valčių.

Aplinkui triūsia meistrai; drožtuvais 
pritaiko medį, kniedėmis ar varžtais pri- 
stiprina. Darbą atlieka kruopščiai ir rū
pestingai — kitaip-ir būti negali, nes šiais 
kuteriais ir valtimis plauks į jūrą mūsų 
žvejai. Bile kaip atliktas darbas pastatytų 
į pavojų jų gyvybes.

Gretimame pastate metalo dirbtuvės. 
Kalviai rengia sraigtus, varžtus, sąvaržas, 
kniedės ir kitokius daiktus, kurie bus rei
kalingi vasarą tęsiant molą į jūrą. Kituo
se skyriuose šaltkalviai tekina, galanda, 

pritaiko visokius įrankius, peržiūri žvejų 
kuterių motorus, kurie atėjus pavasariui 
eis apyvarton. Čia pat veikia elektrinė, čia 
elektromotorai. Netoliese ir raštinė, kur 
vedama šių įmonių darbų ir medžiagos 
apyskaita. Kiek atokiau ties pietų molo 
pradžia stovi uosto statytojo inžinieriaus 
Lasinskio mažas namelis. Jo sienose iška
binti uosto, molų ir busimojo miesto pla
nai, įvairūs projektai. Čia daromi apskai
čiavimai, braižomos planų detalės, iš čia 
vyksta uosto statybos priežiūra.

Žiemos speigų sukaustytas uostas ir jūra.
Pasižvalgę po dirbtuves išėjome į uos

tą, laivų prieplauką. Visur ledas. Nusilei- 
džiame nuo krantinės ir einame ledu pro 
policijos laivus, pro karo laivą, pro pir
muosius vartus ir nuostabu... kiek akys 
išmato — ledas ir ledas! Nuostabi gamtos 
galybė: ji sukausto galingąją, nesuvaldo
mąją jūros stichiją ir padaro ją visai ra
mią.

Užšalusiame uoste darbai lauke suma
žinti. Pietinis molas nestatomas, tęsiama 
tik Šventosios upės krantinės stiprinimai, 
kur kalami poliai — špuntai. Judėjimas 
mažas. Iš pirmo įspūdžio Šventoji atrodo 
lyg apmirusi. Bet taip tik atrodo, nes dar
bai vyksta patalpose. Per keletą valandų 
apžvelgę Šventosios gyvenimą ir darbus 
žiemos metu, būdingesnius dalykus nufil
mavę ir nufotografavę, nuvykome į karo 
laivą, kur malonių šeimininkų buvome pa
vaišinti pietumis.

Skridimas atgal.
1540 vai. grįžome prie lėktuvų. Šven

tosios gyventojai vėl susirinko išlydėti. 
Nuo šalčio sustingsta alyva ir motorai už
siveda kiek sunkiau. Todėl lakūnai kits 
kitam padeda užvesti motorus. Suurzgė 
propeleriai, o jų ūžesys, atsimušęs į namų 
sienas, aidais išsisklaidė po miestelį. Tai 
išgirdę atskubėjo ir iš tolimesnių mieste
lio vietų gyventojai. Ir vėl didelis žmonių 
būrys. Jau dabar ir su nepažįstamais jau
čiamės kaip pažįstami. Vienas kitas klau
sia, kuomet vėl lėktuvai atskris į Šven
tąją. — Gal vasarą, o gal ir greičiau, — at
sakė vienas lakūnas. — Būt gerai, kad 
greičiau atskristų,—įsikiša jaunas žvejys.— 
Vasarą čia judresnis gyvenimas, daugiau 
žmonių atvažiuoja, žiemą gi liekame mes 
vieni patys Šventosios gyventojai, — tęsė 
kažin kas iš minios.—O, šiemet tai daugiau 
svečių turėsime, nes šią vasarą jau bus 
nutiestas ir geležinkelis Šventoji — Dar
bėnai. Tuomet iš Kauno ar iš kur kitur 
geležinkeliu tiesiai į uostą. Ot, bus gera 
ir patogu, — įrodinėja tas pats jaunas žve
jys, tarsi ramindamas tuos, kurie išsiilgę 
atvykstančių svečių.

Dūzgia visi trys motorai... Lakūnai ir 
keleiviai sėdi lėktuvuose. Dar keletas mi
nučių, atšyla alyva, įkaista motorai ir ky
lam. Pirmas pakilo fotografas ir keletą ra
tų darydamas fotografavo ir nufilmavo
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Kailiadirbio sūnus, e Briauna kristaluose, 
e Ištikimas Bažnyčios mokslui. • Per

versmas medicinoje. • Bakterijos Įkinko
mos naudingam darbui. • Pasteur‘o nuo

pelnai žmonijai.
Visi, tur būt, esame girdėję Pasteuro 

vardą, tačiau apie jį, apie jo gyvenimą ir 
darbus labai mažai ką težinome.

Louis Pasteuras gimė 1822 m. gruodžio 
m. 27 d., Dole miestelyje, Prancūzijoje. Jo 
tėvas — paprastas kailiadirbis. Neilgai 
Louis Pasteuras Dole miestelyje tegyveno; 
dar visai mažutis būdamas su tėvais per
sikėlė į Arbois miestelį. Ten jis ir pralei
do savo gražiąsias vaikystės dienas. Pra
dinį mokslą mažasis Louis gavo Arbois 
miestelio pradžios mokykloje. Mokėsi ne
blogai, tačiau ypatingais gabumais nepa
sižymėjo, tiktai labai mėgo piešti. Tryli
kos metų, baigęs pradžios mokyklą, įsto
ja į Besanęono kolegiją, kurioje irgi ne
blogai mokėsi. Baigęs kolegiją, Louis Pas
teuras nuvyksta į Paryžių ir ten ruošiasi 
laikyti egzaminus į Normalinę Mokyklą. 
Paryžiuje Louis Pasteuras dirba daug ir 
sunkiai. Todėl ir egzaminus išlaiko net 
ketvirtuoju, nors jo draugai, buvę už jį 
geresni mokiniai kolegijoje, arba visai ne
išlaiko, arba išlaiko daug blogiau už jį. 
Štai ką jis, įstojęs į Normalinę Mokyklą, 
rašo savo seseriai: „Viskas pareina nuo 
norėjimo, nes pagal norėjimą eina veiki
mas, darbas, o darbas beveik visada yra 
lydimas pasisekimo. Norėjimas, darbas, pa
sisekimas — per šiuos tris dalykus kyla 
žmogaus egzistencija“.

Šventąją iš viršaus. 1604 vai. pakyla ant
ras, trečias ir išsirikiavę, per uostą, jūros 
pakrante skrendam į Palangą. Nuo mūsų 
aukso kelias ledu eina į saulę, kuri jau 
gerokai paslinkusi į vakarus ir artinasi 
prie horizonto. Skrendame 400—500 m 
aukštyje. Baltijoj, kiek akys mato, ledas 
ir ledas. Rodos, pasikinkęs į roges gerą 
bėrį galėtum ir į Švediją traukti.

Štai ir Palanga. Dabar ji kitaip atrodo, 
kaip vasarą. Spalvoti, daugiausia raudo
nais stogais namai, vasarinės baltame 
sniego fone tarp žalių spygliuočių ar pil
kų lapuočių medžių atrodo lyg spalvotas 
piešinys. Tiltas į jūrą, ta mėgiemoji va
sarotojų pasivaikščiojimo vieta, apšalęs, 
apledėjęs, lyg ledo kalnas. Palangos ku
rortinė dalis tikrai apmirusi. Viena kita 
figūra pasirodė pajūry, o šiaip gatvėse at
rodo visai tuščia. Pasukę ratą ir padarę

Pavasario pokštai.

Normalinėj Mokykloj Pasteuras dirba 
daug. Net atostogų metu nenutraukia dar
bo, eina į laboratorijas ir ten tyrinėja įvai
rias chemines medžiagas. Pasteuras nepa
sitenkindavo studijuojamojo daikto pavir
šutinišku pažinimu (o to kai kam užteko), 
bet jį išsinagrinėdavo iki pat smulkmenų 
ir tik tada eidavo toliau. Bedarydamas 
cheminius tyrimus, jis kažkokiuose kris
taluose pastebėjo visai mažytę briauną, 
kuri, rodos, didelės reikšmės turėti nega
lėjo. Bet Pasteuras šį dalyką pradėjo tirti 
ir pamažu pasiekė, kad išrado vaistus nuo 
pasiutimo.

Paryžiuje studijuodamas jis užsiiminė
ja pamokomis. Uždirbtų pinigų dalį siun
čia savo tėvams ir besimokančioms sese
rims, nors ir pats nekaip tegyvena.

Pasteuras buvo giliai religingas, išti
kimas Bažnyčios mokslui. Paryžiuje, tame 
triukšmingame didmiestyje, jis nenuėjo 
šuntakiais, kaip kiti jo mokslo draugai, 
bet laikėsi tikrojo, tiesiojo kelio.

Pasteuras ir savo tėvynę mylėjo ne žo
džiais, ne tuščiais šūkiais. Kartą bevaikš
čiodamas, pamatęs aukų dėžutę su užrašu 

. „Autel de la patrie“ (Tėvynės aukuras), 
jis išsiima visas savo santaupas ir įmeta 
jas dėžutėn.

1848 m. Pasteuras jau chemijos profe
sorius Strassburg‘e. Tuo pačiu laiku Pas
teuras, tyrinėdamas šviesos lūžimą ir kris
talus, pasiekia visai puikių rezultatų. 1854 
m. jis persikelia į Lillį, kur irgi profeso
riauja. Lillije taip pat neatsitraukia nuo 
savo laboratorijos ir išaiškina .cheminį rū-

nuotraukų traukiame Kretingos link. Dai
raus. Vos pora minučių, štai jau ir Kre
tinga. Pasukę kairėn — skrendame į ry
tus išilgai geležinkelio — Kretinga — Tel
šiai — Šiauliai.

Saulė artinasi prie horizonto; ji dabar 
šviečia mums nugaron, todėl iš lėktuvų 
gerai stebėti žemę ne tik po savim, bet jr 
pirmyn. Ant žemės baltame sniege padri
ko ilgi šešėliai nuo triobesių, miškų, atski
rų medžių ir šiaip aukštesnių daiktų. Pa
gal tuos šešėlius dabar geriau, kaip vidu
dienį, galima pamatyti ne tik apsnigtus 
triobesius, bet ir žemės paviršiaus nelygu
mus: visų pakilimų vakarinė pusė šviesi, 

LXXXiSODCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOCOCOCOCCOOOa?

(SfeaufySė
Kaip barzdaskutys karaliaus Mido 
Ežerui pasakė paslaptį.
Taip ir mano žodžiai šie išvydo 
Šviesą širdyje įkaitinti.

Meilė Dievo, artimo, Tėvynės 
Tepražysta kaime ir mieste. 
Ir idėjos skautą pirmutinės 
Širdyse težiebia pašvaistes.

Su skautybė meilė plis, vienybė, 
Broliškumas, laisvė žmonėse.
Sielai turtas didelis skautybė.
Nes skautybėj vis jauna dvasia.

Laisvė čia tikra, nekaip javiečiu 
Paukštį medin įkeliant narve. 
Ką idėjomis skautybė šviečia. 
Tas skautybėj, kaip saugiam laive.

M. Grigo n i s. 

gimo procesą. 1857 m. Pasteuras gyvena 
vėl Paryžiuje. Jis — Paryžiaus universi
teto chemijos profesorius. Ilgo darbo dė
ka 1877 m. Pasteuras pasauliui nurodo be
veik visų ligų priežastis — bakterijas ir 
medicinoje padaro perversmą. Iki 1857 m. 
daug žmonių turėdavo visai bereikalingai 
nueiti į kapus vien dėl to, kad chirurgai, 
darydami operacijas, nežinojo-, kad ant jų 
įrankių, drabužių ir net ore yra pilna ma
žyčių, gyvų padarėlių — bakterijų. Da
rydami operacijas, operuojamąjį chirurgai 
užkrėsdavo šitomis bakterijomis- ir daž
niausiai visada nuvarydavo jį į kapus. 
Taigi šitas atradimas buvo labai didelis ir 
nepaprastai naudingas žmonijai.

Pasteuras šitas pačias bakterijas įkin
kė ir į naudingą darbą. Jis įleisdamas į 
žmogaus kūną tam tikrą kiekį bakterijų, 
t. y. skiepydamas, suranda būdą žmogų 
pagydyti nuo tuo laiku baisios ligos — 
pasiutimo. Trylikos metų laikotarpyje iš 
21.631 žmogaus, sirgusio pasiutimo liga, 
Pasteuras savo vardo institute 2.132 vi
siškai pagydė, t. y. išgelbėjo nuo mirties.

Iki Pasteuro buvo manoma, kad gy
vybė gali atsirasti iš nieko, o Pasteuras 
įrodė šito „generatio aeųuivoca“ (savai
mingo veisimosi) negalimumą.

Be to, Pasteuras padarė dar daug žy
mių išradimų ir atradimų įvairiose srity
se. Jo patarnavimas mokslui ir žmonijai 
yra milžiniškas. 1881 m. Pasteuras paten
ka į 40-ties „nemirtingųjų“ skaičių (iš
renkamas į Prancūzų Akademiją).

1887 m. Pasteuras pajunta liežuvio pa
ralyžių. Dar 1892 m. jis iškilmingai šven
čia savo 70 m. sukaktuves, bet liga vis 
komplikuojasi, aštrėja. 1895 m. rugsėjo 28 
d. su kryžiumi rankose miršta šis didis 
mokslininkas, davęs tiek daug gero žmo
nijai. K. Juknevičius.

o rytinė šešėlyje; daubų — priešingai. 
Skrendant žiemą dar vieną įdomų dalyką 
galima pastebėti. Apytikriai galima nusta
tyti kaimynų, ypač gyvenančių vienkie
miais, bendravimą ir ryšius. Tarp vienų 
sodybų, esančių ir 1—2 km atstume, iš
minti per laukus takai — reiškia jie lan
kosi pas kits kitą, o žiūrėk greta yra so
dyba už 300—400 m ir nei vieno žmogaus 
pėdsako nesimato. Yra sodybų, kurios tu
ri tik vieną taką ar kelią į vieškelį... Reik 
manyt, kad šios sodybos gyventojai su 
kaimynais mažai bendrauja arba bendrų 
reikalų turi ne per daugiausia.

Skrendam 1000 m aukštumoje 240 km 
per valandą greičiu. Vėjas iš priešakio. O 
mes skriejančiuose lėktuvuose jaučiamės 
lyg sparnuoti sakalai, skrisdami 20—30 m 
atstume vienas nuo kito. Atitinkamais ran
kų gestais pareiškiame kits kitam savo 
įspūdžius. Graži mūsų Žemaitija: kalnai, 
kalneliai, upės, vingiuoti upeliai, šilai, gi
raitės, vienkiemiai, kaimai, miesteliai, 
miestai atrodo tarsi kokie piešiniai balta
me sniego fone. Jie visi slenka, liekasi už
pakaly ir tolsta nuo mūsų.

Taip pasilieka Plungė, Telšiai, Kuršė
nai ir mes jau Šiauliuose. Stoty stovi trau
kinys į Kauną ir smarkiai pučia. Mes į jį 
jau nebesuskubsim. Praskridę pro stotį už 
minutės ir leidžiamės aerodrome. Nutū- 
pėm — 1758 vai. Paskiau vienu arkliu la
bai duobėtu keliu 5—6 km važiavom į 
miestą apie 1 vai. laiko. Buvo šalta. Dabar 
tai pajutom tą didelį skirtumą, ką tai reiš
kia plieno sparnai erdvėse ir vieno arklio 
jėga duobėtu žiemos keliu.

• 155 •
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Kai aš prieš dvejus ar trejus metus 
buvau Škotijoje, sode, kaip paprastai, 
stovyklavo visas būrys skautų. Jie 
parodė man tai, ko paprastai skautų 
stovyklose nėra: būtent, karvę, kuri 
atėjo ir klausėsi muzikos. Kai jie man 
apie tai papasakojo, aš, savaime aišku, 
netikėjau. Karvė ganėsi netoliese ap
tvertoje ganykloje. Berniukai, norė
dami mane įtikinti, ištraukė savo pa
tefoną ir paleido jį, pastatę netoli ap
tvertos ganyklos. Karvė tikrai išgirdo 
muziką ir, tikėsime tuo ar ne, sustojo 
ėdusi, priėjo arčiau tvoros, prikišo prie 
jos savo nosį ir įtempusi ausis klausėsi.

Tas nuotykis tęsėsi čia, Afrikoje. 
Vienas mokslininkas, kuris labai do
mėjosi zoologija, prieš kelias dienas 
įlipo į mūsų medžio viršūnę, nutaręs 
iš čia stebėti žvėris, aplankančius drus
kos laižyklą. Jis pasiėmė du muzikos 
instrumentus: gramofoną ir armoniką. 
Jis norėjo pamatyti, ką žvėrys apie 
juos galvos, jeigu žvėrys iš viso ką 
nors sugeba galvoti.

Ponas turėjo laukti beveik iki vi
durnakčio, kol pasirodė nosiaragiai. 
Elnių, laukinių kiaulių ir hienų buvo 
jau ir anksčiau, bet jis norėjo pama
tyti įspūdį, kurį muzika padarys di
desniems žvėrims. Galų gale pasirodė 
visa raganosių šeima: tėvas, motina ir 
keli jaunikliai. Visai geri klausytojai 
jo koncertui. Taigi, kai jau visi buvo 
susirinkę prie druskos laižyklos ir pa
tenkinti trepsėjo purve, ponas užstatė

WWHIITIE1 MIMUI WW
Stovykla ir taupymas

Pavasaris su savo gražumu artinasi. 
Nepastebėsime, kaip pievos, laukai ir miš
kai sužaliuos, pasipuoš įvairiaspalvėmis 
gėlėmis, jų aromatinis kvapas vilios į sa
vo karaliją — mišką. <*

Greitu laiku mokslo metai pasibaigs. 
Skirsimės — važiuosime į tėviškę vasaros 
atostogų. Vieni mūsų draugai baigs gim
naziją, kiti pereis į aukštesnę klasę. Visi 
spindinčiais veidais, su pažymėjimu ranko-
se, bėgs iš miesto nuo dulkių į gražią tė
viškės gamtą, kur grynas oras, gražios 
apylinkės, gražūs pušyno miškai vilioja 
pas save ...

Skautas (turiu mintyje kaip moksleivį) 
gyvena mieste, sąžiningai atlieka pagal ge
ležinį įstatą visas savo skauto ir mokslei
vio pareigas.

Jei kuris nėra skaitęs, tai yra bent gir
dėjęs posakius: „Skauto kalendorius: 50 
savaičių ruoštis stovyklai, o 2 savaiti sto
vyklauti“. „Skautas, kuris nestovyklau
ja — negyvena skautišku gyvenimu“. 
„Gamtą pažinsi tik joje gyvendamas“. To
kių posakių esame girdėję ir girdėsime... 
Juos klausome, su posakių mintimis su- 

plokštelę su naujausiu džazo šokiu. 
Tėvas nosiaragis vos turėjo laiko su
šukti „Didis Šikote! Kas gi tai“ ir jau 
jo šeima, panikos pagauta, dingo tam
soje.

Mūsų ponas mokslininkas tvirtina, 
kad prieš seniams išnykstant miške, 
jaunikliai šoko Lambeth Walk‘ą. Te- 
tvirtina jis ką nori, bet vienas dalykas 
aiškus — koncertas nepavyko!

Po kiek laiko motina raganose vi
sai ramiai sugrįžo prie laižyklos. Da
bar mūsų zoologas galėjo išbandyti ki
tokios rūšies muziką. Jis paėmė lūpinę 
armoniką ii’ labai švelniai griežė „Ho
me sweet Home“. Raganose tuojau iš
girdo muziką ir priėjo arčiau. Taip ji 
storėjo kelias minutes, paskui kvailai 
apsisuko ir pamažu nutrepsėjo atgal, 
į džiungles. Mokslininkas tvirtino ma
tęs ašaras, kurios ritosi per jos skruos
tus. jai grįžtant į mišką.

Skaičiau apie vieną bandymą, labai 
panašų į šitą. Ten žmogus irgi paėmė 
gramofoną ir išėjo į dar neištirtą Bra
zilijos mišką. Jis norėjo stebėti įspūdį, 
kurį muzika padarytų laukiniams, ku
rie jos dar nebuvo girdėję. Ir, štai, 
ką jis pastebėjo: kuomet buvo grie
žiamos paprastos meliodijos ir klasiki
nė muzika, laukiniai džiaugėsi. Bet 
džiazo muzikos jie neapkentė ir tuo 
parodė, kad, nors ir būdami laukiniai, 
jie turi gerą skonį.

Išvertė E. Kurkauskaitė.

tinkame, ryžtamės stovyklauti, bet... jie 
mums paskatinimo neduoda įvykdyti — 
pastovyklauti. Žmonių priežodis sako: 
„Į vieną ausį įėjo, pro kitą ausį išėjo“.

— Kodėl nestovyklauji?
— Ką, ar aš?!
— Neturiu pinigų, o gal... Gal būt, 

ir važiuosiu. Pažiūrėsiu ...
Tai tokių atsakymų girdime prieš kiek

vieną ruošiamą stovyklą pavasarį ir dar

Darbščioji 
„Žirgų“ 
skiltis prie 
pirmųjų 
pavasario 
darbų.

'P.a.idpLK.ė.s cLaina.
Skiriu skautui Anicetui Paliuliui.
Baltos pienės skleidžia šilką, 
Visoj pievoj net šviesu.
Laužas dega, dūmai smilko...
Ir pakyl už debesų.

Skamba švelnios sutartinės, 
Linksma nuotaika visų.
Laužas dega, dūmai kyla...
O miške šviesu, šviesu...

Palapinės supa šilą, 
Silas aidi vien juoku. 
Brolis brolį gerbia, myli, 
Pasakyk, ar nejauku?!...

iš skautų... Skautas - moksleivis neturi 
pinigų stovyklai!

— Kodėl netaupei?
— Neturiu pinigų, kaip aš galiu tau

pyti ...
Kad neturi pinigų, tai gali būti, bet 

kad visuomet neturėtumei pinigų, mielas 
broli, negali tvirtinti. Gauni pinigų, tai 
neleisk saldumynams, nepirkinėk nerei
kalingų dalykų, neik dažnai į kinemato
grafą ir nedaryk kitų išlaidų, kurių gali
ma išvengti. Dėk centą prie cento, susi
darys dešimtys, iš dešimčių bus litai. At
mink, skautų 9 įstatas skamba taip: „Skau
tas taupus“. Visada taupyk!

Mielas broli, gal esi girdėjęs apie Ško
tiją? To krašto tautiečiai yra charakte
rizuojami kaip šykštuoliai. Jie yra tokie 
karšti taupytojai, kad priėjo prie kraštu
tinumo — pasidarė šykštuoliai. Apie ško
tus yra daug jumoristinių anekdotų. To
dėl, skiltininke, būk pavyzdžiu kaip tau
pus, bet venk būti šykštuoliu. Taupumas 
yra labai svarbus socialiniam kiekvieno 
žmogaus ir visos tautos gyvenimui.

Mūsų tautiečiai nepasižymi dideliu 
taupumu. Dažnai daromos išlaidos di
desnės, kaip pajamos. Skaute, tavo pa
reiga tėviškėj skleisti mintį, kad visi tau
pytų ir sutaupąs ne kojinėje laikytų, bet 
banke. Skiltininke, per sueigas dažniau 
reikia priminti pamirštamą 9 įstatą ir, kaip 
pas skautus, negali būti vien tuščių žo
džių, o viskas turi būti vykdoma praktiš
kai, steigti skiltyse taupomas kasas.

— Ir juokingas jis, — pasakys kai ku
rie. — Iki stovyklos beliko pora ar dau
giau mėnesių, o jis ragina taupyti.

Taip manyti būtų klaidinga. Taupyti 
niekuomet nėra vėlu! Pradėk taupyti ir 
pamatysi, kaip pamanysi: „Ir kodėl gi aš 
anksčiau netaupiau, būčiau surinkęs dar 
daugiau sidabrinių litukų“. Jei nesutau
pysi tiek, kad galėtum užmokėti visą 
stovyklos mokestį, tai būk tikras, kad tė
vai, matydami tavo gerus norus ir pasi
ryžimą stovyklauti, pridės kiek tau truks 
iki viso mokesčio už stovyklą.

Vit. Maciūnas.
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Skyrių tvarko — paskautininkė R. Skipitytė

Pirmasis Vilniaus skaučių tuntas
Pagaliau atėjo taip ilgai laukta diena — Vilniaus skau

čių tunto įsteigimas.
Suskambėjus Laisvės Varpui Vilniuje ir skautės pra

dėjo burtis naujam darbui: savęs tobulinimui ir Dievo, 
Tėvynės ir Artimo tarnybai. Skaučių gretos, studenčių 
skaučių globojamos, sparčiai augo. Ir štai, Vilniuje š. m. 
vasario mėn. 18 d. šimtas jaunų pasiryžėlių duoda skaučių 
įžodi. Sudaromos keturios draugovės.

Pirmas skaučių tuntas Vilniuje, tai juk istorinis įvykis, 
todėl Sostinės skautės, vadovaujamos prityrusių skautinin- 
kių, kruopščiai ir nuoširdžiai ruošėsi šioms didelėms iškil
mėms. Bet ir kiekviename Lietuvos kampelyje virte virė 
darbas: vienos ruošėsi laužui, kitos — dovanas skautėms 
vilnietėms rengė. Visos laukė balandžio 7 d.

Jau iš vakaro pradėjo traukti skautės į Sostinę. Kauno 
skautės į iškilmes atvyko tą pačią dieną. Rytą visos Vil
niaus skautės pakelta nuotaika nuskubėjo į Aušros Vartus. 
Atvyko ten ir visos viešnios. Skautės siųsdamos maldas 
prašė, kad Stebuklingoji Dievo Motina globotų Vilniaus 
skaučių tuntą, o jos, kad ištesėtų duotus pasižadėjimus. 
Čia pat kunigas Čibiras, pasakydamas pritaikintą momen
tui pamokslą, pašventino tris Seserijos atsiųstas vėliavas: 
tuntui, Birutės ir E. Vileišienės draugovėms. Po pamaldų 
skautės su svečiais nuvyko į Rasų kapus pagerbti mirusių
jų: garbės skautą Dr. Joną Basanavičių ir Emiliją Vilei
šienę.

16 vai. Vytauto Didžiojo gimnazijos salėje prasidėjo iš
kilmingoji sueiga. Salė buvo pilnutėlė svečių, skautų ir 
skaučių. Vadeiva sktn. J. N. Grigaliūnienė, iškilmingos 
sueigos vedėja, tuntininkės sktn. L. Ikamienės ir kitų parei
gūnių padedama, surikiavo skautes.

Jau ir garbingieji svečiai atvyko. Viskas tvarkoj ir 
iškilmės prasideda. Štai mūsų mylimoji vadė, vyr. sktn. 
K. Žilinskienė, skautų brolijos vadas vyr. sktn. pulk. J. Ša- 
rauskas, skaučių seserijos vyr. vadijos narių lydimi, pra
deda šią šventę.

Raportas, pasisveikinimai, vėliavų įnešimas, vadės žo
dis, visų skaučių choru pakartotas įžodis, rodos, taip ir 
smigo kiekvienam į širdį. Vėliavų įteikimo Vilniaus skau
tėms ceremonialas ir pasakyti seserijos vadės, Vilniaus tun
tininkės ir skautės vilnietės žodžiai giliai visus sujaudino, 
o skaučių širdyse paliko neišdildomą pėdsaką, kuris bus 
geru kelrodžiu skautiškajame darbe.

Skautė vilnietė paprastais, bet iš širdies plaukiančiais 
žodžiais, padėkojo vadei ir visoms Lietuvos skautėms už 
rūpesčius ir dovanas joms. Sesės vilnietės, Vilniuje iš
augintomis tulpėmis, apdovanojo seserijos vadę, vadeivą ir 
kunigą Čibirą.

Himnas, apdovanojimai skaučių ir skautų rėmėjų ir 
Vilniaus skaučių, tie gražūs ir gausūs sveikinimai žodžiu ir 
raštu suteikė šventei didelį iškilmingumą. Visas skautes ir 
susirinkusius sveikino krašto apsaugos ministro brig. gen. 
Musteikio ir kariuomenės vadovybės vardu — pik. Baraus
kas. Div. gen. Vitkauskas ir brig. gen. Raštikis raštu svei
kino Vilniaus skautes. Be to. gauti sveikinimai iš Zarasų, 
Joniškio, Viekšnių tuntų.

Reiškė linkėjimus: skaučių seserijos vadė — vyr. sktn. 
K. Žilinskienė, brolijos vadas — pik. Barauskas, Vilniaus 
miesto burmistras Stašys, prof. Končius, Vilniaus skautų 
tunto tuntininkas — A. Mačionis, Vilniaus studenčių skau
čių vardu — psktn. J. Liesytė, V. D. U. studenčių skaučių 
vardu — psktn. Rimšaitė, Marijampolės tunto vardu — 
psktn. J. Liesytė, V. D. U. studenčių skaučių vardu — 
psktn. Rimšaitė, Marijampolės tunto vardu — sktn. Siru- 
tytė, Šiaulių tunto vardu — sktn. Fledžinskienė ir Mažei
kių — sktn. Zailskienė.

Tuntai įteikė vilnietėms dovanėlių.
Kunigas Čibiras, pirmasis buvęs skautų (Vilniaus skau

tų — 1918 m.) kapelionas, kurį laiką dirbęs su Vilniaus 
skautais, ir dabar pasisakė dėl skautiškos idėjos.

— Ji man imponuoja savo dinamiškumu, savo jaunuo
liška nuotaika, užsidegimu. Linkiu jums, sesutės skautės, 
nenuilstamos energijos jūsų tobulinimosi keliu žengiant, 
— gėlėmis ir medaliu apdovanotas už Vilniaus skautams 
padarytus nuopelnus, karštų katučių palydėtas, baigė savo 
žodį. Už linkėjimus padėkojo Vilniaus skaučių tunto tun- 
tininkė sktn. Ikamienė ir adjutante VI. Matkevičiūtė.

18 vai. įvyko laužas, kurį vedė sktn. Gudaitienė. Sce
noje aplink lauželį sėdėjo linksmos skautukės. Visų pirma 
radijo bangomis buvo persiųstas Vyriausiajam Lietuvos 
Skautų Šefui — J. E. Penui Respublikos Prezidentui karštas 
susirinkusiųjų sveikinimas — Gyvuok, Mylimas Šefe, gy
vuok. Laimingos Lietuvos skautės, susijungusios su Vil
niaus sesėmis, siunčia Tau, Mylimas Šefe, savo skautišką 
VIS BUDŽIU.

Programą atliko pačios vilnietės ir viešnios skautės. 
Šventei pritaikytus eilėraščius „Vilnietei skautei“ skaitė 
skautė marijampolietė, o vilnietė B. Pacenkaitė perskaitė 
gražų S. Narkeliūnaitės eilėraštį:

„Tie metai nelaisvės, lyg naktys be ryto, 
Vargo dainelės, vienų mūs dainuotos
Nuskris užmiršiman. Ir bus dienos naujos, 
Lyg pavasaris, skaisčios, lyg erdvė, neribotos".

Vilniaus skautės svajonė jau išsipildė. Jau šiemet ji 
džiūgaus, nes:

Prie pribrendusio rugio plačiuose laukuose, 
Žaliam pušynėly susitiksime, sesės,
Prie liepsnojančio laužo dainas mes dainuosim, 
Jaukioj palapinėj pasakas seksim.

Vilnietė skautė ryžtasi dideliems žygiams:
Žygiuosim tada, mes, žygiuosim,
Kol mūs darbo baruose gelsvas auksas spindės.

Dainomis, skambinimu, tautiškais šokiais baigėsi Vil
niaus skaučių vieneto organizavimas, palikęs visiems ne
išdildomą įspūdį.

Marijampolės tunto Birutės dr-vės sesei 
DANUTEI ŽIUGŽDAITEI,

jos mylimai motutei mirus, reiškia užuojautą 
Marijampolės Mergaičių Gimnazijos 

skaučių skyrius.
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(Sesuo Jaukina atlieka saoo pareigą
(Pradžia Sk. A. 4 nr.).

Jei kas būtų paklausęs sesers Albinos, 
kaip ji jautėsi po to, kai tėvas atėmė iš 
jos sutaupytus pinigus ir daktaras Urbo
nas pamatė ją beviltiškoje būklėje, ji pa
ti nebūtų žinojusi, ką atsakyti. Širdis, kuri 
ką tik blaškėsi ir daužėsi krūtinėje, nu
tilo; kaip jūra po audros. Galima sakyti, 
kad jos net neskaudėjo, kad ji net nu
stojo jautusi. Tėvas, ką tik ją taip skau
džiai įžeidęs, ir daktaras, niekuomet ne- 
begrįšiąs, jai atrodė asmenys iš kažkokios 
tolimos apysakos, išėję iš jos gyvenimo. 
Viskas buvo taip savotiškai tuščia ir sve
tima, ir gyvenimas ne jos, bet kito žmo
gaus. Tik retkarčiais pradėdavo svaigti 
galva ir ašaros pačios verždavosi į akis, 
ir tada Albina norėdavo kristi, kristi kaž
kur į gilią bedugnę, nustoti sąmonės ir 
jos nebeatgauti.

Bet žmogus, nors ir palaužtas, gyvena 
toliau.

Albina, nemaloniai pajutusi netvarką 
gryčioje, ėmė dėlioti daiktus į savo vie
tas. Ji dirbo atsidėjusi, tartum nieko svar
besnio tuo momentu nebebuvo gyvenime, 
ir vengdama bet ką galvoti. Neužilgo tyla 
aplinkui ėmė ją veikti, ir iš kiekvieno su
tvarkyto kampelio plaukė savotiška ra
mybė.

Paskui, pasijutusi alkana, ji pašildė 
rytą išvirtus pietus ir pavalgė, kaip pa
prastai. Pavalgiusi nuėjo į kamarą, kad 
sudėtų savo baltus drabužius ir kitus 
daiktus, atsivežtus iš miesto, kaip našlai
tė glostydama saugo brangią atmintį. Tuo 
pačiu ji nesąmoningai norėjo save įtikin
ti, kad praeities nebėra, ir su ja žuvo atei
ties svajonės.

Pavargusi Albina atsigulė pasilsėti ir 
bematant užmigo. Pabudo tiktai vakarui 
atėjus; tada sunkiai atsikėlė, pažiūrėjo į 
gryčią ir įsitikino, kad tėvo dar nėra, už
skleidė duris, nusirengė ir vėl užmigo gi
liu miegu.

*
Rytui brėkštant kažkas pabeldė į ka

maros langą.. Nesuprasdama nei kur ji 
yra, nei kuris laikas, Albina pašoko iš lo
vos. Kažkas dar kartą pabeldė, ir mer
gaitė prišokusi pamatė Magdutės motin^.

— Kės yra? — paklausė ji moteriškės.
— Įleiskite, mergaitė serga, — atsilie

pė balsas už lango.
Pagriebusi apsiaustą nuo sienos Albi

na išbėgo į prieangį ir atskleidė duris.
— Ar Magdutė serga? Kas jai yra? — 

paklausė sesutė jau visai išsiblaiviusi.
— Labai gerklę skauda, net kalbėti 

nebegali. Tik raudona, kaip vėžys, ir ai
manuoja. Visą naktį nedavė mums mie
goti. O kai akis atmerkia, vis Tamstos 
vardą mini.

— Vargšė Magdutė! — pasakė Albina, 
— ko neatėjote anksčiau? Būčiau senai 
nuėjusi.

— Kas čia naktį trukdys! — atsakė 
Morkūnienė, — o, gal, viskas praeis. Su 
vaikais visko būna.

Bet Magdutė tikrai sirgo. Albina pa
tikrino pulsą ir temperatūrą, uždėjo leng
vinantį kompresą ir paragino tėvus par
vežti gydytoją. Ji įtarė mergaitę susirgus 
difteritu, bet nebuvo tikra, nors žymių ir 
rado.

Kol Morkūnas išsiruošė į miestelį, se
sutė jau žymiai patvarkė namus. Ligonis 
buvo pernešta į seklyčią, antrame namo 
gale, gryčia vėdinama ir plaunama. Taip 
pat kitiems vaikams buvo uždrausta eiti 
pas Magdutę ir liepta skalauti gerklę sū
riu vandeniu. Patikrinus visų gerklė at

rodė sveika, tik vargšė Magdutė, matyt, 
kažkaip užsikrėtė arba peršalo.

Parvežė gydytoją, kuris konstatavo 
difteritą. Jis pagyrė Albinos iniciatyvą, 
kas žymiai pakėlė jos autoritetą Morkūnų 
akyse, ir davęs jai reikalingų nurodymų, 
išvažiavo. Panelė turinti lengvą ranką, ir 
ligonis tikriausia pagysianti, nors liga 
esanti ir pavojinga.

Morkūnas, išvežęs gydytoją, grįžo su 
vaistais iš miestelio, ir Albina, pasinaudo
jusi momentu, kada ligonis miegojo, nu
bėgo namo savo baltųjų drabužių.

— Kur tavo balta suknelė? — Mag
dutė jos buvo klaususi, — aš taip mėgstu 
tavo baltą suknelę, — ir Albina tuojau 
nusprendė ją vėl išimti, nors ką tik buvo 
sudėjusi „amžiams“.

Magdutė dar labiau susirgo, ir namiš-

NE LIGONIS, BET RŪPESČIO
— REIKALINGAS VAIKAS —

Nervingas vaikas paprastai teks, 
kuriuo per daug rūpinamasi. Tikrai ner
vingų vaikų daug mažiau, kaip išsivaiz
duojama. Žinoma, yra vaikų, kuriems 
nervingumas įgimtas: jie neramūs, blogai 
miega, bailūs ir kenčia nuo įvairių truk
dymų, bet tokie vaikai reikalingi gydy
tojo priežiūros. Motina turi rūpintis ra
mybe, taisyklingu maistu, netrukdomu 
miegu ir nepaprasta švara.

Jei vaikas tik laikui bėgant darosi 
nervingas, dažnai kalti tėvai, nes per 
daug juo rūpinosi, per daug į jį kreipė

Kiekvienas vaikas pratinamas prie stalo 
tvarkingai sėdėti ir valgyti.

dėmesio ir per daug jį vargindavo. Jau 
iš mažens buvo klaidingai elgiamasi: vai
kas mokomas įvairių gudrybių, nuolat 
buvo su juo žaidžiama, jis buvo juokina
mas, nešiojamas, vežiojamas, supamas, kol 
nuvergdavo iki graudžių ašarų. Didesnis 
vaikas buvo taip pat mokomas visokių ne
reikalingų dalykų, buvo džiaugiamasi jo 
ankstyvu brendimu ir suaugusio žmo
gaus proteliu. Per didelis griežtumas ga
dina vaikų nervus, taip pat ir grasinimai 
ir nuolatinis peikimas. Užsispyrimas su
laužomas, bet baimė ir nuovargis lieka.

Nervingam vaikui reikia malonios, tai
kingos aplinkos, geros kūno priežiūros, 
sveiko maisto, daug poilsio, labai siste- 

kiai jau bijojo, kad mergaitė neišlaikys. 
Morkūnas dar kartą nuvažiavo gydytojo, 
bet pasirodė, kad piauti nereikėjo: liga 
pati rado sau kelią, ir karštis, drauge su 
tinimu, atslūgo.

Albina budėjo dieną naktį. Morkūnie
nė įkalbinėjo jai gulti, bet ji bijojo, kad 
atsigulusi taip panorės miego, kad tris 
dienas neišmiegos. /

Į ketvirtą dieną sesutė pajuto skaus
mą gerklėje. Galva pasunkėjo, kūnas su
styro. Bet ji neišsidavė, nes norėjo ište
sėti tol, kol jos mažajai draugei nebegres 
joks pavojus.

Į šeštą dieną Albina pasijuto tokia silp
na, kad nutarė atsigulti. Gerklė visai už
kimo, ir galva beprotiškai svaigo. Palikusi 
Magdutę motinos globai, ji paprašė par
vežti jai vaistų ir nuėjo namo. Ji atsigu
lė kamaroje, siauroje savo lovutėje, ne
pagalvojusi apie tai, kas ja rūpinsis ir kas 
iš viso bus toliau.

(B. d.).

mingo dienos suskirstymo, daug gryno oro, 
mankštos (ji stiprina pasitikėjimą savimi), 
laisvalaikio pamokas paruošius ir nejau
dinančių knygų, filmų ir t. t.

Blogas valgytojas dar dažniau pasitai
ko ir slaugytojai suteikia nemaža rūpes
čio, nors jo „gydymas“ daug lengvesnis. 
Tikrai rūpesčio vertas tik toks vaikas, 
kuris staiga nustoja valgęs. Tokiais atve
jais dažniausiai iš anksto spėjama vaiką 
esant nesveiką arba neužilgo susirgsiantį 
ir kreipiamasi į gydytoją. Bet dažnai slau
gytojos vaikus perpeni arba vaikų dantys 
nesveiki.

Slaugytoja turi maitinti vaiką sveiku 
maistu, duoti daug žalumynų ir vaisių, 
tarp valgių nieko neduoti, nei saldainių, 
nei bulkučių, nei kitų skanumynų. Val
gių laikai turi būti griežtai nustatyti, bet 
nėra reikalo juos ypatingai pabrėžti. Prie 
stalo viešpatauja taika ir gera nuotaika! 
Jei vaikas pavargęs, slaugytoja liepia jam 
pagulėti valandėlę ir tik tada duoda jam 
valgyti. Valgant neraginti, geriausia, ne
kreipti per daug dėmesio, neklausinėti, ar 
vaikas mėgsta arba nemėgsta, nori arba 
nenori valgyti. Žinoma, geriau du kartu 
Įdėti į lėkštę po truputį, kaip vieną kartą 
per daug valgių. Kas buvo sakyta apie 
indus, iš kurių valgo ligonis - vaikas, tas 
taikoma ir tariamam ligoniui — blogam 
valgytojui — ir sveikam vaikui.

Jei vaikas nevalgo arba net verkia, 
slaugytoja susivaldo, nesibara, nekreipia 
per daug dėmesio į tą įvykį, bet leidžia 
vaikui stotis nuo stalo, ir jis badauja iki 
kito valgio laiko. Žinoma, jei slaugytoja 
neturės tvirtos valios ir už pusvalandžio 
leis vaikui „be eilės užkąsti“, ji tikslo 
nepasieks.

Mes visos žinome, kaip skanu valgyti 
miške. Pabėgiojus ir pažaidus apetitas 
savaime atsiranda. Todėl vaikas turi 
daug judėti, kvėpuoti grynu oru.

Slaugytoja niekuomet nekalba ligoniui, 
sveikstančiam arba sveikam vaikui gir
dint apie jo ligą arba blogą apetitą. Tai 
gadina vaiką, nes jis pradeda vaizduotis 
esąs labai svarbus ir įdomus. Sveikstan
čiam, kaip ir sveikam vaikui, nuobodu 
vienam žaisti ir valgyti. Suradus jam 
kompanijoną, apetitas tuojau taisosi. Juk 
ir paršiukai geriau auga poromis, nes, pa
vydėdami vienas antram, geriau ėda!
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SESE,
Prieš keletą metų teko man pagyventi 

viename mūsų provincijos miestelyje. Taip, 
per daug ramiai gyventi nebuvau pripra
tusi. Nuobodžiavau. Tat labai apsidžiau
giau, gavusi vieną dieną pakvietimą į 
skautų ruošiamą vakarą - koncertą. Nu
ėjau. Nereikia ir sakyti, kad nesigailėjau. 
Laiką praleidau labai smagiai ir viskas 
man tenai patiko. Ir koncertas, ir tautiš
ki šokiai, ir mažas veikalėlis, darniai jau
nų artistų suvaidintas, bet daugiausia pa
tiko nepaprasta tvarka, kurioje praėjo vi
sas pobūvis. Buvau sužavėta.

Vakaro šeimininkų tarpe krito man į 
akį viena skautė. Mergaitė buvo gal še
šiolikos — septyniolikos metų, ir išsiskir
davo iš visų netik savo gražiu veideliu ir 
tiesia, grakščia laikysena, bet ir kažkokiu 
ypatingu tvarkingumu savo apsirengime.

Jos skautiniai drabužiai, tokie pat, kaip 
ir visų, bet kaip tai gražiau gulėjo, ba
teliai labiau blizgėjo, ir kaklaraištis buvo 
gražesnis ir šviesesnės spalvos. Visą va
karą mano akys vis ieškojo gražiosios mer
gaitės. Įspūdis buvo toks malonus, kad 
ilgai negalėjau jos užmiršti.

Bet likimas mėgsta netikėtus pokštus 
ir ilgai nelaukė, kad man vieną iškrėstų: 
jis mane vėl suvedė su gražiąja mergaite. 
Savaitei praslinkus, turėjau apsilankyti jos

namuose. Rengiausi su malonumu, nes 
nesąmoningai tikėjausi susitikti su savo 
simpatija iš skautų vakaro, ir vėl gauti 
pasigrožėti jos malonia išvaizda.

Man paskambinus, duris atidarė kaip 
tik ji, bet... Dieve brangus! kokia kito
niška!

Nors tai buvo penkta valanda po pie
tų, mergaitė vilkėjo rytinį chalatą, išmar
gintą didelėmis, ryškiomis gėlėmis ir pe
teliškėmis, ant kojų turėjo prašmatnias 
kurpaites su dideliais šilkiniais „bumbu
lais“, o savo gražius plaukus buvo suki
šus! į labai neskoningą raudoną tinklą, už
rištą po smakru. Tas viskas taip pakeitė 
mergaitę, kad vos ją galėjau pažinti! Bu
vau nemaloniai nustebinta, bet pati prieš 
save pasiaiškinau, kad, tur būt, kokios nors 
nepaprastos aplinkybės, privertė mergaitę 
taip apsirengti.

Praėjo dar kelios dienos, ir vėl turėjau 
eiti į mergaitės namus. Deja, jos apsiren
gimas vis buvo tas pats. Keli sekantieji 
vizitai galutinai mane įtikino, kad mergai
tė namuose visuomet yra taip rėkiančiai 

ir neskoningai apsirengusi. Man buvo la
bai nemalonu ... Graži mergaitė iš skau
tų vakaro pradėjo mano atmintyje blukti, 
o jos vietą užėmė kita, su išmargintu cha
latu ir' raudonu tinklu .. .

Sese, nedaryk taip Esi jauna ir graži 
mergaitė. Būk ja visuomet! Nedaryk iš 
savęs ištižusios poniutės. Būk namuose 
taip pat švariai ir skoningai apsirengusi, 
kaip ir žmonėse. Tai nereiškia, kad tu
rėtum namie nešioti išeiginius drabužius, 
ne! Bet nevaikščiok visą dieną su chala
tu. Užsivilk jį tik rytą ir vakare, ruo
šiantis.

Prie stalo, nors tai būtų ir ankstyviausi 
pusryčiai, sėsk visuomet apsivilkusi suk
nele ir tvarkingai susišukavusi.

Dieną, parėjusi ar tai iš mokyklos, ar 
tai iš darbo, tuoj pakeisk drabužius. Ap
sivilk paprastą suknelę, kurią pati galė
tum dažnai išskalbti. Nepatingėk turėti 
baltą apikaklaitę, nors ir paprasčiausią ir 
pigiausią.

Tvarkant savo butą ar padedant vir
tuvėje, užsidėk priejuostaitę, o galvą ap
rišk švaria skepetaite ar gražiu tinkleliu, 
kurį pati sau padarysi.

Nesiauk įmantriai iškarpytomis kurpai
tėmis. Nesižavėk šilkiniais „bumbulais“. 
Tas viskas netinka nei tavo amžiui, nei 
tavo skoningam apsirengimui.

Savo gražiems plaukams neišgalvok 
prašmatnių šukuosenų. Šukuokis papras
tai ir visuomet tvarkingai. Tai gražu.

Kaip dabar, taip ir ateityje, būk na
muose visuomet taip pat rūpestingai apsi
rengusi, kaip ir kitur.

Tas, pirmiausia, tau pačiai suteiks daug 
malonumo, o paskui ir tavo artimiesiems 
atrodysi gražesnė ir meilesnė.

Sesė M.

Nerymoki, sesutėle,
Ten prie lango paslapčia, 
Kelkis, eiki, ausk ir vėliai, 
Stumk šaudyklę ten ir čia.

Auski, sese, šimtagijas, 
Žibančias žvaigždes marių, 
Žydinčias laukų lelijas, 
Negailėki daug varsų.

Kai bus pilnos Tavo skrynios 
Audeklų, drobės švelnios, 
Tai bernelis, prisiminęs, 
Pas Tave tuojau atjos.

Skltn. V. NARUŠEVIČIŪTĖ.

oJla&tie!

0 baltoji naktie, sidabrinių perlų, 
Jūs baltieji šilkų debesėliai, 
Ir laukai, sulaukę švelnių patalų, 
Jūs nuskaidrinat širdį, kaip gėlė laukų ...

Sidabrine naktie, baltaspalvių šilkų. 
Užliūliuoji tu širdį žaizduotą, 
Užmirštu, kad gyvenimo kryžių velku. 
Vėl atmenu laimę dainuotą ...

Sidabriniai laukai, sidabrinės nakties, 
Užliūliuokit pasaulį sapnuos;
Ji, kaip angelas, ranką išties 
Ir pasaulis ramybę sapnuos ...

ST. MARTYNAITYTĖ.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

JUOSTA
Turint praustis mažą kempinę ar sku

durėlį, negalėsime kaip reikia ištrinti nu
garos, kurią kaip tik reikia švariai plau
ti, nes daug prakaituoja.

Vaistų sandėliuose parduodamos tam 
tikros juostos nugarai trinti, bet jos bran
giai kaštuoja. Mes tokią juostą greitai ir 
be jokių išlaidų pasigaminsime namuose.

Juosta mezgama kabliuku iš naminių 
vilnonių siūlų arba iš senų, nešioti nebe
tinkamų, kojinių.

Kad juosta būtų stora, siūlai imami iš 
dviejų kamuoliukų, o kojinė sukarpoma 
pusantro iki dvieju centimetru juostele 
(2 br.).

Juosta užima labai mažai vietos, todėl 
galime ja naudotis netik namuose, bet taip 
pat imti su savimi, einant maudytis, žiemą 
į pirtį, c vasarą į upę.

Juostos išmatavimai: ilgis 60 cm, plo
tis 12 cm plačiausioje vietoje ir po 6 cm 
galuose.

S. M.
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SKA Illi
Skautų Patrono Šv. Jurgio šventės proga sveikinu Jus, 

broliai skautai, ir nuoširdžiai linkiu nė valandėlę nepamiršti 
šio gražaus skautų įsakymo: „Sek skautų Patroną Šv. Jurgį: 
naikink pikta pasauly, o pirmiausia pačiam savy“.

Budėkit!
Vyr. sktn. pik. J. Barauskas, 

Brolijos Vadas.

Mūsų rūpesčiai ir darbai
Viso pasaulio skautu patrono ŠVENTO 

JURGIO šventė pas mus yra drauge ir 
pavasario — atgimimo šventė. Tad, te- 
nebūnie nei vieno skauto, nei vieno skau
tų vado, kuris nuo tos dienos nesiryžtų 
naujiems žygiams ir naujiems darbams 
mūsų tėvynės Lietuvos ir pačios organi
zacijos labui. Nerangumą, apsileidimą ir 
nepareigingumą, jei toks, neduok, Dieve, 
būtų, iš savo tarpo turime išguiti, turime 
išrauti su visomis šaknimis, nes mūsų or
ganizacijos gyvenimas yra be galo judrus, 
reikalaująs jaunatviškai sveiko entuziaz
mo, o ne apsnūdimo. Pasiryžę — viską 
nugalėsimi

Artėja ir MOTINOS DIENA. Šios šven
tės minėjimas ir organizavimas per ilgus 
metus mūsų skautų ir vienetų tarpe pali
ko daugelį gražių tradicijų, kurių aprašy
mas čia būtų visiškai bereikalingas, tuo 
labiau, kad šioji šventė mūsų tarpe šven
čiama veik nuo pat mūsų organizacijos 
įsisteigimo. Dėkime tik daugiau pastan
gų, kad šios dienos minėjimas greičiau 
paplistų ir išlaisvintame Vilniaus krašte. 
Ruoškimės tinkamai pagerbti vilnietę lie
tuvę motiną — amžiais nepailstamą mūsų 
lietuvybės šaltinį.

Šilta ir maloniai šypsanti saulutė sakyte 
sako, kad vasara jau ne už kalnų. O ar 
yra nors vienas, kuris jos nelauktų? Tik
rai ne. Tuo labiau mes, skautai. Ir tik
rai, nerasime nei vieno aktyvesnio vie
neto, kuris nebūtų pagalvojęs arba jau ir 
apsvarstęs šios vasaros darbų, bet, tenka 
paabejoti, ar visi jau yra pagalvoję apie 
SKAUTIŠKOS UNIFORMOS PARUOŠI
MĄ VASAROS DIENOMS. Čia mes, vy
kesnieji, turime būti kiek akylesni. Juk 
neretai, dėl mūsų apsileidimo, neperspėji- 
mo pasitaiko tokių skautų, kurių unifor
mos išvaizda ir jos netvarkingas dėvėji
mas, nei vienam tos pačios šeimos na
riui, garbės nesudaro.

Kaip ir kokią uniformą skautas turi 
dėvėti, yra aprašyta 1938 m. SKAUTŲ 
AIDO 5—6 nr. Taigi, dėl pačios unifor
mos jokių nesusipratimų kilti negali. Be
lieka tik jos, iki smulkmenų, tvarkingas 
dėvėjimas ir kurį mes, vyresnieji, turime
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SKYRIŲ TVARKO 
SKTN. A. ZAUKA

Brolijos Garbės Gynėjas 
vyr. sktn. Alfonsas Gabrėnas.

visuomet akyliai sekti, kad iš skautiškos 
uniformos, kaip tai neretai pasitaiko, ne
būtų sudarytas maskaradas (vietoj valtu- 
kės, nešiojamos įvairiausios kepuraitės ir 
t. t.). Būkime drausmingi!

Be kitų darbų, kurie jau lipa mums 
ant kulnų, tektų paminėti ir MEDELIŲ 
SODINIMĄ. Ruoškime medelių sodini
mo dienas arba, kur jos jau ruošiamos — 
aktyviai prie jų prisidėkime. Nepamirš
kim žodžių: „Skautas gamtos draugas“.

Ateinančios vasaros visą savo skautiš
ką darbą ruošiamės aukoti išlaisvintam 
Vilniaus kraštui. Nepamirškime jau lai
kus pagalvoti ir apie tai, kad kiekviena 
mūsų organizuojama kelionė, iškyla ar 
stovykla, be savo tiesioginės paskirties, 
turi ypatingai pasižymėti ARTIMUI PA
GALBOS TEIKIMU. Numatykime ir 
praktikuokime daugiau kolektyvinių ge
rųjų darbų, tam reikalui skirdami, gali
mai daugiau, stovyklos dienų ar kelionės 
valandų. Darbo entuziazmas, lydimas 
skambių lietuviškų dainų, turi prisidėti 
prie greitesnio išlaisvinto Vilniaus krašto 
atgijimo. Nepagailėkime tam savo jau
nųjų jėgų!

A. V.

Kybartų vietinin- 
kijos skiltininkų 
kursų dalyviai su 
savo instruktoriais 
ir svečiu, Vilniaus 
skautų tunto Vy
tauto dr-vės drau

gininku.

Nieko čep nemukiu.

(Vilniečio eilėraštis). 
(Gervėčių krašto tarmė).

Nieko tep daugiau nemyliu, 
Kap sa gimtų)į kiemelį, 
Kur mažuci motinėlė 
Man užsupo, užliūlievo.

Kur tėvelis mane mokė 
Verscie vagų pirmucinį, 
Kur paukšteliei gailiai čiulba 
Ankstu rytu žilvucyni.

Kur tiek daugel palydėjau 
Taip šviesių, čystų dzienelių, 
Kur pirkelė samanota 
Pasilikusi prie kelio.

Ten mani draugai paliko 
Arde tų žalių dzirvonų, 
Kur sesutėms mus begiedant 
Tep sirdzė smagu malonu.

Kur kiekvienas mano brolis 
Žino, kad lietuviu gimęs, 
Kur naktely prarymojau 
Un vartelių pasirymęs.

Nieko, nieko tep nemyliu, 
Kap sa gimtųjį kiemelį, 
Kur išmokau daug giesmelių 
Iš to pilko ievurscėlio.

V. Kuo 1 ai t i s.

** *
Vyr. brolijos vadi- 

jos skautininkų 
skyriaus vedėjas 

sktn. Artūras
Jurgutis.

* ❖*

Mūsų aukos
(Tęsinys)

Vilniaus Sk. R. Fondui pinigais auko
jo: 13. Amerikos lietuviai ponia ir dakta
ras Želviai 2 dol. (Lt 11,80) ir 14. „Vil
niaus“ spaustuvės savininkas p. J. Atko
čiūnas Lt 20,—.

Iš viso ligi IV.20 fondui paaukota pi
nigais Lt 406,80 ir daiktų už Lt 2.404,50.

Aukojusiems skautiškas ačiū!
Dar tenka pastebėti, kad, be V. Sk. R. 

Fondui skirtų aukų, skautai ir skautės 
iki šiol Vilniaus krašto gyventojams jau 
paaukojo įvairiausių reikmenių (drabužių, 
mokymosi priemonių, pinigų ir kt.) už 
Lt 31.117,05.

Aukų skaičius, reikia manyti, gerokai 
dar padidės, skautams ir skautėms pradė
jus Vilniaus krašte stovyklauti ir ke
liauti.

■*-
Skaute,

PADĖK SAVO BROLIAMS — 
AUKOK VILNIAUS 
SKAUTAMS REMTI FONDUI.
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PUOŠKIME SAVO TĖVYNĘ — 
SODINKIME MEDELIUS!
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Žvėrių kelionės.

Visi gerai žino, kad kasmet, žiemai 
atėjus, daugelis paukščių išlekia iš mūsų 
krašto į šiltuosius kraštus, perskrisdami 
po kelis tūkstančius kilometrų. Mažiau 
yra žinoma, kad ne tik paukščiai, bet ir 
kai kurie kiti gyvuliai, gyvenimo sąly
goms pasikeitus, taip pat iškeliauja iš sa
vo tėviškės į gana tolimus kraštus. Vie
nus iš čia pavaro šalčiai ir maisto trūku
mas, kitus, gyvenančius prie pusiaujo, di
deli vasaros karščiai, o trečių, geram der
liui esant, tiek privysta, jog šioje vietoje 
nebegali išsitekti.

Vilkė, kol jos vaikai maži, gyvena sa
vo urve, iš jo išeidama pamedžioti tik į 
artimiausias apylinkes. Vilkiukams užau
gus, visa šeima išsikrausto iš urvo ir pra
deda klajoklinį gyvenimą. Žiemai atėjus, 
vilkai susirenka didelėmis gaujomis ir ap
lakstė visus gimtojo krašto miškus. Brie
džiai taip pat klajokliai; gyvena mažomis 
šeimomis; kasdien, maisto ieškodami, ap
eina nemažus miškų plotus.

Didelių sausrų metu, saulei išdeginus 
laukus ir pievas, bėga iš gimtųjų vietų ir 
tokie gyvuliai, kurie paprastai nemėgsta 
ilgų kelionių, pav., kai kurie graužikai: 
laukinės pelės, žiurkės, voverės ir kt. Ma
ži, margi lemingai, graužikai, giminingi 
žiurkėms, tik už jas mažesni, kartais iš 
Norvegijos ir iš Sibiro tundrų iškeliauja

Lemingų kelionė.

didžiausiomis gaujomis. Maisto pritrū
kus, renkasi jie šimtais, paskui tūkstan
čiais, paskui dar didesniais būriais ir bė
ga, lyg kokios nelaimės vejami, nesusto
dami, vieni kitiems trukdydami; karstosi 
per uolas, plaukia per plačias upes, bėga, 
nepaisydami jokių kliūčių. Tūkstančiai jų 
žūsta kelionėje, skęsta upėse; juos perse-
kioja plėšrieji žvėrys, grobuonys paukš
čiai, badas, šaltis ir nuovargis, bet jie ne
sustodami bėga ir bėga, ir dalis jų vis 
dėlto pasiekia ieškomos žemės, kur gyve
nimo sąlygos pakenčiamesnės.

Gyvenančios Kamčatkos pussaly juo
dosios laukinės žiurkės iš to krašto išbė
ga pavasarį, praeina kelis šimtus kilomet
rų, gyvena visą vasarą Ochtos upės basei
ne, o spalių mėnesyje grįžta į tėviškę. Jų 
kelionė irgi nepaprastai sunki: perplau
kusios upę, vos išlipa į kraštą, taip pa-

cjuduGu kelionės ;į
vargsta, jog, jėgų nebetekusios, atsigula 
ir guli kelias valandas nejudėdamos. O 
paskui jas keliauja jų priešai: lapės, sa
balai, plėšrieji paukščiai.

Į tolimus kraštus keliauja ir Sibiro 
voverės Į tas vietas, kur gerai užderėjo 
kedrų riešutai. Tų vietų paieškoti jos 
siunčia pirma žvalgus. Jie iškeliauja va
sarą, o grįžta rugpiūčio mėnesį; kelionėje 
labai pavargsta, visą mėnesį ilsisi, o pas
kui veda visą būrį į turtingus riešutais 
miškus.

Šiaurės elniai kelionėje.

Šiaurės elniai reguliariai kas pavasarį 
išbėga iš miškų, kur juos kandžioja mi
riadai uodų ir kitų vabzdžių; jie bėga 
įprastais keliais į tundras, kur ganosi visą 
vasarą, o žiemą tais pačiais keliais grįžta 
į miškus, bet čia laukia aršiausias jų prie
šas — žmogus. Jei nepasiseka jų pakan
kamo kiekio nušauti, medžiotojai kenčia 
badą, panašiai, kaip ūkininkai, susilaukę 
nederliaus. Elniai bėga būriais, po 200— 
300 galvų; išsįrikiavę, šakotus ragus pa
statę, iš tolo jie panašūs į savotišką, gy
vąjį mišką.

Kadaise Šiaurės Amerikoje gyveno di
delės bandos bizonų. Baltiesiems žmonėms 
Amerikoje atsiradus, tie gyvuliai bema
tant buvo išnaikinti. Dabar bizonai — re
tenybė, o prieš kokį šimtmetį jų didžiu
lės bandos ganėsi stepėse ir pievose, klai
džiodami iš nuganytos vietos į kitą, dar 
nenuganytą. Rudenį, gelbėdamiesi nuo 
šalčių, traukė jie į šiltesnes vietas, o pa
vasarį bėgo iš saulės nudegintų kraštų į 
šiaurę. Bandą vedė pats stipriausias pa
tinas, kurio visi turėjo klausyti. Priešams 

Laivų pabaisos — laisvai plaukioją ledų kalnai.

bandą užpuolus, veršiukai sueidavo į vi
durį, juos apsupdavo patelės, o į priešakį, 
ragus atstatę, išeidavo patinai: tokios tvir
tovės įveikti nepajėgdavo nė stipriausieji 
žvėrys. Paskui bandą eidavo žmonės, o už 
jų vilkai, kurie puldavo sužeistus, suvar
gusius ir atsilikusius bizonus.

Pietų Afrikos stepėse ganosi daug 
zebrų, kvagų, įvairių veislių antilopių. 
Ganyklos ten geros, ir gyvuliai puikiai 
jaučiasi, bet, kaitroms atėjus, saulė išde
gina žoles, išdžiovina šulinius, šaltinius ir 
net upes. Prie tų šaltinių ateina vandens 
atsigerti žebros ir kvagos, paskui antilo
pės, paskui ir greitakojai stručiai. Nera
dę vandens, ima nerimastauti, bėga prie 
kitų vandens šaltinių, bet ir ten neranda. 
Tada visi, lyg kažkokios gaivalinės jėgos 
paskatinti, pasileidžia bėgti... Aukšti stru
čiai iš tolo pamato priešus, ir, jų nera
maus elgesio įspėti, žvėrys pasiruošia ko
vai. Ypač dideli būriai susidaro iš anti
lopių seklių, — to būrio niekas nepajėgia 
sustabdyti, antilopės pakeliui viską sutry
pia, apverčia, pastato aukštyn kojom. Var
gas nusilpusioms, ligonėms, jėgų nebete
kusioms, — jos pasilieka ir patenka prie
šams į rankas. Pusiaujo žiemai atėjus 
(žiema ten vadinamas liūčių laikotarpis), 
pabėgėliai grįžta į savo kraštą.

Žvėrys, gyveną aukštuose kalnuose, 
irgi keliauja: rudenį nusileidžia žemyn, į 
klonius, į tarpeklius, o pavasarį kopia į 
aukštesnes ir vėsesnes vietas.

Antilopės 
bėga iš sau
lės nudegintų 

vietų.

Ne tik žvėrys, bet ir žuvys (neršto me
tu) ir net kai kurie vabzdžiai (pav., skė
riai) taip pat atlieka nemažas keliones, 
bet apie tai jau kitą kartą.

T. Šur-has.
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SESERIJOS VADIJOJE

®asru didžioji s c him
■ Vyr. seserijos vadijos skautininkių skyrius š. m. VII.l—13 d. 

Vilnijoje ruošia skautininkių stovyklą. Stovyklos programa bus 
labai įdomi ir naudinga. Vyriausios seserijos vadijos skautinin
kių skyrius tikisi, kad šioje skautininkių stovykloje dalyvaus 
visos Lietuvos skautininkės.

■ Vienos Kanados skaučių draugovės vadovė, p. Denny, at
siuntė vyr. seserijos vadijai laišką, kuriame buvo įdėtas Kana
dos skaučių ženklelis. P. Denny prašo vyr. vadiją atsiųsti Lie
tuvos skaučių ženklų. Šiomis dienomis ženkleliai bus išsiųsti.

■ Vasario 22 — Mąstymo dienos — proga, Lietuvos skautes 
pasveikino Australijos skautės.

■ Vyr. seserijos vadija šiomis dienomis gavo ilgai kelionėje 
užtrukusi Lady Baden-Powell laišką, kuris Lietuvos skautėms 
iš Kenijos buvo siųstas Mąstymo dienos proga

Laiško turinys sek.:
„Daugiau, kaip prieš dvidešimts metų mūsų Vadžių ir Skau

čių Seserija išaugo narių skaičiumi ir pajėgomis, skleisdama sa-* 
vo giedrią nuotaiką ir geros valios žinią tūkstančiams visų pa
saulio kraštų mergaičių.

Dabar, kada daugelis tautų yra prislėgtos žiaurios karo naš
tos, pasitikėjimo ir draugiškumo reikalingumas yra didesnis, 
negu kada nors.

Visų kraštų Vadėms ir Skautėms aš, kaip jūsų šefė, siunčiu 
savo sveikinimus šią 1940 m. Susimąstymo dieną. Aš labai pa
geidaučiau, kad kiekviena vadė padvigubintų savo pastangas iš
laikyti tvirtas ir pastovias mūsų Vadžių teises.

Sitai darydamos Jūs padėsite iškelti susipratimo ir drau
giškumo idealus, už kuriuos mes visada stojome; nepaliaujamai 
stengdamos savo tikslą pasiekti, mes galime susiburti į dvasiną 
kovą už galutiną teisėtumo triumfą ir už pastovios taikos lai
mėjimą. Lady Baden-Powel l“.

BROLIJOS VADIJOJE
■ Vyr. brolijos vadija jau baigia ruošti ateinančios vasaros 

atskirų skyrių — šakų veikimo planus.
■ Ruošiama medžiaga š. m. vadų kursų stovyklai. Tuntuose 

ir vietininkijose bus sudaryti norinčių š. m. vadų kursuose (sto
vykla numatoma Vilnijoje) dalyvauti sąrašai.

■ IV. 17 d. įvykusiame vyr. brolijos vadijos posėdyje buvo 
priimti Tėvynės Tarnybos organizaciniai dėsniai, kurie netru
kus bus paskelbti.

■ Skautininkų skyriaus vedėjas kviečia visus skautininkus, 
neturinčius skautininkų liudijimų, juos, galimai greičiau, įsigyti. 
Liud. įsigijimo tvarka aprašyta 1939 m. Sk. A. 18—19 nr. (žiūr. 
str. „Aktualu visiems“).

■ Vyr. brolijos vadijoje numatoma įsteigti naują Oro skau
tų skyrių.

AKADEMINĖ JAUNUOMENĖ.
Korp. Vytis.

— Neseniai susiorganizavęs 
korp. stygų kvartetas (S. Kai
rys, J. Yčas, J. Petruškevičius ir 
R. Norvydas) jau spėjo gražiai 
užsirekomenduoti. Be pasirody
mo korp. vidaus gyvenime (per 
Šv. Kazimiero minėjimą), kvar
tetas koncertavo Pasvalyje ir 
Stud. Ats-bės surengtame ba
liuje Karininkų Ramovėje.

— Korp. ats. karininkų būre
lis, pakviestas kiekvieną' sekma
dieni dalyvauti jojimuose husa
rų pulke, šiuo pakvietimu noriai 
naudojasi, turėdamas progą pri
siminti bei pramokti kilnaus jo-

VILNIAUS
— III.3 įvyko Vilniaus skau

tų Vytauto Didžiojo dr-vės su
eiga. Sueigoje dalyvavo tunt. 
Mačionis, tunt. pavad. sktn. Ja- 
meikis. dr-vės globėjas sktn. 
Kizlaitis, Kauno oro sk-tų • glo
bėjas p. Bičiūnas, taręs žodi apie 
oro skautus, ir Kauno Dariaus 
ir Girėno oro sk-tų dr-vės sklt. 
Bičiūnas, parodęs modelį. Suei
gą vedė draug. Jurkūnas.

— Tunto sueiga. Šv. Kazi
miero šventės proga buvo viso 
Vilniaus skautų-čių tunto suei
ga. Sueigoje dalyvavo brolijos 
vadas v. sktn. pulk. J. Šaraus- 
kas, tunt. Mačionis, sktn. Zauka, 
sktn. Jameikis, sktn. Kizlaitis ir 
daug kitų skautų vadų. 

jimo meno. Būrelio nariai pa
laiko ryšius su esančiais Karo 
Mokykloje korpcrantais ir nu
mato juos organizuotai aplanky
ti dar prieš jų išvykimą stažuoji 
į dalis. Atsižvelgdamas į didė
jančią kariuomenių motorizaci- 
ją, būrelis nutarė įgyti iš šios 
srities žinių ir, padedant korp. 
bičiuliui kpt. E. Petrauskui, nu
mato organizuoti savo nariams 
automobilizmo kursus, kurie 
baigsis iki įvyksiančių vasarą 
kar. pratimų. Būrelis savo va
du išrinko senj. ats. art. j. Itn. 
R. Norvydą. Romualdas.

SKAUTŲ TUNTAS.
Per sueigą pakelti į paskilti- 

ninkio laipsnius: Gedimino dr- 
vės draug. Suravičius, Vytauto 
D-jo dr-vės draug. Jurkūnas, I 
jūrų laivo vadas Tamulevičius, 
II jūrų laivo vadas Dragūnas, 
II jūrų laivo vado pavad. Šarka 
ir Mindaugo dr-vės sk-tų vyčių 
draug. Jakavičius. Be to, orde- 
nais Už Nuopelnus apdovanoti: 
Morkūnas ir Jakavičius.

Brolius skautus ir svečius pa
sirodymais palinksmino Vytauto 
dr-vės skautai ir sktn. Zaukos 
vedamos dainos.

Per sueigą kalbėjo apie oro 
skautus p. Bičiūnas ir skt. Bi
čiūnas pademonstravo modelį.

Modelis buvo padovanotas 

Vytauto dr-vei, už kurį padėko
jo draug. psklt. Jurkūnas.

Sueigą vedė sktn. Jameikis.
— Skautai-raiteliai. Prie Vy

tauto D. dr-vės įsikūrė skautų 
raitelių būrelis, susidedantis iš 
23 skautų. Būrelį globoja ir mo
kina 3-čio Geležinio Vilko dra

KAUNO RAJONAS.
Kaimo skautai-ūs potvynio me

tu savo pareigą atliko.
Š. m. pavasaris, be savo tra

dicinio saulėto džiaugsmo, atne
šė taip pat ir nemaža skaudžių 
valandėlių. Pc ilgos ir sunkios 
žiemos įvairiose vietose patvi
nusias upės padarė daug nuo
stolių žememių vietų gyvento
jams.

Nuo staigaus, tačiau trumpo 
ir didelio potvynio nemažai nu
kentėjo ir Kauno žemesnių vie
tų, daugiausiai, nepasiturintieji 
gyventojai.

Kauno mieste sudarytai pot
vynio komisijai IV.3—6 d. d. į 
talką atėjo Kauno vyr. skau- 
tai-ės. Skautai-ės, potvynio me
tu, budėjo s-gos būstinėje, po
licijos nuovadose ir dar ketu
riuose nuo potvynio nukentėju
sių šeimų šelpimo punktuose. 
Šiuose punktuose skautams-ėms 
teko eiti ir sanitarų ir slaugy
tojų, registratorių, auklėtojų, 
ryšininkų ir kt. pareigas. Šiame 
pagalbos darbe dalyvavo šie vyr. 
Kauno skautai-ės: 1. E. Adomai
tis, 2. G. Audenytė, 3. A. Bag- 
džiūnas, 4. J. Balkevičius, 5. E. 
Baltaduonis, 6. V. Bičiūnas, 7. A. 
Bijožovas, 8. R. Čepas, 9. A. Čer- 
nauskas, 10. D. Černiūtė, 11. E. 
Čiurlytė, 12. R. Dobkevičius, 13. 
E. Dučmanas, 14. H. Funkas, 15. 
B. Goštautas, 16. V. Gruodis,

KAUNO NEMUNO
IV.3 įvyko Vin L. Kun. Bi

rutės dr-vės sueiga. Į šią suei
gą atsilankė mokyklos skautų 
vadas ir kęstutiečių vadija. Šios 
sueigos metu buvo sudaryta 

gūnų pulko karininkai.
— Savame būkle. Iki šiol Vy

tauto D. dr-vė neturėjo pasto
vaus buklo. Dabar buklas gau
tas iš Šv. Kazimiero draugijos. 
Tikimasi, kad savame būkle 
darbas bus daug vaisingesnis.

R. V.

17. J. Ivanauskas, 18. N. Jacuns- 
kas, 19. S. Jaloveckas, 20. V. 
Janulis, 21. D. Jasaitytė, 22. J. 
Jasaitytė, 23. E. Jasiūnas, 24. E. 
Jėgeris, 25. J. Juknevičiūtė, 26. 
P. Kolesnykas, 27. A. Kaluže- 
vičius, 28. Z. Kavaliukaitė, 29. 
S. Kumeliauskienė, 30. P. Lapė, 
31. V. Leščinskas, 32. E. Libus, 
33. R. Linkevičius, 34. A. Liutr 
kevičius, 35. M. Makauskas, 36. 
L. Mazuronis, 37. V. Noskovas, 
38. V. Pilkauskas, 39. S. Prapuo
lenis, 40. J. Prušinskas, 41. R. 
Reikenis, 42. T. Rekešius, 43. E. 
Rimkevičius, 44. K. Sasnauskas, 
45. J. Savrimavičius, 46. R. Si
paris, 47. E. Stratilatovas, 48. A. 
Stulgaitis, 49. K. Šileikis, 50. V. 
Šimaitis, 51. A. Šimkevičius, 52. 
A. Tugan-Baranauskas, 53. J. 
Vabolis, 54. J. Vilčiauskas, 55. 
Vingrys, 56. A. Zauka ir 57. M. 
Želnys.

Aukščiau išvardinti skautai- 
ės iš viso išbudėjo 661 vai. Bu
dėjimo metu jiems teko prižiū
rėti — globoti apie 700 nuo pot
vynio nukentėjusių asmenų, ku
rių tarpe nemaža buvo ir vaikų.

Šiam skautų pagalbos teiki
mo darbui vadovavo sktn. Zau
ka ir reikia pripažinti, kad skau
tai-ės potvynio komisijos pa
skirtą darbą atliko gerai ir gra
žiai.

SKAUČIŲ TUNTAS.
jaun. skaučių dr-vė. Jos įkūrė
jas vyr. skit. V. Želnis. Tai jau 
trečia dr-vė šiemet jo' įkurta. 
Sueiga buvo pradėta iškilminga 
dalimi, kuri praėjo gan gražiai.
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Po išklimingosios dalies sekė pa
sirodymai. Ypač gražiai pasiro
dė birutietės su savo dainomis 
ir savos kūrybos vaidinimais,

KAUNO SAULĖS
VIII Gražinos dr-vė IV.7 su

ruošė pirmą pavasario iškylą. 
Iškyloje dalyvavo 20 skaučių. 
Iškylai vadovavo dr-vės adju
tante vyr. sk. E. Banytė. Iškylos 
tikslas, paruošti sk. kandidates 
į I pat. laipsnį. Todėl ir iškyla 
buvo su uždaviniais, pritaiky-

KAUNO ŽALGIRIO
III.17 III valst. gimnazijoje 

VII Vaižganto dr-vė su dr-ku 
sklt. E. Zaborskiu priešakyje 
surengė iškilmingą sueigą — 5 
metų dr-vės įsikūrimo sukaktu
vėms paminėti. Į šią sueigą at
silankė Žalgirio tunto tuntinin-

KAUNO ŠANČIŲ
— III.23 Šančių skautų tun

tas tęsė savo tradiciją — svei
kino Brolijos Vadą estafetiniu 
bėgimu. Estafetininkai iš Šančių 
pas B. Vadą nubėgo per 16 min. 
Žodžiu sveikino ir estafetininkų 
atneštą dovanėlę įteikė tuntinin- 
kas pskt. J. Eidukas, tunto adj. 
vyr. skit. V. Želnis ir psklt. V. 
Stravinskas.

— IV.4 tunto adj. vyr. sklt.
KAUNO APSKRITIES 

Jūrės VI Geležinio Vilko dr-vė.
— Pirmasis dr-vės vakaras.

Po dr-vės įsikūrimo, 111.31 Jū- 
rėš šaulių namų salėje dr-vė su
ruošė pirmą skautų vakarą, ku
ris pavyko gerai. Vakaro pelnas 
skiriamas stovyklai.

BIRŽŲ RAJONAS.
— Biržų skaučių ir skautų 

tuntai buvo surengę skiltininkų 
kursus III.5—III.15, juos vedė 
psktn. R. Vilkickas.

— L. E. J. Radvilos jūrų 
skautų laivas ruošia buriavimo 
kursus.

— Įsisteigė oro skautų skil
tis. Kęstutietis.

JURBARKO SKAUČIŲ
— Vėl siurprizas Jurbarko 

vaikučiams. I Velykų d. skautės, 
gavusios nurodymų iš nuošir
daus bičiulio A. Giedriaus, su
ruošė neturtingiems vaikučiams 
siurprizą. Juos aplankė ir kiek
vieną apdovanojo dovanėlėmis 
ir gražiais margučiais „Velykų

Jurbarkiečių „Velykų Bobutė“.

eilėraščiais ir skaitymais.
Visi išsiskirstė su skautiška 

nuotaika.

SKAUČIŲ TUNTAS.
tais I pat. laipsnio programai. 
Iškylos dalyvės pasižymėjo ypa
tingu linksmumu. Iškylautojos 
aplankė zoologijos sodą, kur tu
rėjo progos pamatyti šiltųjų 
kraštų ir šiaip, retai sutinkamų, 
gyvuliu bei paukščiu.

E. B.

SKAUTŲ TUNTAS.
kas sktn. Fr. Karalius, III valst. 
gimnazijos direktorius dr. Rūk- 
ša, dr-vės globėjas p. insp. Kaz
lauskas. Be to, gausus būrys 
mokytoju, tėvu ir bičiuliu.

E.‘ Z.

SKAUTŲ TUNTAS.
V. Želnis atsisakė ir jis paskir
tas 22 pr. mok. skautų-čių vadu.

— III D. L. K. Kęstučio dr-vė 
dabar skubiai ruošiasi Motinos 
Dienai ir ekskursijai į Vilnių.

— V D. L. K. Vytenio dr-vę 
perėmė psklt. V. Jokūbaitis.

— I jaun. sk. ir III jaun. sk. 
dr-vės viena smarkiai muzikuo
ja, kita — skudučiuoja.

Svajonėlė.
SKAUTŲ TUNTAS.

— Skautybė plinta kaime. 
Dr-kui pavedus, Skriaudžiuose 
buvo įkurti skautai. Skiltis pa
sivadino Arų vardu, jai vado
vauti paskirtas sk. K. Puskuni
gis. Žalvyris.

Vaškai.
Vaškų Karininko A. Juoza

pavičiaus dr-vė. — Nutarta po 
mokslo metų važiuoti į mūsų 
sostinę Vilnių.

— Pavasarį ruošiamasi laiky
ti egzaminus į III ir II pat. laips
nius. L. Leščinskas ir

V. Balzarevičius.

VIETININKIJA.
Bobutė“. Iš viso buvo aplanky
ta per 80 šeimų! „Velykei“ pa
tarnavo du „kiškučiai“ ir skau
tas vežikas. Pinigus margučiams 
ir dovanėlėms pagaminti sudė
jome.

— Paskutinė pramoga salėje. 
II Vaivos dr-vė, vadovaujama 
sklt. D. Giedraitytės, paskutinę 
Velykų atostogų dieną suruošė 
viešą dr-vės pasilinksminimą, 
kuriame savo meniškas jėgas 
parodė beveik visos draugovės 
sesės. Programą atlikti padėjo ir 
II Kan. Tumo-Vaižganto dr-vė. 
Tai paskutinis skaučių pasirody
mas salėje. Nuo dabar visos pra
mogos bus atliekamos prie lieps
nojančio skautiško laužo...

Girdutis.
KĖDAINIŲ RAJONAS.

Grinkiškis. Atvelykyje Mir- 
gos dr-vės skautės, pasikvietu- 
sios Vilniaus dr-vės broliukus į 
talką, suruošė vakarą. Vakaro 
pelnas Lt 200,— pasiųstas Vil
nijos lietuviškajai mokyklai.

Vypt-Pokšt.

KYBARTŲ SKAUTŲ 
VIETININKIJA.

— Skiltininkiu-ku kursai. 
1939.XII.1 — 1940.in.4 buvo su
ruošti skiltininkams-ėms 40 vai. 
kursai. Kursus lankė 58 skautai. 
Buvo kalbama apie praktišką 
skilties veikimą, skautų istoriją, 
ideologiją, skautą ir religiją, pir
mąją pagalbą, priešcheminę ap
saugą, pirmosios pagalbos vais
tinėlę, signalizaciją, mazgų ir 
kilpų vartojimą, mandagumą, iš- 
kylavimą ir stovyklavimą, žai
dimus.

— Lektoriams p. p. F. Abro
maičiui, K. Baniulaičiui, S. Ju- 
caičiui, viet. J. Kaunui. P. Pau- 
liukoniui, kun. P. Ruseckui, J. 
Skladaičiui, S. Tamulaičiui, A. 
Tamulev.’čiui ir J. Zubrickui, 
kurie taip įdomiai pravedė pa
skaitas, reiškiame skautišką pa
dėką.

— Kursantų arbatėlė. III.27 
buvo suruošta kursantų arbatė
lė. Į arbatėlę atsilankė lektoriai 
ir, iš Vilniaus atvykęs, draugi
ninkas K. Jurkėnas, kuris ke
liais žodžiais apibūdino Vilniaus 
skautų veikimą — pirma ir da-

MAŽEIKIŲ
— 1939.XI.17 II Audronės 

dr-vė šventė savo 6 metų gy
vavimo sukaktį.

— 1939 m. Šv. Kalėdų pro
ga sušelpė neturtingos šeimos 
naujagimį kūdikį.

— 1940 m. Šv. Velykų proga 
sušelpė dvi neturtingas šeimas 
maistu ir drabužiais. Vienoje 
šeimoje buvo 8 vaikai, kitoje — 
keturi ir džiova sergąs tėvas. 
Daugiau šeimų sušelpti negalė
jome, nes dr-vėje tėra 11 skau
čių.

MARIJAMPOLĖS
IV.13 buvo vakaras — kon

certas. Programą pradėjo links
ma operete „Kaminkrėtis ir ma
lūnininkas“. Vaidino: Bakūnas, 
Kubertavičiūtė, Kubilius, Gry- 
binas, Dapkūnaitė, Arminaitė ir 
Staugaitis. Režisavo p. p. mo
kyt. Motiekatitytė ir Akelis.

PANEVĖŽIO SKAUTŲ TUNTAS.
— Sveikinome J. E. Panevė

žio Vyskupą. Tunto delegacija — 
psktn. P. Balčiūnas, meno sri
ties vadovas Povas ir sk. vyt. 
sklt. E. Vanagas — sveikino 
J. E. Vyskupą Kazimierą Palta
roką Jo vardinių proga.

— Įsteigta nauja draugovė. 
Prie pradž. mokyklos. Nr. 4 įsi
steigė (III.3) Mato Grigonio 
skautų dr-vė. Vadovauja ener
gingas sk. vyt. psklt. Poškus.

— Sueiga — lauželis. Įvyko 
pradž. mokyklų skautų sueiga - 
lauželis. 84 skautai davė įžodį. 
Atidarymo žodį tarė jaun. skau
tų vadovas mok. V. Čekas. Šv. 
Kazimiero biografiją ir jo nuo
pelnus Lietuvai nušvietė sk. vyt. 
vyr. sklt. K. Vilsonas. Meninę da
lį atliko naujoji Mato Grigonio 
dr-vė. Į lauželį atsilankė nema
žas skaičius svečiu. Evas.

1 ■"

Šv. Jurgis mūsų liaudies mene.

bar. Po arbatėlės buvo pasilinks
minimas.

— Vakaras. IV.27 D. L. K. 
Kęstučio I dr-vė nutarė sureng
ti vakarą, kurio pelnas bus pa
skirtas stovyklai Vilniaus krašte.

Homo.
SKAUČIŲ TUNTAS.

— IV.14 sueigoje, besiruo
šiant Šv. Jurgio šventės minėji
mui, taip netikėtai aplankė mus 
tuntininkė sktn. O. Zailskienė, 
kuri norėjo mums perduoti gau
tuosius malonumus Vilniuje, per 
Vilniaus skaučių tunto įsteigi
mo šventę.

— Savo sueigoms paįvairinti 
įvedama praktiški darbai, pvz., 
kirpimas, siuvimas, kepimas ir 
virimas. Dr-vė turi savo spe
cialisčių. O. N.

SKAUČIŲ TUNTAS.
Tautiškus šokius gražiai pašoko 
12 skaučių (paruoštos mokyt, 
psktn. I. Karalienės).- Muzikos 
mokyt, p. Motiekaitytė paskam
bino pianinu. Programą užbai
gė mergaičių gimnazijos choras.

Varkala.

— III.3 įvyko D. L. K. Min
daugo sk. dr-vės, Mato Grigo
nio sk. dr-vės, Tumo Vaižganto 
sk. ir j. sk. dr-vės ir D. L. K. 
Vytenio sk. ir j. sk. dr-vės eg
zaminai į UI pat. laipsnį.

Mindaugietis.
— I D. L. K. Kęstučio dr-vė. 

III.17 įvyko I-ojo Lietuvoje 
skautų vyčių Simano Daukanto 
būrelio 15 m. sukakčių minėji
mas. Minėjime labai gražią kal
bą pasakė skautas vytis pik. A. 
Šklėrius. Skit. St. Velrainskas 
paskaitė būrelio istoriją. Dar 
kalbėjo tuntininkas Balčiūnas ir 
gimnazijos skautų globėjas p. 
mok. Vedegys. S. V.

ŠVĖKŠNOS VIETININKIJA.
Ž. Naumiesčio Dariaus-Girė

no dr-vė. Ž. Naumiesčio valst. 
progimnazijos skautai-ės ruo
šiasi įžodžiui vakarui, kuris 
įvyks balandžio mėn. pabaigoj. 
Skautai kandidatai perkasi uni
formas, kiti ruošiasi egzaminams 
ir t. t. A. L.
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VYTAUTO DIDŽIOJO IR VILNIAUS
-------------  " ■-.. . —1 ' 1 ■ . ■ ■ ■

UNIVERSITETŲ STUDENTŲ SKAUTŲ VYČIO KORPORACIJA

Vyčio korporacija nėra pirmasis skau
tiškas vienetas aukštojoje mokykloje, o 
tik to pirmojo vieneto tąsa.

Studentai skautai į akademinį skautiš
ką vienetą susibūrė 1924 m. rudenį. Tą 
patį rudenį šis vienetas, pavadintas Stu
dentų Skautų Dr-ve, buvo įregistruotas 
universitete. Įsikūrusi draugovė greitai 
augo. Turėjo didelių pasiryžimų. Tie pa
siryžimai greitai kūnijosi darbais. Dr-vė 
tvarkėsi viduje, reiškėsi akademiniame gy
venime, jos nariai dirbo, kiek galėdami, 
brolijos vadijoje. Dr-vė įgavo kitų aka
deminių vienetų simpatijas ir pasitikėji
mą, o brolijoje nudirbo reikšmingą darbą. 
Bet su pasiryžimu daug dirbti ir padaryti 
augo nuolatos ir kliūtys. Pasinaudodami 
tuo, kad dr-vė buvo draugija, o ne kor
poracija, ją užplūdo kitų vienetų nariai 

visu spalvų margumu, atsinešdami su sa
vimi tų vienetų dvasią. Todėl dr-vė j e 
dažnai būdavę kovos.

Eilės gyvenimo metų patyrimas rodė, 
kad tame „laisvės mieste“ tegali klestėti 
tik tas vienetas, kurį laiko sukausčius 
korporantiška drausmė.

Todėl būrelis dr-vės narių, kurie ne
norėjo padėti kryželį ant skautiško veiki
mo universitete ir kurie norėjo realaus 
skautiško darbo, nusprendė šį gęstantį vie
netą gelbėti, atkurdami iš jo korporaciją. 
Ta mintis buvo greitai įvykdyta ir uni
versitete atsirado pirma ir tuo tarpu vie
nintelė skautiška korporacija, pavadinta 
Vyčio vardu.

įsikūrus korporacijai, prasidėjo naujas 
skautiškas gyvenimas universitete, nes vi
si „pasaulio perėjūnai“ išskydo. Korpo
racijoje dabar tikrai užviešpatavo skautiš
ka dvasia ir pasiryžimas dirbti kiek tik 
jėgos leis, tiek savęs tobulinimui, tiek 
skautų brolijos labui. Tačiau pradžios 
darbas nebuvo lengvas, nes netik kad rei
kėjo suderinti priklausomumą nuo uni
versiteto ir skautų sąjungos vadovybių, 
reikėjo surasti savo kelius, bet ir reikėjo 
nugalėti tą stiprų pasipriešinimą, kuris 
buvo sutiktas dr-vei formuojantis į kor
poraciją. Vytiečiai savo darbštumu, skau-
tiška dvasia ir pasiryžimu palaužė bet kokį 
pasipriešinimą. Per eilę darbo metų kor
poracija sustiprėjo ir užsigrūdino, savo 
narių skaičiumi išaugo į reikšmingą aka
deminį vienetą. Tiesa, negalima sakyti, 
kad korporacija savo skaičiumi yra milži
niška, kokios yra kitos akademinės orga
nizacijos, arba kokia, atrodo, turėtų būti, 
žiūrint į tą abiturientų skautų skaičių, ku
ris kas metai apleidžia gimnazijas ir at
vyksta į universitetą.

Yra trys priežastys:
1. Kadangi korporacija griežtai laiko

si skautiškų dėsnių ir įstatų, reikalauja iš 
savo korporantų drausmės tiek savo sie
los, tiek išoriniame gyvenime, nežada ir 
neduoda triukšmingo gyvenimo, daugiau 
vertina turinį, kaip formą, todėl jaunieji 
studentai skautai, išsiilgę gimnazijoje tos 
svajotos universiteto „laisvės“, pasirenka 
dažniausiai toms jų svajonėms atitinkantį 
ir vienetą.

2. Korporacija niekados nesistengė ir 
nesistengia kuo daugiausiai pritraukti jau
nų studentų skautų Įvairiais tuščiais pa
žadais, kurių ji vėliau negalėtų ištesėti, 
nes korporacija galvoja, kad, jei žmogaus 
širdis netraukia prie to vieneto, tai jis jam 
bus našta, ir tikrai jis bus naudingesnis 
ten, kur jaučia patraukimą.

1938/39 m. korp. valdyba 
(iš kair. į dešinę): sktn. 
J. Klimas, junjorų tėvū
nas; psktn. A. Jurskis, ar
bitras; sktn. S. Volungė, 
kcrp. vadas; vyr. skltn. A. 
Grušnys, iždininkas; vyr. 
skltn. G. Juškėnas, sek
retorius. Vėliau vietoj A. 
Jurskio į valdybą buvo 
įėjęs vyr. skltn. R. Nor

vydas.

3. Kadangi į korporaciją stoja dau
giau darbą mylį studentai skautai, tai jie 
greit baigia universitetą ir korporacijoje 
gyvena vos kelis metus.

Dėl tos priežasties niekados korporaci
joje nesusigrūda dideli skaičiai korpo
rantų ir korporacija yra visados jauna. Ta
čiau, nežiūrint to, korporacija yra dides
nių vienetų tarpe. Per eilę savo gyveni
mo metų, korporacija savo narius pasklei
dė po visus Lietuvos kampus, po įvairias 
darbo sritis.

Šiandien korporacija tūri jau didelį bū
rį savo brolių, baigusių universitetą ir su
siorganizavusių į Vyčio korporacijos filis
terių dr-vę, turi savo brolių visose aukš
tosiose mokyklose, kur jie, neatitrūkdami 
nuo korporacijos, taip pat bando suorga
nizuoti savo mokyklose skautiškus viene
tus. Visų vytiečių tikslas sukurti ateity
je visose Lietuvos aukštosiose mokyklose 
„Vyčio“ korporacijas, kurias jungtų ben
dri tikslai ir įstatai, bendros spalvos, ben
dra filistrų draugovė. Vytiečiai tiki, kad 
Lietuves akademinio skautizmo ateitis ir 
bus tik tokia.

Vyčio korporacijos tikslas yra:
1) suburti į vieningą būrį visus stu

dentus skautus, norinčius ir toliau savo 

gyvenimą tvarkyti skautiškos pasaulėžiū
ros dėsniais ir dirbti skautiškai idėjai;

2) sudaryti sąlygas skautiškumui ’iš
laikyti universiteto sienose;

3) studijuoti skautybę, kaip pedagogi
nio auklėjimo sistemą;

4) gaivinti universiteto • korporacijų 
spalvų ir idėjų margume savo pavyzdžiu 
ir nuoširdumu vienybės mintį;

5) padėti savo jauniesiems broliams.
Tuos tikslus visą laiką turi prieš akis 

ir stengiasi kuo geriausiai juos pasiekti. 
Praeities nudirbti darbai tiek akademinia
me, tiek skautiškame gyvenime rodo, kad 
šie pasiryžimai nebuvo vien žodžiais pa
reikšti, bet gyvu darbu įgyvendinti. Taip 
bus ir ateityje.

Savo tikslų korporacija siekia įvairiais 
būdais ir keliais, atsižvelgdama į gyvena
mo laiko reikalavimus ir į tą įvairumą
korporacijos narių tiek skautiškų šakų, 
tiek skautiško patyrimo atžvilgiu, o paga
liau ir į įvairumą dirbamo darbo. Pasiren
kama visuomet tas kelias, kuris manoma 
tuo momentu esąs geriausias.

Vyčio korporacijos darbo laukas yra 
dvigubas: akademinis ir skautiškas. Nors 
ta aplinkybė ir sunkina patį darbą, bet 
korporacija neapleidžia nei vienos, nei 
antros srities. Akademiniame gyvenime 
korporacija, dėl savo gerbimo kiekvienos 
akademinės spalvos, o ypatingai tos, kuri 
dengia tvirtą pasaulėžiūrą ir idėją, turi vi
sų akademinių vienetų simpatijas ir yra, 
rodos, vienintelė korporacija, kuri palai
ko santykius su visais akademiniais vie
netais. Ypatingai gerus santykius korpo
racija palaiko su Studenčių Skaučių Dr-ve, 
kurią su korporacija riša bendri tikslai ir 
idėja. Darbo srityje jau nuo draugovės 
laikų studentas skautas yra žinomas, kaip 
darbštus, geros valios žmogus. Todėl ne
praeina nei vienas bendras, svarbesnis 
darbas, nei vienas akademinis susibūri
mas, kur nebūtų pakviesta ir „Vyčio“ kor
poracija. Nemažas būrys korporantų dir
ba brolijos vadijoje, jos bendradarbių tar
pe ir pagaliau tuntuose, eidami įvairias at
sakingas pareigas. Skautų brolijai kor
poracija stengiasi atiduoti visas savo jėgas, 
kiek tik jų atlieka nuo tiesioginių parei
gu-

Baigiant, norėtųsi pasakyti, kad vy
tiečiai, vadovaudamiesi savo šūkiu „VI
SAD GERYN (ad meliorum), deda visas 
pastangas tobulėti tiek skautiškame paty
rime, tiek savo tiesioginių pareigų atliki
me, kad galėtų būti pavyzdžiu visiems 
Lietuvos skautams.

Būtų gera, kad visuose Lietuvos skau
tų vienetuose viešpatautų tokia dvasia, ko
kia ji yra Vyčio korporacijoje ir kad visi 
Lietuvos skautai, o ypatingai jų vadai, tu
rėtų tiek skautiškumo, kiek jo turi stu
dentai skautai.

Sktn. J. Klimas.
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Skyrių tvarko vair. L. Stripinis.JACHTOS MODELIS
Taip, toks modeliukas yra iš tikrųjų 

paprasčiausias dalykas pasaulyje. Jis tau 
negali jokiu būdu nepavykti. Tik viena 
gal dar galėtų sudaryti šiek tiek sunkumų: 
medžio laivo liemeniui (korpusui) sura
dimas ir jo išpiovimas. Tačiau ir čia yra 
lengva išeitis. Tereikia nueiti pas arti
miausią stalių. Pas jį gauni už kelis cen
tus kokio nori medžio lentą ir, be to, jis 
dar mielai iš jos pagal brėžinį išpiaus lai
vo liemenį. O dabar pasakysiu, ko reikės, 
statant šį modelį:

Liepos medžio lentos, be šakų, 50 cm 
ilgio, 16 cm pločio, 5 cm storio. Vieton 
liepos galima paimti kitą kurį ners minkš
tą medį, pvz., topolį ar alksnį.

Toliau reikės dviejų pušinių lazdelių, 
iš kurių pasigaminsime stiebą ir didbuo- 
mį, ir gabaliuko minkštos skardos (dar 
geriau varinės) apie 1 mm storio. Bures 
pasiūs mama ar gera sesutė. Joms tin
kamiausia medžiaga yra gera, plona drobė.

Ko dar reikės modelio statybai? Pora 
metrų vyto špagato, pora gramų mažų vi
nučių, ir, pagaliau, truputį žalių ir baltų 
dažų.

Taip pat ir įrankių mažai tereikės. Štai: 
piūklas (rankinis), oblius, kaltas, plaktu
kas ir brūžėklis; gal dar pasigesi replių, 
žirklių skardai kirpti ir trupučio stiklinio 
popierio.

landos jau jis atsiskyrė su šituo pasauliu 
ir nukeliavo anan...“

Nutilo, ir Valentinas matė, kaip apsi
blausė jo akys, smarkiau pradėjo keliauti 
širdis. Gal jam užėjo mintis perkratinėti 
sąžinę, ar gražiai išsaugotas tėvo paliki
mas. Tie žodžiai ėjo iš lūpų į lūpas, kaip 
laukai ir miškai iš vienos kartos rankų į 
kitos kartos rankas, ir Valentino tėvas jau 
buvo penktas iš eilės, kurį pasiekė bu
vusių žemės saugotojų išminties šviesa.

Jis ilgai tylėjo, paskui vėl patraukė 
pypkę ir ėmė lengviau alsuoti. O pražilęs 
jau, anksčiau, rodos, Valentinas to nė ne
pastebėjo. Visiškai baltas, ir rankos jau 
dreba.

— Kažin, — vėl tarė tėvas, — kai da
bar pagalvoju: ar jūs ištesėsit savo žodį, 
ar neišblaškysit mūsų palikimo? Ak žmo
gui visokių minčių užeina. Pagalvoju, 
būdavo, kartais, jaunas būdamas: ar ver
ta versti akmenis ir plėšti šaknis kruvi
nom rankom. Praūžtum žmogus savo die
nas, kaip muzikantas, pasimėgautum, kuo 
tik begalima... Bet vėl: o kaip gi bus su 
vaikais? Ką jiems paliksiu? O labiausia 
šitas tėvo palaiminimas... Sunku būtų bu
vę jo išsižadėti. Sunku, sako, oi sunku 
gyventi žmogui be palaiminimo. Ir aš jo 
neišsižadėjau.. (Pabaiga).

PRADEDANTIEMS
O DABAR PRADĖSIME DIRBTI!

Pirmiausia pagal 1 brėž. nusibrėžiam 
ant popieriaus normalaus dydžio modeliu
ko denio kontūrus. Tuomet tą kontūrą 
perkopijucjam ant lentos ir jį išpiaunam. 
Tik žiūrėk, kad būtų statūs kraštai! Dabar 
liemens šonus lygiai nuobliuojam.

br. 2.
Laive šone, 1,5 cm nuo viršaus, išbrė- 

žiam aplink visą liemenį liniją. Apatinį 
kampą iki tos linijos gražiai, maždaug 45° 
kampu, nupiaunam. Tuo būdu modeliu
kas gauna gražesnę, pastovesnę formą. Kad 
galėtumėm patikrinti, ar visur vienodai 
nupiovėm, išsipiaukim iš kardono šablo
ną (2 brėž.). Patogiausia žemutinį kam
pą nuimti (nuplauti) su kaltu ir oblių, 
įtvirtinus liemenį į įvaržus.

Gremzlės ženklai
Tarptautiniai laivininkystės nuostatai 

nustato maksimalinę gremzlę; kapitonui 
nepalikta laisvė kiek tinkamas prisikrauti 
laivą, bet jis gali paimti tik tiek krovinio, 
kad jis nesudarytų audros metu laivui 
pavojaus, reiškia, kad laivas nebūtų per
daug įgrimzdęs. Maksimalinę greiųzlė, 
kurią gali turėti prekinis laivas, yra pa
žymima gremzlės ženklais.

Kiekviename laive, abiejose jo pusėse, 
iš lauko, maždaug viduryje, yra išdažytas 
30 cm skersmens ratas, per kurio vidurį 
eina balta juosta. Ta juosta ir yra normali 
laivo pakrovimo riba, reiškia, kad pakrau
tas laivas negali būti giliau tos juostos 
įgrimzdęs. Šalia tų ratų yra dar tam tikri 
ženklai, rodą pakrovimo maksimumą ypa
tingais atvejais.

Vokietijoje, ir daugelyje kitų kraštų, 
pvz., vartojami dar šie ženklai:

APIE MUS RAŠO.
LIETUVOS AIDAS (IV.7 d. 157 nr.), ra

šydamas apie padarytą potvynio žalą, 
Kaune, tarp kitko pažymėjo:

„Nukentėjusiųjų priežiūra rūpinosi pot
vynio komisijos skirti Kauno m. s-bės 
socialės apsaugos sk. pareigonys, talkinant 
skautams, kurių uolumas ir pareigingumas 
padėjo sėkmingai globoti nukentėjusius“.

Įvairių kronikos žinučių iš Lietuvos 
skautų gyvenimo - veiklos, be to, dar įdė
jo KARYS (14 nr.), UGNIAGESIS (3 nr.), 
Amerikos lietuvių laikraštis DIRVA (10 
nr.), LIETUVOS SPARNAI (7 nr.) ir kt. 
laikraščiai.

br. 3.

Paimkim kaltą ir išskaptuokim lieme
nį, kad jis būtų lengvesnis ir kyšotų aukš
čiau iš vandens. Pilna, neišskaptuota lie
pos medžio lenta neturi beveik jokios ke
liamosios galios. Padėjus ją ant vandens, 
ji iki pusės įgrimsta, o kai pritvirtinsim 
kylį ir bures, jos vos tik kraščiukas ky
šos iš vandens ir modeliukas negalės 
plaukti. Taigi, juo daugiau jį išskaptuo- 
sim, tuo geriau jis plauks ir tuo daugiau 
galėsim jį pakrauti.

Su kaltu skaptuoti labai atsargiai, kad 
kartais nepradurtume laivo šono ar dug
no. Modeliuko šonus, viršuje, mes dar 
truputį įpiaunam, kad galėtume įstatyti 
denį (3 brėž.).

Kas dar neprityręs dirbti su kaltu, tas 
težino šią taisyklę: geriau vidų truputį ma
žiau išskaptuoti, negu pradurti sienas.

(B. d.).

W — maksimalaus pakrovimo riba žie
mą; S — maksimalaus pakrovimo riba va
sarą; T — ekvatorialiniais vandenimis; 
F — gėluosiuose vandenyse; WNA — 
Šiaurės Atlante žiemą; FT — gėluosiuose 
ekvatorialiniuose vandenyse.

Tas pakrovimo nevienodumas priklau
so nuo nevienodo vandens tankumo at
skiruose vandenynuose ir įvairiais metų 
laikais.

Kad gremzlės ženklai nesąžiningų žmo
nių, kurie norėtų padidinti maksimalinę 
laivo gremzlę, nebūtų suklastoti, jų tiksli 
vieta pažymima įspaudžiant toje vietoje iš 
lauko pusės kelias skylutes laivo šone. 
Joks kapitonas, daugiau pakrovęs, negu 
rodo tie ženklai, negali išplaukti iš uosto, 
nes tuo sudaro didelį pavojų laivui, jo 
įgulai ir kroviniui. P. Zunde.

„Prezidentas Smetona“ laivo vadas sktn. 
kpt. P. Labanauskas pas Šiaulių jūrų 

skautus.
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Jau greit stovyklon vyksim... .. .ir didžius laužus kursim!Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus.

Pavasaris visame savo gražume. 
Darželių patvoriuose greitai sužys aly
vos. O baltažievis beržas tuoj padabins 
savo nusvirusias šakas kvapiais, švel
niai žalios spalvos, lapeliais. Soduose, 
lyg varškės dribsniais, pabals obelys ii’ 
kriaušės. Jų žieduose ruoš koncertus 
bitelės. O kiek tuose, žiedais pasidabi
nusiuose, medžiuose yra tylios gyvy
bės, tylaus džiaugsmo ir lūkesio! Kas 
apsakys? Bet tie nebyliai medžiai, rū
pindamiesi savo giminės išsilaikymu, 
savo ateitimi, nežino, kad jie ir žmo
gui turtus krauna. O žmonės, ar visi 
tai supranta? Rodos, ne. Turto pelnyti 
daugelis norėtų lengvai. Bet yra ir to
kių žmonių, kurie matomam turtui pa
imti tingi net pasilenkti, padirbėti. Tai 
neišmanėliai. *

* *
Dideliame kieme, kurio patvoriais 

jau kaišiojo savo pirmuosius daigelius 
varnalėšiai ir dilgynės, būrelis vaikų 
kažin ką veikė. Iš tolo negalima buvo 
suprasti, ar ginčijasi ir laidosi pagaliais, 
ar kokį žaidimą žaidžia. Bet prisiarti
nęs jau galėjai visa išsiaiškinti. Tai bu
vo būrelis gimnazistų ir šiaip paauglių 
vaikų. Visi jie buvo užimti sklandytu
vų modeliais: vieni juos į orą laidė, kiti 
stebėjo ir gyrė arba peikė.

Kiemo šeimininko sūnus, gimnazis-

PINIGAI
tas, bet jau antrus metus sėdįs pirmoje 
klasėje, tarė:

— Daug aš ką padaryčiau, jei tu
rėčiau pinigų taip, kaip dabar kad ne
turiu... O, kad aš taip čia kur nors ras
čiau kokį šimtą kitą litų!..

Ketvirtokas Liudas greit atsakė:
— Tai labai lengva. Jei aš būčiau 

šio kiemo savininkas, pinigų senai tu
rėčiau.

— Kuriuo būdu? — greitai paklau
sė kiemo šeimininko sūnus.

Kad būtų labiau įtikinantis paaiš
kinimas, Liudas pasilenkė ir patylomis 
jam į ausį ėmė sakyti:

— Mane dažnai vargina vienas sap
nas.

— Sakyk, koks?
— Dažnai sapnuoju, keliose tavo 

kiemo patvorio vietose pakastus pini
gus. Eime, parodysiu tau ir tas vietas.

Ir Liudas pradėjo nuo vartelių. Nu
žengia dešimt žingsnių patvoriu ir pa
sako toj vietoj sapnavęs pinigus, nu
žengia kitą dešimtį didelių žingsnių ir 
vėl sako ten pinigus sapnavęs. Ir taip, 
rodydamas sapne matytų pinigų vietas, 
apėjo visą kiemo patvorį.

Kiemo šeimininko sūnus tik sekė 
paskui einantį Liudą ir tylėjo; tik pa
sižymėjo nurodytas vietas.

Kai atėjo naktis ir visi sumigo, jis 
stvėrė kastuvą ir ėmė kasti nurodyto
se vietose.

Duobes iškasė, bet pinigų nė vieno
je nerado. Supykęs metė kastuvą ir 
nuėjęs atsigulė.

— Jei rytoj kas klaus, kam iška
siau duobes, pasakysiu, kad sodinsiu 
medelius, — kalbėjo pats sau.

Kai išaušo rytas, pirmas į kiemą 
atėjo Liudas. Pamatęs iškastas duobes, 
ėmė juoktis.

— Apgavikas! — pasakė šeimininko 
sūnus.

— Visai ne! Aš vakar tik pasakiau 
tau savo sapną, bet jo nepaaiškinau, o 
tu jo ir nesupratai. Zinai ką dabar pa
daryk toliau?.. Tose duobėse pasodink 
po vaisinį medelį. Praeis metai, gal ke
li, ir tu iš čia turėsi pinigo, lyg būtum 
juos žemėje radęs.

— A, tai, mat, reikia daug darbo 
įdėti.

— Ar tai bijai? Juk žmogus tam ir 
yra, kad dirbtų. Jei darbo nebūtų, ne
malonus žmogui ir gyvenimas būtų. 
Tik darbas, sujungtas su išmintimi, yra 
didžiausias turto ir laimės šaltinis.

Išmintis ir darbas — yra pinigai.
Vilkiukas.

SKAUTUKAS SPRIKTUKAS IR ŠPOKAS ClUR-ČIUO.

1. Šypsosi saulė, 
Tirpsta ledai, 
Parskrenda pempė 
Padebesiais.
Juk tai įdomu — 
Nu, argi ne? — 
Kokį laiškutį 
Neša snape?

2. Parašas aiškus 
Ir apačioj — 
Rašo Spriktukui 
Špokas Ciur - Ciuo. 
Rašo, kad grįžta, 
Grįžta jau jis ... 
Ką gi Spriktukas 
Nūn padarys?

3. Va, ir padarė, 
Va, ir yra 
Inkilas geras, 
Pirkia gera. 
Va, ir teliko 
Medin įkelt 
Ir prie kamieno 
Tvirtai prikalt.

Jono Dociaus karikatūros ir žodžiai.

4. Grįžo varnėnas, 
Grįžo Ciur - Ciuo, 
Grįžo ne vienas, 
Bet su šeima. 
Traukia dainelę, 
Traukia visi, 
Kad, kaip sau norit, 
Miela klausyt.
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Iškilęs į padanges vieversys skelbė vi

siems gražią dieną. Linksmai patekėjusi 
saulutė žvilgčiojo pro debesėlio kraštą, lyg 
norėdama paklausti ar jau laikas kilti 
aukštyn. Visiems linksma. Peteliškės, 
pakilusios iš savo guolių, lakiojo po pie
vą, čiulpdamos iš gėlyčių saldų medų. O 
bičių... nei galo nei krašto, tik zvimbia, 
zvimbia!

Prie vieno kupsto tupėjo gražus paukš
telis, kuris jau seniai laukia iš kiaušinių 
išriedančių vaikų. Kiek bus džiaugsmo, 
bet ir triūso.

Nuo kalnelio pasirodė ateiną du ber
niukai. Juodu ėjo tiesiai prie kupsto, kur 
tupėjo paukštelis. Pamatęs vaikus, jis 
sudrebėjo. Nejaugi vėl jie ateina draskyti 
lizdelio. Prisiminė paukštelis, kai aną die
ną atėję trys berniukai išdraskė, ką tik 
pradėtą krauti lizdeli.

Pagaliau vaikai taip arti priėjo prie 
lizdelio, kad paukštelis išgirdo jų kalbas. 
Vienas tarė:

— Žinai, Pranuk, mudu šiandien ga
lėtume nueiti pas Justiną, su kuriuo eitu
me paieškoti pempės lizdų. Ot būtų kiau
šinių! Jis tiek žino lizdų.

Pranas sutiko. Staiga iš vaikų panosės

SKAUTUKAS PAMOKĖ
Algis skautukas. Jis atėjo pas drau

gą pažaisti. Jo draugas atsinešė jau var
totą voką.

— Ką veiksi su tuo voku? — klau
sia Algis.

išlėkė paukštelis. Pranas pirmutinis pa
matė lizdely kiaušiniukus.

— Šiandien sekas. Jau trečias lizdas, 
— tarė Stepas.

Berniukai sutūpė prie lizdelio ir jau 
norėjo daužyti kiaušinius, bet staiga iš
girdo šauksmą:

— Ką jūs čia darote?
Jie atsigręžę pamatė Vytą, šaunųjį 

skautą.
— Radome vyturių lizdą, tai norime 

sudaužyti kiaušinius, — atsiliepė vaikai.
— Sudaužyti?
— Taip. Jei nori, tai ir tu imk vieną 

kiaušini ir duok į žemę. Matysi, kaip 
gražiai sprogs.

— Ne, skautai to nedaro, — atsiliepė 
Vytas.

— O mudu darome, — sušuko vaikai.
— Joks žmogus, kuris turi sąžinę, to 

nedarys. Tą gali daryti tik beprotis. Pa
žiūrėkite aukštyn. Ten skraido tėvai, ku
rie jau seniai laukia išriedančių vaikų. 
Kaip jie graudžiai čirškia. Ar jums ne
gėda?

Abu vaikai, sugėdinti Vyto žodžių, 
nieko nesakę, paliko lizdą ir nuėjo namų 
link.

_ Vytas, pažiūrėjęs į čirškiančius vytu
rius, tarė:

— Nebijokite, skautas to neleis da
ryti, neleis draskyti lizdų.

K. Rudokas.

Skautuko regėjimas Šv. Jurgio naktį.

JAUN. SK. SKYRELIO REDAKTORIAUS 
KAMPELIS.

Boleslovui Venclauskui. „Spalių 11-oji’ 
nespausdinsiu, nes nebeaktualu, o antra 
— ši tema turėtų būti parašyta ne tokio
je dvasioje, kaip sveikas aprašei. Be to, 
sakiniai palaidi, nesklandūs.

V. G. L a s t u i. Sveiko versta pa
sakaitė „Fėja“ būtų galima spausdinti, jei 
ji būtų įskaitomai parašyta. Sveikutis už
miršti, kad rankraščiai, skirti spaudai, be 
kitų sąlygų, turi būti ir aiškiai parašomi. 
„Sk. A.“ redakcija neturi tokių darbinin
kų, kurie turėtų laiko rankraščius perraši
nėti. O sveiko rankraščio spaustuvė ne
sutiktų rinkti. Todėl spausdinti galėsiu, 
kai atsiųsi aiškiai parašytą.

— Pripūsiu ir šausiu, — atsakė jam 
draugas.

— Kai iššausi, voką sudraskysi. Ge
riau duok, aš tau parodysiu, kas galima 
iš voko iškirpti.

Draugas padavė ir išpūtęs akis ėmė 
žiūrėti, o Algis, kirpdamas, ėmė aiškinti:

1. Nukirpk nelygų kraštą ir nuimk 
ženklą.

2. Voko kampe arba šone nupiešk 
koki gyvuly. (Rodyklė rodo perkirptą 
voko kraštą).

3. Iškirpk tą gyvulį.
4- Modelį pataisyk.
Dabar matai, kokių dalykėlių galima 

išsikirpti ir iš vartoto voko.
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SUK GALVĄ

Skyrių veda psktn. Vasiliauskas.

UŽDAVINYS NR. 18.
A. Šaulys iš Kauno.

Gulsčiai: 1. vienos ministerijos su
trumpintas pavadinimas, 3. upė Latvijoj, 
4. kaulas (lotyn.), 5. paukštis, 6. gėrimas, 
8. mot. vardas, 10. mot. vardas, 12. grai
kiška raidė, 13. kurpiaus įrankis, 14. St. 
Zveigo veikalas, 16. sala Indijos vande
nyne, 17. dujos, 19. žvejų laivas (kilm.), 
20. šuns raginimas, 21. kartu, 22 kino fil
mų gaminimo b-vė.

Stačiai: 1. vardininkas, 2. paprotys (lo— 
tvn.), 3. trys vienodos raidės, 4. kaulas 
(lotyn.), 5. dirva (kilm.), 7. jūra Rusijoj, 
8. mot. vardas, 9. arabiškas vardas, 11. 
smailas daiktas, 15. klaus, žodelis, 16. pa
baigta. 18. Įvardis (naud.), 19. puodynės 
dalis. Užd. vert. 3 taškus.

Šias kaladėles sustumdyti, stumdant tik 
į viršų ir žemyn, kad skaitant iš kairės į 
dešinę gautųsi visiems žinoma patarlė.

Užd. vert. 2 taškus.

UŽDAVINYS NR. 20.
V. Paliušis iš Varnių.
Iš žodžio „Pulkas“, keičiant po vieną 

raidę, gauti žodį „Vairas“.

Kas perdien su manim nepailsus 
Bėgo, bėgo, kaip laimės saulytė, 
Per svajonių ir pasakų tiltus 
Auksinius? — Tai mamytė, mamytė!

UŽDAVINYS NR, 21.
A. Saulynas iš Alytaus.

Šarada.
Kai su „Š“ mane imi, 
Tai aš plaukau vandeny; 
O kai „N“ tiktai dedi, 
Tai manyje gyveni.

Užd. vert. 1 tašką.

UŽDAVINYS NR. 22.
Tox - Šitox iš Šiaulių.

DIR. N.NABIKAS

Kieno ši vizitinė kortelė.
Užd. vert. 1 tašką.

UŽDAVINYS NR. 23.
V. Paliušio iš Varnių.

Šarada.
Skystis esu aš naudingas, 
Bet gėrimui tai kenksmingas. 
Vieną raidę pamainysi, 
Karį dėvint jį matysi. 
O jei raidelę nubrauksi, 
Žuvį lauk iš upės trauksi 
Jei raidelę dar mainytum, 
Tada pastatą matytum.

Užd. vert. 1 tašką.

Kas šiltais patalėliais paklojo
Man sapnų, tų gražiųjų, lovytę?
Kas, kaip angelas sargas, rymojo
Per naktis prie manęs? — Tai mamytė!

UŽDAVINYS NR. 10.
Gyvatė.

UŽDAVINYS NR. U.
Salakas — sakalas.

UŽDAVINYS NR. 12.
Kavalerija — Valerija.

UŽ UŽDAVINIŲ 8, 9, 10, U, 12 nr. nr. 
SPRENDIMUS GAVO TAŠKŲ:

8 taškus: Z. Gobikis, V. Gutauskas, St. 
Kardys, K. Mičiulis, V. Paliušis, VI. Sa
linis, V. Žebertavičius, J. Motiejūnas.

7 taškus: Tox-<Šitox, Mindaugaitis, Sa
kalas, Vairutis.

6 taškus: A. Kėnikis, G. M.
5 taškus: A. Bieliauskas, J. Dilba, A. 

Grigutis, A. Karaliūnas, P. Račkauskas.
4.5 taškus: V. Grabžys, R. Vaišvilaitė, 

R. Jurelionis.
3.5 taškus: A. Zalubas, J. Gervė.
3 taškus: G. Glatkauskas, L. Končius, 

St. Grakauskaitė, A. Mazutas, B. Myko- 
lauskas, E. Ramanauskas, A. Šaulys, E. 
Volkovickas, H. Lopata.

2.5 taškus: V. Abramavičius, V. Armo- 
nas.

2 tšk.: J. Gustaitytė, R. Kazlauskas, T. 
Lazersonaitė, R. Liutmozeris, V. Petravi
čius, V. Talat-Kelpša, I. Milašiūtė, K. 
Kudokas, K. Valantiejus, A. Savickas.

1 tašką: E. Barkauskas, E. Kulikaus
kas, L. Rovytė, R. Siparis, A. Glizickas.

PULKAS

VA I RAS
Užd. vert. 2 taškus.

SK. AIDO 6 NR. UŽDAVINIŲ 
SPRENDIMAI.

UŽDAVINYS NR. 8.
1. Kulnas, 2. atėnas, 3. nebylė, 4. kui

lys, 5. cukrus, 6. sultys.
UŽDAVINYS NR. 9.

1. Kėdė, 2. ožka, 3. ropė, 4. pupa, 5. va
ta, 6. ypač, 7. tema, 8. ieva, 9. saga.

REDAKTORIAUS KAMPELIS.
• „Vj/pt.—Pokšt.“, „Svajonėlei“ ir broliui 
R. V. iš Vilniaus. Be slapyvardės, redak
cijai visuomet reikia nurodyti ir savo 
tikrąją pavardę ir adresą.
• Rimv. Gėginai ir Alb. Aras-Čiui. Re
dakcijai siunčiami rašiniai rašomi tik vie
noje lapo pusėje ir aiškiai. 2 10/Y

■lttt.mtATTS“ SD. Kaune. Nepriklausomybės a. 4a. Tel. 2 07 26.

20


	1940-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0001
	1940-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0002
	1940-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0003
	1940-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0004
	1940-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0005
	1940-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0006
	1940-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0007
	1940-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0008
	1940-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0009
	1940-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0010
	1940-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0011
	1940-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0012
	1940-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0013
	1940-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0014
	1940-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0015
	1940-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0016
	1940-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0017
	1940-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0018
	1940-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0019
	1940-Nr08-SKAUTU-AIDAS_0020

