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Oficialus Lietuvos Skautų Sąjungos organas

Redaktorius vyr. sktn. Antanas Saulaitis.
Leidėjas Lietuvos Skautą Sqjenga.

Redakcijos ir administracijos adresas : Kaunas, 
Nepriklausomybes aikštė 4. Tol. 2 65 34.

Administracija Urba darbo dienomis nuo 8 iki 14,30 vai.
Prenumeratos kaina metams: Lietuvoje: jaunesniesiems skautams-ėms—2,75 Lt; 
skautams-ėms — 4 Lt; neskautams — 5 Lt. Užsienyje (išskyrus Latviją ir 
Estiją, kur taikomas vidaus tarifas): dvigubai. • Skelbimų kaina pagal susitarimą. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos — 5 Lt, padėkos — 3 Lt; 
soausdinamos ten, kur redakcijai patogiau. • Rankraščius, piešimus, nuotraukas 
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Gegužės mėn. 10 d. 9 (249) Nr.

Didžiajai talkai pasibaigus
1940 metų skautiškos spaudos platintojams daiktinėms do

vanoms paskirstyti komisija, kurią sudarė: pirmininkas Skautų 
Aido redaktorius vyr. sktn. A. Saulaitis, nariai — Tarybos Pir- 
mijos reikalų vedėjas sktn. A. Tribė (sekretorius), Seserijos va- 
deivė sktn. N. Grigaliūnienė ir spaudos administratorius psktn. 
V. Balčiūnas* gegužės mėn. 4 d. peržiūrėjusi administracijos pa
tiektus duomenis apie 1940 m. skautiškos spaudos platinimą, 
rado, kad daiktinės dovanos (jų sąrašas Sk. A. ?? nr.) atiteko 
žemiau išvardintiems platintojams tokia eile:

1. Vyčio korporacijai (Kaunas).
2. I Vytauto Didžiojo dr-vei (Radviliškis).
3. K. Ciuoderiui (Kaunas).
4. Psktn. Ir. Fridmanaitei (Panevėžys).
5. K. Mikoniui (Širvintos).
6. Sklt. K. Cijūnėliui (Panevėžys).
7. Vyr. sklt. R. Jansonui (Joniškis).
8. Vyr. sklt. J. Svitkauskui (Šiauliai).
9. Sklt. K. Vilsonui (Panevėžys).

10. Psktn. P. Stašioniui (Šiauliai).
11. E. Zabarskiui (Kaunas).
12. I sk. vyčių dr-vei (Kaunas).
13. Vyr. sklt. J. Prušinskui (Kaunas).
14. Psklt. V. Baltušiui (Tauragė).
15. Vyr. sklt. H. Aleksandravičiūtei (Kaunas).
16. Vyr. sklt. Z. Vegertui (Jurbarkas).
17. Šarūno dr-vei (Kaunas).
18. Gražinos dr-vei (Vilkaviškis). 4
19. E. Streikui (Kelmė).
20. II D. L. K. Algirdo dr-vei (Kaunas).

21. Vyr. sklt. J. Lazauskui (Viekšniai).
22. Vyr. sklt. J. Arbašauskui (Šančiai).
23. Psklt. V. Jurgelevičiui (Kybartai).
24. B. Kryžinauskui (Plungė).
25. A. Tamulevičiui (Kybartai).
26. M. Marčiukaičiui (Kaunas).
27. J. Papečkytei (Kaunas).
28. I L. K. Mindaugo dr-vei (Šančiai).
29. Gražinos dr-vei (Kybartai).
30. K. Korsakui (Šiauliai).
31. K. Speičytei (Šiauliai).
32. B. Mauručiui (Vilkaviškis).

Pirmoji dovana atiteko platintojui, surinkusiam Lt 377,50, 
o paskutinioji — Lt 70,50.

Konkursan užskaityti tik tie pinigai, kuriuos platintojai bu
vo sumokėję iki nustatyto laiko, t. y., iki balandžio mėn. 5 d.

Buvo keletas platintojų, kurie surinktus pinigus už spaudą 
perėmė iš kitų platintojų arba net ir iš draugovių ir pateikė 
savo vardu. Kadangi toks būdas yra nesuderinamas su kon
kurso tikslu, tai komisija tokias perimtas pinigų sumas nutarė 
iš tų platintojų išskirti.

Dovanos bus pradedamos įteikdinėti laimėtojams nuo ge
gužės mėn. 15 d. Kauniškius, o taip pat ir atvykusius iš pro
vincijos, prašome užeiti į administraciją dovanų paimti.

Kurie laimėjo dovanas knygomis, prašome pranešti admi
nistracijai iki gegužės mėn. 20 d., kurių knygų pageidautumėte. 
Nesulaukę iki minėto laiko jokio pranešimo, knygas parinksime 
savo nuožiūra.

Skautų Aido platinimo garbės konkursų laimėjo 
šie vienetai:

L
Visas 100% draugovės narių prenumeruoja Skautų Aidą ir

vadai Skautybę ar Vadovę šiuose vienetuose:
1. I skautų vyčių dr-vė (Kauno Tvirtovės tunto).
2. II Mirgos dr-vė (Panevėžio skaučių tunto).
3. Šarūno dr-vė (Kauno Žalgirio tunto).
4. VU Vaižganto dr-vė (Kauno Žalgirio tunto).
5. I dr. J. Basanavičiaus dr-vė (Kauno Pilies tunto).
6. I Vytauto Didžiojo dr-vė (Radviliškio vietininkija).
7. Šv. Florijono dr-vė (Šiaulių tunto).
8. II Dariaus - Girėno dr-vė (Šiaulių tunto).
9. D. L. K. Vytauto dr-vė (Ukmergės tunto, Širvintos).

10. Kun. Birutės dr-vė (Ukmergės tunto, Širvintos).

Daugiau kaip 50% draugovės narių prenumeruoja Skautų 
Aidą ir Skautybę ar Vadovę šiuose vienetuose:

1. II D. L. K. Algirdo dr-vė (Kauno Aušros tunto).
2. Martyno Jankaus dr-vė (Tauragės tunto).
3. I Mirgos dr-vė (Kauno Saulės tunto).
4. I Kęstučio dr-vė (Kauno Aušros tunto).
5. Korp. Vytis (Kaunas).
6. I kar. Juozapavičiaus dr-vė (Kauno Pilies tunto).
Skautėms skirtą dovaną — tautiškam kostiumui medžiagą 

— laimėjo psktn. Ir. Fridmanaitė (Panevėžys), surinkusi 
52 Skautų Aido prenumeratas.

Draugovės, kurių narių 100% prenumeruojasi Skautų Aidą, 
medžiagą aprašyti Skautų Aide turi prisiųsti ne vėliau, kaip ligi 
š. m. birželio mėn. 5 d.

Sk. Spaudos Administracija.

KIEKVIENO SKAUTŲ SĄJUNGOS NARIO PAREIGA 
REMTI SKAUTIŠKĄ SPAUDĄ!
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zGegutė jaunimo žaidimuose
Nė apie vieną paukštį mūsų liaudis nėra sukūrusi tiek daug 

padavimų, legendų, burtų, prietarų, kaip apie gegutę. Visi pa
davimai, legendos gegutę vaizduoja, kaip nelaimingą persive:;- 
tėlę ar tai dėl savo kaltės, ar dėl kitų. Gegutė negieda, nečiul
ba, kaip daugelis kitų paukščių, bet kukuoja, rauda. Kukuoti 
tai reiškia verkti, raudoti. Gegutės balsas, kaip sakoma, gūdus 
griaudus. Toks balsas tik ir galėjo pagifnti tiek daug liaudies 
kūrybos apie gegutę. Už tat ir jaunimas į savo žaidimus yra 
įpynęs gegutę. Reikia manyti, kad anksčiau tokių žaidimų mū
sų jaunimas turėjo gan daug. Tačiau ir dabar vienur kitur dar 
galima užtikti žaidžiantį jaunimą, kur apdainuojama gegutė. 
Čia ir noriu supažindinti su keletą tokių žaidimų.

1) Berniukai su mergaitėmis, susiėmę už rankų, sudaro ra
telį. Vienas iš berniukų eina į vidų ratelio, o mergaitė už ra
telio. Taip susitvarkę, sukasi į kurią vieną pusę ir visi dainuoja: 

Gaudė vanagėlis — kalėda,
, raibąją gegelę — kalėda,

žalioj girelėj — kalėda.
Berniukas, kuris stovi rato viduryje, atsako dainuojančiam 

rateliui:
— Vai aš pagausiu — kalėda, 

vai aš pavysiu — kalėda, 
raibas plunksneles barstysiu — kalėda.

Taip padainavęs stengiasi iš ratelio išsprukti ir pagauti už 
ratelio esančią mergaitę. Jaunimas, sudaręs ratelį, jam kliudo, 
sukdamiesi ratu aplink dainuodami. Kai berniukui nepavyksta 
išsprukti iš ratelio, mergaitė tuojau bėga ratelio vidun. Jeigu 
berniukui nepasiseka pagauti mergaitės, tai stovėdamas už rate
lio vėl dainuoja:

Vai pagausiu gegutę — kalėda, 
vai pagausiu raibąją — kalėda, 
žalioj girelėj — kalėda.

Mergaitė stovėdama rately jam atsako, o jai pritaria rate 
stovinčios mergaitės:

Aš nulėksiu gegutė — kalėda, 
vyšnių sodeliu — kalėda, 
ant didžiojo dvarelio — kalėda.

Po to, visas ratelis sukdamasis tęsia toliau:
Apgins mane, gegutę — kalėda, 
apgins mane, raibąją — kalėda.

Taip pakartotinai dainuojama, kol berniukui pasiseka pa
gauti mergaitę. Paskui pagautoji skiria kitą mergaitę, o pa- 
gavėjas — berniuką ir vėl viskas pradedama iš pradžios. 2) Su
sirinkus jaunimui, mergaitės susėda ant suolų, o berniukai iš
eina už durų. Mergaitės dainuoja:

Lėkė, lėkė sakalėlis — per du kiemus, per du kiemus, 
ir užklupo jį naktelė — per du kiemus, per du kiemus. 
Berniukai už durų stovėdami atsako:
Nėr kur tūpti sakalėliui — per du kiemus, per du kiemus, 
kur nakvoti raibužėliui — per du kiemus, per du kiemus. 
Mergaitės dainuodamos vėl atsako:
Vai užlėkė sakalėlis •— du kiemus, du kiemus, 

z žalion girion pas gegelę — du kiemus, du kiemus.
Taip mergaitėms atsakius, vidun įeina 1—3 berniukai ir 

priėję prie mergaičių dainuoja:
Priimk mane, gegužėlė — du kiemu, du kiemu,
Sakalėlį nakvoti — du kiemu, du kiemu.
Jeigu mergaitėms priėjusieji prie jų berniukai nepatinka, 

tai dainuodamos atsako:
Kaip aš priimsiu — du kiemu, du kiemu,
Kaip aš tave priglausiu — du kiemu, du kiemu. 
Tu su manim sakalėlis — du kiemu, du kiemu, 
nelakioji po girelę — du kiemu, du kiemu.
Taip mergaitėms atsakius, berniukai turi vėl eiti už durų, 

o mergaitės dainuoja toliau:
Sakalėli, raibužėli — du kiemu, du kiemu, 
tavęs laukia gegužėlė — du kiemu, du kiemu. 
Už durų vėl joms atsako:
Eik, berneli, į girelę — du kiemu, du kiemu, 
ties liepelę pas gegelę — du kiemu, du kiemu. 
Įeina trobon keli berniukai ir priėję prie mergaičių dai

nuoja:
Priimk mane, gegužėle, — du kiemu, du kiemu,
Sakalėlį nakvoti — du kiemu, du kiemu, 
jauną bernužėlį nakvoti — du kiemu, du kiemu. 
Jeigu mergaitėms berniukai vėl nepatiko ir nori kitus pa

sirinkti, tai darbar šitaip dainuoja:
Kaip aš tave priimsiu — du kiemu, du kiemu, 
kad su manim nekukuoji — du kiemu, du kiemu. 
Už rankelių nevedžioji — du kiemu, du kiemu.
Jeigu mergaitėms priėjusieji berniukai patinka, tai priima

savo tarpam 'Tada jau turi teisę ir likusieji sueiti vidun. Šu6- 
ję berniukai dainuoja:

Gegutėlė ko kukuoji — du kiemu, du kiemu, 
Sakalėli gal vilioji — du kiemu, du kiemu.
Mergaitės jiems atsako dainuodamos:
Jei berneliu patikėsiu — du kiemu, du kiemu, 
ašarėles gratfdžias liesiu — du kiemu, du kiemu, 
Jei močiutės paklausysiu — du kiemu, du kiemu. 
Jei močiutės paklausysiu — du kiemu, du kiemu, 
gražias dienas tik matysiu — du kiemu, du kiemu.
Tuo šis žaidimas ir baigiamas. 3) Susirinkęs jaunimas su

stoja į dvi eiles viena nuo antros nusigręžusi. Vienoje pusė
je atsistoja berniukas — sakalėlis, kitoje mergaitė — gegutė. 
Berniukas — sakalėlis turi gaudyti mergaitę — gegutę. Gau
dyti trukdo visi rankas ištiesdami čia aukštyn, čia žemyn.. 
Mergaitei pasprukti padeda laisvai praleisdami pro savo eiles 
Kol berniukas — sakalėlis gaudo mergaitę — gegutę, eilėse 
stovintieji paposmui dainuoja:

Berniukai: aš gegutę pagausiu,
aš mergelę paimsiu. 
Liksi mano, mergelė, 
per amželį gegelė! 
gegutei, gegutei!

Mergaitės atsako:
Aš, berneli, pabėgsiu 
į rūtelių darželį, 
apgins mane brolelis, 
apgins mane gerasai! 
sakalėl, sakalėli 
Aš broleliui žirgelį, 
kad negintų sesutėlės! 
Aš gegutę pagausiu 
aš mergelę paimsiu, 
gegutei, gegutei!

toliau:
Aš, berneli, dvarelin, 
aš, raiteli, aukšta j an! 
Apgins mane tėvelis, 
apgins mane senasis! 
Sakalėl, sakalėl! 
Aš tėveliui jautelius, 
kad negintų dukrelės. 
Aš pagausiu gegutę 
aš paimsiu mergelę. 
Gegutei, gegutei!

tsako dainuodamos:
Aš, berneli, klėtelėn, 
aš, raiteli, aukštojon. 
Apgins mane sesutė, 
apgins mane močiutė. 
Sakalėl, sakalėl! 
Aš sesutei žiedelį, 
aš motulei skarelę, /
kad negintų sesulės, 

, kad negintų dukrelės.
Gegutei, gegutei!

Kai taip dainuojant berniukas pagauna mergaitę, jiedu 
stoja eilėn, o jų vietą užima kita pora. Jei jaunimo yra daug, 
tada dvi poros vaidina sakalėlius ir mergaites. 4) Ratelį sudaro 
taip, kad iš eilės būtų mergaitė ir berniukas. Visi susikabina 
rankomis. Sukdamasis ratelis dainuoja: .

Gegutėlė tupi, tupi 
vanagėlis žiūri, žiūri! (2 kartus)

Po to, susinarinę per alkūnes rankas poromis sukdamies 
dainuoja toliau:

Pavelijo motinėlė 
susigauti gegutėlę 3 — 4 kartus.

Ir taip kartojama dainuojant:

Gegutėlė kū-ku, kū-ku, 
vanagėlis tuoj užklupo . .. 
Pavelijo motinėlė ...

Gegutėle, ko bijojai, 
mane jauną kam vilioji. .. 
Pavelijo motinėlė . ..

Gegutėlė į seklyčią, 
vanagėlis ją palydžia .. . 
Pavelijo motinėlė ...

Šis žaidimas labai linksmas ir gyvas. Mes, kiek galėdami, 
turime gaivinti nykstančius senoviškus ne tik šokius, bet ir šiaip 
žaidimus, nes jų turime labai daug ir gan įdomių. Tik reikia 
apsidairyti ir pasiklausyti.

Užrašė P. Svėgždinis.

Berniukai:

Mergaitės tęsia

Berniukai:

Mergaitės vėl

Berniukai:

Gegutėlė purptelėjo,) 2 
vanagėlis pamylėjo Į kart. 
Pavelijo motinėlė Į 2 
susigauti gegutėlę į kartus

Gegutėlė sodan skrenda, 
vanagėlis neatranda ... 
Pavelijo motinėlė 
susigauti gegutėlę ...
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Paul Keller.

PAVASARIO PASAKĖLĖ

Kalnuose monotoniškai čiurleno upe
lis. Ten, žemai, nėra nei žaidimų, nei ge
rų draugų. Minkštoje dauboje drybso di
delis, tingus titnagas ir miega. Vos tru
putėlį per dešimtį metų pasistumia. Smė
lis ten raudonas, kaip birželio vakaro sau
lė; vasarą, saulės plonyčių spindulių ata- 
kaitoje galima pakoketuoti. Bet žiemą ir 
jis toks pat nuobodus, kaip ir titnagas. 
Šaltinis dvelktelia pro krikštalinį ledo lan
gelį, ir jo srovė prasimuša aukštyn, tarsi 
giliausios plačiausių bedugnių atsidusimas:

— Kad bent kartą pavasaris ateitų. 
Tai išgirdo senas ąžuolas, kuris stovi pil
nas, kaip nenugalimas milžinas, savim pa
sididžiavimu šalia šaltinėlio. Jam pagai
lo mažo, kaip jaunystės kūdikio nekan
truolio. Palenkė savo galingą viršūnę ir 
sušnibždo:

— Palūkėk dar keletą dienų ir pava
saris ateis. Aš jį jaučiu jau visais sąna
riais.

Seniai veik visada teisingai atspėja, 
ypač oro atmainas. Tad pavasaris po tri
jų dienų ir atėjo. Kovo mėnesio saulė 
šiltais spinduliais apglėbė miško šakas ir 
šaltinėlio langelyje apvalią skylę ištirpdė. 
Linksmas nenuorama ėmė triukšmauti.

— Labas rytas, ponas ąžuolas.
— Labas, labas, skaistusis šaltinėli. Ar 

jau besilinksmini?
— Taigi, ponas ąžuole, ne jau, bet... 

pagaliau. Ten, žemai, nėra nieko gražaus 
— nei su kuo pajuokauti, nei paplepėti, 
nei per ką pašokinėti. Jums geriau, mie
lasis pone: iškeli galvą iki debesų ir ga
li aplinkui spoksoti ir dairytis. Gali vis
ką tu matyti.

— Nieko stebuklingo ir čia, aukštai, 
nieko nemačiau.

— Bet tamsta esi laisvas, o aš sura
kintas. Koks malonus laisvės noras! No
riu žemyn į lygumą, bet, tur būt, ir kelią 
pamiršau. Ar aš ne per daug skubus, 
ponas ąžuole?

— Nesiskubink, jaunikaiti. Lukterėk 

Kaip pasakoj. Kelionė tarp Nevėžio išmestų ledų. A. Gudaičio nuotr.

dar čia, aukštai, kojas pakirs pakalnėn 
bebėganti. Tavo kelias labai blogas. Upe
lis korkso kalno šlaite, kaip sušalusi ilgiau
sia virvė, krisdami tavo vandens lašeliai 
užsimuš į šaltą ledą.

— Ei, ką čia, ponas ąžuole.
— Netampyk lūpų, mažasis smarkuo

li, mesk niekus galvojęs. Ar čia negerai? 
Pasikalbėsime, ir laikas bus trumpesnis.

— Pasišnekėti tai smagu, atsiliepė nu
džiugęs šaltinėlis.

Ką jis pasakojo? Grynai vienus niekus. 
Ką gi toks sutvėrimas gali išmintingo ži
noti?

Jis pasakojo apie sidabrines žuvytes, 
kurios gyvena po alksniais, apie jauną, 
gražią liepelę, kuri stovi prie kranto ir, 
birželiui atėjus, praskleidžia kvepiančiuo
sius žiedus, apie vabalėlį, kuris, sėdėda
mas ant žalio lapo, aukso drabužėlį au
džia, ii- apie daug ką kitą, kas prie van
dens atsitinka.

Ąžuolas klausėsi, kaip koks gerašir
dis senelis vaikučiams visokių niekų be- 
tauškant.

— Koks įdomus pasidarei, — gyrė jisai, 
— ir daug man gali įdomių dalykų papa
sakoti. Gal būt, tavo tėkmė ištisą valan
dą trunka.

— Taip, jei tik nelabai greit bėga, — 
karštai atsakė šaltinėlis. — Ir jeigu nepa- 
sipainioja koks kvailas griovys ar didesnė 
upė. Šiaip jau bėgčiau iki pat plačiųjų 
jūrų, bet...

— Nesisielok, šaltinėli, ganėtinai toli ir 
taip sieki. Pagalvok apie mane, aš esu 
keturių šimtų metų ir vis dar toj pačioj 
vietoj, į kurią šarka atnešusi numetė gi
lę. Iš jos ir išaugau. Taip praėjo keturi 
šimtai metų, kaip į tą pusę žiūriu. Papa
sakok, ar apie mokyklą tu nieko nežinai?

— O, o, apie mokyklą? — nusistebėda
mas atsiklausė šaltinėlis. — Nieko gero, 
ponas ąžuole, nieko gero.

— Ir man taip pat rodosi, — liūdnai 
linktelėjo medis.

— Ir tamsta taip galvoji, — paklausė 
šaltinėlis.

— Taip, mačiau kartą jį praeinant, ži
nai, tą, mokytoją. Nežinau, ko jam čia 
reikėjo, bet mačiau jo liūdną veidą.

— O, i, ė, a, — tarė šaltinėlis, — jau 
seniai jis liūdi. Kažkas negera su juo 
atsitiko rudenį.

— Papasakok, šaltinėli, papasakok.
— Zinai, ponas ąžuole, koks linksmas 

jis visados būdavo! Nebebūdavo jam blo
go kelio nei šalto oro. Kartą jis atėjo į 
čia. Niekad jis nepraeidavo pro mus. 
Visad atsiremdavo į tamstos kamieną, jis 
žinojo kiekvieną raukšlelę tamstos bran
giam rūbe. Į mane nedaug akį tekreipė. 
Peršokdavo per mane. Tai nebūtų dar 
bloga, bet dažnai tiesiog įkišdavo koją ir 
sutrukdydavo mano tėkmę. Gražu bet 
būdavo, kai jis mažus akmenėlius į mane 
mėtydavo. Juokdavaus jų kiekvieną pa
gavęs. Ir jis kartu juokėsi. Manau, po
nas ąžuole, kad tas, kuris moka šaltinėlį 
pykdyti ir kartu su juo juoktis, yra geras 
žmogus.

— Ir laimingas, — pabaigė ąžuolas.
— O, i, ė, a, — atsiduso šaltinėlis. — 

Buvo laimingas, bet dabar jau ne. Zinai 
mano tėkmę, ponas ąžuole, juk toli matai, 
veik iki paties didžiojo ravo. Juk pačiam 
ne naujiena, kad* teku pro mokyklą. Pui
ku ten, žemai. Pirma per pievą, paskui 
per sodą.

Sode ištaisytas man gražus kanalas. 
Dešiniam kanalo krante pavasarį žydi gel
tonosios purvės, kairiajame — mėlynos, 
kaip dangaus žydrynės gelmės, neužmirš
tuolės. Geltona ir mėlyna, o vidury aš 
pats sidabru baltuoju. O kad nors kartą 
tai tu galėtum pamatyti! Be to, yra ak
meninis vynas, ten aš įsiritu. Ir, ei! Si
dabriniu lanku aš leidžiuosi žemyn. Argi 
kitaip būti gali, nes pakankamai turiu 
vandens. Ir nubėgu tolyn.

Mokyklos kieme yra šulinys. Jame 
įstatytas vamzdis. Jei tą vamzdį patrau
kia, bėga šniokšdamas vanduo. Bet labai 
staigiai, net putodamas, pone ąžuole. Ir, 
žinai, vaikiukai visi bėga ne prie jo, bet 
prie manęs. Jie kiša savo liesus, raudo
nus veidelius prie srovės ir pilną burną 
prisisiurbia vandens. Mergytės gi man
dagiai pakiša rankeles. Berniukams per 
jas sudavus, apsiteškia ir, juokdamos, šo
kinėdamos, bėga tolyn. Ar negražu, mie
las pone, kai vaikai krykštauja?

Žiūrėk, tamsta, mokytojas visada su 
pasitenkinimu žiūrėdavo į vaikučius ir 
klausydavo mano čiurlenimo. Bet vieną 
kartą viskas pasikeitė. Staiga vaikams 
uždraudė eiti prie vyno. Dažnai iš mo
kyklos pasigirsdavo rūstūs žodžiai ir, jei
gu koks paukštelis, ant kamyzo nusilei
dęs, užgiedodavo, tuoj staiga užsitrenkda
vo langas. Taip atsitiko nuo to laiko, nuo 
tos dienos, kada jis su mergaite buvo atė
ję šičia. Ji nešioja gražius rūbus ir iš
mintingai kalba. Ir taip pamažu juokia
si, kaip nė viena iš čia gyvenančių.

— Žinau, — sako ąžuolas, — jie sėdė
jo prie mano kojų ir buvo du gražiausi 
žmonių vaikai. Bet aš maža jais domė
jaus.

Tiesa, prisimenu, jie šnekučiavosi taip 
džiugiai ir tyliai, kaip pr įsiveliančiojo, vi
siems neišpasakytą laimę žadančiojo ir be-
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YWv^WWWWWVWWWVWWWWWWWWV^

Drambliai mėgsta vaikščioti džiung
lėse, trypdami medžius ir laužydami 
sausas šakas savo didelėmis kojomis 
arba draskydami straubliais šakas virš 
savo galvų ir keldami nepaprastai daug 
triukšmo. Bet kartais jie eina visiš
kai tyliai, nenulauždami nė vienos ša
kelės.

Kartą naktį sėdėjau žvalgybos bū
delėje, stebėdamas raganosius ir klau
sydamas, kaip aplink bastosi drambliai. 
Po kiek laiko jie nutrepsėjo miegoti, o 
paskui nukrypavo ir raganosiai. Net 
ir varlės sumigo, ir miške buvo visai 
tylu ir ramu.

Buvo antra valanda ryto. Jau bu
vau pradėjęs galvoti apie miegą, bet 
miško grožis ir pilnas ramybės vaiz
das šviesioje mėnesienoje neleido man 
sumerkti akių.

Staiga pro šakas pastebėjau apa

Rašo lordas

’ R. Baden-

Powellis

iš Kenijos.

čioj savęs baltą švystelėjimą ir po ke- 
letos sekundžių didelė, sunki dramblio 
figūra išlindo iš .tankumyno. Dram
blio iltys žibėjo mėnulio spinduliuose; 
jis ėjo iškilmingai ir didingai, nekel
damas nė mažiausio garso. Buvo be
veik klaiku, žiūrint į aukštą, juodą pa
vidalą, kuris judėjo taip tyliai, lyg bū
tų paveikslas kino ekrane.

Prieš keletą dienų du jauni triukš
mingi drambliai buvo sugalvoję šeimi
ninkauti kavos plantacijoj, netoli mū
sų kaimo. Jie taip sujaukė visą vie
tą, kad plantatorius nusiuntė skubotą 
žinią girininkui, kad tas atvyktų.

Jei čia yra kviečiamas girininkas, 
tai yra tas pat, lyg pakviestume polici
ninką, kai gangsteriai plėšia namus. 
Vietoje policininko lazdelės, girininkas 
nešasi šautuvą. Jis padarė galą dram
bliams ir tam įvykiui. ,

Nušautas dramblys yra blogas tuo, 
kad jis yra labai didelis ir negali būti 
palaidotas ar sudegintas.

Vieną kartą mačiau negyvą dram
blį Afganistane, tai buvo prieš penke- 
ris metus, bet aš dar dabar jaučiu 
dramblio kvapą savo šnervėse! Jis bu
vo sudribęs ant kelio, ir mes turėjom 
apeiti ratu jį geroku atstumu pavėjui!

Laimė, čia, Kenijoje, čiabuviai ap
sidžiaugė, galėsią gauti didelę atsargą 
šviežios mėsos, o ką jie neįvaikė už
baigti, tą labai greitai suvartojo šaka
lai ir hienos.

Paskutinę naktį sėdėdamas sargy
bos būdelėje, stebėjau dvi dramblių 
bandas; kiekvienoj buvo apie tuziną 
dramblių. Labai sunku buvo suskai
čiuoti antrąją kaimenę, nes joje buvo 
daug motinų ir jauniklių dramblių — 
ir tie sutvėrimai buvo taip pasislėpę 
tarp savo didelių mamų, kad niekaip 
negalėjau matyti jų visų iš karto.

Drambliai čia atėjo todėl, kad že
mėje buvo daug druskos. Jie labai 
mėgsta druską ir, norėdami jos gauti, 
jie gali nueiti kažkur. Man atrodė la
bai juokinga, kaip jie klaupėsi ant ke
lių, iltimis arė žemę ir paskui pasigar
džiuodami gromuliavo druską, lyg šo
koladą.

Dar daugiau juoko man sukėlė vie
nas senas dramblys, kuris, tur būt, 
turėjo reumatizmą kelyje. Kasdamas 
žemę, jis negalėjo atsiklaupti, bet iš
keldavo užpakalinę koją, kad išlaikytų 
lygsvarą, ir tada iltimis kapstė žemę.

Išvertė A. Brašiškytė.

marginančio laukus naujo vualio grimais, 
pavasario raminančios gijos. Minėjo jie 
pavasario džiaugsmą, sidabro krištolais 
spindintį ir upeliui gyvybę benešantį ižą, 
baltųjų pakalnučių svaiginimą kloniuose, 
balto, kaip svyruonėlio berželio, sniego 
mirtį ir tokią mirtį, kuri visam kraštui 
nešė didžiausią gyvybę. Guodėsi viso 
žvilgsnio pilnumu mano besiskleidžiančiu 
pumpurų šilku, kuriame būrė, kaip kokia 
laisvų laukų čigonė, ateitį ir ieškojo, kaip 
Wateou šarvuos, gyvenimo prasmės. Ach, 
kaip jie čia buvo laimingi. Žadėjo su šia 
vieta niekad nesiskirti.

Mergaitė turėjo atsinešusi margomis gė 
lėmis išspalvintą sviedinį, kuriuo dažnai 
žaisdavo pertraukų ir liuoslaikio metu. 
Žaidė juo ir dabar. Iš rankos jis atsimuš
davo j mano plačias kameino raiženas, pa
liesdavo, kaip skaisčiaveidės aušrinės 
žvaigždutės, mergaitės kaktą, pagaliau at
simušdavo žemėn ir vėl atsidurdavo mer
gaitės rankoje. Bet kartą atsidūrusį že
mėn sviedinėlį šelmiškas pietų vėjas pra
dėjo ridenti kanalo linkui. Atsimeni, šal

tinėli, pasiekęs tavo krantą, pasinėrė žyd
riose, kaip žydinčio vasaros lino akys, 
bangose.

— Atsimenu, atsimenu, brangus bičiu
li ąžuole. Tik tu įsivaizduok, kokia bu
vo man garbė plauti ir supti mano ne
rimstančio valso bangų tonuose tos gra
žios, pavasariška jaunyste klestinčios, 
mergaitės sviedinėlį. Aš būčiau jį dar 
ilgai, ilgai prausęs.

Atbėgusi mergaitė jau rado savo žais
lą kanalo sietuvose. Susiradusi kažkokią 
šaką, bandė griebti. Bet, deja, paslydusi, 
atsidūrė vylingose gelmėse, kuriose ją bal
tosios undinės priglaudė amžinai.

Liūdna ir graudu buvo mokytojui; jis 
neteko didžiausios savo gyvenimo paguo

SEKANČIAME SKAUTŲ AIDO NR. BUS PASKELBTA EILĖ KON
KURSŲ — VARŽYBŲ, JŲ TARPE IR KELIONIŲ PO VILNIAUS KRAŠTĄ 
VARŽYBOS.

dos. Ir dabar, kada jis tik pažvelgia į 
upelio kanalą, visada prisimena tą skaudų, 
nelaimingą įvykį. Jei anksčiau mano oši
mas ir putojančios vilnys buvo didžiau
sias pasigėrėjimas ir nusiraminimas, tai 
dabar, priešingai, — kelia neviltį, susi
erzinimą ir nepasitikėjimą bangų ver
petais.

Ach, kaip gaila, — atsiduso ąžuolas. 
Toks gražus pavasaris ir toks liūdnas. Tam 
pritarė ir šaltinėlis.

Ilgai, ilgai dar skaidrusis šaltinėlis kal
bėjosi su senu, išmintingu ąžuolu, daug 
jie viens kitam įvairių atsiminimų ir isto
rijų pripasakojo, o vis labiausiai gėrėjosi 
atbundančiu gamtos šydu — pavasariu.

Išvertė J. V. Rauba.
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Kaip pažinti gyvius 
_ * * iš jų akių * *_

Dauguma; — toli gražu ne visi — gy
vių turi akis, kurios, įsižiūrėjus, atrodo 
nevienodos. Mat, akys pritaikytos gyve
nimo sąlygoms ir todėl moko mus pažin
ti kai ką iš jų savininkų gyvenimo.

Akys mato, jei yra šviesos. Net katės 
ir pelėdos negali matyti tamscje, jei tam
sa vadinsime šviesos nebuvimą. Teisy
bė yra, kad katės ir pelėdos mato tokioje 
menkoje šviesoje, kurios mūsų akys ne
beįsteigia pastebėti. Bet ką daro kirmė
lės po žeme? Jos nieko nemato, nes ne
turi akių. Netiki? Pirma proga įsitikink 
pats.

JIE MOKA SLĖPTIS.

Nors ir neturėdamos akių, kirmėlės 
jaučia skirtumą tarp šviesos ir tamsos. Tą 
gali išmėginti, paėmęs elektros žibintuvą 
ir pašvietęs į žemę parke arba sode. Pa
matysi kirmėles šliaužiant žeme arba len
dant iš save urvų lapų ieškoti. Lemputei 
šviečiant ilgesnį laiką, kirmėlės neberims
ta ir vėl sulenda į savo urvus.

Straigės mėgsta ieškoti maisto naktį 
arba labai vėsiose vietose. Jos turi ma
žas, juodas akutes ilgų „ragų“ galuose, 
kurias moka įtraukti, kada tik joms pa
tinka. Šios akys nelabai geros ir, reikia 
manyti, kad vargu ar atskiria daugiau, 
kaip šviesą nuo tamsos. Todėl straigė ir 
naudojasi uosle ir lytėjimo organais („ra
gais“) maistui ieškoti.

Kurmis ir šikšnosparnis. Kaip žinote, 
kurmis didesnę savo gyvenimo dalį pra
leidžia žemėje, kur medžioja kirmėles ir 
panašius skanumynus. Akys kurmiui že
mėje nereikalingos ir, atrodo, kad jis jų 
ir neturi. Bet prisižiūrėję arčiau, paste
bėsite dvi mažas, juodas, kaip karoliai, 
akutes, pasislėpusias po minkštu, juodu 
kailiu, kur nei smėlis, nei akmens, kur
miui besirausiant žemėje, negali jų sužeis
ti. Šios akutės geresnės už sraigės akis, 
bet kurmis labiau pasitiki savo aštriu pro
tu, kaip jomis, maistui ieškoti.

Dar kiek geresnės yra šikšnosparnio 
akys. Šikšnosparnį, gal, nekartą matėte 
vakarais, gaudant kandis, vabalus ir ki
tus vabzdžius maistui. Juokdamiesi iš 
draugo, gal būt, sakote, kad jis aklas, 
kaip kurmis arba šikšnosparnis, bet taip 
nėra. Ir šikšnosparniai turi mažas, per
lų akutes, nors labiau naudojasi uosle ir 
kitais jausmais, kaip regėjimu.

KODĖL KAI KURIOS AKYS YRA 
MILŽINIŠKOS.

Gaudydamas vabzdžius, šikšnosparnis 
turi saugotis pelėdos, kurios milžiniškos 
akys nepaprastai gerai mato. Jos regėji
mas toks stiprus, kad dienos, o ypač sau

lės, šviesa jį kankiną, ir paukštis užsimer
kia. Labiau už šikšnosparnius pelėda 
mėgsta pelių ir žiurkių arba net ir zuikių 
kepsnius. Žinant, kaip gerai visi nakti
niai arba gyveną tamsiose vietose gyviai 
girdi ir mato, galime įsivaizduoti, kaip ty
liai pelėda turi judėti medžioklėje. Taip 
pat pažvelgę į mažojo tarsiaus akis, gali
me drąsiai tvirtinti, kad jis dieną slepiasi 
ir teišeina saulei nusileidus.

LĖLIUKĖ.

Katė taip pat labai gerai mato. Tam
susis taškas jos akyse dieną visai siauru
tis, o vakare taip išsiplečia, kad beveik 
nieko kito nebematome. Išnyksta spalvo
tas ratas aplink jį, ir „lėliukė“, taip vadi
na tą juodąjį tašką, užima visą akį. Bet 
juodasis taškas arba lėliukė nėra iš tiesų 
juodas, bet tyras ir permatomas, ir per 
jį šviesa įeina į akį. Jei lėliukė nesiau- 
rėtų ir nesiplėstų, dienos šviesa būtų per 
aštri, vakaro ir nakties šviesa per silpna

P4SI KLAUSI '4^^' SUŽINOSI

* Kokia oro skautų programa ir iš kur 
gauti toje srityje daugiau informacijų?

* Kokia yra oro skautų uniforma?
(Vidas, A. T. iš Biržų ir Abr. iš Pa
nevėžio).

— Ligšiolinė oro skautų būklė Lietu
voje yra tokia, kad griežtai nustatytos 
programos negalime jums pranešti. Toji 
programa dabar ruošiama ir, reikia ma
nyti, neužilgo bus patvirtinta. Tada ji 
bus paskelbta Skautybėje ir paaiškinta 
Skautų Aide. Tuo tarpu, kol (būsimos) 
programos dar nėra, reikia dėti pagrin- 
dan skauto aviatoriaus specialybės 
programą. Tos programos turinys yra 
toks: geras susipažinimas su aviacijos 
istorija (lengvesni už orą prietaisai, sun
kesni už orą prietaisai, žymesni pasaulio 
oreivių žygiai, Lietuvos aviacijos istorija); 
aviacijos paskirstymas rūšimis ir bendros 
žinios apie kiekvieną jų; lėktuvų ženklai, 
priešlėktuvinė apsauga, aerodromai ir jų 
paskirtis, parašiutai ir jų paskirtis; žinios 
apie svarbesnius pasaulinius oreivybės 
rekordus; susipažinimas su lėktuvais, 
sklandytuvais, lėktuvų motorais, parašiu
tu, aerodromu, skraidymu (kur galima — 
praktikoje); susipažinimas su skridimo pa
grindais ir — pagaminimas avio modelio 
(modelio rūšis programoje nenurodoma).

Ruošiantis aviatoriaus specialybei, pa- 
tąrtina teoretinių žinių semtis iš dim. pik. 

matyti. Labai jautriose akyse (pvz., ka
tės arba lapės) lėliukės susiaurėja iki 
siauro, juodo ruoželio ir prasiplečia iki 
didelio, apskrito rutulio.

Tartum, gyvulių akys turėtų langi
nes, kurias atidarius, pridarius ar už
darius, galima įsileisti tiek šviesos, kiek 
kambaryje reikalinga.

Paukščiai taip pat naudojasi savo „lan
ginėmis“, bet vargšės žuvys ir gyvatės jų 
neturi ir amžinai spokso plačiai atmerkto
mis akimis, kurios net ir miegodamos ne
gali ilsėtis.

STEBĖK AKIŲ VIETĄ.
Labai įdomu stebėti akių vietą. Katės 

ir pelėdos akys, pvz., yra galvos prieša
kyje ir žiūri tiesiai pirmyn. Zuikio ir 
varlės akys yra šone ir kiek išlindusios 
iš galvos, kad matytų viską iš visų pusių. 
Zuikis ir varlė turi daug priešų; jie me
džiojami, o pelėda ir katė — me
džiotojai. Vieni bėga ir gelbėdamie
si, dairosi į visas puses, kiti žiūri į perse
kiojamą grobį prieš save.

Dabar visai aišku, kad šuo ir vilkas 
medžiotojai, o arklys, karvė avis, stirna 
ir pan. persekiojami; medžiojami, žinoma, 
gyvendami laisvėje, laukinį gyvenimą.

Atpasakojo M. Zaikauskaitė.

A. MaČiuikos knygos OREIVYBĖ (Lie
tuvos Aero Klubo leidinys), papildant jas 
naujausiomis žiniomis iš žurnalo Lietuvos 
Sparnai. Modelių statybai naudotini ati
tinkami rašiniai iš Skautų Aido.

— Kol dar nėra patvirtinti oro skau
tų veikimo nuostatai ir programa, negali 
būti ir oro skautų atskiros uniformos. Tie
sa, susiorganizavę Kaune oro skautai dėvi 
skirtingą uniformą — mėlynos spalvos 
palaidinukę, tokios pat spalvos veltukę ir 
žydrios spalvos kaklaryšį, tačiau tai tėra 
tik bandomasis pavyzdys. Tas pats pasa
kytina ir apie oro skautų ženklelį.

* Kur būtų galima rasti brėžinius ir 
instrukcijas, reikalingas farnerinės baida
rės statybai?

(K. iš Biržų ir R. K. ir Gaurės).
— Kamerinių baidarių statyba pas mus 

dar neperseniausiai paplito, tad ir brėži
nių su reikiamomis instrukcijomis lietu
vių kalba iki šiol dar nėra. Tokius brė
žinius ir platų baidarės statybos aprašymą 
galima gauti vokiečių kalba.

Susidomėjusiems farnerinės baidarės 
statyba tektų kreiptis į knygyną, kad, ap
mokėjus persiuntimo išlaidas, prisiųstų 
baidarės brėžinių katalogą.

Medžiaginės (iš drobės)' baidarės brė
žiniai ir statybos aprašymas buvo atspaus
dinti 1931 m. Skautu Aido 5 nr.

A. Z.
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Gegužis. Oras prisotintas baltų žiedų 
kvapu. O tų žiedų tiek daug! Kiekvienas 
žemės grumstas, kiekvienas pakelės medis, 
kiekviena žolelė, tartum, alsuoja žiedų 
kvapu. Net ir žmonių sielose, atrodo, bal
tų žiedų pribarstyta. Iš kiekvieno pra
eivio akių atsispindi žieduose paskendęs 
gegužis.

Kalėjimas. Niūrus ir vienišas pastatas, 
be medelio, be pavėsio, be balto žiedo, be 
džiaugsme trupinėlio. Tik geraširdė saulė, 
rodos, atjausdama to niūraus pastato vie
natviškumą, dosniai dalina savo auksinius 
spindulius bejausmėms kalėjimo sienoms 
ir storais virbalais perpintiems langams. 
Tai vienur, tai kitur, tarp stotų virbalų 
pasirodo žmogaus galva ir, tarytum, bi
jodama pavasariškų spindulių žavesio, vėl 
pasislepia.

Saulės spinduliai, nežiūrėdami tokio 
nedėkingumo, keliauja mūro siena toliau, 
norėdami ką nors nudžiuginti, pralinks
minti. Išdykusiai šokinėdami, jie sustoja 
ties vienu langu ir pro geležines pynes 
įsiskverbia į vidų.

Mažutėj, baltai išbaltintoj celėj, kieta
me guolyje guli jaunas vyras. Jo akys 
betiksliai klaidžioja celės sienomis, o lū
pos kietai sučiauptos. Veidas toks liesas, 
išblyškęs. Išdykę spinduliai, tarsi, nuste
bę jauno kalinio išvaizda, valandėlę žai
džia, šokinėdami nuo lango iki lubų, o 
paskiau įsidrąsinę šokteli ant išblyškusio 
kalinio veido ir bučiuoja jam klaidžiojan
čias akis, kietai sučiauptas lūpas. Kalinys 
krūpteli ir atsistoja. Valandėlę mąsto ir 
lėtais žingsniais prieina prie lango. Už
simerkia, nes išdykę spinduliai, nudžiugę 
savo pergale, dar drąsiau šokinėja jo be
jausmiu veidu. Kėlinys žvilgteli į dangų. 
Jo rankos kietai apgniaužia geležinius 
virbalus, o iš krūtinės išsiveržia sunkus 
atodūsis.

„Pavasaris“, — tyliai šnabžda išblyš
kusios lūpos. „Pavasaris“... — atsiliepia 
nuvargusi siela. Rankos dar tvirčiau su
spaudžia kietus virbalus, iš krūtinės dar

Ruoškimės
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gilesnis išsiveržia atodūsis... Kalinio akys 
įsminga į balzganų debesų nuklotą dan
gų, o mintys į juodą ir tamsiais įvykiais 
išmargintą praeitį.

„Mctina“... vėl šnabžda jauno kalinio 
lūpes. „Motina!“ — vėl atsiliepia siela. 
Prieš kalinio akis tyra, skaisti, baltais 
žiedais nuklota kūdikystė.

Pavasaris. Gegužis. Žiedais pasipuo
šęs, gražus. Žalia pieva eina moteris ir 
vedasi už rankos vaiką. Moters veidas 
ramus, šviesus, o akys malonios, kupinos 
meilės. Ji retkarčiais žvilgteli pasiaukoji
mo ir meilės kupinu žvilgsniu į vaiką ir 
kalba jam:

— Sūneli, matai kokia graži žemė! 
Koks geras Dievas... Kaip jis mus myli... 
Jis trokšta mums tik gero. Vaikeli, būk 
ir tu geras, doras!

Vaikas melsvom akutėm pasižiūri į 
motiną ir rimtai linkteli savo šviesia gal
vute.

Tamsi, juoda skraiste susisupus naktis. 
Už lango kvatojas šiurpūs vėjai, blykčioja 
žaibai, daužos perkūnai. Kambary, prie 
mažes lovelės pasilenkusi motina. Ji, 
sulaikiusi kvėpavimą, neramiai žiūri į 
savo sūnaus karščiu nurausvintą veidą, į 
sukepusias lūpas ir šnibžda:

— Sūneli mano... Vaikeli... O, Vieš
patie! Pasigailėk! Išgelbėk man jį! Duok, 
kad jis pasveiktų.

Prie upės keli maži vaikai. Jie krykš
tauja, žaidžia, maudosi. Vienas iš jų, drą
sesnis, išplaukia į vidurį upės ir staiga 
ima skęsti. Dar sušunka: „Gelbėkit!“ 
Pasilikę ant kranto vaikai skubiai išlaksto. 
Tik staiga į vandenį įšoka moteris ir grei
tai plaukia skęstančio linkui. Ji didžiau
siom pastangom priplaukia su brangiausia 

našta prie kranto ir susmunka apalpus. 
Susirinkę žmonės klausinėja: „Kas jinai?“ 
„Ji to vaiko motina!“ — kažkas iš minios 
atsako.

Jaunystė. Dienos šuoliais lekia, metai 
dienom virsta. „Sūneli, gal valgyt nori? 
Gal sergi?“ — jos drebantis balsas visur 
jį sustabdo. Ji viską mato. Mato sūnaus 
išblyškusį nuo nemiegotų naktų veidą, 
mato negera ugnim blykčiojančias akis, 
mato neramią, supurvintą sąžinę. Ji kal
ba: „Vaikeli, neik ten. Atsižadėk piktų 
darbų, nedorų draugų. Neik!.. Jis paniu
ręs, nekalbus, stengiasi negirdėti to dre
bančio, visur jį persekiojančio balso. Ir 
vieną kartą. . .

Piktų draugų gauja jį vilioja... Jis 
nori eit. Bet motina. Motina. Ji prašo, 
maldauja, neleidžia. Jis įpyksta... Žiau
riai nuplėšia jos rankas nuo savo kaklo 
ir... Nusikaltimas.- Slapstymasis. Tardy
mas ir, pagaliau, kalėjimas. Niūrus, šal
tas, tiek sielos kančių savyje sutalpinąs 
kalėjimas.

„Motina! Mama“... — tyliai kužda jau
nas kalinys. „Ar atleisi man? Motin mano, 
ar dovanosi man? Tu visada tokia gera 
buvai... Ar dovanosi žmogžudžiui sūnui, 
kurio rankos suteptos krauju?“...

Kalinio akys kupinos skausmo, o lūpos 
vėl kietai sučiauptos. Rankos gniaužo 
geležinius virbalus. Visame išblyškusia
me veide atsispindi baisi kančia. Taip jis 
rymo ilgai...

Tik staiga jo lūpos prasiveria, tarytum, 
maldai, bet iš jų išsruvena vėl tylus, 
švelnus žodis: „Mama“... Kalinys mato... 
Jinai, mctina, eina pas jį. Eina. Eina iš
tiesus raukšlėtas rankas. Jos kaktoj akys 
malonios ir ramios. Taip švelniai šypsosi 
ir kdlba: „Sūneli mano, vaikeli... Aš 
ateinu pas tave. Ateinu pasiimt tavęs iš 
to baisaus pasaulio, ateinu tave ištraukt 
iš gyvenimiško purvo... Eikš, vaikeli... Juk 
tu pavargai jau. Eik, aš tave priglausiū... 
pabučiuosiu“...

Jauno kalinio bejausmis veidas nušvin
ta nežemiška šviesa. Akys tampa ramios 
ir malonios. Rankos paleidžia virbalus. 
Jam gera ir ramu...

Kai kalėjimo prižiūrėtojas atnešė ka
liniui pietų, jis rado jį gulintį ant grindų. 
Negyvą. Kalinio veidas buvo sustingęs 
laimingoj, šviesioj šypsenoj. O jo lūpo
mis klaidžiojo nustebę auksiniai saulės 
spinduliai. Skit. V. Naruševičiūtė.
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KĄ DARO SLAUGYTOJA, JEI... 
Pirmiausia, slaugytoja stengiasi visuomet 
būti rami. Dažniausia, jei vaikas nega
luoja, sveikata pablogėja, jį išberia arba 
pakyla temperatūra, vienintelė išeitis yra 
kreiptis į gydytoją. Bet retai kada gydy
tojas tuojau ateina, ir slaugytoja turi pati 
verstis. Šiame straipsnelyje duosime ke
letą nurodymų, kuriais slaugytojos galėtų 
pasinaudoti.

• Vaikas turi slogas: skalauti gerklė 
sūriu vandeniu arba vandenilio skiediniu 
(1 šaukštas 1 stiklinei), duoti specialių 
saldainių, nosį ir veidą dezinfekuoti spi
ritu (atskiestu arba ne), odekolonu.

• Vaikas kosti: patikrinti gerklę, iš
maudyti šiltoje vonioje (paskui paguldyti 
į lovą), duoti karšto vandens su citrina, 
medaus su pienu.

• Vaikui skauda gerklę: patikrinti 
gerklę, skalauti sūriu vandeniu arba van
deniu su vandeniliu, duoti karštų gėrimų, 
padaryti drungną kompresą (jei skausmai 
dideli — karštą), kviesti gydytoją.

• Vaikas turi karščio: padaryti kom
presą liemeniui (drungnu vandeniu), 
kviesti gydytoją.

• Vaikas vemia: patikrinti gerklę, ne
duoti valgyti; jei skauda vidurius — šiltai 
aprišti; gurkšneliais duoti mėtų arbatos.

• Vaiko viduriai nesveiki: neduoti val
gyti, tik leista gerti juodos arbatos be 
cukraus.

• Kieti: duoti vaisių, juodos duonos, 
skysčių; vieną valandą prieš valgius duoti 
stiklinę šalto vandens; duoti išmirkytų 
džiovintų slyvų; vaikui nepasveikus, 
kviesti gydytoją.

® Vaikui bėga kraujas iš nosies: už
spausti nesi nykščiu ir palaikyti ją už
spaudus 3—5 minutes; įkišti į nosį vande
nilyje mirkytų vatelių.

• Vaikui skauda ausis: šiltai aprišti, 
įlašinti pašildyto aliejaus.

• Vaikas nusidegino: ilgokai palaikyti 
šaltame vandenyje, paskui aprišti su boro 
mostele.

• Susižeidė pirštą: aprišti skudurėliu, 
įmerktu vandenilio peroksido skiedinyje; 
aprišti su boro mostele.

O Įsivarė rakštį: išimti buku pincetu; 
jei rakštis emalio gabalėlis, tuojau nueiti 
pas gydytoją.

9 Vaikas prarijo žuvies kaulelį: duoti 
bulvių košės arba daug duonos.

• Svetimas kūnas akyje: netrinti, už
simerkti ir žiūrėti į savo nesį; arba pa
kišti apatinę blakstieną po viršutine. Jei 
akis neašaroja, eiti pas gydytoją, nes akis 
gali būti sužeista.

9 Nykstelėjimas: pakelti koją arba 
ranką, ramiai laikyti, dėti šaltus kompre
sus su vilnone skara.

Bet visuomet nepamiršti svarbiausio 
dalyko: laiku kreiptis į gydytoją.

Kiekviena motina susirūpinusi sergančio^ 
vaiko pulsu.

Sergantis vaikutis visuomet brangina 
motutės švelnų glostą.

KĄ SLAUGYTOJA TURI MOKĖTI.
Keletas naudingų nurodymų. Ligoniui 

mažiau tetenka kentėti ir slaugytojai ma
žiau jaudintis, jei ji moka keletą paprastų, 
bet naudingų dalykų.

Patikrinti pulsą yra pats lengviausias 
dalykas, bet slaugytoja jo susijaudinusi 
dažnai neranda, nes ieško nė ten, kur jis 

turi būti. Trys viduriniai pirštai — ne 
nykštis — prispaudžiami maždaug du 
pirštu virš riešo prie ligonio rankos nykš
čio. Skaičiuojama visą minutę, žiūrint i 
laikrodi. Svarbu pastebėti, kiek kartų pul
sas muša, ar jis stipriai muša ir ar vie
nodai.

Matuoti karštį termometru pažastyje 
nesunku, bet ir čia reikia žiūrėti, kad dra
bužiai nekliudytų ir ligonis ramiai gulėtų. 
Geriausia neišeiti iš kambario ir praėjus 
mažiausia 5 minutėms, termometrą išimti, 
pasižymėti kiek jis rodo ir jį dezinfekuoti.

Ligonį reikia labai švariai laikyti, bet 
jį plauti nėra jau taip lengva, nes nereikia 
nei kelti nerimo, nei ligonį per daug nu
kloti. Todėl slaugytoja atkloja vieną kū
no dalį po kitos ir nuplautą ir nušluostytą 
ją tuojau vėl užkloja. Geriau netrinti, bet 
švelniai nuspausti.

Keisti baltinius taip pat ne visuomet 
lengva. Jei liga rimta, patariama per
kirpti marškinėlius užpakalyje. Jei su
žeista, pvz., ranka, užvelkant marškinėliai 
pirmiausia, nuvelkant paskiausia atsargiai 
velkami nuo skaudančio sąnario. Marški
nėliai turi nesudaryti raukšlių nugaroje, 
kad nespaustų ligonio.

Lova klojama šitaip: apatinė paklodė 
tvirtai užlenkiama galvūgalyje, viršutinė 
— kojūgalyje. Jei reikia, įdedama cerata- 
gumelė arba net ir trečia paglodė. Trečioji 
paklodė dedama skersai per lovos vidurį, 
maždaug; vienas jos galas susukamas ir 
pakišamas po matracu, kad likusiai da
liai susitepus, galima būtų susuktą galą 
atsukti ir pakloti. Tada suteptas paklodės 
galas pakišamas po matracu.

Jei nėra antros lovos, slaugytoja gali 
pakeisti paklodę ligoniui atsisėdus arba 
atsigulus ant šono. Vienu ir kitu atveju 
sena paklodė susukama iki ligonio kūno 
ir įklojama švari paklodė, kurios antroji 
pusė susukta, kad lengviau būtų ją ištiesti 
ligoniui atsigulus arba apsivertus ant 
antrojo šono.

Jei ligonis negali judėti, vienas ar du 
žmonės jį patogiai pakelia (palaiko gal
vą!), ir slaugytoja, ištraukusi seną pa
klodę, vikriai pakloja paruoštą susuktą 
švarią paklodę.

Turint dvi lovas, jos pastatomos taip, 
kad vienos lovos galvūgalis būtų antros 
lovos kojūgalyje. Tokiu būdu slaugytoja 
mažiausiai vargsta. Žinoma, ji nepamiršta

Marškinėliai užvelkami pirmiausia ant 
skaudančio sąnario.

Vienas ar du žmonės ligonį lengvai 
pakelia ir vikriai pakeičia paklodes.

Marškinėliai nuo skaudančio sąnario 
nuvelkami paskiausiai.
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Vilniaus tunto skautės, besikurdamos laisvoje 

sostinėje Vilniuje, tiek daug pajuto moralinės ir 
medžiaginės paramos, dėl ko didžiai sujaudintos la
bai dėkoja visiems prie tunto įkūrimo prisidėju- 
siems, o ypatingai — Krašto Apsaugos Ministrui 
Generolui Musteikiui, Kariuomenės Vadui Genero
lui Vitkauskui, Generolui Raštikiui — už rodomą 
didelį dėmesį Vilniaus skautėms ir sveikinimus tun
to įkurtuvių proga, kun. Čibirui — už atlaikytas pa
maldas, pamokslą ir vėliavų pašventinimą, Seserijos 
Vadei v. sktn. K. Žilinskienei, sktn. Grigaliūnienei 
ir visai vyr. seserijos vadijai, Brolijos Vadui, bur
mistrui Stasiui, Vytauto Didžiojo Gimnazijos Direk
toriui, prof. Končiui, I pėst. D. L. K. Gedimino pulko 
Vadui, Radiofono Direktoriui, ponioms: Stašienei, 
Narbutienei, Suduikienei, Venclauskienei, pulk. 1. 
Viršilai, p. B. Untuliui, kpt. Arnaslauskui, p. red. R. 
Mackevičiui, Šiaulių, Mažeikių, Marijampolės, Vil
kaviškio, Joniškio tuntininkėms, psktn. Liesytei, stu
dentėms skautėms, Vilniaus skautų tuntininkui ir 
skautams ir visoms mieloms tuntininkėms, skauti- 
ninkėms, skautėms ir visiems tiems, kurie kuo nors 
prisidėjo prie tunto steigimo, už vėliavas, dovanas, 
pinigines aukas, orkestrą, sveikinimus žodžiu ir raš
tu — nuoširdus skautiškas ačiū.

Vis budime!
Sktn. L. IKAMIENĖ,

Vilniaus skaučių tunto tuntininkė. VILNIUS. Domininkonų bažnyčios vaizdas iš observatorijos.

įsukti ligonį į antklodę, kad jis neperšaltų.
Visi šie dalykai nesunkūs, bet slau

gytojai būtini žinoti. Šiek tiek pasiprak
tikavus, galima įprasti atlikti viską lengvai 
ir švelniai.

KUO SLAUGYTOJA APSIRŪPINA.
Namų vaistinėlė kiekvienoje šeimoje 

būtina, ypač gyvenant toliau nuo vaisti
nės. Vaistinėlė turi būti labai tvarkinga, 

Į skaudančią ausį lašinamas pašildytas aliejus. 
Dešinėj : brėžiniai rodo, kaip klojama lova.

I

kad ištiesus ranką rastumei ko ieškai. 
Slaugytoja turi kiekvienam daiktui skirti 
vietą ir tos tvarkos laikytis.

Reikia turėti visokių arbatų, nors ir 
nedideliais kiekiais, nes sena arbata nu
stoja gerai veikusi. Užrašius pirkimo datą 
ant popierinio maišelio, visuomet galima 
spręsti, ar arbata dar tinka vartoti, ar ne. 
Alyvų ir liepų žiedų arbata duodama li
goniui prakaituoti; mėtų arbata duodama 
ligoniui pradėjus vemti; valerijonų arbata 

ramina; kmynų arbata sutvarko išpūstus 
vidurius; ramunėlių arbata taip pat tvar
ko vidurius, mažina gerklės skausmą, ko
sulį ir slogas.

Vaistinėlėje reikia termometro (bet ne 
aksoipo makštelėje, nes tai nehigieniška), 
gumelės į lovą gloti, žirklių, buko pinceto, 
taurelės su pažymėtais padalinimais vais
tams gerti, guminės pūslės, tvarsčių, va

tos, leukoplastc, lignino, sagų ir kaspinė
lių kompresams užbaigti tvarstyti.

Vaistai, mostelės ir pan.: vandenilio, 
boro mostelės, jodo, spirito, anglies (vi
duriams išsipūtus, kažko užvalgius), va
lyto benzino užlipinimams nuplauti, pud
ros, dezinfekcinio skiedinio arba miltelių 
ir dezinfekcinio muilo.

Žinoma, labai naudinga apsirūpinti taip 
pat puoduku su snapu ligoninis girdyti, 
mediniais špakliais (plokščiais pagalėliais 

mostims tepti), pagalėliais gerklei tepti 
(vienas galas apsukamas vata) ir pana
šiais reikalingais daiktais.

Kaip virti arbatas: valerijonų arbatai 
peilio galu imama žiupsnelis žolių ir už
verdamą, įdėjus žoles į 1/< litro šalto van
dens. Kitų žolių imamas arbatinis šaukš
telis ir užverdama 1 litre šalto vandens.

Baltas chalatas toks reikalingas, kad 
negalime baigti šio straipsnelio jo nemi
nėjusios.

IŠ ANKSTO PERSPĖTI, KAD NEREI
KĖTŲ GYDYTI IR SLAUGYTI.

Norint, kad žmogus būtų sveikas, rei
kia rūpintis, kad jis pakankamai miegotų 
— ilsėtųsi, būtų švarus, sveikai valgytų, 
kvėpuotų grynu oru ir neperdėdamas grū
dintųsi. Taip pat reikia tikrinti svorį ir 
lyginti jį su ūgiu, apžiūrinėti krūtinę, nu
garą, pečius, kojas ir pastebėjus nelygu
mų arba iškrypimų, kreiptis į gydytoją.

Tikrinamas liežuvis, dantys ir jų sme
genys, gerklė (ypač šaltais ir drėgnais 
metų laikais).

Dar kelios pastabos: geras oras mažina 
pavojų užsikrėsti; šiltos kojos apsaugoja 
nuo peršalimų; nevartojama bendrai nei 
valgyti įrankiai nei nosinės. Nemiegama 
keliese vienoje lovoje; kosint atsisukama; 
stotyse ir pan. laikomasi atsargiai. Valgo
mi švieži produktai; vaisiai plaunami, ne
vartojama nei alkoholio nei stiprių prie
skonių.

Niekuomet nėra per vėlu pradėti lai
kytis šių dėsnių. Slaugytoja, prižiūrėdama 
sveikstantį ligonį, gali įvesti namuose 
naują tvarką, tuomi užtikrindama jam ir 
visiems namams sveikesnį ir laimingesnį 
gyvenimą.
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Lietuvos Skautų Sąjungos Garbės Gynėjas 
vyr. sktn. pulk. Mikas Kalmantas.

Mūsų rūpesčiai ir darbai
PAS IŠLAISVINTUS BROLIUS. Nėra 

tokio vieneto ir skauto, kurs negalvotų 
aplankyti išlaisvinto Vilniaus krašto, o 
ypač amžinosios sostinės Vilniaus.

Vilnius šią vasarą susilauks šimtus ir 
tūkstančius lankytojų. Jie plaukte plauks 
iš visų Lietuvos vietų, iš visų Lietuvos 
kampelių. Bet, mūsų pareiga, be sostin.es 
Vilniaus, aplankyti dar ir patį Vilniaus 
kraštą, kurs, reikia manyti, kitų nebus 
taip gausiai lankomas, o jame juk tiek 
daug užmiršto lietuviškumo ir tiek daug 
svetimųjų primesto raugo. Mūsų pareiga 
eiti pas tuos, kurie buvo priversti atsi
sakyti lietuvių kalbos, kurie buvo privers
ti užmiršti savo tikrąją tėvynę Lietuvą. 
Mūsų pareiga juos grąžinti sau, grąžinti 
mūsų tėvynei.

Lankydami Vilniaus kraštą, perdaug 
neužsiangažuokime lenkų kalbos mokėji
mu, bet visur ir visuomet būkime savo 
vietoje. Nepamirškime taip pat, kad Vil
niaus krašte rasime gana daug lietuvių, 
kalbančių tik lenkiškai. Jų tikrąją, lietu
višką kilmę pasakys sulenkintos lietuviš
kos pavardės, kurios pastaruoju laiku, iš
siimant pasus, vėl jų pačių atitaisomos. 

Tokiems ypač būkime pasiruošę padėti ir 
gyvu žodžiu ir darbais.

Kiek teko patirti, Skautų Aidas 
netrukus paskelbs įvairių kelionių po Vil
niaus kraštą konkursą, kuris, reikia ma
nyti, skautus dar labiau paskatins pažinti 
savo tėvų žemę ir ilgus metus vergovėje 
išbuvusius brolius, seses.

Šios vasaros savo skautiškąjį darbą ir 
gyvenimą aukokime atgimstančiam Vil
niaus kraštui.

Draugovės štabas — vadija. Neretai 
vyr. vadijai ir Skautų Aidui siunčiamuose 
raštuose ir korespondencijose tebeužtin- 
kami žodžiai „skautų štabas“, „tunto šta
bas“, draugovės štabas“ ir t. t.

Čia tenka pastebėti, kad žodžio „štabas“ 
pas skautus jau nėra, jis mūsų tarpe jau 
nebevartojamas. Vietoj jo rašoma ir sa
koma „dr-vės vadija“, „tunto vadija“ ir 
pan.

Lietuviškos skautiškos dainos. Vyr. 
brolijos vadi j oje yra gauta apie dvidešimt 
mūsų jaunųjų poetų eilėraščių, skirtų lie
tuviškoms skautiškoms dainoms parašyti. 
Kaip matome, šiam tikslui skirtų eilėraš
čių skaičius labai nedidelis, tuo labiau, 
kad šiuo metu į lietuviškų skautiškų dai
nų rašymą jau yra įtraukti trys kompozi
toriai. Reikalingas didesnis eilėraščių pa
sirinkimas. Taigi, norint nenorint, tenka 
dar kartą (tikriausiai paskutinį) skautiš
koms dainoms parašyti skirtų eilėraščių 
prisiuntimą vyr. brolijos vadijai pratęsti 
iki š. m. birželio mėn. 13 d., o jaunuosius 
poetus kviesti į aktyvesnę talką.

Pageidaujama, kad dainoms skirtuose 
eilėraščiuose atsispindėtų tėvynės meilė, 
tėvynės grožis, skautiškasis gyvenimas ir 
jaunatviškas entuziazmas. Nevengtini taip 
pat ir komiški dalykėliai.

Sao Paulo lietuvių 
skautų vadovybė su 
konsulu Polišaičiu 

viduryje.

Mirusiai Molinai
(V.5 d.).

Jau pumpurus sukrovė alyvos
Ir žiedais vėl pasipuošė pievos . . . 
Tik aš klaidžioju po mišką vienas, 
Ar nerasiu sužydusios ievos ? . .
Juk šiandien vardadienis motulė, 
Pavasaris štai klykia už kalnų! 
Kad visas pasaulis Jums lenkiasi 
Ir neša kiekvienas daug dovanų . . .

Užtai ir aš klaidžioju, Motin,
Noriu Tau surast gražiausių gėlių, 
Nors papuošt Tavo tą šaltą kapą 
Ir tylioj maldoj tart žodį myliu . . .

J. Masiulis.

Smagu vasarą keliauti.

MŪSŲ AUKOS.

(Tęsinys).

Vilniaus Sk. R. Fondui daiktais auko
jo: 11. Kauno Aušros tunto III Maironio 
dr-vės skautas L. Markevičius skautišką 
uniformą (palaidinę, kelnaites, kaklaraiš

tį, švilpuką, švilp. virvelę ir ženkliuką), už 
Lt 26,50.

Iš viso ligi V. 1 fondui paaukota daik
tų už Lt 2.431,— ir pinigais Lt 406,80.

Vilniaus skautai ypatingai reikalingi 
skautiškų uniformų ir todėl, kas tik gali, 
prašomi jas V. Sk. R. Fondui aukoti.

AUKOK VILNIAUS

SKAUTAMS REMTI FONDUI.
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== VALIO, JAUNIEJI JŪREIVIAI! ...... .. ..
9 t

Tai buvo vasarą. Mūsų buvo penki. 
Penki jauni nenuoramos, kurie troško lais
vės. Mes buvome pasiryžę ką nors ypa
tingo sugalvoti, padaryti. Mūsų buvo pen
ki: Alis, Cėsis, Vytas, Algis ir aš. Mes 
turėjome valtį!...

Velnio tiltas! .. Kaip įdomiai skamba ... 
Koks nepasiekiamas, koks stebuklingas ... 
Kad taip galima būtų pamatyti... Juk 
mes turime valtį!

Kodėl gi mums nepamatyti Velnio til
to? Kodėl mums nevykti į Rumšiškes? 
Vykstam! Nuspręsta, nes mes turime val
tį!

Maršrutas: koks km aukščiau A. Pa
nemunės tilto — Vičiūnų sala — vienas 
km aukščiau Rumšiškių ir atgal.

Kelioms dienoms praėjus:
Saulė netoli laidos, Nemunu plaukia 

valtis. Valtyje žiba puodas, žibintas, pen
kios kuprinės ir... penki besišypsą vei
dai mūsų penkių.

Nemunas pyksta ... Jo ramų paviršių 
drumsčia irklai, mūsų stipriojo Alio val
domi. Jo ramybę trukdo armonikos bal
sai, Algio iš viso „vieko“ skleidžiami.

O, mūsų Alis stiprus. Valtis, kad ei
na, kad eina prieš vandenį. Panemunės 
pušynai tik slenka, tik slenka. Ne, jie bė
ga. Motorinis keltas jau užpakaly, jau 
Petrašiūnai.

Sustojame, pririšame virvę prie laivo 
ir tempiam. O kaip linksma! Išsivadavo
me iš namų! Beveik bėgte, ir štai Vičiū
nų sala — mūsų pirmoji sustojimo vieta, 
pirmoji naktis.

Einu pieno. Mums nepasiseks: kiškis 
skersai kelią perbėgo. Tikrai nesiseka: 
pieno nėra, žibintas nedega, kavą reikia 
gerti juodą. Bet, ot, kaip skanu juoda ka
va ir duona su spirgučiais. Tik kažkoks 
baltas gyvulėlis čiupt už lašinių ir į krū
mus. Cėsis strykt, už lazdos, atima, ir jau 
yra sargyba prie tų skaniųjų lašinių.

Ai, kokie mes kvailiai! Teisybė, mie
gojome palapinėje, bet ant kokių pagalių,

tai neduok, Dieve. Jau naktį namo no
rėjosi bėgti. Na, pagaliau užmigom. Ai, 
kaip šoną gelia, oi! ir kitą. Oi, tu, ryte, 
ateik gi greičiau! Pagaliau rytas, ir mes 
jau linksmi.

Ką čia mums reiškia! Fo pusryčių 
greit už virvės ir pirmyn į tikslą. Bet 
kam mums ta valtis? Bereikalingas vargas. 
Bet, jūreivi, kuom įrodysi savo jūreiviš- 
kumą?! Be to, juk įdomiau, poetiškiau.

Panemunės sodžiai tik bėga, tik bėga. 
Vieni gražūs, gerai sutvarkyti, kiti apleis
ti, trobos sukrypę. Na, bet mūsų tikslas 
ne sodžių kritikavimas. •*'

O, mes stiprūs vyrai, einam greitai. 
Štai Pažaislis!

Pietūs. O po pietų vėl pirmyn. Ne
munas nesitolina nuo plento. Autobusai 
lekia paskui vienas kitą. O, kad mūsų 
valtelė autobusu pavirstų ...

Tėkmėje pradeda rastis didelių akme
nų. Tai čia jau to mūsų išsvajotojo Vel
nio tilto pradžia. Akmenų vis daugiau ir 
daugiau. Visur akmenys. Klausiam, kiek 
km iki Rumšiškių. Sako keturi. Einam 
kokius keturius — vėl sako keturi. Tre
čias — vėl keturi. Tas maždaug teisin
gai, ir už kelių užsisukimų, jau Rumšiš
kės. Jau vakaras, privargę, gulti. Mie
game, kaip ponai — ant šiaudų.

O pusryčių skanumas: puskilogrami- 
niai ūsoriai, Vyto pagauti, svieste iškepti. 
Bet neužilgo lietus. Kur dingti? Į pala
pinę! O tas lietaus barbenimas į palapinės 
stogą taip migdančiai veikia, kad neužil
go mūsų penketukas knarkia.

Tik saulė pateka, o mes jau gyvi. 
Šiandien grįžtame namo! Dabar patogiai, 
valtyje sėdime. Vanduo ūždamas, puto
damas veržiasi tarp akmenų. Tik spėk 
vairuoti, o kad ne, tai bematant ant ak
mens užlėksi. Visur akmenys, net baisu, 
šiurpas nukrato ...

Bet neužilgo Velnio tiltas užpakaly, 
valtis eina greit, štai jau Pažaislis, štai ir 
Vičiūnai.

Ką, mes taip anksti grįšim namo? Ne. 
Geriau saloje pabūkim. Penki lieka sa
loje, kol vakaras pradeda reikštis. Tuo
met lėtai, maudydamiesi leidžiamės namo. 
Kai jau netoli Algio namų, suskamba bai
sus nugalėtojų šūkis mūsų penkių. Su
skamba linksmos dainos ir penki „jūrei
viai“ po „ilgos“ kelionės įplaukia į „uostą“.

Mes penki nuplaukėme dvidešimt pen
kis km prieš vandenį. Matėme Velnio 
tiltą!

Valio, jaunieji jūreiviai!
Rudoji Lapė.

KELI NAUDINGI PATARIMAI
DANTIMS VALYTI MILTELIŲ 

RECEPTAI.
1. Balti dantų milteliai.

Sumaišėm 80 dal. valytos kreidos, 20 
dalių angliarūkšties magnezijos ir 1—2 d. 
mėtų aliejaus.

2. Mėtiniai milteliai.
Sumaišom 80 d. valytos kreidos, 20 d. 

angliarūkšties magnezijos, 1 — 2 d. mėtų 
aliejaus, 2 d. chlorofilo, 10 d. efiro.

Chlorofilą sumaišome su efiru sky
rium ir šiuo mišiniu apipilame miltelius, 
nuo ko jie įgauna žalsvą spalvą.

3. Ružavi milteliai.
Sumaišom 80 d. valytos kreidos, 20 d. 

angliarūkšties magnezijos, 1—2 d. rožių 
aliejaus, 0,5 d. eozino.

RAŠALŲ GAMINIMAS.
1. Juodas rašalas.

Ištirpinam 1 d. nigrozino arba juodą 
Reform-Schwarz 10-je dalių karšto van
dens. Į gautą mišinį supilam skiedinį iš 
2 d. gumirabiko, praskiesto 10-je dalių 
šalto vandens.

2. Raudonas rašalas.
Imam fuksino arba eozino ir ištirpi

nam SO-je dalių karšto vandens. Ataušus 
pridedam 2 d. gumirabiko, ištirpinto 10-je 
dalių vandens.

3. Žalios spalvos.
Šiam rašalui pagaminti imam 1 d. iš

tirpintų vandenyje žalių anilino dažų ir 
sumaišom su 100-—200 d. verdančio van
dens. Ryškesnei spalvai gauti galima pri
maišyti truputį pikrino druskos.

ŠAPIROGRAFINIAI RAŠALAI.
1. Juodas rašalas.

10 d. nigrozino, 90 d. vandens ir 10 d. 
glicerino.

2. Raudonas rašalas.
10 d. fuksino, 10 d. spirito, 10 d. gli

cerino ir 70 d. vandens.
3. Mėlynas rašalas.

10 d. mėlynojo anilino, 15 d. spirito, 
10 d. glicerino, 80 d. vandens.

4. Violetinis rašalas.
10 d. metil-violeto, 5 d. glicerino, 70 d. 

vandens,
arba

10 d. metil-violeto, 8 d. 20%-nės acto 
rūgšties, 4 d. glicerino, 70 d. vandens.

5. Žalias rašalas.
10 d. indigo-karmino, 10 d. pikrino 

rūgšties, 30 d. spirito, 10 d. glicerino, 80 d. 
vandens.

GRIMAVIMOSI DAŽŲ GAMINIMAS.
1. Baltos spalvos.

Sumaišom 8 d. valytų taukų (miltelių), 
8 d. cinko oksido, 8 d. azoto bismutinės 
druskos, 8 d. azbesto miltelių ir 5 d. mig
dolų aliejaus.

2. Ružavos spalvos.
Sumaišom 200 d. cinko oksido, 200 d. 

azotobismutinės druskos, 200 d. azbesto 
miltelių, 80 d. migdolų aliejaus ir 1 d. 
eozino.

3. Raudonos spalvos.
Sumaišėm 30 dalių cinko oksido, 30 d. 

azotobismutinės druskos, 30 d. azbesto 
miltelių, 11 d. migdolų aliejaus ir pride- 
dam mišinį iš 1 d. karmino ir 4 d. lekian
čio spirito.

4. Juodos spalvos.
Suodis, kurias gauname sudeginę kam- 

farą, kelis kartus perplauname alkoholyje 
ir išdžiovinam. Po to, maišom jas su mig
dolų aliejumi ir trinam, pridėdami lydyto 
sviesto ir kakao.

5. Melsvos spalvos.
1 d. suodžių iš sudeginto kamfaro, 5 d. 

Berlyno lazūrės, 50—80 d. talko, 3 d. gu
mirabiko sumaišom į pastą ir padarom 
lazdeles.

Slavas.
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KAUNO PILIES
I Lietuvoje oro skautų Dariaus 
ir Girėno dr-vė sparčiai auga.

Iki šiol draugovėje buvo tik 
4 skiltys, bet dabar įsisteigė dar 
dvi skiltys su 18 skautų. Tai yra 
jaunosios dr-vės jėgos. Šie skau
tai yra paimti iš pradžios mo
kyklų. Dalis jų mokosi dr. J. 
Jablonskio pradžios mokykloje,

MARIJAMPOLĖS
Gražiai paminėjo šv. Jurgio 

šventę.
Marijampolės skaučių tuntas 

IV.28 šventė savo patrono šv. 
Jurgio šventę.

Gražiai organizuotų skaučių 
būrys su savo vėliava dalyvavo 
mokinių pamaldose. Po pamaldų 
įvyko iškilminga tunto sueiga, 
kurioje nemažas būrys naujų 
skaučių davė įžodį.

Gražiai nušvietė Patrono gy
venimą ir jo sektinumą majoras 
Brusokas. Sueigoje dalyvavo ra
jono vadas, mokytojų seminari- 

MARIJAMPOLĖS SKAUTŲ TUNTAS.
Marijampoliečiai sušelpė ma

rijampoliečius. Skautų vyčių 
Eimučio būrelis per L.S.B. vyr. 
vadiją sušelpė 50,— Lt auka 
vilniečių Marijampolės kaimo 
jaunimą.

Pasikeitė vadai. (IV.7). Vyr. 
skltn. A. Karalius perdavė bū
relio vadovavimą vyr. skltn. V. 
Pikūnui. Kartu su nauju vado
vybės persitvarkymu būrelio 
veikimas žada pagyvėti.

Surengtas pobūvis - arbatėlė. 
(IV-23). Įstojus į būrelį naujų 
kand. bei didesniam bendradar
biavimui ir susipažinimui tarp 
būrelio skautų, surengtas pobū
vis..! pobūvį atsilankė tuntinin- 
kas J. Čiuta ir tunto adjut. sktn. 
L. Klemas. Pobūvyje jaukioje ir 
nuoširdžioje nuotaikoje pasi
keista kalbomis. Pageidaujama

MAŽEIKIŲ
Vingėlos dr-vės žinios.

— Šv. Kazimiero dienos pro
ga įvyko Vingėlos dr-vės suei
ga. 8 kandidatai davė skauto 
įžodį. Davusiems įžodį kaklary
šius užrišo į sueigą atsilankęs 
tuntininkas sktn. H. Bucevičius. 
Po įžodžio apie Šv. Kazimierą 
gražiai kalbėjo psktn. J. Žižys. 
Be to, pasirodė atskiros skiltys 
ir dr-vės chorelis.

SKAUTŲ TUNTAS.
kita dalis — Saulės mokykloje. 
Nors tai yra ir jauni skautukai, 
tačiau dr-vei daug teikia vilčių.

Oro skautuose yra tradicija, 
kad skiltys vadinasi paukščių 
vardais, tai ir šios skiltys pasi
rinko sau vardus iš Lietuvos 
paukščių tarpo; V skiltis pasirin
ko Strazdų, o VI Žuvėdrų vardą.

Sakalas.
SKAUČIŲ TUNTAS.

jos direktorius, keletas gimn. 
mokytojų bei rėmėjų.

Tuntininkė psktn. V. Kalen- 
drienė nuoširdžiai su skautėmis 
atsisveikino, nes išsikelia su šei
ma į Alytų.

O IV.7 įvyko gražus skaučių 
tunto vakaras-koncertas. Rajo
no vadui gen. št. pulk. A. Gau- 
šui, mergaičių gimn. dir. p. Trei
giui, mokytojams p. Motiekai ty- 
tei, p. Idzelevičiūtei, p. Akeliui 
ir visiems atsilankiusiems bei 
mus materialiai ir moraliai pa- 
rėmusiems skaučių tuntas nuo
širdžiai dėkoja. Skautė.

ir toliau surengti tokius pobū
vius, bendradarbiaujant su ki
tais tunto vienetais.

VII Dariaus-Girėno dr-vė.
IV.21 padarėme pirmą iškylą 

gražiaisiais Šešupės krantais. 
Atlikome signalizacijos ir ženklų 
dėjimo pratimus.

Skit. St. Kymanto iniciatyva, 
dr-vėje surengta skiltinink. ir 
paskiltink. pavyzd, sueigos — 
kurseliai. Kurselių tikslas, pa
ruošti skautus skiltims vado
vauti.

IV-28 Šv. Jurgio šventės pro
ga, įteiktas tunto sueigoje ordi
nas Už Nuopelnus mūsų dr-vės 
draugininkui skt. vyčiui vyr. 
skltn. K. Mačiukevičiui. Tas la
bai pradžiugino skautus, kaip 
pažymėjimą už jo nenuilstamą 
ir širdingą darbą draugovėje.

S. KY.
SKAUTŲ TUNTAS.

— Šv. Kazimiero dienos pro
ga didelis skaičius vingėliečių iš
laikė į aukštesnius skautiško pa
tyrimo laipsnius ir įsigijo spe
cialybes.

— Draugovėje paskelbtas 
skilčių konkursas.

— Artinasi pavasaris. Vingė- 
liečiai grįžtantiems varnėnams 
Velykų atostogų metu padarė 
daug inkilėlių. P-s.

BROLIJOS VADIJOJE.
IV. 23 vyr. sktn. pulk. Šarauskas ir kiti vyr. brolijos va- 

dijos nariai lankėsi Kaimo Šančių skautų tunte.
IV. 28 vyr. sktn. Kviklys lankėsi Vilkaviškio skautų tunte 

kur dalyvavo vietos skautų 20 metų sukakčių minėjime.
IV. 30 vyr. brolijos vadijoje lankėsi Latvijos skautų vadas 

Eduards Lapinš.
V. 5 gautas lordo Baden - Powellio (iš Kenijos) laiškas — 

sveikinimas, rašytas Lietuvos skautams, viso pasaulio skautų 
patrono Šv. Jurgio šventės proga.

PRIENŲ SKAUTŲ VIETININKIJA.
— Nauji paskyrimai. Gedimi

no Pilies dr-vės dr-ku paskir
tas sklt. J. Noreika, draug. pav. 
psklt. Pr. Stakutis, dr-vės adj. 
Alg. Bukučinskas psklt.; vieti
ninko pavaduotoju v. sklt. Ant. 
Kašuba.

— Įkurtuvių minėjimas. IV.7

PANEVĖŽIO SKAUTŲ TUNTAS.

I Kęstučio dr-vė.
Pasitraukus senajam draugi

ninkui sklt. Cijūnėliui, jo vie
ton paskirtas energingas skit. St. 
Velminskas.

VIII Dariaus ir Girėno d-vė.
Vyr. sklt. K. Vilsonas, būda

mas paskutinėje mokyklos kla
sėje, iš draugininko pareigų at
sisakė. Draugininku paskirtas 
vyr. sklt. J. Urbonavičius.
Lindės-Dobilo sk. vyčių būrelis.

Vyt. sklt. E. Vanagas, ligšio
linis būrelio vadas, paskirtas 
skautų vyčių draugovės vado 
padėjėju. Būrelio vadu patvir
tintas psklt. A. Kanišauskas.

Šv. Jurgio šventės iškilmės.
IV.28. Rytą organizuotai daly

vaujame pamaldose. Amatų Mo
kyklos salėje įvyko rajono su
eiga, kurią atidarė rajono va
das vyr. sktn. Grigaitis. Sušun
kant mūsų Šefui ilgiausių metų. 
Rajono vadas, palydint ovaci
joms, dekoruoja mūsų mylimus 
vadus ir rėmėjus ordinais: Le
lijos ordinu sktn. P. Dauką, 
Svastikos ordinu pulk. A. Šklė
rių ir mjr V. Mikalauską. Ordi-

RASEINIŲ SKAUTŲ
Kelmė.

— Kelmės VI. Pūtvio vardo 
pr. mokykloje gerai veikia Pr. 
Žižmaro skautų dr-vė; iš viso 
yra apie 50 skautų ir kandida
tų. III.4 jaun. skautai davė įžodį.

— Velykų švenčių proga vi
sa draugovė suaukojo pinigų ir 

įvyko vietininkijos skautų-čių 
sueiga — 5 m. minėjimas.

— Tradicinė ekskursija. Dar 
šį pavasarį numatyta tradicinė 
vietininkijos ekskursija. Mano
ma aplankyti Vilniaus 'kraštą. 
Šiemet ekskursiją organizuos 
Vytauto ir Birutės dr-vės.

Akiki.

nu ..Už nuopelnus“ vyt. vyr. 
sklt. K. Vilsoną. Taria žodį mū
sų gerbiamas Matas Grigonis. 
Naujieji skautininkai duoda 
įžodį.

Po- oficialiosios dalies seka 
meninė.

Nauja sk. vyčių draugovė.
Tunte yra 3 sk. vyčių būreliai 

su 30 sk. Dėl didesnio sk. vyčių 
darbuotės pagyvinimo įsteigta 
draugovė. Draugovės vadu su
tiko būti sk. vyt. pulk. A. Šklė
rius.

Pasipildė sk. vyčių eilės.
V.l 8 skautai davė vyčio įžo

dį, jų tarpe Lindės-Dobilo sk. 
vyčių būrelio globėjas Matas 
Grigonis.

Oro sk. draugovė.
Naujai įsikūrusi oro skautų 

draugovė, susidedanti iš 23 
skautų, parodė daug gyvumo. 
Padaryta daug modelių, pavyz
dingai sutvarkytas buklas ir p. 
Be to, V.4 suruošė vakarą, ku
ris davė nemaža pelno. Dr-vei 
vadovauja energingas psklt. 
Z. Abramavičius. Evas.

TUNTAS.
nupirko 60 kiaušinių, kuriuos 
nunešė į vietos vaikų prieglaudą.

— Pavasarį ketina suruošti 
keletą iškylų ir vakarą. Drau
govės globėju yra mokyklos ve
dėjas p. M Šileika ir drauginin
ku — sklt. R. Gedvilą.

Voras.
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Kražiai.
III.ll Kražiuose, mokyt, p. E. 

Venslauskienei vadovaujant, 
įvyko jaun. skautų-čių sueiga.

ROKIŠKIO
— Sv. Kazimiero sueiga. III.4. 

po mokinių pamaldų įvyko ra
jono sueiga, kurioje dalyvavo 
visų gimnazijos dr-vių skautai. 
Į sueigą atsilankė p. gimn. dir. 
J. Janulionis; tuntininkai: insp. 
E. Liutvinaitė ir gimn. mokyt. 
V. Sakas. Įžanginį žodį tarė gim. 
dir. J. Janulionis. Gražia kalba 
nušvietė šv. Kazimiero gyveni
mą ir darbus tunt. V. Sakas. Vė
liau buvo įžodis. Davusiems įžo
dį gimn. insp. A. Krausas tarė 
skautišką žodį. Sueiga praėjo 
tikrai skautiška nuotaika.

— Skiltininkų kursai. III.5. 
prasidėjo skiltininkų kursai, ku
riems vadovauja psklt. A. Krau
sas. Skiltininkų kursus lanko 27 
skautai, kurie susiskirstė į 3 
skilt is.

— Prutenio dr-vė. Uolaus dr- 
ko vyr. sklt. E. Tipelio dėka, yra 
paskelbtas skilčių konkursas. 
Laimėjusi konkursą skiltis pa
vasarį bus vežama veltui į Vil
nių. Sis konkursas sukėlė skau- 

Skautės suvaidino jų pačių su
kurtą vaidinimėlį „Čigonę“. Pas
kui įvyko konkursinis žaidimas, 
kur I vietą laimėjo III būrelis.

Pet. Dzendolėtas.

RAJONAS.
tiška dvasią veikti Pruteniečių 
šeimoje.

— Kan. J. Tumo - Vaižganto 
dr-vė. Vaižgantiečiai susilaukė 
naujo draugininko pskt. A. 
Krauso. Vaižgantiečiai kartu su 
uoliu draugininku įkibo į darbą. 
Taip pat ir naujų narių susilau
kė. Tikimės, kad vaižgantiečių 
šeimos gyvenimas greit įeis į se
nas vėžes. Prutenietis.

Iš Salų skautų veiklos.
— II Šarūno dr-vės 20 skau

tų kandidatų išlaikė egzaminus 
į III pat. laipsnį ir vasario 16 da
vė įžodį. Ta pačia proga davė iš
kilmingą įžodį ir agronomas J. 
Šklėrius.

— 11.10 kartu su skaučių Bi
rutės dr-ve padarė bendrą su
eigą, kurioje draugininkas pskt. 
J. Miežutavičius laikė pašneke
sį apie Šv. Kazimierą.

— Šią žiemą skautai sėkmin
gai globojo paukščius. Įrengtoje 
lesykloje kasdien ateidavo lesti 
paukščiai, o kurapkos netoli jos 
:.r apsigyvendavo.

V. Galvanauskas.

Panevėžio skautų tunto VIII Dariaus-Girėno dr-vė su savo tun- 
tininku psktn Balčiūnu ir dr-vės globėju mok. Mickum.

prisideda prie remonto darbo. 
Jūrų skautai tiki greitu laiku 
galėsią vėl iškelti bures, nes yra 
labai pamėgę buriavimą.

Raulas.
Vytauto draugovė.

III.15 pasibaigė tarpskiltinis 
konkursas tuntininko dovanai 
laimėti. Konkursą laimėjo I Gul
binų skiltis, kuriai vadovauja 
sklt. A. Grigutis. Konkursas 
praėjo su ypatingu pasiryžimu 
ir skautišku darbštumu.

Dabar draugininko pareigas 
laikinai eina vyr. sklt. J. Kal
pokas. Dr-kas mokyt. J. Paže- 
reckas pasiėmė draugovės glo
bėjo pareigas. Dr-vės vadiją su

daro: 1. e. dr-ko p. vyr. sklt. 
J. Kalpokas, vadeiva — skit. V. 
Baltūsis ir skiltininkai: sklt. A. 
Grigutis, skit. V. Dulinskas-Du- 
liūnas ir sklt. Br. Zakarevičius. 
Šiuo metu draugovėje yra 36 
skautai.

Savo laikraštėlis. Š. m. kovo 
mėn., prieš Velykų atostogas, 
dr-vė išleido šapirografuotą, 
skautiškos minties, 22 pusi, laik
raštėlį, 12 metų paminėti, kai 
Tauragėje įsikūrė pirmieji skau
tai. Laikraštėlio pasirodymas 
sukėlė didelio susidomėjimo, nes 
stengėsi įsigyti jį ir neskautai. 
Iš viso toks pirmas draugovės 
mėginimas. Vytautietis.

SKUODO SKAUTU VIETININKIJA. TELŠIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
— III.4 iškilmingai minėta Šv. 

Kazimiero šventė. Rytą visi or
ganizuotai išklausė šv. mišių.

ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Jūrų skautai.

Š. m. IH.16 d. Š. V. B. Gim
nazijos Rūmuose įvyko jūrų 
skautų Kastyčio laivo iškilmin
ga sueiga. Dalyvavo visi skau
tai. Sueigą pravedė vadas vyr. 
valt. St. Bulota. Atsilankęs skau- 
tininkas jūrų kapitonas Itn. La
banauskas ta proga turėjo įdo
mią paskaitą, tema „Laivo vaid
muo dabartiniame kare“. Pa- 

- skaita užsitęsė virš valandos ir 
buvo išklausyta nepaprastai su
sidomėjus.

Skaut. Labanauskas apsi
džiaugė pamatęs kastytiečius to
kius drausmingus ir tvarkingus; 
pareiškė: „Matau jumis — bro
lius, kad jūs esate kaip vienas, 
tą sprendžiu iš jūsų išvaizdų ir 
uniformų. Turiu gerą viltį, kad 
iš jūsų išeis nemažai ir gerų 
jūrininkų, kur papildysite nors 
10% trūkstamų jūrininkų“. Pri
žadėjo dažniau aplankyti ir su
teikti naudingų jūrininkystės

TAURAGĖS SKAUTŲ TUNTAS.
— Mokomės joti. HI.13 įvyko 

šiais metais pirma skautų raite
lių šimtinės jojimo pamoka. Jo
jimams vadovauja pskt. j. Itn. 
Vyšniauskas. Skautai jojimu la
bai susidomėję ir todėl labai 
gausiai stoja į sk.-raitelių eiles.

Skautai priėmė organizuotai Šv.
Komuniją. Juozukas.

žinių. Svečią išlydėjo skautai, 
palydėdami šūkiais ačiū, ačiū, 
ačiū!...

Rengiama paroda.
Jūrų skautų veiklai pagyvinti, 

Kastyčio laivas š. m. gegužės m. 
12 ir 13 d. d., per Sekminių 
šventes, surengs jūrų skautų 
parodą. Tai bus pirmoji Lietu
voje tokios rūšies paroda. Joje 
bus išstatyti įvairūs laivų, val
čių, jachtų modeliai, be to, ūkiš
ku būdu pagamintos „ančikės“ 
regatoms. Šiai statybai vado
vauja prityręs jūrininkas moky
tojas Skvirblys.

Taip pat visuomenę supažin
dins su jūrų ryšių priemonėmis, 
kaip laivai susikalba, būdami to
limam atstume vienas nuo kito. 
Galima bus gauti jūreiviški pie
tūs. Be to, dar bus tapybos ir 
skulptūros eksponatai. Parodos 
metu platins pagamintus inva
lidų dirbtuvėse ženkliukus pir
majai jūros parodai prisiminti.

Dabar jojimo pamokos įvyks 
kiekvieną šeštadienį:

— Remontuoja valtį. Algi
manto laivo skautai remontuoja 
savo valtį — jolę. Remonto dar
bams vadovauja vyr. valt. Br. 
Budginas. Skautai labai stropiai

Plungė. Daug didelių ir gar
sių miestų yra plačioj Žemaičių 
žemėj, o tarpe jų visų šaunioji 
Plungė. Nors ne kažkoks čia tas 
Plungės miestas, be dangoraižių, 
be asfaltuotų gatvių, bet, žiūrėk, 
jau net Telšiams, pačiai Žemai
čių sostinei, bando koją pakišti. 
Atimk iš Plungės garsiojo ku
nigaikščio Oginskio rūmus su 
vienu iš gražiausių Lietuvoje 
parkų, ji dar pakankamai išgar
sės didžiausiu Žemaitijoje audi
nių fabriku. Negalima tylomis 
praeiti ir pro gimnaziją. Čia 
verda darbas. Pavasarį turės 
būti „iškepta“ pirmoji laida. 
Daug čia garsių literatų, poetų, 
o ką jau bekalbėti apie šaulius. 
Bet atrodo, jog, jei kas išvai
kytų jausminguosius poetus su 
jų fėjom, jei pamažu užsnūstų 
kiti veiklieji būreliai, ar kokiu 
ners būdu būtų sutrukdytas ka
ringųjų šaulių veikimas, tai pa
silikę vieni skautai dar sugebė
tų pakankamai gerai apginti 
gimnazijos garbę.

Štai n.l, Užgavėnių proga, 
I Duonelaičio dr-vė suruošė 
„blynų balių“. Dalyvavo daug 
ir ne skautų. Atsilankė ir keli 
pedagogai su p. direktorium. Už 
tai jiems tariame skautišką ačiū. 
Balius praėjo pakilusia nuotai
ka, su kalbom, raketom ir dai
nom. Jausdami čia pat gavėnią, 
valgėm, kad net ausys linko, o 
rezultate: ištuštintas didžiulis 
bosas arbatos, visiškai tuščias 

liko nepajudinamas maišas cuk
raus, dingo visas pūras citrinų, 
o vargšės geltonskruostės ponš- 
kes būriais čia galvas guldė. 
Nors šios buvo dar gerokai ža
lios, bet tai mums priminė sto
vyklą ir dar labiau taisė nuo
taiką.

Po baliaus įvyko skautiška 
programa, kuri buvo gana įvairi 
ir įdomi. Po to sekė šokiai. Pri
sivalgę ir prisišokę linksmai grį
žome į namus. „Blynų balius“ 
gerai pasisekė ir paliko gražų 
įspūdį mokiniams. Baliuje da
lyvavo apie 60 žmonių.

A. U.
Globėjo šventės minėjimas.
III.4. išsirikiavus gimnazijos 

salėj visoms Telšių dr-vėms, ta
rė žodį tuntininkas Sidabras ir 
rajono vadas Talat-Kelpša. Daug 
skautų buvo pakelta į aukštes
niuosius laipsnius, o vyr. skilt. 
Tarvainiui ir vyr. skilt. Kryži- 
nauskui įteikti medaliai Už nuo
pelnus.

Po to, globėjo šventės proga, 
skautus pasveikino gimn. direkt. 
Samulionis ir adv. Kazlauskas.

Po oficialiosios dalies prasi
dėjo labai gražus ir didelis lau
žas, kurio metu visos dr-vės 
pravedė daug puikių pasirody
mų. Už gražiausius pasirodymus 
bus paskirtos dovanos. Į sueigą 
atsilankė valdžios atstovai, įgu
los karininkai ir daug visuo
menės. J. Š.
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Žvirblaičiai mokslus eina
Nuo tos dienos Beuodegį su žvirb

liene galėjai matyti sodo pievelėje, arkly- 
dėje, diendaržyje, paukštydėje, ant šiukš
lyno ir visur kitur. Atskrenda, krypt, 
krypt galvelę, capt kas reikalinga ir vėl 
paskubom' ir į inkilėlį. Vienur jis randa 
tinkamą sausą žolelę, kitur ašutėlį, vilnų 
pluoštelį, kokį popiergalėlį, kitur plunks
nelę, vatos gabalėlį ir viskas pravartu 
naujam lizdeliui. Visą tą medžiagą bet 
kaip nesumes, nesujauks, ale viską ko 
dailiausiai sudeda, susuka.

Taip kelias dienas nuo ankstybo ryto 
iki vėlaus vakaro Beuodegis su žvirbliene 
darbavosi, net maisto pasiieškoti užmirš
dami.

Po sunkaus darbo ir triūso lizdelis bu
vo užbaigtas.

— Dabar tavo vienos eilė, — sako Be
uodegis žvirblienei, — dėk kiaušinėlius.

Prabėgo dar kelios dienos, ir lizdely
je džiaugiasi žvirblienė penkiais pilkš
vais taškuotais kiaušinėliais. Ant jų tupi 
dieną ir naktį. Beuodegis jai atneša ką už
kąsti, sulesti. Valandėlei laiks nuo lai
ko žvirblienė apleidžia lizdelį ir išskren
da pasidžiaugti pavasario saulute, pagal 
skonį pasirinkti kirmėlaičių. Tada kiau
šinėlius savo kūneliu šildo Beuodegis.

— Et, ne mano darbas ant kiaušinė
lių tupėti, — pyksta Beuodegis, laiku ne- 
sūgrįžus žvirblienei, — ir išlekia ieškoti. 
Suradęs, visas pasišiaušia, sparneliais brė
žia žemę, vienodai čirškėdamas, varo ją 
ant kiaušinėlių.

Daugelį dienų žvirblienė mažai tema
tė saulės, daugelį dienų išbuvo nesiprau- 
susi vandenėliu. Už tat po viso to, iš 
kiaušinėlių išsirito mažyčiai geltonsnapu- 
čiai rėksneliai. Žiūri žvirblienė į mažy
čius ir atsigrožėti negali jų dailumu.

Dabar tėvams vėl darbo, kaip papras
tai sakoma, iki kaklo. Išmaitinti penkis 
vaikus, pririnkti tiek vikšrų, tai nejuokai 
ir dar kartu nuo priešų saugotis. Užšoks 
kur katė, ar vanagas užtups — viskas 
baigta.

— Gal kokių grūdelių jiems parinksi
me, — sako kartą žvirblienė Beuodegiui, 
— greičiau užaugtų, mažiau darbo mums 
būtų...

— Kokia tu kvailutė ir neprityrusi, — 
juokiasi Beuodegis. — Juk mūsų vaike
liai tokie silpnučiai, mažyčiai, kieto grū
do nė ryte nenurytų, o jei ir nurytų, tai 
ant rytojaus apraudotum. Jiems reika
linga tik vikšreliai, minkštos ir sultingos 
kirmėlaitės, — aiškina Beuodegis, — o tie 
vikšrai, tos kirmėlaitės yra didžiausi Vy
tuko sodo ir daržo kenkėjai. Jų turime 
ko daugiausia išnaikinti. Aš jam tai pa
žadėjau praeitą žiemą. —

— Ak, šitaip! Dabar jau man aiš
ku.

Ir taip Beuodegis su žvirbliene be po
ilsio ištisą dieną, nuo ankstybo ryto tik 
renka sode, darže įvairius nenaudėlius, 
tik neša savo mažyčiams. O šie besočiai. 
Duok jiems ir duok, ir vis alkani, vis 
jiems maža, vis jie cypsi.

Kol iš mažyčių geltonsnapučių išaugo 
pusžvirbliai, tėvai jiems sušėrė ne šimtą,

.’•* Petras Švėgždinis.

(Iš spaudai parengtos knygelės .

• * „Žvirbli, žvirbli ko-ko-ko“).

ne du, ne dešimtį, bet šimtus, tūkstančius 
daržovių kenkėjų, sodo nenaudėlių.

Žvirblaičiai paaugėjo, pradėjo darytis 
lizdelyje per maža vietos. Kiekvienas 
stengiasi ko patogiau įsisprausti, kad pir
mas galėtų pagauti atneštą maistą. Bet 
visų neramiausias buvo tėvų pramintas 
„penktasis“. Jis vis lizde spruzda, vis 
stengiasi pirmutinis nučiupti ką tėvas ar 
motina atneša. Už tat ir užaugo riebus, 
kaip lašinuotis.

Vieną kartą Penktasis, raitytu lizdo 
urveliu, pasilipo prie durų.

— O, kaip ten žalia, kaip mirga! Kaip 
šviesu, gražu! — stebisi Penktasis. Dar 
labiau ištempė kaklelį, pasistiepė — gra
žumėlis neapsakytas. Gal čia jis dar il
gai būtų dairęsis, bet atskrido tėvas ir su
barė išdykėlį.

— Ko tau, varliūkšti, reikia, ko lendi! 
Išdribsi, ir bus. Greičiau atgal! Kai bus 
laikas, pasakysime. Tada, kad ir nenorėsi
te, turėsite išsikraustyti, — sūnus nusilei
do atgal. Tėvas kirmėlaitę atidavė, kur 
mažiausiai prie jo lindo. Penktasis kaž
ko susimąstė, pradėjo galvoti. Dabar jis 
nebe taip įkyrus, nebe taip lenda prie at
nešto maisto.

— Ko gi, broleli, taip užsigalvojai? 
Gavai nuo tėvelio pipirų? — klausia 
vienas. »

— Pipirai tai pipirai... bet ką aš ma
čiau, negalėčiau nė apsakyti. Ten taip 
šviesu, kad net akina. Tu pamatytum — 
širdis apsaltų. Nebenoriu daugiau čia būti.

— Gal ir man pasižiūrėti, — sako gre
ta tupįs brolis.

— Pabandyk, aš tau padėsiu lipti, — 
pataria Penktasis. Sis tuojau pradėjo ka- 
baruotis.

— Brolyt, tik sugrįšk, — juokiasi kiti.
— Be tėvų leidimo, aš nė žingsnio to

liau.
Vos tiktai jis prilipo prie angos, Penk

tasis jį tyliomis pastūmė. Tasai tik tik 
spėjo piršteliais įsikabinti už krašto. Ir 
taip aukštinelkas pakibo. Galvutė apsvai
go, mirties baimė kūnelį perkošė. Liūd
nai būtų pasibaigęs jaunojo žvirblaičio 
bandymas, jeigu nebūtų laiku atskridu
si motina žvirblienė ir stipriu krūtinės

Nuo Sekminių vėl pradedamas stovyklų 
sezonas. 

smūgiu, sparneliais pasiremdama, jį įstū 
mė atgal į lizdą.

Šį atsitikimą žvirblienė papasakojo tė
vui.

— Na gerai. Penktasis už tokias iš
daigas pirmas turės išbandyti savo spar
nus, — barėsi Beuodegis.

Prabėgo dar kelios dienos po šio atsi
tikimo, žvirblienė ir sako:

— Vaikai, jūs lizde išaugote kaip rei
kiant. Šiandieną jau visi skrisime lau
kan pasidairyti.

— Penktasis pirmas teskrenda! — 
čiauškėjo visi.

— Taip, turi atlikti uždėtą bausmę,
— patvirtino tėvas.

— O, kaip puiku! Tai man linksma... 
Aš pirmas pasirodysiu vyru, — džiaugė
si Penktasis.

— Palauk, palauk! Skristi ne taip 
lengva. Pirmiausia tūpk ant artimiausios 
šakelės.

— Kas man! Tik išskėsiu sparnelius 
ir skrendu, — didžiuojasi Penktasis.

— Ką darysi su uodegėle? — klau
sia tėvas.

— Su uodegėle? Et, jos gali ir nebūti.
— Apsirinki, sūnaiti, — perspėjo moti

na, — uodegėlė, tai skraidymo vairas. 
Linktelėji uodegėlę žemyn — tave, rods, 
kas meta aukštyn, parieti aukštyn, tuo
jau visas smunki žemyn.

— Aš pirmomis skraidymo dienomis 
buvau netekęs uodegaitės. Tikras var
gas buvo, — pasakojo tėvas. — Visi juo
kėsi iš tokio mano skraidymo.

— Tai kaip tėtis galėjai uodegą pames
ti?

— Kvailutis esi, daugiau nieko. Uo
degos niekas nepametė ir nepames. Tik 
vienas piemuo pramuštgalvis mane bu
vo pačiupęs, bet mano džiaugsmui jo ran
koje paliko tik uodegėlė.

— Vaje! — stebėjosi žvirblaičiai. — 
Kaip tas piemuo atrodo?

— Tai jis dabar su dviem uodegom?
— vėl klausia Penktasis.

— Eik tu, neišmanėli. Piemenys uode
gų visai neturi.

— Tai kaip jie gali skraidyti be uode
gos?

— Tur būt, labai dideli jų sparnai?
— Piemenys nei sparnų neturi, — aiš

kina tėvas.
— A-a! Dabar žinau. Jie dar maži, 

jiems dar neišdygo, kaip ir mums ma
žiems kad buvo, — sugalvojo vienas žvirb- 
laitis. Beuodegis su žvirbliene net juok
tis pradėjo iš tokio galvojimo.

— Nieko jūs dar nenusimanote. Iš
lėksime, viską pamatysite, sužinosite. Da
bar tik klausykite mūsų.

Penktasis drąsiai atsistojo inkilėlio 
tarpdury. Bet kaip toliau? Kuriuo spar
neliu pradėti, kaip čia dabar pirmą kartą.

— Štai tau gudruolis! Sakeis, kad 
skraidyti tik vieni juokai, o dabar dreba 
pakinkliai. Na, ko lauki, greičiau! — ba
rėsi tėvas. Tuo tarpu motina iš lengvo 
šokinėjo nuo šakelės ant šakelės — ji ro
dė, kaip reikia pradėti skristi.
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— Gal dar kokią dienelę čia pabūsi
me, — prašė Penktasis.

— Ne, ne! Nė minutės ilgiau nebe
galima. Šiandieną, kaip tik tokia graži 
diena, — pabrėžia tėvas.

— Kodėl aš pirmas turiu pradėti? — 
galvojo Penktasis. — Kam man savo gy
vybe rizikuoti. Tepradeda kitas, — ir 
greitai jis smuko atgal.

— Na, mielasai, tučtuojau prašau neš
dintis. —

— Aš nenoriu pirmas, — spyrėsi žvirb
laitis.

— To užsitarnavai, daugiau nė čirkšt 
kad neišgirsčiau! —

Penktasis, taip tėvo baramas, vėl pa
šoko prie durų ir gąsdina tėvus.

— Šoksiu, bet sparnelių tyčiomis neiš- 
skėsiu... užsimušiu, ir bus jums.

— Vaikeli, sparneliai patys išsiskės, 
tik šok. —

Žvirblaitis apsidairė, širdelė labiau 
pradėjo plakti ir pilnas baimės šoko. Ir 
tikrai, nė juste nepajuto, kai atsidūrė ant 
šakelės. Pasviro pirmyn, atgal, stipriai 
piršteliais apkabino šakelę ir — nė krust. 
Paskui purptelėjo antras, trečias... sutūpė 
netoli vienas kito. Žvirblaičiai dabar tik 
žiūri, tik dairosi, tik stebisi aplinkuma.

— Taip, gerai! Džiaugiuos jūsų vik
rumu, — sako motina.

— Aš jau valgyti noriu, — nerimau
ja vienas.

— Ir aš noriu, — pritaria kitas.
— Kantrybės, kantrybės, vaikučiai! 

Dar padarysime keletą skridimų, paskui 
jau paieškosime...

— Matote tenai pagal tvorą obelaitę? 
— rodo motina. — Visi kartu skrisime Į ją.

— Gal aš nemokėsiu taip toli, — aima
nuoja vienas.

— Ką čia nemokėti, — didžiuojasi 
Penktasis.1 Jau visi buvo pasirengę skris
ti, tik tėvas sulaiko ir sako:

— Palaukit, turiu vieną svarbų žodį! 
Kai išgirsite štai toki balsą — nieko ne
laukdami slėpkitės. Klausykitės ir žiūrė
kite. Aš sučirensiu, o mama slėpsis, pa
rodys, kaip reikia. —• Beuodegis tuojau 
tik kažkaip „čir-čirikšt“. Motina kulka 
šovė į tankų agrastyną.

— O kam tai reikalinga? — klausia 
Penktasis.

—- Klausykite tik kas pasakyta, pamo
kyta, o paskui ir daugiau sužinosite, Da
bar skrendam tenai, — vėl sako motina.

Skridimas puikiai pavyko. Ir štai Be
uodegio šeimą jau matome anoje obelai
tėje.

— Dar aš turiu jums kai ką paaiškinti 
apie mūsų priešus, — sako Beuodegis sa
vo vaikams. — Labiausiai reikia saugotis 
vanago ir katino. Jie yra didžiausi mū
sų priešai. VanagaS gali nutverti, kaip 
medyje, taip ir ant žemės, o katinas dau
giau nuo žemės, tvoros, iš žabų ir kitos 
jam prieinamos vietos.

— Žiūrėkite, žiūrėkite! Štai jis namo 
pašaliu eina. Tai vienas mūsų priešas — 
katinas.

— O kodėl mes nesislepiame?
— Buvę čia nuo ko slėptis, be spar

nų. Ką jis mums gali padaryti.
— Kam jis nešasi užpakaly lazdą? — 

Apipylė vaikai tėvus klausimais.

vi(ln.ia.u.s hutai
Išaušo vėl naujasis rytas 

Kiekvieno lietuvio širdy, 
Surinko mintis išblaškytas, 
Užgęsusias vargo kely . ..

Pakilo į dangų saulytė 
Vėl tokia linksmutė, graži — 
Ji troško visiems pasakyti, 
Kad grįžo mums Vilniaus šalis!

Sugrįžo! Sugrįžo sostinė, 
Tiek vargus po aro ranka! 
Jau buvom liūdni, nusiminej.. 
Bet vargo galia permenka!

Panūdo vėl laisvės Vilnija ■— 
Sustūgo vilkas Paneriuos, 
Sutrūko retežiai vergijos, 
Kaip rūkas naktinės tamsos!

Vėl švieski, kaip saulė, mums, 
Vilniau!

Vėl veski mus bočių keliais! 
Ir aukšta pilis Gedimino 
Skambėki pasauly garsiai!

P. Kundrotas.

— Tur būt, su tąja lazda jis mus 
muša?

— Sakiau, kad jis medžiuose mūsų 
negali pagauti. O ten jo užpakaly ne laz
da, bet uodega, — paaiškino tėvas.

— Vaje, kokia keista uodega! — ste
bisi žvirblaičiai.

— Jeigu tik dabar mes būtumėm ant 
žemės ar ant tvoros, tada jis tykotų pulti.

Katinas pro namo kampą pasisuko į 
kiemą ir dingo iš žvirblaičių šeimos akių.

Po šių pamokymų Beuodegis su žvirb
liene apžiūrėjo vieną kitą lapą:

— Štai, ve, leskit, — sako motina, pa
duodama viduriniajam riebią ir sultingą 
kirmėlaitę. Tokią pat kirmėlaitę atnešė 
ir tėvas.

—■ Stebėkite, kaip mes jų ieškosime, 
kad paskui ir patys mokėtumėte.

Taip žvirblaičiai, tupėdami obelaitėje, 
gavo sulesti po keletą skanių kirmėlaičių.

— Dabar pabandykite vieni susirasti, 
— sako tėvas. Du žvirblaičius, besimo
kančius medžiuose kirmėlaičių ieškoti, 
prižiūrėjo motina, o tris — tėvas.

Pasimokę medžioti sode, nuskrido i 
daržą ir sutūpė ant tvoros.

— Čia matote Vytuko daržą — ko
pūstai, burokai, morkos, salotai ir kitos 
daržovės, — rodo motina. — Ant daržo
vių dar skanesnių kirmėlaičių randame, 
jūsų taip mėgiamų vikšrų.

— Čia-vyt... čia-vyt, vyt! — staiga pa
sigirdo kregždės balsas. Ir gaidys kieme 
prie klėties besisukinėdamas davė pavo
jaus balsą. Kartu ir žvirblaičių tėvai tik— 
čir-čirikšt! — Visi spruko i šalia jų augantį 
alyvų krūmą. Pro šalį, patvoriu, kregž
džių lydimas, praskrido vanagas.

Pirmasis iš alyvų krūmo išlindo Be
uodegis. Apsidairęs pranešė, kad pavojus 
praėjo. Vėl visi sutūpė ant tvoros. Dabar 
tėvas paaiškino apie kitus garsus, prane
šančius pavojų, apie vanagą riestasnapį.

— Aš noriu dar pamatyti, kaip atrodo 
anas pramuštgalvis, kurs iš tavęs uodegą 
atėmė, — gudrauja Penktasis.

— Ir aš... ir aš noriu! — čirškėjo kiti.
— Tokių pramuštgalvių maža tėra. Jie 

mums ne taip pavojingi, kaip anie pir
mieji. Aure, kaip tyčiomis, eina Vytukas. 
Pramuštgalvis visai panašus.

Žvirblaičiai tik žiūri, tik žiūri.
— Man atrodo, kad jis visai nepavo

jingas, — sako vienas žvirblaitis.
— Taip, Vytukas ne tik mums, bet ir 

kitiems paukšteliams labai geras. Ten, 
gale kaimo, gyvena toks Jurgis. Jis buvo 
didelis mūsų priešas, nuo jo daugelis nu
kentėjo... Kai buvo dar labai šalta ir jis 
prižadėjo mums nieko blogo nebedaryti 
ir būti geru, kaip ir kiti vaikai. Tik blo
gus vaikus vadiname pramuštgalviais.

Darže žvirblaičiai „išėję mokslus“, bu
vo besiruošią skristi prie šulnio, bet vie
nas jų užsigeidė:

— Aš noriu paragauti štai šito, — pra
šo rodydamas į peteliškę.

— Tai peteliškė. Jų yra labai daug ir 
įvairiomis spalvomis. Anie skanieji vikšrai 
yra jų vaikai,, kurie labai daug sunaikina 
Vytuko daržovių ir vaisių. Mes rinkdami 
tas kirmėlaites ne tik pasisotiname, bet 
ir daržams, sodams daug naudos atnešame, 
— paaiškina motina.

— O dabar, vaikučiai, parodysime, kur 
vandenėlio galima rasti.

— Aš žinau kur jo yra, — giriasi vie
nas žvirblaitis.

— Tur būt, ten anuose baltuose žie
duose, — pridėjo kitas.

— Visai ne. Ten vyšnios žydi. Iš tų 
žiedų išaugs skanios raudonos uogos. Jų 
dar neragavote. Kad tokių uogų daugiau 
išaugtų, rytoj ir tuose žieduose turėsim? 
darbo, berinkdami mažytes kirmėlaites, 
o paskui, kai vietoje baltų žiedų pradės 
raudonuoti, galėsime ir vieną kitą uogelę 
sulesti.

Visa Beuodegio šeima purptelėjo ir 
nutūpė prie šulinio.

— Būkite labai atsargūs. Čia dažnai 
sukinėjasi katinas, Jis visai netikėtai gali 
mus užklupti, — perspėja tėvas žvirblai- 
cius.

— Ve, duobelė vandens. Gerkite ne
gaišdami.

Žvirblaičiai gėrė ką tik šeimininkės 
palieto vandens. Tėvas, pasišokęs ant šu
linio rentinio, dairėsi, kad neprisėlintų 
katinas. Žvirblienė tik mirktelėjo akį 
Beuodegiui. O šis — čir-čirik! — Žvirb
laičiai akies mirksniu atsidūrė slyvoje.

— Oi, oi, kaip aš išsigandau!
— Aš nė matyte nespėjau pamatyti, 

kur tas katinas.
— Ir nereikia laukti, kol pamatysi, — 

pastebėjo motina, — išgirdai pavojaus 
balsą, žaibu smuk saugesnėn vieton.

Šį kartą Beuodegis tyčiomis sušuko 
pavojaus balsą, norėdamas pamatyti vai
kų vikrumą ant žemės. Paskui tėvai 
žvirblaičiams parodė ir daugiau vietų, 
kur galima rasti vandens.

— O dabar, vaikučiai, ten, kur jums 
už vis labiausiai patiks.

Tėvai su žvirblaičiais nuskrido prie 
vištydės, kur saulės atokaitoje visas pul
kelis žvirblaičių jau anksčiau pradėjo 
maudytis .smėlyje.

— Čia pabuvosime kiek ilgiau. Galė
site susipažinti su kitais žvirblaičiais, pa
žaisti, smėlyje pasikaitinti. (B. d.).

I
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JACHTOS MODELIS PRADEDANTIEMS
Taip pat liemens priekyje ir užpaka

lyje paliekam kiek daugiau medžio, kad 
achterstevnį (užpakalį) ir vorstevnį (prie
kį) būtų galima kiek įstryžai nuplauti 
(6 brėž.).

Pagaliau mums 5 brėž rodo, kokį rei
kia išsiplauti iš 1 mm skardos kylį ir kaip 
jį pritvirtinti. Kylio viršutinį kraštą rei
kia viduryje truputį įpiauti ir galus už
lenkti į vieną ir į kitą pusę. Kylį prie lie
mens pritvirtinsim 4 sraigteliais.

Tačiau, prieš pritvirtindami kylį, pa- 
sigaminam iš 3 mm storio liepos lentelės 
(arba iš 1,5 mm faneros) denį. Galim pa
sinaudoti mūsų senu liemens brėžiniu 
Nr. 1, jį iš šono dviem centimetrais ap
karpę. Denyje išpiaunam dvi skyles, stie
bui mažesnę, priekyje ir kamščiui dides
nę, užpakalyje. Jei vėliau pakliūtų kiek 
vandens į modeliuką, tai ištraukiam kamš
tį ir jį išpilam.-

Reikia gerai išteptį alyva modeliuko 
vidų. Tam tikslui taip pat galim pasi

naudoti baltais ar rudais aliejiniais dažais. 
Stiebo ilgį nustatom pagal bures (storis 
9 mm). Apatinę stiebo dalį šiek tiek nu- 
smailinam, uždedam ant liemens denį ir 
iš viršaus per denio skylę išgręžiam laivo 
dugne nedidelę skylutę. Tačiau gręžkim 
atsargiai ir ne per giliai. Tačiau, jei ne
tyčia ir pragręžtume skylę, tai tuoj ten 
įdėkim kito ir stiebo galu jį tvirtai įspaus- 
kim.

Patepę apatinę denio dalį alyva, ga
lim jį priveržti (prišriūbuoti) prie liemens. 
Tai atliekam mažais, maždaug 12 mm ilgio, 
sraigteliais. Tačiau, kad per plyšį ne
bėgtų vanduo, į tą mūsų išpiovimą laivo 
borte, į kurį įsistato denis, įdedam alyvi
niuose dažuose mirkytą flanelės juostelę. 
Vieton to, galim pasinaudoti ir paprastu 
kitu. Priveržus denį, kitas šiek tiek pro 
plyšį išsiskverbs ir jį galėsim gražiai pei
liu nuimti.

Dabar pasirūpinam lapą ne per daug 
rupaus stiklinio popieriaus ir lygiai nušli-

Skyrių tvarko vair. L. Stripinis. 

fuojam visą modeliuką. Išpiaunam 30 cm 
ilgio ir 10 cm pločio stiklinio popieriaus 
juostas ir jas uždedam apie 10x6X4 cm 
kamštelį; suprantama, rupia puse į viršų. 
Tokiu būdu galim gražiai nušlifuoti mo
deliuką. Aštrius kampus dabar galim taip 
pat truputį aptrinti (4 brėž.).

Ištepam alyva liemenį ir denį iš lauko. 
Išdžiūvus, dar kartą nušlifuojam jį stikli
niu popierium; šį kartą tačiau su daug 
smulkesniu, ir po to antrą kartą tepam 
alyva. Po to liemenį nudažom gražia, ža
lia spalva, denį — balta. Ir tai mes tu
rim du kartu atlikti, kad dažai lygiai už
siteptų.

Dabar galim priveržti kylį ir įstatyti 
stiebą. Kaip jau sakėm, stiebą reikia da
ryti iš pušies. Su peiliu, ar dar geriau, 
su oblių, tol jį apipiaustom, kol jis pasi
daro visai apvalus. Prie denio stiebas turi 
būti kiek storesnis ir standriai tilpti iš- 
piovoje; į viršų jis po truputį plonėja. 
Didbuomis gi turi būti visur vienodo sto
rio. Modeliukas, kai bus kylys, negalės 
tiesiai kur nors ant stalo ar spintos stovė
ti; pagaminam jam atitinkamą pastovėlį, 
panašų į malkoms piauti oželius.

Abi bures išpiaunam pagal 6 brėž. Jas 
išplaudami, turim užleisti iš visų pusių po 
0,5 cm apsiūti. Tvirta virvele pritvirti- 
nam priekinį didžiosios burės šoną prie 
stiebo ir jo apačią prie baumo. Stiebą su- 
tvirtinam viena tvirta virvele iš priekio 
(forstagu) ir dviem virvelėm iš šono (vau- 
tais). Tai aiškiausiai matom 6 brėž. Prie
kinėj baumo daly pritvirtinam iš siauros 
odos juostelės kilpą, kuri apima stiebą ir 
laiko baumą. Priekinę burę, priekiniu 
kraštu, pritvirtinam prie vorstago, tuo 
tarpu kai apačioje prisiuvam du kartu už 
degtuką storesnį baumą.

Virves, kuriomis valdomos burės, aiš
kiai vaizduoja 6 brėž.; taip pat tautinę vė
liavą ant stiebo.

O dabar ir baigėm savo modeliuką. Jis 
neprilygsta savo grožiu dideliems mode
liams, kuriuos vėliau išmoksim pasidaryti, 
bet jaunam mėgėjui suteikia ir tas darbe
lis daug džiaugsmo.

O kodėl pamiršom vairą? Na, kad jo 
nereikia; modeliukas taip pat, kaip ir di
deli modeliai, gražiai buriuoja ir be jo.

Gero Arėjo! P. Zunde.
MATOMUMAS JŪROJE.

Daugelis visai neturi supratimo, kaip 
etoli paprasta akimi galima matyti jūroje. 
Paprastai, esant normaliam orui, matysi
me apie 2,9 jūrmiles, t. y., 5,5 km. Jei 
mes palipėsime kur nors aukščiau taip, 
kad mūsų akis stovėtų 5 metrus virš van
dens paviršiaus, tai jau matysime 4,6 jūr
miles, o tai bus 8,5 km. O jei mes įlipsi
me į stiebą, kur mūsų akis bus 10 metrų 
virš vandens, tai vandens paviršius bus 
matyti 6,6 jūrmilių spinduliu, t. y., 12,2 
km. (Viena jūrmilė yra 1,852 kilometro).

L. S.
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Vos įžengė į mūsų žemę pavasaris 
Su vėjo šnabždesiu ir paukščių daina, 
Tuoj puošiasi pievos margaisiais žiedais 
Ir mūsų lūpos vėl kukždi, o, broliai, eiva!
.Tenai, kur žydi mėlynos žibuoklės,
Kur šnera vingiuodams upelis su puta, 
Ten mes statysim baltas palapines, 
Ten vėl suplevėsuos ta trispalvė vėliava.

O, kiek ten bus džiaugsmo ir palaimos, o, Dieve, 
Su pakvipusiu pavasariu žieduos, 
Ten motina — tėvynė mūsų veidus
Su saulutės spinduliais, su meile išbučiuos!

J. MASIULIS.

Širvintų progimnazijos D. L. K. Vytauto draugovė prie pirmųjų 
pavasario darbų. Draugovės nariai yra uolūs Skautų Aido pre

numeratoriai. *

MES RUOŠIAMĖS VAŽIUOTI Į VILNIŲ
negalime, turime dirbti, kad Vilnius 
būtų tikrai lietuviškas miestas. Dirb
kime, kad vilniečiai lietuviai neapsivil
tų mumis. Dirbkime, kad nebūtumėm 
Vilniuje kampininkais, bet šeiminin
kais.

Entuziastingai ir su meile dirbda
mi dėl savo brangaus Vilniaus, entu
ziastingai ir garbingai vaikščiosime ja

me savo didžiųjų protėvių pėdomis, 
ir mūsų jauna Lietuva reprezentuosis 
seniausia ir gražiausia sostine pasau
lyje.

O tuomet ir mes būsim verti savo 
Vilniaus didybės, ir mūsų amžinosios 
sostinės didybė bus mūsų verta.

Tik su tokiomis idėjomis Vilnius 
laukia svečių. Kas važiuoja vien dėl 
smalsumo, tas tegul geriau pasėdi na
mie.

Sklt. Vyt. Armonas.

Mes be Vilniaus nenurimsim, — 
skrido daina iš mūsų krūtinių per 20 
metų. Vilnius mums buvo išsvajotas 
miestas. Ir štai jau pusė metų, kai se
nelis Vilnius išsivadavo. Dabar į Vil
nių veržiasi mūsų išsiilgusios širdys. 
Mes 20 metų kentėjom drauge su bro
liais vilniečiais, drauge su jais norime 
dabar pasidžiaugti laisvame Gedimino 
kalne.

Nekantriai laukiame, kada galėsi
me pamatyti Gedimino miestą. Tačiau 
mums skirta ne tik džiaugtis laisvu 
Vilniumi, bet kiekvienas turi prisidėti 
prie Vilniaus krašto atstatymo. Neuž
tenka nuvažiavus į Vilnių patenkinti 
tik savo smalsumą, reikia kas kuo ga
lime padėti vargstantiems broliams. 
Daug lietuvių, kentėję kalėjimuose, 
šiandien neturi kur prisiglausti, neturi 
duonos kąsnio. Reikia daugiau pa
žinti lietuvių padėtį, juos paguosti, pa
drąsinti, nenutraukti kovos dvasios.

Su Vilniumi turi atgimti nauja Lie
tuva.

Taigi, nuvažiavę į Vilnių, pažvelki
me giliau, kuo šis miestas skiriasi nuo 
kitų miestų. Apie senovės paminklus, 
šventoves, jau nuo kūdikystės dienų 
mes daug girdėjom. Mums viskas bu
vo lyg sapnu. O dabar tas sapnas virs
ta tikrove. Rodos, neįtikėtina, kad tiek 
svajotas Vilnius teks pamatyti už kelių 
savaičių. Jau dabar kiekvieno širdis 
gyvena jausmais, kuriuos sukelia Ge
ležinis Vilkas. Bet jausmais gyventi

PAVASARIS.

2. Iš sodinamų daigelių 
Pamiškėj ir šalia kelio 
Veik medeliai išbujos, 
Augdami linksmai žaliuos 
Tra-lia-lia, tra-lia-lia 
Augdami jie mums žaliuos 
O-pa-pa! Očia-čia, 
Augdami jie mums žaliuos.

3. Žmonės bus už tai dėkingi, 
Kad mes esam išmintingi, 
Kad sodinam medelius, 
Puošdami laukus, kelius

Tra-lia-lia, tra-lia-lia 
Puošdami laukus, kelius 
O-pa-pa! Očia-čia, 
Puošdami laukus, kelius.

4. Ir medeliai bus dėkingi, 
Kad mes esam išmintingi, 
Negadinam jų šaknų 
Ir nelaužome šakų. 
Tra-lia-lia, tra-lia-lia, 
Ir nelaužome šakų 
O-pa-pa! Očia-čia, 
Ir nelaužome šakų.
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Kas čia per žvėrys 
ir gyvuliai...

Skvrių tvarko psktn. VI. Šimkus. ... sakyk, ar atspėti 
galėsi vikriai.

• MOTINAI •
Daug kilnių ir didvyriškų pasiaukojimo bei mei

lės pavyzdžių gyvenime yra, bet prieš motinos mei
lės, prieš motinos pasiaukojimo vaikams pavyzdį 
visi kiti menki pavyzdžiai. Tiktai kadangi mes kiek
vienas čia žemėje turime po dvi motinas, tai ir jų 
meilės pavyzdžiai įvairūs.

Viena mūsų motina — tai mūsų gimdytoja, mu
sų penėtoja, mūsų augintoja ir auklėtoja motina. Ją 
pažįstame kiekvienas: didelis ar mažas. Kita mo
tina — yra tai visų, ne tik mūsų, bet ir mūsų motinų 
motina, tai tėvynė Lietuva.

Kol esame mažučiais, pirmiausia pažįstame tik 
savo gimdytoją motiną. Bet ta mūsų motina išmoko 
mus pažinti ir motiną tėvynę. O šiai antrajai moti
nai — tėvynei dar labiau turime būti dėkingi už tai, 
kad ji teikia savo globą ir pastogę ne tik mums, bet 
ir mūsų motinoms gimdytojoms. Taigi turime my
lėti, branginti, gerbti ir reikalui esant net didžiausių 
aukų nesigailėti mūsų motinoms: motinai gimdyto
jai ir motinai tėvynei.

Apie motinos meilę vaikams daug knygų yra 
prirašyta. Ta meilė motinoms yra įgimta. Ji yra 
įgimta ne tik žmonių motinoms, bet ir gyvulių bei 
paukščių motinoms. Juk ir baili stirnelė tamsiausio 
miško tankumyne gūdžią naktį prisiglaudus prie sa
vo motinos šono jaučiasi rami, nes žino, kad, pavo
jui atėjus, ją gins motina iš visų jėgų, nors ir gy
vybės reikėtų nustoti; maža paukštytė taip pat lenda 

po savo motinos sparnelių, kai ji ieško šilimos arba 
prieglobsčio nuo žiauraus grobuonies. O ir vaikas 
kiekvienas išsigandęs ar pavojaus metu šaukia ,,ma
ma!". Taip jie visi: ir žvėrelis, ir paukštelis, ir ma
žas vaikas daro, nes žino, kad į jų šauksmą pirmoji 
atsilieps motina.

Todėl, minėdami Motinos Dieną, kiekvieną metą 
atnaujinkime savo pažadą: gerbti ir neapleisti iki 
mirties savo motiną gimdytoją, o taip pat branginti 
motiną tėvynę Lietuvą ir už jos laisvę visa, visa 
aukoti. Š .... s.

Mamytei laiškelį berašant.

SKAUTUKAS SPRIKTUKAS SODINA MEDELIUS.
%■ «

1. Šypsos saulutė, 
Pievos jau želia, 
Eina Spriktukas, 
Traukia dainelę. 
Eina per lauką, 
Eina, kaip vėjas, 
Netinginiauja 
Rankas sudėjęs.

2. Spaudžia kastuvą, 
Spaudžia su koja 
Ir po truputį 
Šitaip galvoja: 
Medžių ošimas 
Širdį ramina — 
Reikia papuošti 
Save Tėvynę.

3. Kaip reik sodinti, 
Jis apsiskaitęs, 
Puikiai sodina 
Šeštą liepaitę. 
Dar pasodins jis 
Liepas devynias, 
Kad gražiau būtų 
Mūsų Tėvynėj.

Jono Dociaus karikatūros ir žodžiai.

4. Žino Spriktukas 
Puikiai ir aiškiai, 
Kad vien sodinti 
Maža tereiškia; 
Kad be globos jie 
Greitai numiršta — 
Užtat medelių 
Jis neužmiršta.
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MOTINOS VARDAS
Vėjelis plaukia, 
Glosto žiedus, 
Motinos vardas, 
Vardas brangus.

Jis — laimė mūsų, 
Džiaugsmas, viltis. 
Kai Jo nelieka, 
Siaučia mirtis . . .

Motinos vardas — 
Džiaugsmo aidai.
Tik Jį pametus 
Liūsta veidai.

Už aukso toną 
Brangesnis Jis. 
Nieks Jo nupirkti 
Ne, negalės.

Motinos vardas — 
Žiedas laukų.
Su Juo gyventi, 
Džiaugtis jauku.

Šviesesnė saulė 
Žvalgos kelyj, 
Kai motės vardą 
Jauti širdyj.

Motinos vardas — 
Laimė žmonių.
Be Jo gyventi 
Žemėj sunku.

Giedresnis daros 
Šiandien dangus. 
Mums Tavo vardas, 
Motin, brangus!

Vyr. sklt. L. V a i n i k o n i s.

SENAME PUŠYNE
Saulutė pakilusi virš pušyno links

mai šypsojosi, nes ji matė, kaip links
mas skautų būrelis aikštelėje žaidė. Jų 
visų lūpose žaidė šypsena, o jų krūti
nėse žydėjo džiaugsmas ir laimė. Se
nas pušynas vien tik skambėjo paukš
telių čiulbesiais ir skautukų šūkavi
mais.

Kiek pažaidę, pasilinksminę, suma
nė eiti į ežerą paplaukioti. Ežeras bu
vo pakrašty pušyno. Skautai visi vie
nu šuoliu pasileido į ežero pusę. Aikš
telės pakraštyje tik pasiliko baltos pa
lapinės ir vidury sukrautas, bet dar 
neuždegtas, laužas. Greit nutilo aikšte
lėje jų linksmi šūkavimai ir švilpukų 
ženklai. Tik retkarčiais atplaukdavo 
didžiulė juokų banga iš ežero pusės.

Skautukai, visi išsimaudę, dar links
mesni ir energijos pilnesnį grįžo į aikš
telę. Truputį pertraukę žaidimus, su
sėdo pailsėti. Kai saulė nusileido į va
karus ir oras šaltesnis pasidarė, skau

tukai nesnaudė. Greitai sužibo lau
žas. Laužo dūmai šoko į viršų ir toli 
toli skrido į pasakišką nakties tolumą, 
nešdami su savim linksmus skautukų 
juokus.

Jau visi apsuko laužą ir visų 
skruostus nušvietė ugnis. Jie visi 
linksmai dainavo skambias dainas. O 
laužas, savo ugnies sparnais plasnoda
mas, pritarė skautų dainai. Dainos ir 
juokas sename pušyne ilgai skambėjo.

Z. Ąžuolaitė.

JAUN. SK. SKYRELIO REDAKTORIAUS 
KAMPELIS.

Vyt. Gavėnui. Sveiko straipsn. „Mano 
pirmas gerasis darbelis“ parašytas ‘taip 
gudria rašysena, kad jam perskaityti rei
kėjo laiko dešimt kartų daugiau, kaip 
tokio pat dydžio str., parašytam aiškia 
rašysena. „Sk. Aidas“ spausdina tik įdo
mius, turiningus ir tik aiškiai parašytus, 
lengvai išskaitomus str Sveiko str. ne
spausdinsiu.

Dar mažas pipiras esu, bet 
fotografuoti ir aš jau galiu.

A. Gudaičio nuotr.

Mamytė mane skaityti išmokė.
Palinausko nuotr.

Vyt. Balzarevičiui. Sveiko str. „Laimo 
nelaimėje“, „Globokime paukštelius“ ir 
„Vincukas“ negaliu spausdinti, nes jie 
parašyti tokia negražia rašysena ir tiek 
daug klaidų yra, kad neįmanoma taip iš
taisyti, kad jie galėtų būti spausdinami.

Tau, mielas, ir visiems kitiems, rašan
tiems „Sk. A.“ jaun. sk. skyreliui, štai ko
kios sąlygos: 1. Str. turi būti prasmingi, 
gražūs, Įdomūs skaityti. 2. Rankraščiai tu
ri būti parašyti gražiai ir aiškiai, lengvai 
išskaitcmi. 3. Kas neri rašyt’, pirma turi 
išmokti gramatikos ir nedaryti daug klai
dų.

Visų, šias sąlygas išpildžiusių, straips
nelius spausdinsiu. į

^Daaacos Gelaukianl
Štai ir vasara palaukėm 
atžygiuoja taip graži. 
Su dūdelėm, su švilpynėm 
mes sutiksim ją maži.
Ji mums duos gėlelių glėbį, 
mes jai — džiūgesį širdies.
Vai, bus laimės, vai, bus džiaugsmo 
vasarėlė kai žydės!
Ei, tik greičiau, vasarėle, 
tik greičiau, greičiau į čia!
Per laukus, miškus ir pievas 
ne žingsneliais, bet risčia!

Simas Luote.
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SUK GALVĄ

Skyrių veda psktn. Vasiliauskas.

UŽDAVINYS Nr. 24.
St. Kardys iš Panevėžį?.

6876
=809770404

739786760

Gulsčiai: 1. Indas. Laumė; 2. Gyviams 
reikalingas. Pergalės šūkis. Moters var
das; 3. Sluogsnis. Naminis gyvulys; 4. 
Gelbėkite mūsų sielas! Brazilijos miesto 
pirmas žodis; 5. Organizacija; 6. Turkijos 
miestas. Muzikos instrumentas; 7. Jaustu
kas; 8. Rodomasis žodelis. Įvardis; 9. Ką 
girdime? Europos valst. sostinė; 10. Pie
velė. Smauglys. Muzikos instrumentas; 
11. Rodomasis žodelis. Žuvies kiaušinėlis.

Stačiai: 1. Daržovė. Šiltų kraštų auga
las; 2. Moters vardas; 3. Darže yra (dau- 
gisk.). Graikų padavimuose minimas mies
tas; 4. Cheminis elemento ženklas. Vyro 
vardas. Gyvulio balsas; 5. Bemolis. Ka
rinė organizacija Vokietijoje; 6. Cheminis 
elemento ženklas. Valstybė Amerikoj. 
Prielinksnis; 7. Egiptiečių dievas. Upė 
Italijoj. Klausiamasis žodelis. Gaida; 8. 
Gaida. Didiko titulas (prancūz.). Jaustu
kas. 9. Pietų Rodezijos autovežimio žen
klas (atvirkšč.). Teigiamas žodelis (ru- 
sišk.); 10. Įvardis. Vyro vardas. Klausia
masis žodelis; 11. Ežeras Azijoj. Galvos 
apdangalas; 12. Klaus, žodelis; 13. Susi
siekimo priemonė. Pastatas.

Užd. vert. 5 taškus.

MOKSLEIVIAI, įsigykite atminimui 
„Abituriento bei gimnazisto dainą-maršą“; 
Novakauksko muzika, kaina 1,50 lt. Gau
nama „Spaudos Fonde“.

UŽDAVINYS 
Nr. 25. 

Vairutis iš 
Kauno. 

Rebusas.

„VILNIAUS sp. Kaune, Nepriklausomybės a. 4a. Tel. 2 07 26.

skaut/be s 
BERNIUKAMS

Qsig.y.fe ic

ŠIĄ KNYGĄ

UŽDAVINYS Nr. 26.
A. Zaluba iš Radviliškio.

Atskyrę raides, perskaitykite vieną po
sakį. Užd. vert. 2 taškus.

UŽDAVINYS Nr. 27.
V. Paliušis iš Varnių.

Mikas Nikunis
Kokia yra šio pono profesija?

Užd. vert. 1 tašką.

UŽDAVINYS Nr. 28.
V. Paliušis iš Varnių.

Šarada.
Paukščiui dvi raides mainysi — 
Gražią gėlę pamatysi.

Užd. vert. 1 tašką.

UŽDAVINYS Nr. 29.
A. Saulynas iš Alytaus.

Šarada.
Ašai žvilgu, aš aštrus, 
Nieks aštresnis nebebus;
Bet man „S“ nuo galo imk, 
Ir tuoj priekin prikabink. 
O ką gausi — užrašyk 
Ir greit Sk. Aidui pristatyk.

Užd. vert. 1 tašką.

SK. AIDO 7 NR. UŽDAVINIŲ 
SPRENDIMAL

UŽDAVINYS Nr. 13.
Laikas auksas, laikas turtas, 
Laikas bėga kaip užburtas. 
Jį senatvėj apraudosi, 
Jei gerai nesunaudosi.

UŽDAVINYS Nr. 14.
_635817860480 | 92473470 

554840820 !--------------

=709846448
647314290

=625221520
554840820

— 703807 (liekana)
UŽDAVINYS Nr. 15.

Ruoškimės keliauti po Vilniaus kraštą. 
UŽDAVINYS Nr. 16.

X = Sarauskas.
UŽDAVINYS Nr. 17.

Stalius, Oblius ir Kaltas.
UŽ UŽDAVINIŲ 13, 14, 15, 16, 17 nr. ar. 

SPRENDIMUS GAVO TAŠKŲ:
14 taškų: Tox-Šitox, A. Grigutis, V. 

Sutkus, V. Paliušis, Sakalas.
10 taškų: A. Karaliūnas, St. Kardys, L. 

Končius, Mindaugaitis, L. Vaišvilaitė, E. 
Volkovickas, Vairutis, V. Kučiauskaitė, P. 
Račkauskas, A. Bieliauskas.

6 taškus: P. Bacevičius, G. Suodaitis, 
Tas-Pats, A. Zakarevičius, A. Saulynasy
I. Daugėlaitė, B. Balandis.

4 taškus: E. Ramanauskas, A. Šaulys^ 
A. Zaluba, A. Savickas, V. Armonas, S. 
Sakalaitis.

2 taškus: G. M., Zoro, V. Ričkauskas,
J. Gervė, K. Valantavičius.

1 tašką: V. Abramavičius.
Be to, broliui V. Sutkui už Sk. Aido

6 nr. uždavinių sprendimus užskaitomi
7 taškai.
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