
1



f SKAUTŲ AIDAS 
LIITUVOS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ L A I K R A i T I S

|a te ig«aa 1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose.
Oficialus Lietuvos Skautų Sąjungos organas

Redaktorius vyr. sktn. Antanei Saulaiti*.
Leidėjas Lietuves Skaatq Sqjuga.

Redakcijos ir administracijos adresas: Kaasai, 
NepriklaasoetgWe eiki ta 4. Tel. 2 45 34.

Adarioietroc^a dirba darbo dienomis nuo 8 Hd 14,30 vai.

PreanMueratoa karna metamai Lietuvoje! jaunesniesiems skautams-ėms—2,75 Lt; 
skautams-ėms — 4 Lt; neskautams — 5 Lt. Užsienyje (išskyrus Latviją ir 
Estiją, kur taikomas vidaus tarifas): dvigubai. • Skelbimu kaina pagal susitarimą. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos — 5 Lt, padėkos — 3 Lt; 
spausdinamos ten, kur redakcijai patogiau. • Rankraščius, piešimas, nuotraukas 
siųsti redakcijos vardu. Rankraščiai trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra; 
nesunaudoti nesaugomi; grąžinami, jei atsiunčiama tam reikalui pašto ženklų.

Paskiro Nr. kaina 30 et.

Šiame numeryje rasi:
Psl.

1. Oficialinės žinios (ir tęsinys 192 psl.) ....................  190
2. Nauji konkursai.......................... .'............................... 191
3. Tėvynės Tarnybos nuostatai ..............    192
4. Vilniaus studentai-ės skautai-ės ........................................ 194
5. Skyrelis skautei ................................................................... 195
6. Pasakojimas „Beržas ir žvaigždė“ .......................   196
7. Skyrelis skautui ....................................................... 198
8. Mūsų didžiosios šeimos naujienos .............,....................... 199
9. Kaip pažinti gyvius iš jų kojų ....... ............................  s... 202

10. Jūros skautų skyrelis ......................................................... 203
11. Baidarininkų kelionė Vilnius — Kaunas ........................ 204
12. Jaunesniųjų skyrelis ...... ..........................   206

1940 (XVTU) matai.
• Eina du sykiu per mėnesį: 10 ir 25 d. d. •

Gegužės mėn. 25 d. 10 (250) Nr.

{cFICIAUNfS

LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO ĮSAKYMAI. 
NR. 17.

Kaunas, 1940 m. gegužės mėn. 8 d.

§ 1:
Pasirėmęs Skautų _ Brolijos Vyriausiosios Vadijos nu

tarimu, raginu visus skautus mūsų tautai ir Skautų Brolijai 
reikšmingomis ir pažymėtinomis dienomis visur, kur tik galima, 
dėvėti skautinę uniformą.

Tokiomis dienomis laikoma:
1) Vasario 16 — Nepriklausomybės paskelbimo diena,

2) Kovo 4 — Šventojo Kazimiero — Lietuvos globėjo ir 
Lietuvos skautų patrono diena.

3) Balandžio 23 — Sv. Jurgio — skautų patrono diena.
4) Motinos diena.
5) Birželio 13 — Respublikos Prezidento Skautų S-gos Šefo 

Vardo diena.
6) Rugsėjo 8 — Tautos šventė.
7) Spalių 28 — Sostinės Vilniaus grįžimo diena.
8) Lapkričio 23 — Kariuomenės šventė.
Visi skautų vadai kviečiami tuo reikalu duoti pavyzdį ir, 

be to, paraginti savo skautus, kad tomis dienomis ne tik viešai, 
bet ir namie jie dėvėtų skautinę uniformą.

§ 2:
Be 1 § suminėtų dienų, pageidaujamas skautinės uniformos 

dėvėjimas dar šiais atvejais: a) per didžiąsias bažnytines šven
tes — Kalėdas, Naujuosius Metus, Velykas, Sekmines, Dievo 
Kūno ir b) visose viešojo, kad ir vietinio pobūdžio iškilmėse, 
kur skautai, pavieniui ar organizuotai dalyvaudami, atstovauja 
savo organizaciją.

§ 3:
Pastebėta, kad. kai kur skautai iškilmingomis aplinkybė

mis — per paradus, eitynes, garbės sargyboje, rikiuotėje ar 
paskirai būdami, vasara, šiltu metu, vartoja stovyklinę unifor
mą (atsiraitę rankoves, atsisegioję apikakles, palaidai užsidėję 
kaklaraiščius), kuri toms aplinkybėms nėra tinkama. Dar kiti 
skautai dėvi mišrią uniformą: vieni ilgas kelnes, kiti trumpas, 
vieni su valtukėmis, kiti be jų ir t. t.

Nepamirškime, kad apie žmogaus tvarkingumą ir net jo 
vidinę vertę dažnai sprendžiama iš jo išorės, o apie kurią nors 
bendruomenę — iš paskirų jos narių išorės ir elgesio.

Todėl svarbu, kad skautai tokiais iškilmingesniais atvejais 
būtų ne tik viduje atitinkamai nusiteikę, bet ir kad ta jų graži 
vidujinė nuotaika atsispindėtų ir jų išorėje ir derintųsi su ben
drąja aplinkuma.

Stovyklinę uniformą palikime stovykloms, kelionėms, iški
loms, o iškilmėse būkime su iškilmių uniforma.

Todėl kviečiu skautų vadus išaiškinti skautams apie uni
formos dėvėjimo reikšmę ir prižiūrėti jos tvarkingtfmą.

Rengiant iškilmes ar rengiantis jose dalyvauti, duoti skau
tams nurodymų uniformos reikalu.

Kiekvienas skautas turi įsidėmėti ir visada atsiminti, kad 

jo uniforma, nors ir kukli, bet jei ji tvarkinga, yra labai graži. 
Skautai, gerbkime savo uniformą!

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

NR. 18.
Kaunas, 1940 m. gegužės mėn. 8 d.

§ 1:
Pereitais metais, kada, susidėjus aplinkybėms, staiga buvo 

pašaukti atsarginiai į kariuomenę, kai kurie tuntai, vietininki- 
jos ir net atskiri vienetai pasiliko be vadų. Vadai, kai kur ir 
jų padėjėjai, per kelias valandas turėjo išvykti į kariuomenę, 
nesuspėdami paskirti pavaduotojų ir perduoti jiems vadovavimą.

Vyriausioji Brolijos Vadija apie jų išvykimą sužinojo tik 
po keleto dienų ir iki surado jiems pavaduotojus ir juos pa
skyrė, tuntai bei vietininkijos liko be vadovų. Jei būtų kilęs 
reikalas tų tuntų skautams organizuotai prisidėti prie Tėvynės 
tarnybos, tai, neturėdami vadų, jie nebūtų galėję tinkamai veikti.

Kad ateityje panašių atsitikimų nepasikartotų, pavedu tun- 
tininkams ir vietininkams, be esamų padėjėjų, kurie laikomi 
pirmaeiliais pavaduotojais, pasiskirti sau dar po du pavaduo
tojus.

Pavaduotojus reikėtų skirti iš tuntų ar vietininkijų vadijų 
narių, kad kiekvienas jų ir kiekvienu metu žinotų apie tunto 
ar vietininkijos tvarkymo reikalus ir numatytą veikimo ploną.

Išvykus tuntininkui, jo pareigas automatiškai (be atskirų 
įsakymų) perima padėjėjas, o išvykus pastarajam, pareigas auto
matiškai pradeda eiti sekantis iš eilės pavaduotojas. Tuntinin- 
kai ir vietininkai, skirdami sau pavaduotojus, bent vieną jų pa
renką tokį, kuris į kariuomenę nebus šaukiamas.

Pasirinktųjų pavaduotojų vardus, pavardes, jų eilę, skau- 
tinį laipsnį ir einamąsias pareigas, amžių, profesiją ir adresą 
tuntininkai ir vietininkai praneša Skautų Brolijos Vyriausiajai 
Vadijai iki š. m. birželio 10 dienos.

§ 2:
Tuntininkai ir vietininkai pasirūpina, kad po 2 pavaduoto

jus turėtų kiekvienos draugovės draugininkas ir laivo vadas.
§3: .,>< ' .

Apie paskyrimą savo pavaduotojų, taip pat draugininkų ar 
laivų vadų pavaduotojų patvirtinimą tuntininkai bei vietininkai 
skautams paskelbia savo įsakymuose iki š. m. birželio 10 dienos.

§4:
Kuriam nors tuntininko, vietininko, draugininko ar laivo 

vado pavaduotojui persikėlus į kitą gyvenamąją vietą, tuntinin
kai ir vietininkai neatidėliodami pasirūpina parinkti į jų vietą 
kitus ir nurodytąja tvarka praneša apie tai Vyriausiajai Vadijai- 
bei paskelbia savo įsakymuose.

Vyr. sktn. pik. J.. Sarauskas, 
Oficialinės dalies tęsinys 192 psl. Brolijos Vadas.

VASAROS ATOSTOGŲ METU (birželio, liepos ir rugpjū
čio mėn.) SKAUTŲ AIDAS bus leidžiamas tik kartą per mėnesį.

Sekantis (dvigubas) Sk. Aido nr. išeis birželio mėn. pra
džioje.
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DALYVAUKIME 
* VISI *

SKAUTŲ AIDO KONKURSAS KELIAUTI RYTŲ LIETUVOJE.
Šio konkurso tikslas paskatinti skautes ir skautus dar labiau pažinti, pamilti, iš

laisvintą tėvų žemę ir kelti joje per eilę metų svetimųjų persekiotą lietuvybę.

KONKURSO SĄLYGOS.
1. Konkursas skirstomas į tris pagrindines keliavimo rūšis: a) pėsčiųjų, 

b) baidarininkų ir c) dviratininkų.
2. Konkurso laikas — nuo 1940 m. birželio mėn. 1 d. ligi tų pačių metų 

rugsėjo mėn. 1 d.; vieta — išlaisvintoji Rytų Lietuva.
3. Konkurse gali dalyvauti atskiros skaučių ii- skautų grupės, sudarytos 

iš skilties, draugovės, tunto arba vietininkijos ir rajono narių. Šios grupės turi 
būti sudarytos iš ne mažiau kaip 4 asmenų.

4.. Kiekviena keliautojų grupė veda keliavimo Vilniaus krašte dienorašti, 
kuriame aprašomi patirti įspūdžiai, vietos gyventojų papročiai, gyvenimo sąly
gos, gamta ir kt. Pageidaujama aprašymus pailiustruoti atitinkamais piešiniais 
ir nuotraukomis. Kelionės metu dienoraščiai vizuojami vietos pašto įstaigose 
arba agentūrose (vizavimo reikalu nesikreipti į atskirus asmenis ir kitų valdinių 
įstaigų tarnautojus).

5. Kelionių dienoraščiai Skautų Aido redakcijai prisiunčiami ligi 1940 m. 
rugsėjo mėn. 15 d.

6. Sk. Aidui siunčiamuose dienoraščiuose turi būti pažymėta visų kelio
nėje dalyvavusių: vyresniškumo laipsnis, pavardė, vardas, amžius, gyvenamoji 
vieta (adresas) ir konkurse atstovaujamas vienetas.

7. Kilusius neaiškumus išaiškina Sk. Aido redakcija. Galima atsiklausti 
laišku, pridedant pašto ženklą atsakymui.

PREMIJAVIMAS
O 1. Kiekvienos keliavimo rūšies (pės

čiųjų, baidarininkų ir dviratininkų) kon
kurso laimėtojams (kelionių atskiriems

būreliams-), atsižvelgiant į atliktą konkur
so metu kelionę (km skaičių), kelionės me
tu pasireiškusį skautiškumą, dienoraščio

tvarkingą vedimą ir ypatingai į santykių 
su vietos gyventojais užmezgimą, konkur
so komisija (sudaryta iš Skautų Aido re
daktoriaus, skaučių seserijos vyr. vadijos 
atstovės, skautų brolijos vyr. vadijos 
atstovo ir kit.) skiria atitinkamas kiek
vienai keliavimo rūšiai pritaikytas dova
nas — statulėles su įrašais.

Laimėjusiems antras vietas taip pat 
bus paskirtos atitinkamos dovanos.

• 2. Laimėjusių pirmas vietas pėsčių
jų, dviratininkų ir baidarininkų kelionės 
dalyvių dienoraščiai bus padėti į Skautų 
s-gos muziejų, o jų turinys spausdinamas 
Skautų Aide.

Laimėjusių antras vietas dienoraščiai 
taip pat bus padėti į s-gos muziejų. Ne
gavusiems dovanų, jų dienoraščiai, su ati
tinkamais konkurso komisijos įrašais, bus 
grąžinti.

Pst. Sk. Aido redakcija vykstantiems 
į Vilniaus kraštą keliauti ar stovyklauti 
numato nemokamai perleisti įvairių šių 
metų Skautų Aido nr. nr., kuriuos skau
tės ar skautai galėtų padovanoti Rytų Lie
tuvos gyventojams. Norintieji Sk. Aidą 
šiam tikslui gauti prašomi pristatyti spau
dos administracijai atitinkamus tuntinin- 
kų (vietininkų) raštus ir redakcijos pa
skirtą Sk. Aido egz. skaičių iš jos atsi
imti.

Skautų Aidas.

SKAUTŲ BROLIJOS VYRIAUSIOS VADIJOS
I. Konkurso sąlygos.

1. ’ Lietuvos skautų brolijos himnas — giesmė turi ati
tikti skautų obalsį — Dievui, Tėvynei, Artimui.

2. Himnas — giesmė turi būti ne ilgesnė, kaip trijų 
posmų.

3. Himno — giesmės tekstas rašomas mašinėle arba 
rašalu švariai, aiškiai, vienoje lapo pusėje ir prisiunčiamas 
Vyr. Brolijos Vadijai (Kaunas, Nepriklausomybės a. 4) ligi 
š. m. rugsėjo mėn. 30 d.

4. .Himno — giesmės prisiuntėjai po himnu — giesme 
pasirašo slapyvarde, o atskirame užlipintame voke be sla- 
pyvardės pažymi taip pat ir tikrąją savo pavardę, vardą, 
amžių ir adresą.

5. Konkurse gali dalyvauti ir ne skautai.

KONKURSAS HIMNUI-GIESMEI PARAŠYTI.
H. Premijavimas.

1. Himno — giesmės tinkamumą sprendžia komisija, 
sudaryta iš vyr. brolijos vadijos trijų narių, vieno poeto ir 
vieno muziko.

2. Konkursą laimėjusiems vyr. brolijos vadija skiria 
dvi premijas: 'i premija Lt 50,— ir II premija Lt 25,—.

3. Konkurso komisija savo nutarimą skelbia ne vėliau, 
kaip š. m. spalio mėn. 20 d.

4. Himnai — giesmės, negavusios premijos, autoriui 
sutikus, gali būti spausdinamos Skautų Aide ar kitaip kaip 
sunaudojamos.

Vyr. Brolijos Vadija,
Kaunas, 1940. V.20.

SKAUTŲ BROLIJOS VYRIAUSIOS VADIJOS TĖVYNĖS 
TARNYBOS SKYRIAUS T. T. ŽENKLO PROJEKTO 

KONKURSAS.
Konkurso sąlygos ir premijavimas.

1. Gerai susipažinti su Tėvynės Tarnybos veikimo ir orga
nizacijos dėsniais (žiūr. Brolijos Vado š. m. gegužės mėn. 9 d. 
įsakymą Nr. 19; spausdinamas Skautų Aide).

2. Tėvynės Tarnybos- ženklo projektą piešti juodu tušu ant 
balto popierio. Ženklo projektas neturi būti didesnis kaip 
5X5 cm.

3. Tėvynės Tarnybos ženklą numatoma pagaminti iš meta
lo ir mažesnį už skautų lelijėlę. Ženklo laipsniai nesiskirs for
ma, bet tik spalva.

4. Konkurso dalyviai Tėvynės Tarnybos ženklo projektą, 
po juo pažymėję savo vyresniškumo laipsnį, Vardą, pavardę ir 
adresą, prisiunčia vyr. brolijos vadijos tėvynės tarnybos skyriui 
(Kaunas, Nepriklausomybės a. 4) iki š. m. liepos mėn. 1 d.

5. Šiame konkurse dalyvauja tik skautų s-gos nariai.

6. ,Už vyr. brolijos vadijos priimtą Tėvynės Tarnybos ženk
lo projektą skiriama dovana.

Skautų Brolijos Tėvynės Tarnybos Skyrius.
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Brolijos Tėvynės Tarnybos 
ir organizacijos dėsniai
LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO 

ĮSAKYMAS Nr. 19.
Kaunas, 1940 m. gegužės mėn. 9 d.

§ L
Ruošimasis tarnauti savo Tėvynei su

daro esminę dalį visų skautinių darbų. 
Kiekvienas berniukas, pradėjęs studijuo
ti skautų patyrimo laipsnių programas, jau 
pačiomis pirmomis dienomis turi įsigilin
ti ir protu ar nuojauta suvokti prasmę šio 
šūkio: „Pirmoje vietoje Tėvynė, antroje — 
aš pats!“ Bendrieji visos tautos ir valsty
bės reikalai, aišku, turi būti statomi į pir
mą vietą, asmeniniai — į antrą.

Nors ta idėja skelbiama ir tas darbas 
dirbamas jau nuo pirmųjų organizacijos 
įsikūrimo dienų, tačiau paskutiniųjų kele- 
rių metų patyrimas parodė, kad į šią sri
tį mūsų skautų organizacijai tenka at
kreipti dar didesnį savo dėmesį. Šiai 
skautų brolijos veiklos sričiai išplėsti, 
skautų vadovybei pritariant, įsteigtas 
Skautų Brolijos Vyriausioje vadijoje Tė
vynės tarnybos skyrius. Panašūs Tėvynės 
tarnybos skyriai steigiami tuntuose ir vie- 
tininkijose, kurie veiks pagal Skautų Bro
lijos vyriausiosios vadijos' priimtus nuo
status ir programą.

Šios idėjos įgyvendinimas skautuose 
didžiausia dalimi priklausys nuo to, kiek 
tuntininkai, vietininkai ir vienetų vadai 
patys ja persiims ir sugebės pritraukti 
skyrių vedėjais ir jų bendradarbiais nu
simanančius ir tinkamus šiam reikalui 
asmenis, kurie galėtų sudominti ir įtrauk
ti į darbą skautus.

Reikalas svarbus. Kviečiu visų laips
nių skautų vadus ir skautus juo ypatingai 
susidomėti ir persiimti. Tinkamai pasi
rengę galėsime daugiau ir sėkmingiau pa
tarnauti Tėvynei ir tautai.

§ 2.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos 

statuto 25 str. ir Tarybos Pirmininko 1939 
metų rugsėjo mėn. 3 d. įsakymo Nr. 18 
§ 1 ir 2, skelbiu Vyriausiosios Brolijos Va
dijos priimtus Brolijos Tėvynės Tarnybos 
veikimo ir organizacijos dėsnius:

1. Skautų Tėvynės Tarnybos tikslas 
yra:

a) paprastu . metu — ruošti skautus 
T. T. uždaviniams vykdyti;

b) karo ar kitos negerovės metu — 
teikti įvairiausią pagalbą tėvynės gynė
jams, įstaigoms, organizacijoms ir paski
riems piliečiams, kurie dėl susidėjusių 
aplinkybių tos pagalbos būtų reikalingi.

2. Tėvynės Tarnybą skautai eina:
a) karo, potvynio, didelio gaisro ar ki

tos netikėtos nelaimės metu — tuntinin- 
kui (vietininkui) įsakius;

b) kitais atvejais — Brolijos vadui įsa
kius.

3. Tėvynės Tarnybos dalyviu gali būti 
kiekvienas Skautų Brolijos narys, kuris:

Oficialinės dalies 
tęsinys iš 190 psl.

a) yra davęs įžodį;
b) yra įsigijęs savo amžiui atitinkamą 

T. T. ženklą;
c) turi L. S. S-gos nario liudijimą ir 

skautų uniformą.
4. Kiekvienas T. T. dalyvis, be visiems 

T. T. dalyviams privalomų dalykų, lais
vai pasirenka dar vieną iš pagrindinių 
T. T. šakų, kurioje turi lavintis ir tobu
lėti.

5. T. T. dalyviai eidami pareigas ir 
per pratimus dėvi ant kairiosios rankovės 
(aukščiau alkūnės) geltonos spalvos raištį 
su užrašu T. T. ir skautų ženklu. Raiš
čiai numeruoti ir išduodami Brolijos Va
dijos T. T. skyriaus, tuntininkui atsiun
tus T. T. dalyvių T. T. ženklo įgijimo 
egzaminų aktą. Raiščius perduoti kitam 
asmeniui draudžiama.

6. Brolijos T. T. reikalus tvarko ir pa
vestus uždavinius vykdo Brolijos T. T. 
Skyrius.

7. Brolijos T. T. skyrių veda skyriaus 
vedėjas. Skyriaus bendradarbių — in
struktorių sudėtį, vedėjui pristačius, tvir
tina Brolijos vadas.

8. Brolijos T. T. skyrius:
a) vykdo Brolijos vado įsakymus ir 

vadijos nutarimus;
b) ruošia instrukcijas, duoda nurody

mų;
c) ruošia ar padeda suruošti specialybių 

ir T. T. ženklui įgyti kursus;
d) palaiko ryšius T. T. reikalais su tun

tų ar vietininkijų T. T. skyriais;
e) Brolijos vadui pavedus, palaiko ry

šius su organizacijomis ir įstaigomis, ku
rioms T. T. skyrius numato teikti pagal
bą pavojaus, karo ar kitos negerovės 
metu;

f) tikrina ir instruktuoja tuntus T. T. 
skyriaus kompetencijos ribose ir išdavas 
praneša Brolijos vadui;

g) tvarko kitus su T. T. susijusius rei
kalus.

9. Tuntininkas (vietininkas) rūpinasi, 
kad jo tunte (vietin.) T. T. būtų gerai or
ganizuota.

10. Tunte (vietininkijoje) T. T. organi
zuoja ir tvarko tuntininkų (vietininkų) pa
skirti tunto T. T. skyriaus vedėjai.

11. Tunto (vietininkijos) T. T. skyriaus 
vedėjas:

a) atstovauja tunto vadijoje T. T. rei
kalus;

b) rūpinasi visais tunto T. T. reikalais;
c) palaiko T. T. reikalais ryšį su Bro

lijos T. T. skyriumi;
d) prižiūri, kad tunte būtų vykdomi visi 

T. T. skyriaus nurodymai;
e) vadovauja T. T. pasirengimo dar

bams;
f) tuntininkui pavedus, tunte vykdo 

T. T. darbus;
g) iš anksto sudaro ir pateikia tunti

ninkui patvirtinti tunto T. T. dalyvių ry
šių planą ir T. T. darbų planą pavojaus 
atvejui.

12. Kiti dėsniai bus smulkiau aptarti 
T. T. reguliamine.

§ 3.
Skelbiu T. T. ženklo įvedimą it jo įsi

gijimo dėsnius:
1. Skautų Brolijos Tėvynės Tarnyboje 

įvedamas T. T. ženklas.
2. T. T. ženklą įsigyja kiekvienas Skau

tų Brolijos narys, dalyvaująs Tėvynės 
Tarnyboje.

3. T. T. ženklas yra trijų laipsnių: 
bronzinis, sidabrinis ir auksinis.

4. Bronzinį T. T. ženklą gali įsigyti 
T. T. dalyviai jaunesnieji skautai, nuo 10 
metų amžiaus.

5. Sidabrinį T. T. ženklą gali įsigyti 
T. T. dalyviai skautai iki 18 m. amžiaus.

6. Auksinį T. T. ženklą gali įsigyti T. T. 
dalyviai skautai ir vyresnieji skautai nuo 
18 m. amžiaus.

7. T. T. ženklui įsigyti nustatomi egza
minai. Egzaminuoja tuntininko (vietinin
ko) paskirta komisija.

8. Egzaminai T. T. ženklo laipsniui įsi
gyti daromi pagal nustatytą programą 
praktiniu būdu ir surašomas egzaminų 
aktas.

9. T. T. ženklą įsigijusių sąrašas su 
egzaminų aktais arba jų nuorašais siun
čiamas Brolijos Vadijos T. T. Skyriui.

10. Apie T. T. ženklo įgijimą skelbia
ma tunto įsakyme, o išlaikiusiems egza
minus duodami pažymėjimai ir atitinka
mi T. T. ženklai.

11. T. T. ženklas dėvimas: prie unifor
mos — kairiojo kišeniaus raukšlėje, že
miau Brolijos ženklo, prie civ. drabužių 
— kair. atlape.

§ 4.
Skelbiu T. T. ženklui įsigyti progra

mas:
I. Bronziniam T. T. ženklui įsigyti reikia:

1. Žinoti kelių artimiausių gydytojų, 
vaistinių, ligoninių, ugniagesių, policijos, 
slėptuvių ir kitų reikalingų įstaigų adre
sus.

2. Mokėti kalbėti telefonu (iš buto ir 
iš automato).

3. Mokėti:
a) aprišti žaizdą, sulaikyti kraują, pa

dėti apalpusiam,
b) elgtis orinį pavojų paskelbus;
c) vartoti dujokaukę;
d) iššaukti ugniagesius;
e) kūrenti ugnį;
f) valyti kambarius;
g) globoti mažus vaikus;
h) patarnauti ligoniams ir seneliams;
i) nunešti ir įteikti pranešimą.
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II. Sidabriniam T. T. ženklui įsigyti 
reikia:

1. Gerai žinoti vietovę ir apylinkę, ku
rioje vykdoma tėvynės tarnyba.

2. Mokėti naudotis kariniu žemėlapiu.
3. Mokėti:
a) kalbėti telefonu (automatiniu pa

prastu ir lauko aparatu);
b) priimti ir perduoti žinias žodžiu ir 

raštu;
c) atpasakoti matytą įvykį, parašyti

pranešimą; x
d) elgtis pasiristam su pranešimu ir lai

kyti ryšį.
4. Mokėti teikti pirmąją pagalbą:
a) staiga susirgusiam,
b) apalpusiam,
c) sužeistam,
d) apnuodytam,
e) užtroškusiam,
f) pritrenktam,
g) apdegusiam,
h) skęstančiam.
Be to, mokėti slaugyti vaikus ir ligo

nius, pernešti ligonius ir sužeistuosius.
5. Mokėti:
a) vartoti dujokaukę,
b) aptarnauti slėptuvę,
i) įrengti apkasą,

-d) atskirti priešo lėktuvus, juos sekti
ir apie juos kam reikia pranešti,

e) elgtis orinį pavojų paskelbus,
f) pažinti svarbesniąsias nuodingąsias 

medžiagas.
6. Mokėti:
a) apsisaugoti nuo ugnies pavojaus 

(gaisro);
b) iššaukti ugniagesius ir gesinti vos 

prasidėjusį gaisrą;
c) gesinti gaisrą, kilusį nuo padega

mosios bombos;
d) naudoti gesintuvus.
7. Mokėti:
a) gerai rišti paprasčiausius mazgus;
b) įrengti bent 3 paprasčiausias kliūtis 

prieš šarvuočius;
c) įsirengti stovykloje;
d) kūrenti ugnį ir paruošti kurą.
8. Mokėti:
a) gabenti vaikus, ligonius, senelius;
b) palaikyti švarą ir tvarkyti kamba

rius;
c) gaminti paprasčiausius valgius (3) ir 

laikyti jų produktus; ,
d) maitinti vaikus;
e) taisyti drabužius, lopyti skalbinius.
9. Turėti bendrą supratimą:

SKAUTE, 
RUOŠKIS TĖVYNĖS TAR
NYBAI IR DALYVAUK TĖ
VYNĖS TARNYBOS SKY
RIAUS PASKELBTAME T. T. 
ŽENKLO PROJEKTO KON
KURSE.

a) apie ginkluotųjų pajėgų organiza
ciją ir paskirtį;

b) apie pėstininkų vartojamus ginklus 
ir kaip nuo jų apsisaugoti;

c) apie taikymą ir šūvio paleidimą; be 
to, mokėti šaudyti šratais ar sumažintu 
užtaisu.

10. Turėti įsigytas iš pasirinktos pa
grindinės T. T. šakos bent 3 specialybes.

III. Auksiniam T. T. ženklui įsigyti 
reikia:

1. Turėti sidabrinį T. T. ženklą arba 
išlaikyti egzaminus iš jam skirtos progra
mos.

2. Mokėti:
a) tiesti paprasčiausias telefono lauko 

linijas;
b) tikrinti ir taisyti sugedusias lini

jas;
c) priimti ir perduoti žinias Morzės 

ženklais (vėliavėlėmis ir šviesos signalais);
d) laikyti ryšių turtą.
3. Mokėti:
a) organizuoti sanitarinį punktą;
b) dezinfekuoti;
c) transportuoti ligonius ir sužeistuo

sius.
4. Mokėti:
a) vartoti priešcheminės apsaugos dra

bužius ir kitas degazuojamąsias priemo
nes;

b) degazuoti apnuodytas vietas ir daik
tus;

c) įrengti slėptuvę arba plyšį;
d) tvarkyti judėjimą ir susisiekimą ori

nio pavojaus metu.
5. Mokėti:
a) gesinti gaisrą;
b) gelbėti turtą ir žmones;
c) saugoti išgelbėtą turtą;
d) palaikyti gaisro vietoje tvarką.
6. Mokėti:
a) gerai rišti mazgus (dieną ir nąktį) 

ir surišimus;
b) pastatyti nedidelį lieptą;
c) išardyti arba sudeginti medinį tiltelį;
d) daryti (bent 5) barikadas ir kliūtis 

prieš šarvuočius;
e) irkluoti ir vairuoti valtį.
7. Mokėti:
a) tvarkyti susisiekimą ir judėjimą;
b) vykdyti vaikų, moterų ir senelių 

evakuaciją;
c) organizuoti matinimo punktus;
d) gelbėti turtą ir žmones potvynio ar 

kitos nelaimės metu.

8. Turėti supratimą apie:
a) ginklų rūšis ir jų veikimą;
b) sekimą, žvalgymą ir postovio saugą.
Be to, mokėti:
c) gerai šaudyti (iš šautuvo ir pisto

leto);
d) valyti ir prižiūrėti ginklus;
e) lauko rikiuočių formas.
9. Mokėti organizuoti T. T. darbus ir 

jiems vadovauti.
10. Iš pasirinktos pagrindinės T. T. ša

kos turėti įsigytas bent 6 specialybes.
11. Turįs auksinį T. T. ženklą, (ir tuo 

būdu šešias pasirinktąsias šakos specia
lybes) įpareigojamas įsigyti ir likusias sa
vo šakos specialybes.

§ 5.
Skelbiu pagrindinių T. T. šakų ir tų 

šakų specialybių sąrašą:
1. Priešlėktuvinė — priešcheminė ap

sauga.
Specialybės: meteorologas, sekėjas — 

žvalgas, degazuotojas, sanitaras, higieni- 
ninkas, dailidė, pionierius, stovyklauto
jas, topografas, šaulys.

2. Pirmoji pagalba.
Specialybės: karo sanitaras, slaugyto

jas, higienininkas, gelbėtojas, virėjas, 
skalbėjas, dviratininkas, stovyklautojas, 
topografas - kelrodys, šaulys.

3. Apsauga nuo ugnies.
Specialybės: gaisrininkas, sanitaras, 

slaugytojas, signalizuotojas, mūrininkas, 
visadirbis, stovyklautojas, kelrodys, topo
grafas, šaulys.

4. Ryšių tarnyba.
_ Specialybės: telefonistas, telegrafistas - 

radistas, dviratininkas, raitininkas, irkluo
tojas, signalizuotojas, elektrotechnikas, 
kelrodys, topografas, šaulys.

5. Pionierių tarnyba.
Specialybės: pionierius, dailidė, kalvis, 

mūrininkas, stalius, pynėjas, irkluotojas, 
stovyklautojas, topografas, šaulys.

6. Visuomeninė pagalba.
Specialybės: dviratininkas, gelbėtojas, 

irkluotojas, raitininkas, raštininkas, virė
jas, stovyklautojas, slaugytojas, topogra
fas, šaulys.

§ 6.
Tuntininkams ir vietininkams pavedu:
a) tuoj pradėti organizuoti T. T.;
b) paskirti tunto (vietininkijos) T. T. 

skyrių vedėjus ir pavesti jiems susirišti 
su Brolijos T. T. Skyriumi;

c) pasirūpinti suruošti dar š. m. sto
vyklavimo metu kursus T. T. ženklui įsi
gyti;

d) sudaryti ryšių planą ir T. T. darbų 
planą pavojaus atvejui;

e) kilus kokiems neaiškumams, išaiš
kinti per Brolijos T. T. Skyrių;

f) apie darbų eigą, nurodytą punktuo
se a, b, c, d, painformuoti Brolijos Va- 
diją iki birželio 30 d., o vėliau informa
cijas teikti Skautų Brolijos Vyriausios 
Vadi jos T. T. skyriaus vedėjui jo nurodo
mais terminais.

Vyr. sktn. pik. J. Sarauskas, 
Brolijos Vadas
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** |S STUP- SKAU^IM - SKAUTŲ GYVENIMO ♦♦
KUN. K. ČIBIRAS — VILNIAUS U-TO 
STUD. SKAUČIŲ-SKAUTŲ DRAUGO

VES GARBES NARYS.

„Per skautybę — į Lietuvos 
žmones!“

Kun. k. Čibiras.

Neseniai sesės ir broliai, be abejo, už
tikote „Sk. Aide“ trumpą žinutę, kad Vil
niaus Universitete stud, skautės ir skau
tai susibūrė į naują akademinį vienetą — 
draugovę. Savo pradžią šį draugovė ga
vo iš Vytauto Didžiojo U-to stud, skaučių 
dr-vės ir „Vyčio“ korporacijos. Kaune ki
lusi akademinės skautybės srovė neapsi
ribojo vien V. D. U-tu, bet persimetė į 
Vilnių.

Po poros mėnesių organizacinio darbo, 
vilniškiai stud, skautės - tai pasiryžo kuk
liai atšvęsti savo pradžią — įsikūrimą.

*
* *

Balandžio 27 d. popietį iš Kauno Vil
niun atvažiavo gausi sesių stud, skaučių 
ir vytiečių ekskursija. Sekmadienį (IV.28) 
rytą visi nuėjome į seniausią lietuvių pa
rapijos Sv. Mikalojaus bažnyčią išklausyti 
Mišių ir pasisemti jėgų iš Aukščiausiojo. 
Čia pirmasis lietuvių skautų kapelionas 
kun. K. Čibiras pasakė mums pritaikytą 
pamokslą. Pabrėždamas mūsų ir visos 
Lietuvos skautijos šūkį — Dievui, Tėvynei 
ir artimui, jis palinkėjo jo laikytis ne 
vien žodžiuose, bet ir veiksmuose. Pas
taraisiais laikais nemaža pasitaiko įvairių 
organizacijų su skambiais šūkiais. Tačiau 
jos, kaip tos tirpstančio pavasarį sniego 
srovės, greit išnyksta: buvo srovė — ne
bėr srovės.

Mums, stud, skautėms - skautams, kun. 
Čibiras palinkėjo būti pastovia srove, ku
rios tėkmė nuolat tekės viena, pastovia 
linkme,

*
* *

Po pamaldų, linksmu, klegančiu būriu 
susirinkome Vilniaus U-to didžiojoje au
ditorijoje. Čia ir buvo svarbiausia įkur
tuvių šventės dalis — Iškilminga sueiga. 
Garbės prezidiumą sudarė — kun. K. Či
biras, Vilniaus U-to Stud, atstovybės pirm. 
Kučys, V. D. U-to stūd. skaučių dr-vės 
pirm. J. Rimšaitė, V. D. U-to „Vyčio“ 
korp. vadą atstovaująs — jUnjorų tėvū
nas D. Gūžys ir mūsų vadai — sesė J. 
Liesytė ir J. Repečka.

Įnešamos V. D. U. stud, skaučių dr-vės 
ir „Vyčio“ korp. vėliavos ir sugiedamas 
tautos himnas. Sesė K. Jurskienė paskai
tė mūsų draugovės įkūrimo aktą. Tasai 
aktas bus įdėtas į rėmus ir pakabintas 
mūsų kukliame būkle. Jį pasirašė Garbės 
prezidiumo nariai ir visos-si sesės ir bro
liai.

Už vis džiaugsmingiausia žinia visiems 
buvo, kad kun. K. Čibiras sutiko būti mū
sų Garbės Nariu.

Turėjome dvasios vadovą brangios at
minties a. a. kun. Lindę - Dobilą, tačiau 
žiauri likimo ranka atėmė Jį iš mūsų tar
po. Dabar vėl visi trys akademiniai skau-

.,Vyčio“ korporacijos vėliava Šv. Mikalo
jaus bažnyčioje.

Ger. Juškėno nuotr.

čių-tų vienetai turi naują dvasios vadovą 
— kun. Kristupą Čibirą. Jam įteiktas 
kuklus adresas ir gėlių. O mūsų vadai — 
sesė Julė ir brolis Juozas uždėjo vytietiš- 
ką kepuraitę ir spalvas. Spalvos uždėtos 
dvejos — sesių stud, skaučių ir vytiečių. 
Jau ir taip tampriai esam susirišę ir vie
ningai dirbame, o dabar dar kartą tai pa
brėžėme sujungtomis spalvomis. Jas užde
dant, salėje skambėjo džiaugsmingi svei
kinimai ir valiavimai.

Toliau buvo atliktos stud, skaučių kan
didačių kėlimo tikrosiomis narėmis apei
gos Jų buvo gausus būrys. Visos tokios 
jaunos, su linksma šypsena lūpose. Skau
čių Seserijos atstovė sktn. M. Kuršaitė 
priėmė jų pasižadėjimą ir uždėjo joms 
spalvas. Jos visos gausiai apdovanotos 
gėlėmis, o jų globėjos — „mamytės“, be 
gėlių, įteikė ir kuklių dovanėlių. Naujos

V.utis
Tai ne gėlė violetinė 
Žibutės akimi švytruoja, 
Papuošdama dienas tėvynės 
Meiliu žydėjimu, gražiuoju.

Tėvynę puošia skautas vytis, 
Kilniais darbais tėvynę puošia. 
Aukščiausiojo šviesa jam švyti, ■ 
Kai tėviškei gerovę ruošia.

Jis artimui ištiesia ranką, 
O skautas skautui tikras brolis. 
Kaip saulė ryto perlus renka, 
Taip jis idėjai dirba uoliai.

Jo gyslose ugnis liepsnoja, 
Budrumas žvilgesy pražysta. 
Jaunystės žygio tvirtos kojos, 
Ir kalnus supila jaunystė.

Sk. vytis M. Grigonis. 

tikrosios narės savo gėlėmis pasidalino su 
maloniai besišypsančiu Garbės Nariu. To
kia jau sesių tradicija. Kiekviena naujai 
pakeltoji atskyrė iš savo puokštės po ke
lias gėles, o iš tų gėlių susidarė nauja — 
rinktinė puokštė.

Naujai pakeltąsias sveikino sktn. M. 
Kuršaitė, kandidačių vadė sesė Br. Jasiu- 
kevičiūtė, jų dr-kė J. Liesytė, kauniškių 
sesių pirmininkė J. Rimšaitė, vytiečių jun- 
jorų tėvūnas D. Gūžys. Viena iš laimin
gųjų atsakė ir padėkojo už visus sveiki
nimus bei linkėjimus.

Seserijos vadė buvo apdovanojusi ordi
nu UŽ NUOPELNUS seses — J. Liesytę ir 
Uogintaitę. Sktn. M. Kuršaitė Seserijos 
vadės vardu joms įteikė ordinus.

Sesių stud, skaučių fiiistrės atsiuntė 
savo sveikinimą ir piniginę auką „nauja
gimiam“ iždui „aprėdyti“.

Dar paskaityti sesių dr-kės įsakymai.

*
* *

Naujasis Garbės Narys kun. K. Čibiras, 
tardamas mums žodį, prisiminė tuos lai
kus, kada Jis buvo pirmuoju skautų kape
lionu. Teko tada skautams slaptai veikti. 
Tėvynės meilės ir troškimo jai tarnauti 
vedami, skautai savyje ugdė vyriškumą. 
Savo tarpe ir aplinkui jie palaikę lietuviš
ką žodį. O dabar Lietuvos skautija žen
gia Dievui, Tėvynei ir artimui tarnavimo 
keliu.

Kun. Čibiras palinkėjo mums savo Vie
nete sukaupti visas garbingąsias lietuviš
kai - skautiškas tradicijas.

Baigdamas Jis palinkėjo mums garbin
gai atstovauti Lietuvos skautybę iš sosti
nės Vilniaus ir PER TĄ SKAUTYBĘ IŠ
EITI l LIETUVOS ŽMONES.

Dar žodžiu sveikino Vilniaus U-to stud, 
atstovybės pirm. Kučys, sesė J. Rimšaitė, 
vytietis D. Gūžys ir kt.

Be to, raštu sveikino Vilniaus skaučių 
ir skautų tuntai ir daugelis Vilniaus bei 
Vytauto Didžiojo U-tų korporacijų.

Visi sveikinimai ir linkėjimai, o ypač 
naujojo Garbės Nario kun. K. Čibiro, yra 
mums labai malonūs ir brangūs. Mes juos 
pasistengsime įvykdyti ir sukurti Vilniaus 
U-te tvirtą ir pastovią Skautišką sroVę.

£
&

Vakare studentų bendrabučio „Akadėj 
miko“ salėje buvo smagus pobūvis. Ir ... 
skanios, skanios vaišės, mūsiškių nagingu 
sesių paruoštos (aš kodėl tai jų neraga
vau, o kiti užsispyrę tvirtina, kad buvo 
labai skanu; — tikėkime! Germ.). Pobū
vis dar buvo paįvairintas mūsų meninin
kų. Sesė Ir. Miliūnaitė paskaitė savo po
ezijos ir brolis Jrg. Petraškevičius, akom
panuojant Alg. Šimkui, pasmuikavo. Be 
to, dar sesė Urbšaitė padainavo kupletus. 
Šneka, kad tai buvusi masinė — kolektyvi 
kūryba. Pilnai tikiu, nes „užsūdė“ vi
siems „gerai“. O mūsų Staseliui — la
biausiai. Ir ko jos ant jo taip dantį grie
žia? Nemanykit — man irgi teko.

Germantas.
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Skyrių tvarko —

Sesuo J^ĮtGina atlieka saoo pareigų
(Pradžia Sk. A. 4 nr.).Sesuo Marija, paskendusi darbe, kuriam pasišventė iš visos širdies, vis dėlto savo draugę Albiną dažnai prisimindavo. Albinai nuvažiavus namo ir nebegrįžus į ligoninę, Marija labai jaudinosi, pyko ir gailėjosi. Pagaliau vieną dieną parašė jai laišką, rimtai patardama jai grįžti į darbą ir nesiaukoti ten, kur mažiau gali nuveikti. Apie savo laišką užsiminė ir daktarui Urbonui, kuris taip pat stebėjosi savotišku Albinos elgesiu. Kad daktaras nutarė ją atlankyti, Marija nežinojo, tik po kelių dienų, daktarui grįžus, iš trumpų sakinių suprato, kad įvyko kažkas keista, kas viską pakeitė. Daktaras Urbonas atrodė nusivylęs ir numojęs ranka į draugystę su Albina, ir todėl Marijai pasidarė labai skaudu. Ji pajuto sąžinės priekaištų, kad nepakankamai rūpinosi savo drauge, ir didelį norą ją pamatyti ir pakalbėti su ja akis į akį. Tas noras kasdien augo, kol išaugo į didelį nerimą, kuris vertė ją pasinaudoti pirma proga nuvykti į kaimą.Buvo toks pat gražus sekmadienis, kaip savaitę anksčiau, kada automobilis skubėjo vieškeliu. Marija, išlipusi stotyje ir sužinojusi, kuriuo keliu eiti, nuėjo juo pėsčia. Palikusi miestelį užpakalyje, ji neužilgo atsidūrė tarp laukų ir pievų, rudeniškų, bet ramių ir kvepiančių saule ir žole. Vėjelis maloniai glostė jos skruostus, ir žingsniai buvo lengvi, tartum kojos pačios kilnojosi. Keli žmonės pravažiavo į bažnyčią, dvi mergaitės praėjo basos, ryšuliu nešinos, prie seno sodo snaudė ūkininko trobos, kryžius pakelėje kvietė praeivę sustoti ir susimąstyti.Marijos širdyje viskas nurimo. Šventadieniška nuotaika apėmė ją, ir ji tarė supratusi, kas sulaikė Albiną kaime. Kiekvienas sutiktas žmogus, kiekvienas medis, kiekviena ramunė prie kelio pasirodė jai sava, artima.Jai atrodė, kad viskas turės gerai baigtis, ji ras draugę smagią ir malonią, kaip visuomet' ir, gal, net perkalbės ją grįžti 

gydytojas, įskiepijęs kažką ir liepęs prie ligonės budėti. Budinčios anos pasveiku- sios mergaitės motina ir ji, a. a. Karklie- nės draugė. Dabar tik užbėgusi į namus ir tuojau vėl eisianti pas ligonį.Marija labai susijaudino, išklausiusi Varnienės žodžius. Taip, tokia yra Albina — pasiaukojanti, savęs nebojanti, tyli! Kokia laimė, kad dar ne per vėlu, kad ji galės draugei padėti, ją slaugyti! Kaip baisu būtų buvę... Marija nebaigė tos minties, bet papasakojo, kas ji esanti ir ko atvažiavusi. Ji ko greičiausiai norinti nueiti pas draugę. Varnienė užrakino savo duris ir nuvedė mergaitę į kaimyninę trobą.Tyliai, akimis pilnomis ašarų, Marija įėjo į draugės kamarą. Kampe, pusiau tamsoje, stovėjo siaura lova, kurioje kažkas sunkiai alsavo. Mergaitė pasilenkė ir pamatė išraudusį Albinos veidą su savotiškai smailia nosimi. Ligonis gulėjo užsimerkusi, bet išsižiojusi, apkepusiomis lūpomis.Marija neiškentė.— Albina, Binute, — sušnibždėjo ji, — ar miegi?Mergaitės blakstienos suvirpėjo ir vėl nurimo.— Binute, ar miegi? Ar labai kenti? — pakartojo Marija drebančiu balsu.Šį kartą vokai sunkiai pakilo, atidengdami nematančias, blizgančias akis. *— Ar nebepažįsti manęs-? — maldavo Marija, — tai aš, Marytė, atvažiavau tave slaugyti. Iš ligoninės atvažiavau.Maža šypsena nušvietė ligonies veidą ir ranka po antklode pajudėjo.Marijos širdis ėmė smarkiai plakti. Ji perbraukė draugei per kaktą ir paliko ją ten.— Dabar tu mano rankose, — pasakė ji meiliai, —•'aš tave slaugysiu, ir viskas bus gerai.

paskautininkė R. Skipitytė

Vilniaus' skaučių tunto tuntininkė 
sktn. L. Ika.r.knė.Albina pabandė kažką sakyti, bet užkimusi gerklė atsisakė tarnauti.— Nekalbėk, Binute, gulėk ramiai. Marijai jau pasidarė lengviau, nes- draugė ją pažino. Iš jos širdies karšta meilės ir gailesčio srovė užpylė krūtinę ir uždegė akis. Ji buvo pasiruošusi bet kam, kad tik draugei būtų lengviau.— Gulėk ramiai, — pasakė ji dar kartą, kaip kalbama su mažu vaiku, — aš esu čia, ir tu neužilgo pasveiksi. O paskui važiuosi su manim, taip? Mes su daktaru visai negalime be tavęs- dirbti.Dvi didelės ašaros atsipalaidavo nuo mergaitės akių ir netrukdomos nuriedėjo jos veidu.Ir laimė kartais neranda kito būdo pasireikšti. (Galas).

į ligoninę žiemai ateinant. Nė akimirksnio ji nepagalvojo, kad ras draugę besiblaškančią lovoje, sumenkusią, net kovojančią su mirtimi.Varnienė, pažiūrėjusi pro langą, pamatė kažkokią panelę nedrąsiai vaikščiojančią vieškeliu šen ir ten, lyg ieškodama ko nors. Pasitaisiusi skarelę ir perbraukusi rankomis per sijoną, moteris išėjo į kiemą, pasiūlyti panelei savo paslaugą.Marija nudžiugo radusi žmogų, kurio galėtų paklausti, kur gyvena draugė. Deja, Varnienė turėjo jai blogą žinią: Albina slaugiusi vieną mergaitę, kuri sirgusi gerkle, ir dabar pati susirgusi. Buvęs

FRIDMANAITĖ.

BALTIJAI

Ir šnara baltos burės apie laisvę, 
apie laisvę mėlynoj jūroj . ..
Ir klykdamos žuvėdros šaukia:
,,O sveikos, baltos burės, Baltijoj!“

Skalauja Baltija smėlėtuosius krantus, 
Bučiuoja laisvos žemės kraštą.
Ir supa ant bangų laivus ir laivelius, 
lyg suptų kuo lengviausią naštą.

Tau, jūra, plazda meile mūsų širdys,
Tau, jūra, ošia meilę mūs' miškai, 
Tau, jūra, šnabžda baltos burės laivo, — 
kad jos laimingos su Tavim tiktai!
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BERŽAS IR ŽVAIGŽDĖ -Sum°s
Apie du šimtu metų atgal Suomiją iš

tiko didi nelaimė. Karas sunaikino visą 
kraštą, miestai ir kaimai sudegė, derlius 
buvo ištryptas laukuose, ir žmonės žuvo 
tūkstančiais koVose, badu ir epidemijomis. 
Šeimos buvo išsklaidytos: vienos buvo pa
imtos į nelaisvę ir išvežtos į priešo kraš
tą, kitos pabėgo į miškus ir tyrlaukius. 
Žmonos persiskyrė su savo vyrais, broliai 
su seserimis. Tėvai pametė savo vaikus 
ir nežinojo, ar jie gyvi, ar mirę. Grąži
nus kraštui taiką, žmonės ėmė grįžti į 
savo gimtąsias vietas, bet nebuvo nė vie
nos šeimos, kuriai nebūtų tekę gedėti bent 
vieno žuvusio nario.

Karo metu du vaikai, brolis ir sesuo, 
buvo nublaškyti į tolimą kraštą, kur 
draugiškos rankos ėmėsi juos globoti. 
Metai bėgo, ir vaikai augo gerai aprūpin
ti ir prižiūrėti. Bet, nors jiems nieko ne
stigo, jie negalėjo pamiršti savo tėvų ir 
savo gimtojo krašto.

Sužinoję, kad karas Suomijoje baigtas, 
jie panorėjo grįžti namo. Svetimieji, ku
rie juos priglaudė, pasakė, šypsodamiesi:

— Jūs norite grįžti namo? Bet, vargšai, 
ar žinote, kaip tai toli? Tikriausia dau
giau kaip tūkstantis varstų.

— Tai nieko nereiškia, — atsakė vai
kai, — jei tik pagaliau pasieksime namus.

— Ar jūs nebuvote laimingi mūsų na
muose? Ar neturėjote gražių drabužių, 
gero maisto, patogių namų ir nuoširdžių 
draugų?

— Taip, — atsakė vaikai, — mes visa 
tai turėjome ir esame dėkingi, bet mes 
norime grįžti namo.

— Namie gyvenimas bus vargingas. 
Miegosite ant samanų po lapų stogu ir 
misite medžių žieve, nes jūsų namiškiai ir 
draugai tikriausiai jau seniai nebegyvena.

— Viskas gali būti, kaip jūs sakote, — 
atsakė vaikai, — bet mes norime grįžti 
namo.

— Pagalvokite rimčiau apie savo su
manymą. Dešimt metų praėjo po to, kaip 
jus išvežė iš jūsų krašto. Jūs buvote 
maži — berniukas penkerių ir mergaitė 
ketvenų metų. Dabar jums penkiolika ir 
keturiolika metų, bet jūs pasaulio nepa
žįstate. Jūs neatmenate kelio namo, ne
atmenate savo tėvų, ir jie jus seniai pa
miršo.

— Gali taip būti, — atsakė vaikai, — 
bet mes norime grįžti namo.

— Kaip rasite kelią?
— Dievas mums padės, — atsakė ber

niukas. — Be to, aš atmenu, kad mūsų 
sode augo didelis beržas, kuriame, saulei 
patekėjus, čiulbėjo daugybė paukštelių.

— Ir aš atmenu, — atsakė mergaitė, 
— kad žvaigždė mirkčiojo tarp beržo šakų.

— Tai beprotystė, — pasakė svetimieji 
ir uždraudė vaikams galvoti apie tai.

Bet vaikai negalėjo pamiršti savo su
manymo. Noras grįžti į savo kraštą ne
davė jiems ramybės. Pagaliau, vieną švie
sią naktį, berniukas paklausė sesers pa
šnibždomis:

— Ar tu miegi?
— Ne, nemiegu: visą laiką galvoju apie 

mūsų namus.

— Aš galvoju tą patį, — atsakė bėrniu- 
kas. — Suriškime savo drabužius į ryšu
lį ir išeikime iš čionai. Kažkoks balsas,
— man atrodo, kad tai Dievo balsas, — 
man nuolat kartoja: „Eik namo, eik na
mo!“ Ir ką Dievas sako, yra teisinga.

— Taip, ir aš tai tikiu, — pasakė mer
gaitė, ir neužilgo jie tyliai iškeliavo.

Lauke mėnulis švietė į kelius ir ta
kelius, ir naktis buvo be galo graži. Kiek 
paėjėję, mergaitė pasakė:

— Aš labai bijau, broli, kad nerasime 
kelio.

Bet berniukas atsakė:
— Eikime šiaurės vakarų kryptimi, kur 

matome saulę leidžiantis vidurvasarį, nes 
tenai turi būti mūsų namai.

Už kiek laiko jie priėjo kryžkelę ir 
nežinojo, kurion pusėn eiti. Bet, išgirdęs 
du paukšteliu čiulbant kairiajame kelyje, 
berniukas pasakė:

— Eikime tuo keliu: paukšteliai mums 
rodo kelią.

— Taip, — atsakė mergaitė, — šie 
paukšteliai čiulba gražiau už visus kitus 
paukštelius: man atrodo, kad jie atsiųsti 
mus lydėti.

Ir iš tiesų: paukšteliai skraidė nuo 
vieno medžio ant kito, rodydami vaikams, 
kuriuo keliu eiti.

Vaikai valgė miško uogas ir gėrė upe
lių vandenį, bet jie visuomet buvo sotūs 
ir saugiai miegodavo samanų guolyje.

Krašto vaizdai ėmė kisti: lygumos pa
liko toli užpakalyje, užleisdamos vietą kal
voms ir kalnams, upėms ir dideliems eže
rams.

— Kaip pereisime per tuos kalnus? — 
paklausė mergaitė.

— Aš perneštu tave per blogiausias vie
tas, — atsakė berniukas.

— Kaip persikelsime per upes ir eže
rus?

— Mes persikelsime laiveliais, — atsa
kė brolis. Taip ir buvo: kur tik jie pri
eidavo prie upės arba ežero, jie visuomet 
rasdavo laivelį, kuriuo galėdavo persi
kelti.

Vieną dieną, vaikščioję nuo ryto iki va
karo, jie priėjo vienišą namelį, pastatytą 
ant pajuodusių nuo gaisro pamatų. So
delyje vaikas lupo kolį.

— Ar duosi mums savo kolio gabalėlį?
— paklausė berniukas.

— Taip, — atsakė . vaikas, — įeikite: 
motina duos jums valgyti.

Tada berniukas apkabino vaikutį ir pa
bučiavo jį, juokdamasis iš džiaugsmo.

— Kodėl tu toks laimingas, broli? — 
paklausė mergaitė.

— Aš laimingas, kad šis vaikas kalba 
mūsų tėvų kalba. Dabar galėsime ieškoti 
beržo ir žvaigždės.

Jie įėjo į namelius ir buvo maloniai 
sutikti. Žmonės paklausė juos, iš kur jie 
keliauja. Berniukas atsakė:

— Mes keliaujame iš tolimo krašto ir 
ieškome savo namų, bet mes apie juos 
nieko kito nežinome, kaip kad sode auga 
beržas, kuriame paukšteliai, saulei pate
kėjus, čiulba ir pro kurio šakas žvaigždė 
spindi.

— O, jūs vargšeliai, — atsakė žmonės, 
gailėdamiesi. — Šiame krašte yra tūkstan
čių tūkstančiai beržų, ir danguje milijo
nų milijonai žvaigždžių. Kaip jūs tikitės 
rasti tą vieną beržą ir tą vieną žvaigždę?

— Suomijos kraštas didelis, — sakė 
žmonės, linguodami galvomis.

— Bet Dievas dar didesnis, — atsakė 
berniukas.

Kitą rytą brolis ir sesuo keliavo toliau, 
bet dabar viskas buvo daug lengviau. 
Jiems nebereikėjo nakvoti miškuose ir 
misti uogomis: jie ėjo iš vieno ūkio į kitą 
ir, nors kraštas buvo neturtingas, juos 
visur priglausdavo nakčiai ir aprūpindavo 
maistu, nes kiekvienas gailėjosi jų.

Bet niekur nebuvo nei beržo, nei 
žvaigždės.

— Vargas mums, — atsiduso mergai
tė. — Suomija tokia didelė, ir mes tokie 
maži. Kaip mes rasime savo namus.

— Ar nepasitiki Dievu? — paklausė 
brolis.

— Pasitikiu, — atsakė ji.
— Tada žinai, kad kadaise įvyko dar 

didesnis stebuklas. Tai buvo tuomet, kai 
žvaigždė parodė piemenims kelią į Bet
liejų. Žvaigždė ir mums parodys, kur 
eiti.

Pasitikėdami Dievu, jie ėjo toliau.
Pagaliau jie vieną vakarą atėjo į vie

nišą ūkį. Tai buvo per antruosius jų ke
lionės metus, gegužės gale, Sekminių iš
vakarėse, kada pirmieji medžiai skleidžia.

Sode jie pamatė beržą švelniais, žals
vais lapeliais, tarp kurių švietė vakaro 
žvaigždė.

— Štai, mūsų beržas! — sušuko ber
niukas.

.— Štai, mūsų žvaigždė! — sušuko mer
gaitė.

— Antai arklidė, kur tėvelis laikė savo 
arklius, — pasakė berniukas, pasidairęs.

— Antai prūdas, kur motinėlė girdyda
vo karves, — pasakė mergaitė. — Aš bi
jau eiti į namus. Gal, tėvelių nebėra, o, 
gal, jie mūsų nepažins.

— Paklausykime prie durų, — pasiūlė 
berniukas plakančia širdimi.

Kambaryje kalbėjosi senelis ir senelė. 
Jie iš tiesų nebuvo jau tokie seni, bet 
rūpesčiai buvo palikę jų veiduose gilias 
vagas. Vyras sakė:

— Šiandien Sekminių išvakarės, kada 
Dievas atsiunčia Savo Šventą Dvasią iš 
dangaus liūdinčioms širdims nuraminti. 
Mūsų keturių vaikų nebėra. Du guli po 
beržu sode, du išvežti į svetimą kraštą ir 
niekuomet nebegrįš. Vienišumas sunkus 
pakelti senatvėje.

Jam bekalbant, berniukas ir mergaitė 
įėjo į kambarį. Jie sakėsi toli keliavę ir 
išalkę duonos plutelės.

— Įeikite, mieli vaikai, — pasakė tėvas, 
— ir pernakvokite su mumis. Mūsų vaikai 
būtų buvę jūsų amžiaus, jei būtų likę pas 
mus.

— Kokie dailūs vaikai, — pasakė žmo
na. — Mūsų vaikai būtų buvę tokie pat 
dailūs, jei būtų likę pas mus.

Sakydami tuos žodžius, abu seneliai 
graudžiai apsiverkė. Matydami savo tė-
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V. sktn. gyd. V. Kviklys.

Skautas kovoje 
su tuberkulioze

(Kovai su tuberkulioze savaitės proga).

1. Kas tai yra tuberkuliozė?
Tuberkuliozė arba džiova yra apkre

čiama ir labai plačiai išsiplėtusi liga. Tu
berkulioze apsikrečiama per tuberkuliozės 
bacilas. Kiekvienas žmogaus organas gali 
apsikrėsti ir susirgti tuberkulioze. Tačiau 
plačiausiai paplitusi yra plaučių tuberku
liozė (džiova).

2. Kaip plačiai tuberkuliozė yra pa
plitusi?

Mūsų sanitarinės statistikos daviniais, 
kas 1 O-tas miręs žmogus yra miręs dėl 
tuberkuliozės. Bendrai, mūsų krašte per 
metus miršta nuo tuberkuliozės ne ma
žiau 4.000 žmonių.

Prof. Šopausko apskaičiavimu („Mir
tingumas Lietuvoje“):

1) mirtingumas nuo džiovos 1924—1936 
m. mažėja staigiau, negu bendrinis mirtin
gumas. Tam padeda intensyvesnė kova su 

Jurbarko valstybi
nės džiovininkų li
goninės vasarinės 

(palapinės).

vų ašaras, vaikai nebesusivaldė, puolė 
jiems ant kaklo ir šaukė:

— Ar nepažįstate mūsų? Mes jūsų vai
kai. Dievas mus jums grąžino.

Tėvai apkabino savo vaikus neapsako
mo džiaugsmu. Paskui visi keturi atsi
klaupė, kad padėkotų Dievui, palaiminu
siam juos Sekminių išvakarėse.

Vaikai turėjo papasakoti apie savo ke
lionę ir tėvai apie savo gyvenimą. Visi 
vargai ir bandymai buvo pamiršti ir už
slopinti džiaugsmu. Tėvas paspaudė sū
naus ranką ir pajuto, kad ji stipri, kaip 
vyro ranka. Motina glostė savo dukters 
rudus plaukus ir, bučiuodama jos veidus, 
kalbėjo:

— Turėjau atspėti, kad kažkas nepa
prasta įvyks, tiems dviems paukšteliams 
taip balsiai čiulbant berže.

— Mes juos gerai pažįstame, — atsakė 
mergaitė. — Jie mums visą laiką rodė 
kelią ir dabar džiaugiasi, atvedę mus na
mo.

— Eikime pasakyti beržui labanaktis, 
— pasiūlė berniukas. — Juk tenai, po juo, 

tuberkulioze ir žmogaus gyvenimo sąlygų 
gerėjimas;

2) pagal mirties priežasčių statistiką, 
kad nuo džiovos daugiau miršta miestuo
se, negu kaimuose, nors tas mirtingumas 
nėra žymus;

3) didžiausias mirtingumas nuo plaučių 
džiovos yra Tauragės ir Trakų apskrity
se. Taip pat daug miršta Telšių, Rasei
nių ir Mažeikių apskrityse. Mažesnis 
mirtingumas yra Biržų ir Šakių apskri
tyse;

4) mažiausia nuo džiovos miršta nuo 
5—15 m. amžiaus grupėje. Didesnis mir
tingumas yra šiose amžiaus grupėse: vai
kų iki 4 m. amžiaus, po to, 30—45 m. am
žiaus grupėje ir po 60 m. amžiaus.

Vadinasi, skauto amžiuje mirtingumas 
nuo džiovos yra mažiausias, nors vis dėlto 
iš 1.000 skautiško amžiaus jaunimo nuo 

»

miega mūsų sesuo ir broliukas. Įsivaiz
duok, kad mes gulėtume tenai, jų vie
toje ...

— Dabar aš viską suprantu, — atsakė 
mergaitė. — Paukšteliai, kurie mus vedė, 
buvo mūsų brolis ir sesutė. Jie visą laiką 
čiulbėjo mūsų ausyse ir širdyse: „Grįžkite 
ir paguoskite tėvelius!“ Jie mums papa
sakojo apie beržą ir žvaigždę.

— Teisybė, — atsakė berniukas, — 
žiūrėk, kaip šviesiai žvaigždelė šviečia pro 
beržo lapus. Dabar mes radome savo na
mus ir nebeturime klajoti.

— Brangūs vaikučiai, — tarė tėvas, — 
žmogaus gyvenimas žemėje tėra kelionė 
į amžinąjį tikslą. Turėdami Dievą širdy
je ir tikslą prieš savo akis, eikite drąsiai 
savo keliu. Angelai jus čia atlydėjo. Te
lydi jie jus ir toliau. Jūs ieškojote beržo, 
mūsų krašto simbolio: teškinkite jam visą 
savo amžių savo meilę ir pasiaukojimą. 
Jūs ieškojote žvaigždės, amžinojo gyveni
mo simbolio: tešviečia ji'jums amžinai.

— Amen, tebūna taip! — pasakė moti
na, ir vaikai pakartojo jos žodžius. 

džiovos kasmet miršta 2 berniukai ir 3 
mergaitės, nes iš viso moterų mirtingu
mas nuo džiovos yra kiek didesnis, negu 
vyrų.

3. Kaip apsikrečiama tuberkuliozės^- 
bacilomis?

Daugumoje apsikrečiama nuo sergan
čių plaučių džiova ligonių per jų skrep
lius (spiaudalus), kuriuose yra daugybė 
džiovos bacilų. Tos bacilos su spiauda- 
lais patekę ant grindų, žemės ar kokių 
nors daiktų, drabužių išdžiūsta ir dulkių 
pavidale patenka kitam žmogui. Kitas 
apsikrėtimo kelias yra tiesioginis, t. y., 
kai džiovininkas kosti, čiaudi, kalba ir su 
seilėmis džiovos bacilos ištrykšta ir pa
tenka kitam žmogui, arti pirmojo esan
čiam. Pagaliau džiova dar galima apsi
krėsti per tuberkulioze sergančių karvių 
pieną, kai nevirintą jį vartojame.

Džiova nėra paveldima liga, todėl apie 
prigimtą džiovą netenka kalbėti. Kiek
vienas džiova susirgimas yra pasekmė ap
sikrėtimo!

4. Kaip kovojama su tuberkuliozės iš
siplėtimu?

Norint sėkmingai kovoti su džiova ir 
sumažinti susirgimų bei mirimų skaičių, 
reikia sergančius atvira plaučių džiova iš
skirti iš sveikųjų tarpo, reikia turėti su
registruotus visus džiova susirgusius, ne
žiūrint, kokioje formoje, reikia džiovinin
kams gydyti sanatorijų ir pagaliau reika
linga, kad visi, ypač jaunimas, iš pat 
mažens būtų susipažinę su šia liga, kaip 
ja apsikrečiama ir kaip reikia elgtis, no
rint išvengti apsikrėtimo. Nes tik tada 
ši liga išnyks, kai, visų pirma, kiekvie
nas susirgęs džiova jaus atsakomybę ir 
saugos nuo apkrėtimo savo artimuosius.

Kovą su džiova vykdo specialūs cen
trai, taip vadinami, dispanseriai. Šiais 
metais tokie dispanseriai plačiai organi
zuojami visame mūsų krašte, kur specia
liai pasiruošę gydytojai tiria sergančius 
džiova, juos prižiūri ir gydo. Tokie dis
panseriai organizuojami prie apskričių li
goninių/

5. Kaip skautas gali padėti kovojant 
su tuberkulioze?

Visų pirma, reikia pačiam sužinoti:
1) kaip pažinti džiova serganti žmogų,
2) kaip padėti sergančiam džiova, be 

pavojaus pačiam apsikrėsti,
3) kaip ir kur neturtingi džiovininkai 

gali gauti gydymąsi valstybės lėšomis,
4) kur ir kokios Lietuvoje yra džiovi

ninkams gydyti sanatorijos ir ligoninės ir
5) kokios įstaigos rūpinasi kova su tu

berkulioze ir tuberkuliozininkų gydymu.
Šie klausimai svarbu žinoti kiekvienam 

skautui, vykdant įstatą „Padėti artimui“.
Kas iš skautų-čių į šiuos klausimus 

teisingai atsakys ir prisius tuos atsaky
mus „Skautų Aido“ redakcijai, tai pir
mieji dvidešimt gaus pro gražų Kovai su 
tuberkulioze dr-jos išleistą leidinį „Kova 
su džiova“.

Atsakymus siųsti iki birželio 10 d., nu
rodant savo adresą.

Teisingiausias atsakymas bus atspaus
dintas „Sk. Aide“. Reikia žinoti, kad 
džiova yra pagydoma! Tik turi būti ji 
laiku pažinta ir pradėta gydyti.

Skautai, būdami sveiki, jauskite parei
gą visada likti sveikais, o sergantiems iš
tieskite savo pagalbos ranką.
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Mūsų rūpesčiai ir darbai
Draudžiami „užpuolimai“. Jau prasidėjo stovyklų, iškylų ir kelionių sezonas. Laisvomis nuo darbo dienomis šimtai ir tūkstančiai skautų-čių iš dulkėtų miesto gatvių išeina į gamtą pasidžiaugti jos grožiu, pakvėpuoti grynu ir sveiku oru, o taip pat ir atlikti savo užsiėmimus, kurie šiaip per ištisą žiemą, veik be jokių išimčių, būdavo vykdomi uždarytose ir tvankiose patalpose.Savo ruošiamomis iškylomis, kelionėmis ir stovyklomis mes, skautai, stengia- mies ne tik pažinti ir pamilti savo gimtąją šalį ir jos grožį, bet taip pat pasisemti iš gamtos sau naujų jėgų, naujos darbo nuotaikos. Gamta mums to nesigaili. Ir nenuostabu, kad kiekvienas mūsų stengiasi būti kuo ilgiausiai prie jos. Mums neužtenka vienos iškylos dienos, o išvykstam į stovyklas savaitei ir dar ilgiau. Saulė, vanduo, oras, sveiki skautiški užsiėmimai ir paslaptinga pati gamtos jėga mus užgrūdina ir paruošia gyvenimo audroms.
Bet, neretai ramiems stovyklautojams ir iškylautojams stengiamasi primesti ir dirbtino pobūdžio pavojų tariamam jų budrumui patikrinti. Tokie patikrinimai, pavojai mūsų tarpe žinomi „netikėtų už

puolimų“ vardu. Šie „užpuolimai“ dažniausiai vykdomi vienos dr-vės ar skilties stovyklautojų ant kitos dr-vės ar skilties stovyklautojų ir veik visuomet nakties metu. Kurį laiką buvę madoje tokios rūšies užpuolimai iš mūsų tarpo jau buvo pradėję nykti, tačiau pastaruoju laiku ir vėl padažnėjo.Šių „užpuolimų“ metu tarp užpultųjų ir užpuolėjų neretai pasitaiko įvairių nesusipratimų bei ginčų. Pastaruoju laiku dėl jų vyr. vadija yra gavusi netik pačių skautų, bet ir jų tėvų pagrįstų nusiskundimų. į tai atsižvelgdami, vyr. vadijos ;ia- 
riai tokius „netikėtų užpuolimų“ rengėjus 
ir dalyvius griežtai įspėja ir praneša, kad 
ateityje panašių „užpuolimų“ rengėjai ir 
dalyviai bus laikomi nusižengę skautiš
kai drausmei, o pats jų „užpuolimas“ bus 
traktuojamas kaipo chuliganizmo pasireiš
kimas. Be to ir pats gyvenamasis momentas tokių „užpuolimų“ dalyvius gali skaudžiai nubausti. Juk negi sargybinis bus 

kaltas, kai po įspėjamųjų ženklų gali būti pavartotos ir kitos apsigynimo priemonės. O skautiškam budrumui patikrinti mes turime daug ir gražių kitų skautiškes- nių priemonių. Tai perskaitęs įspėk ir kitus, nes nežinojimas tokių „užpuolimų“ rengėjus nepateisins.
Dar apie uniformą. Nesenai šioje pat vietoje teko rašyti apie skautiškos uniformos dėvėjimą. Šį kartą norėtųsi tik konstatuoti, kad šiuo reikalu jau yra išleistas ir atitinkamas Brolijos Vado įsakymas (40. V. 8 d. Nr. 17), kuriuo skautų vadai yra kviečiami išaiškinti skautams uniformos dėvėjimo reikšmę ir prižiūrėti jos tvarkingumą. Taigi, nekaltinkime eilinio skauto, kurs nešioja netvarkingą uniformą, bet jo skiltininką, draugininką ir kiekvieną skautų vadą, kurs būdamas jo tiesioginiu auklėtoju ir mokytoju, neįstengia savo jaunesnįjį brolį tinkamai perspėti ir auklėti. Mokėkime tvarkytis ir 

tvarkyti. Būkime akylus ir tvarkingi vi- 
szir ir visuomet, o reikalui esant mokėki
me perspėti ir patarti.

Mūsų konkursai. Šiame Skautų Aido nr. yra paskelbti net keli konkursai, kurių laimėtojams yra paskirtos kuklios skautiškos premijos. Pasinaudodami artėjančiomis vasaros atostogomis uoliai prie šių konkursų įgyvendinimo prisidėkime, atmindami tai, kad nuo mūsų pačių priklauso jų pasisekimas, o taip pat gražus ir greitas konkursuose paskelbtų dalykų įgyvendinimas.
Kuklių sukakčių proga. Mūsų šeimos laikraštis Skautų Aidas, eidamas XVIII- tuosius metus, šiandie jau pasiekė 250 eilės nr. Skaičius, palyginti, nedidelis, tačiau nueitas kelias jau gana ilgas. Nueitame kelyje Sk. Aidas, reikia manyti, susitiko daug labai nuoširdžių draugų ir bendradarbių, kurie nepasigailėjo paaukoti ir didesnių jėgų bei darbo Sk. Aido tobulinimui ir gerinimui. Jiems, žinoma, priklauso nuoširdus ačiū. Bet ir ne vienas turi muštis į krūtinę, kad savo rašiniais ir mintimis galėdamas paremti laikraštį, to, deja, nepadarė. O tokių, ypač vyresniųjų tarpe, yra labai daug.Kiek iš redaktoriaus teko patirti, tai

Kai žiemą šalta — svajojame apie vasarą, o sulaukę kaitrios saulutės — apie gaivinančius ledu kalnus.
A. Gudaičio nuotr.

Skautų vadų stovyklą prisiminus.uoliausi bendradarbiai, pasirodo, yra mūsų jaunieji poetai ir kronikistai. Pasigendama, tačiau, novelių, apysakaičių ir kt. aprašymų.Šių kuklių sukakčių proga norėtųsi priminti vyresniesiems skautų vadams nepasigailėti atiduoti ir savo atitinkamą duoklę vieninteliam tos rūšies mūsų šeimos laikraščiui Skautų Aidui. O skaitytojams tektų palinkėti Skautų Aidą ne tik pavartyti, bet visuomet nuoširdžiai ir su atsidėjimu nuo pradžios iki galo jį perskaityti, nes savo skiltyse Skautų Aidas slepia daug ir visiems įdomios medžiagos.L. S. S. nario liudijimai. Apytikrio- mis žiniomis didesnė dalis (veik 3/s ) visų skautų brolijos narių neturi L. S. S-gos nario liudijimų. Visoje Lietuvoje yra tik kelios, ant pirštų suskaitomos, dr-vės, kurių visi nariai (visas lOOn/o) turi įgiję reikiamus L. S. S-gos liudijimus. O tai, galima sakyti, yra ne pačių skautų, bet jų vadų nuopelnas, kurių rūpesčiu ir pastangomis skautai pasistengė patys, arba jiems buvo padėta juos įsigyti.Liudijimų reikalu jau ne kartą buv. rašyta ir kreiptasi į vienetų vadus, tačiau retas, kuris šį keltąjį klausimą teišgirdo ir reikiamai jį įgyvendino. Nemanyčiau, kad mums reiktų šaukti policijos pagalbos, kaip tai jau yra kai kuriose šalyse, kur policininkas kiekvienu metu gali sulaikyti uniformuotą skautą ir patikrinti jo liudijimą, kurio neturint, už skautiškos uniformos dėvėjimą sulaikytasis šaukiamas atsakomybėn. Liudijimų įsigijimu kaip skautai, taip ir patys vadai turėtų daugiau susirūpinti ir čia pareikšti didesnio stropumo ir drausmingumo.
Atostogas pradedant. Netrukus pasibaigs mokslo metai. Skautiškasis gyvenimas ir darbas pilna šio žodžio prasme persikels iš miesto į sodžių ir gamtą, o tuo pačiu visi įgysime daug naujų uždavinių ir pareigų. Ta proga norėtųsi visiems palinkėti geriausios kloties ir pasisekimo visuose darbuose ir priminti jau kartą pasakytus žodžius, kad kiekviena 

pareiga iš mūsų, reikalauja sąžiningo jos 
atlikimo ir kad niekuomet neapsiimtume 
tokių pareigų, kurių reikiaznai negalėsi
me atlikti.

Kur eisime ir ką dirbsime, visuomet 
atminkime, kad esame skautai ir kad kiek
vienas mūsų geras ir gražus darbas yra. 
aukojamas mūsiį brangios tėvynės gero
vei. Budėkime! Alius Z.

Skilti n inke, 0
0 atmink, kad Tavo artimiau- 0
0 sias draugas ir patarėjas yra 0
0 SKILTIN1NKO
0 VADOVĖLIS.
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IV. 21. psktn. E. Strikienė dalyvavo Kauno „Saulės“ skau
čių tunto metinėje šventėje.

IV 25. sktn. J. N. Grigaliūnienė instruktavo Kėdainių skau
čių tuntą.

IV. 28. psktn. E. Strikienė dalyvavo Vilkaviškio skaučių-tų 
20-ties metų sukakčių minėjime.

-jįt V. 1. psktn. O. Svičiulienė instruktavo Kretingos skaučių 
vietininkiją.

V. 5. Vandens skaučių skyriaus vedėja vyr. skautė A. Dau
guvietytė instruktavo Zarasų skaučių tuntą.

-jĮį- V. 7. sktn. J. N. Grigaliūnienė instruktavo Kauno „Saulės“ 
skaučių tuntą, V. 9 d. — Kauno Centro ir V. 16 d. Marijampolės 
skaučių tuntus.

Vyr. Vadijos skautininkių vienetas jau veikia. Vieneto 
pirmininke išrinkta vyr. sktn. M. Barniškaitė, sekretore ■— 
psktn. V. Grėbliūnienė.

Prie Vyr. Vadijos įsteigtas vandens skaučių vadovių vie
netas, kuriam vadovauja vyr. skautė A. Dauguvietytė.

VILNIAUS U-TO STUD. SKAUČIŲ - SKAUTŲ DRAUGOVĖ.

Vakare pas gedimmėnus.

Vilniaus skautų tunto D.L.K. 
Gedimino dr-vė buvo surengusi 
savo vakarą. Meninę programą 
vakare atliko stud, skautės ir 
skautai. Savo kūrybą skaitė se
sės Iz. Miliūnaitė, K. Jurskienė 
ir br. St. Janavičius. Sesė M. 
Valaitytė paskambino pianinu. 
Broliai — Jurgis Petraškevičius 
pagriežė smuiku ir Jonas Pe
traškevičius — violončele. Jie
dviem akomponavo Alg. Šimkus. 
Atvykęs iš Kauno br. V. Bražė
nas padainavo. Po programos 
gediminėnų dr-kas Suraučius 
per stud, skautų būrelio vadą J. 
Renečką gražiai padėkojo už 
prisidėjimą prie vakaro ir me
ninę programą.

Tarp kitko, įspėjame Vilniaus 
ir kitų Rytų Lietuvos vietovių 
skautus ir skautes, kad stud, 
skautės-tai visados kiek tik ga
lėdami ir turėdami laiko prisidės 
prie jų rengiamų pobūvių ir 
šiaip darbų.

Ad mcliorem!—Gedimino kalne.
IV.27 naktį stud, skautų bū

relis atšventė tradicinę vytietiš- 
ką pavasario šventę. Paprastai 
šilo glūdumoje. Tačiau šiemet 
nepaprasti metai — tai yra pir
mieji metai išvaduotoje sosti
nėje. Todėl savo šventę suren
gėme visos tautos šventovėje — 
Gedimino kalne. Toje šventėje 
tokia šventė ruošiama ošiančio 
ne mes vieni dalyvavome — joje

dalyvavo iš Kauno atvykę vy- 
tiečiai su junjorų tėvūnu D. 
Gūžiu ir filistrai A. Flateris ir 
A. F. Jurskis. Gedimino pilies 
bokšto papėdėje sukūrėme mažą 
lauželį. Prie jo visi junjorai bu
vo senjorų išegzaminuoti. Tai 
buvo ne paprasti, bet — vytie- 
tiški egzaminai.

Du junjorai — Stp. Juodvir
šis ir Jon. Petraškevičius davė 
skauto įžodį.

„Graudžiai“ atsisveikino mū
sų junjorų tėvūnas St. Janavi
čius su iš po jo globos išsprūs- 
tančiais junjorais. Jų šeši: J. Bu
tėnas, M. Butkus, V. Černiaus
kas, Jurg. Petraškevičius, A. 
Vaškelis ir M. Venslovas. Jie 
davė pasižadėjimą eiti akademi
nės skautybės keliu. Vadas J. 
Repečka uždėjo jiems senjorų 
kepures bei spalvas ir juos pa
sveikino. Sveikino dar filistrai 
A. F. Jurskis ir A. Flateris.

Į sveikinimus jaunųjų sen
jorų vardu atsakė M. Venslovas.

Stud, skautai laimėjo bėgime.

V.6 d. Vilniuje, Vingyje bu
vo sportininkų bėgimas lauku ir 
mišku. Jame dalyvavo ir du 
mūsiškiai broliai. Iš 13 bėgikų 
— junj. Jenas Petraškevičius at
bėgo antruoju, o senj. Jurgis 
Petraškevičius—penktuoju. Nors 
negausus mūsų būrelis čia Vil
niuje, tačiau atsiranda gerų pa
jėgų sporte, mene ir kt.

Germantas.

* Šiais metais vyr. brolijos vadijos nariai jau lankėsi Vil
niaus, Kauno Šančių, Alytaus, Šiaulių, Utenos ir Vilkaviškio 
skautų tuntuose.

* Propagandos skyrius š. m. VI.28, 29, 30 ir VILI d. d. organi
zuoja pirmąją masinę dviratininkų kelionę Kaunas — Vilnius — 
Kaunas. Šioje kelionėje, be skautų ir skaučių, galės dalyvauti 
taip pat ir civiliai dviratininkai ir dviratininkės. Netrukus bus 
pradėta, norinčių šioje kelionėje dalyvauti, dviratininkų regis
tracija. ,

* V. 9 d. įvykusiame Tarybos Pirmijos posėdyje nutarta leisti 
brolijos vadijai paskirti Lt 490,— iš brolijos praeitų metų sąma
tos likučių jachtų apdraudimui. Tame pačiame posėdyje, bro
lijos vadui prašant, paskirta Lt 1.000,— iš tarybos pirmijos 1939 
metų likučių jūrų skautų uostavietės įrangoms ir buriavimo 
priemonėms įsigyti.

* V. 16 d. iš Gili skautų vadovybės gautas sveikinimas, siųs
tas Naujųjų Metų proga. Laiškas, kaip matyt, iš Gili į Kauną 
keliavo apie 5 mėn.

* Draugija Kovai su Tuberkulioze š. m. birželio mėn; 1—7 
d. d. ruošiasi apvaikščioti Kovai su Džiova Savaitę, kurios 
tikslas:

1) gyventojų švietimas, kad suprastų džiovos esmę ir apsi
gynimo nuo jos pagrindus;

2) darbuotojų pritraukimas prie kovos su ta liga ir to darbo 
suveiklinimas;

3) išteklių tai kovai dauginimas.
Skautai ir skautės raginami prie šios savaitės ruošimo ir 

minėjimo aktyviai prisidėti.
* Skautiškoms dainoms parašyti skirtus eilėraščius vyr. bro

lijos vadijai galima siųsti iki š. m. birželio mėn. 13 d. (žiūr. 
Sk. A. 9 nr. straipsnelį „Lietuviškos skautiškos dainos“, 178 psl.). x

* Naujai įsteigtam oro skautų skyriui Orinio Sporto S-gos 
vadovybė paskyrė Lt 1.000,— pašalpą.

Dalyvaukime skautų vadų kursuose
Brolijos vyriausios vadijos vadų lavinimo skyrius ir 

šiemet ruošia SKAUTU VADU IR KANDIDATŲ KURSUS.
KURSAI YRA 3 DALIŲ: 1. teoretinė (raštu išspręsti 

tam tikrą klausimų ciklą), 2. stovyklinė (dalyvauti specia- 
linėje kursų stovykloje 10—14 d. d.) ir 3. praktinė (atlikti 
vadovavimo stažą draugovėje). Be to, atlikę tas kursų 
dalis, kuršininkai turi parašyti kursų baigimo rašinį.

Į KURSUS GALI UŽSIRAŠYTI skautų vadai ir kan
didatai:

a) turį tuntininko ar vietininko leidimą (raštu) kur
suose dalyvauti, jei jie nėra vadai,

b) ne jaunesni, kaip 18 metų,
c) įmoką registracijos mokesčio Lt 10,—.
Užsirašyti LIGI Š. M. BIRŽELIO MĖN. 8 D. (per savo 

tuntininką ar vietininką arba tiesiog) vyr. brolijos vadi- 
joje, patiekiant specialią anketą ir registracijos mokestį. 
Užsirašiusieji gaus visas informacijas ir nurodymus.

Kursų reikalais informacijų teikiama per tuntininkus ir 
vietininkus ir, kas nori, tiesiog iš vyr. brolijos vadijos.

Išėję vadų kursų stovyklą, gaus stovyklautojo, iškylau
tojo ir pionieriaus specialybes ir galės būti tų specialybių 
instruktoriais; o atlikę visas kursų dalis (baigę kursus) — 
bus kandidatai i paskautininkius.
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STUDENTŲ SKAUTŲ KORP! „VYTIS“.
Atšventėm savo pavasario 

šventę.
V. 18 A. Panemunės Basana

vičiaus šile buvusioje Korp. Tau
tinės stovyklos metu stovykla
vietėje atšventėm tradicinę pa
vasario šventę, kurios metu 9 
j un j orams buvo įteiktos spalvos 
ir du korporantai, pakelti į 
psktn. laipsnius, davė įžodį. Po 
pakėlimo buvo Korp! senjorų 
sueiga, kurioje turėjo progos ak
tyviai dalyvauti naujai pakel
tieji.

Iškyla
Sekmadienį, V.19 buvo ben

VILNIAUS SK
Iškilminga Vytauto Didžiojo 

dr-vės sueiga.

— V.5 Vytauto D. gimn. sa
lėje įvyko iškilminga Vytauto D. 
dr-vės sueiga. Sueigoje dalyva
vo tunt. Mačionis, sktn. Kizlai- 
tis, v. sklt. Butkus, v. sklt. Čer
niauskas, Kauno Aušros tunto 
Maironio dr-vės dr-kas v. sklt. 
Alšėnas ir kit. Per sueigą 58 
skautai davė įžodį. Įžodį davė 
nemaža Gedimino ir Basanavi
čiaus dr-vių skautų. Vytauto D.

KAUNO SAULĖS
IV. 21 įvyko VIII Gražinos 

dr-vės sueiga. Sueigai vadovavo 
vyr. sk. E. Banytė, dr-vės adju
tante. Po trumpo pasiruošimo 
organizuotai dalyvavom Prisikė
limo bažnyčioje pamaldose. Vė
liau dalyvavom tunto sueigoje. 
Tuntas šventė savo metinę šven
tę. Tunto sueiga buvo tuo reikš
minga, kad 10 sk. kand. davė

KAUNO CENTRO
V. 2 IV valst. gimnazijos pa

talpose įvyko bendra Pilies tun
to sk. vyčių ir Centro tunto vyr. 
skaučių sueiga. Si sueiga — 
bandymas bendradarbiaujant 
skautams ir skautėms pagyvinti 
tų tuntų sk. vyčių ir vyr. skau
čių veikimą. Sueigos nuotaika ir 
paliktieji įspūdžiai duoda vilčių 
tuo būdu sulaukti gyvo sąjū
džio. Sueiga buvo gana įvairi. 
Oficialinę dalį sudarė tautos 
himnas, sueigos vadovo psktn. 
Grigaičio žodis, Centro tunto 
vyresniųjų skaučių vadės psktn. 
Gulbinienės sveikinimas, Pilies

KAUNO ŽALGIRIO
Oro skautų dr-vė.

IV.16 d. dr. V. Kudirkos pra
džios mokykloje įsisteigė IV 
Lietuvoje oro skautų Itn. Dob
kevičiaus dr-vė, kuri yra dali
nai perreformuota iš IV-os jau
nesniųjų skautų dr-vės. Draugo
vėje yra trys skiltys su 25 skau
tais. Draugovei vadovauja oro

dra su stud, skautėmis iškyla į 
Kleboniškį. Nors opas buvo ir 
ne per puikiausias, bet iškyloje 
dalyvavusieji ja labai patenkinti, 
nes nuotaika puiki.

Korp! stovykla.
Birželio mėn. 18 — 28 d. bus 

Korp! keliaujama stovykla. Ke
liausim pėsčiomis arba baidarė
mis po Vilniaus kraštą. Jei bai
darėmis, tai greičiausiai Žeime
na arba Merkiu. Stovykloje 
kviečiami dalyvauti visi korpo
rantai ir filistrai. Tokio pobū
džio stovykla bus bene viena iš 
pirmųjų, o ypač Vilniaus krašte.

AUTŲ TUNTAS.
dr-vės neturtingiems skautams 
jos globėjas sktn. Kizlaitis pa
dovanojo 6 uniformas ir dr-vei 
gražią kronikos knygą, Mairo
nio dr-vė — 5 uniformas, 3 ku
prines skiltininkams ir 5 kupri
nes dr-vei ir Aušros tunto Kęs
tučio I ir VI dr-vės — 1 uni
formą. Už šias brangias dovanas 
Vytauto D. dr-vės skautai su
šuko 3 kart dėkui! Sueiga pra
ėjo gera nuotaika ir skautai su 
dovanomis džiaugsmingai grįžo 
namo. R. V.

SKAUČIŲ TUNTAS.

skautės įžodį ir dr-vės adjutan
te pakėlė į skiltininkės laipsnį. 
Po įžodžio iškilmių visas seses, 
davusias įžodį, ir adjutantę svei
kino sesė tuntininkė, palinkė
dama sėkmingai dirbti skautiš
kąjį darbą, nežiūrint laiko nei 
aplinkybių. Gražių minčių ir 
linkėjimų pasakė ir sesė draugi
ninke. E.

SKAUČIŲ TUNTAS.
tunto skautininkų vado, sueigos 
organizatoriaus, sktn. Butausko 
sveikinimas ir mirusių narių pa
gerbimas 1 tylos minute. Per
traukos metu ratan sustoję ben
drai padainavo. Antroje — me
ninėje dalyje pasirodė visi da
lyvavę mergaičių ir berniukų 
vienetai. Taip pat paskaitė savo 
kūrinių poetas K. Zupka ir ra
šytojai K. St. Būdavas ir T. 
Adomonis. Trečioje sueigos da
lyje dar padainavo, ėjo ratelių, 
pašoko tautinių ir kitokių šokių. 
Išsiskirstė geriausia nuotaika.

Buvęs. •

SKAUTŲ TUNTAS.
skautas sktl. Rimantas Bičiūnas.

Sakalas. \
D. L. E. kun. J. Radvilos dr-vė.

— IV.7 28 pr. mokykloj buvo 
iškilminga draugovės sueiga. Į 
šią pirmąją pavasario sueigą at
silankė svečių - skautų tėveliai 
bei mamytės. 'Sueigos metu 6 
skautai kandidatai davė įžodį.

— IV.13-14 d. dr-vė darė iš
kylą į Vilnių. Čia mus broliškai 
sutiko vilniečiai skautai — Dr. 
J. Basanavičiaus dr-vė. Sekma
dienio rytą, vedami brolių ba- 
sanavitiečių, lankėmės šv. Mi
kalojaus bažnyčioj, lietuviškose 
pamaldose. Iš čia vykome į iš
kilmingą sueigą, kurioje dalyva
vo 2 vilniečių — berniukų ir 
mergaičių ir mūsų dr-vės. Pa
sibaigus trumpai oficialiai su
eigos daliai, „bandėme jėgas“ 
pasirodymuose. Vėliau būreliais 
lankėmės Gedimino Pilyje, Ka
tedroj, 'kai kuriose bažnyčiose ir 
kitose žymesnėse Vilniaus vieto
vėse. Už brolišką rūpinimąsi 
mumis, basanavitiečiams skau
tiškai dėkojame ir taip pat lau
kiame jų skaitlingo būrelio bu
vusioje laikinojoje sostinėje.

— IV.23 baigėsi tarpskiltinis 
konkursas skilčių numeracijai 
nustatyti. Konkursą laimėjo: I 
vietą Arų skiltis, II — Žirgų, 
III — Vilkų, IV — Lapinų, V — 
Sakalų ir VI — Briedžių skiltis.

— Vasarą numatomoje tunto

KAUNO TVIRTOVES SKAUTŲ TUNTAS.
— Tunto sueiga. IV.21 tuntas 

iškilmingai atšventė šv. Jurgio 
šventės minėjimą. Įvyko iškil
minga tunto sueiga. Šventės pro
ga keletas tunto skautų buvo 
pakelti į vyresniškumo laipsnius. 
Po oficialios dalies, sekė drau
govių pasirodymai. Ypatingai 
gražiai pasirodė II D. L. K. Vy
tenio skautų dr-vė, kuri savo 
gražiomis dainomis ir puikia 
skudučių ir stygų muzika ža
vėjo skautus. Baigta bendra dai
na: „Eisim, broleliai, namo, na
mo“... Ir skautai su kilniais pa
siryžimais skirstėsi į namus 
tęsti pradėto darbo. Reikia pa
stebėti, kad Tvirtovės tuntas, va
dovaujamas psktn. Sabaliūno, 
gana gražiai dirba ir kas kartas 
stiprėja.

Dabartiniu metu tunte veikia 
1 skautų vyčių dr-vė ir 5 skau

BIRŽŲ SKAUTŲ TUNTAS.
— Tuntui vadovauja visų 

mylimas sktn. P. Andrejauskas, 
kuris savo sumanumu ir ener
gija duoda impulso visam tuntui.

— Neseniai įsisteigė oro 
skautų draugovė, kuri yra pasi
ryžusi daug nuveikti. Ją ketina 
remti Biržų ir Kauno aero klu
bai.

— III.4 minėjome Lietuvos 
skautų globėją Šv. Kazimierą. 
Po įdomios ir turiningos pskth. 
R. Vilkicko paskaitos buvo at
likta meninė dalis.

— Tuoj po Velykų atostogų 
buvo jaunesniųjų skautų vadų 
pasitarimas, kuriame nutarta 
leisti dvisavaitinis skautiškas 
laikraštėlis. Laikraštėlio redak
toriumi pasižadėjo būti sk. V. 
Morkūnas.

.stovykloje, žada dalyvauti žy
mus skaičius radvilėnų. Dauge
lis skautų stovyklai jau ruošias 
(taupo ir t. t.). Taip pat kai 
kurie skautai ruošias kelionėms 
no Lietuvą (pėsti ir dviračiais).

Aras.
Dr-vės 3 būreliai lavinas: 

Dariaus Girėno būrelis nori būti 
mechanizuotas — nori išmokti 
valdyti mašinas; kęstutėnai nori 
išmokti jodinėti; Eimučio būre
lio vyrai (kuriame yra jauniausi) 
kas sekmadienis narsto šautuvus.

Visa dr-vė supažindinama su 
ryšininkyste ir pionerija. Yra tų 
sričių instruktoriai. Neužmiršta
ma ir sanitarijos.

— IV.28 dr-vė minėjo vienų 
metų sukaktį nuo įėjimo į Žal
girio tuntą (anksčiau priklausė 
Šančių tuntui). Iškilmingoje dr- 
vės sueigoje, dalyvaujant sve
čiams ir kitiems vienetams, buvo 
atlikta šauni meninė programa 
ir pasakyta atitinkamos kalbos.

— V.l V-je gimnazijoje su
rengta vakaras. Vakaras pasisekė 
gerai. Gauta ir pelno. Pr. E-tis.

tų dr-vės, kurios visos pilnu 
tempu darbuojasi skautiškame 
bare. Sakalas.

— 1 skautų vyčių dr-vė. V.19 
įvyko iškilminga ir prieš vasa
ros atostogas paskutinė dr-vės 
sueiga. Į sueigą atsilankė sktn. 
Kviklys, sktn. Martinaitis, Vil
niaus tunto vadovas sktn. Ja- 
meikis, Dr. Labokas ir kitų vie
netų skautai. Dr. Labokas įteikė 
pažymėjimus draugovės vyčiams, 
baigusiems sanitarinius kursus.

Sktn. Martinaitis ir dr-vės 
vadas nušvietė rengiamos II-os 
vyčių stovyklos reikalus.

— Š. m. Sk. Aido platinime 
dr-vė laimėjo garbės konkursą, 
o iš daiktų — laimėjo futbolą. 
Šiaip dr-je dabar aktualiausias 
yra stovyklos reikalas.

Maž.

— Tunte įsisteigė skautų mu
zikos mėgėjų kapella. Ji gros 
per skautų ir moksleivių pasi
linksminimus. Kapeliai vadovau
ja jūrų skautas vair. M. Puo
džiūnas.

Sk. vyt. skltn. G. Misevičius.

Vaškai.
— V.ll įvyko Kar. A. Juoza

pavičiaus dr-vės sueiga; nutarta 
skautų šventės proga važiuoti į 
Biržus.

— Sekminių švenčių proga 
buvo suruoštas Titkonių kaime 
viešas skautų vakaras. Gautas 
pelnas skiriamas vasaros eks
kursijai į Vilnių.

V. Balzarevičus ir 
B. Leščinskas,
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KAUNO APSKRITIES SKAUTŲ TUNTAS.
Jūrė.

— Geležinio Vilko dr-vė V.2 
Skriaudžiuose surengė skautišką 
vakarą. Visuomenė vakaru pa
tenkinta. Visuomenė skautams 
prijaučia; p. Dargis paaukojo 
Lt 10,—. Už paramą tariame

BIRŽŲ SKAUČIŲ TUNTAS.
Grumšliai.

XI Grumšlių jaun. skautų-čių 
draugovė š. m. balandžio mėn. 
28 d. surengė įžodžio iškilmes. 
10 jaun. skautukų-kių davė įžo
dį. Po įžodžio iškilmių buvo su
vaidinta scenos vaizdelis „Vely

skautišką dėkui. Taip pat dėko
jame Jūrės ir Skriaudžių šaulių 
būrių vadams už suteiktą viso
keriopą paramą.

— IV.29 sakalų skiltis buvo 
surengusi š. m. pirmąją iškylą.

Jūrietis.

kų zuikučiai“. Buvo susirinkę 
daug žmonių mūsų mažųjų pa
sirodymo pažiūrėti. Nors bilietai 
buvo nebrangūs, bet vakaras da
vė nemaža pelno. Pelnas skiria
mas dr-vės vėliavai įsigyti ir ki
tiems skautiškiems reikalams. 

neikis, UI — Š. Jasdauskas ir 
jūr. skautėms — St. Paičiūtė; 
kiekviena grupė jūroje jau iš
buvo apie 14 valandų.

— V.4 jūros skautai suruošė 
motorlaiviu ekskursiją į Šventą
ją. Dalyvavo keturi mokytojai,

RASEINIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
— JV.4 įvyko viešas skautų 

vakaras. Programą atliko iš 
Kauno atvykę baleto artistai ir 
savosios jėgos. Iš vakaro gauta 
gražaus pelno, kuris numatomas 
skirti stovyklai.

— Skautų tuntas paskelbė 
pažangumo konkursą, kuriame 

ROKIŠKIO SKAUTŲ TUNTAS.

p. insp. Vaičekauskas ir apie 40 
mokinių. Šventojoje buvo apžiū
rėtos jachtos ir aplankytas karo 
laivas. Navigacinius prietaisus 
paaiškino jūr. Įeit. Nakas, ku
riam esame labai dėkingi.

Jūros skautas.

pirmąsias vietas laimėjo Algi
manto dr-vės skiltys: I — vilkų, 
II — lapinų. Daugiausia taškų 
surinkusiems įteiktos dovanos.

— Neseniai Raseiniuose yra 
įsisteigusi jūrų skautų valtis; vi
si įsigijo uniformas.

Psklt. A. Rozmanas.

JURBARKO SKAUTŲ VIETTNINKIJA.
— Įspūdingas įžodis. Šv. Jur

gio šventės proga visi Jurbarko 
skautai ir skautės susirinko į 
netoli miesto esantį piliakalnį, 
kur liepsnojant laužui didelis 
būrys (24) kandidatų-čių davė 
įžodį. Po įžodžio kalbėjo vieti
ninkas psktn. E. Kanslyvis. Jis 
nuoširdžiai pasveikino naujus 
skautus ir palinkėjo niekados 
neužmiršti tų pažadų, kuriuos 
davė tokiose nepaprastose aplin
kybėse. Vėliau kiek padainavę 
tyliai išsiskirstėme.

— Įsigyjame specialybių. Pas
kutiniu laiku labai susidomėta 
specialybėmis. Skautai ir kandi
datai beveik kas savaitė laiko

KĖDAINIŲ SKAUTŲ
— Iškilminga tuntų sueiga. 

IV.23 Kėdainių gimn. salėje įvy
ko iškilminga sueiga. Šv. Jur
gio proga skautus-es sveikino 
Kėdainių miesto visuomenės at
stovai: gimn. dir. A. Tylenis, 
kultūrtechnikų mokyklos dir. 
inž. Daugėla, įgulos atstovas 
pulk. Itn. Raudonikis ir kiti.

— Skautų-čių vakaras. VI.23 
erdvi gimnazijos salė pilna pri
sigrūdo visuomenės, nes skau
tai, švęsdami patrono šventę, su
rengė meno ir šokių vakarą. Bu
vo suvaidinta įscenizuotas M. 
Pečkauskaitės vaizdelis „Motulė 
paviliojo“. Lukšio dr-vės skau-

KRETINGOS SKAUTŲ TUNTAS.
Palangos jūros skautai.

— Palangos Vyt. Didž. gimn. 
yra 15 jūr. skautų, susibūrusių 
į Albatroso valtį. Jūros skau
tams vadovauja V. Bakaitis, o 
jam kartais padeda J. Vaineikis.

— 1.27 jūros skautai, kartu 
su sausokais, surengė vakarą — 
laužą. Į vakarą buvo atvykęs ir 
karo laivo vadas kap. P. Laba
nauskas..

— Užšalus jūrai, jūros skau
tai pasistatė sau penketą burinių 
rogių ir 11.28 surengė burinių ro
gių regatą.

— Ligi pavasario išėjome te
oretinį kursą, jau beveik baigė

egzaminus joms įsigyti. Dau
giausia mėgstamos yra: kelro
džio, muzikanto, artisto...

Girdutis.

— Jūrų skautų laužas. Per 
Sekmines Jurbarko jūrų skau
tai surengė jūrišką — skautišką 
laužą. Programą atlikti padėjo 
ir sesės skautės su „sausokais“. 
Į laužą atsilankė daug svečių — 
tiek net nebuvo tikėtasi; mat, 
Jurbarke skautiškos pramogos 
turi didelį pasisekimą. Per tą 
patį laužą čia įsisteigė atskira 
vandens skaučių valtis, pasiva
dinusi „žuvėdromis“.

Sesė žuvėdra.

IR SKAUČIŲ TUNTAI.
tai visuomenę domino laužu, 
jaunesnieji sk. — dainomis ir 
šokiais, o skautės — baletu. Va
karas ir pačių skautų laikomas 
bufetas davė gražaus pelno, kurį 
sunaudosim tėvynei arba arti
mui.

— Įžodis lauke. V.5 Kėdainių 
skautės minėjo motinos dieną. 
Dalyvavo pamaldose, o iš jų su 
vėliavomis nužingsniavo į gražų 
pavasariu pasikaišiusį Kėdainių 
šilą — parką. Atvirame dangaus 
skliaute spindint saulutei, skau
tės pasižadėjo tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir artimui. M. B.

me visą buriavimo kursų pro
gramą.

— IV. 14 įsikūrė Palangos jū
ros skautės. Tą dieną įvyko iš
kilminga Albatroso valties suei
ga ir steigiamoji jūros skaučių 
sueiga. Į sueigą buvo atvykęs 
mūsų globėjas mok. psktn. Dum
čius. Į jūros skautes įsirašė 12 
mergaičių, kurioms vadovauja 
St. Paičiūtė.

— Gauta iš pasienio policijos 
irklinė valtis, kuri kiek atre
montuota tinka jūros plaukioji
mams. Plaukiojimai daromi kas
dien po 2 valandas. I grupei va
dovauja V. Bakaitis, U — J. Vai

— IV.24 įvyko I Prutenio 
dr-vės 17 metų gyvavimo su
kaktims paminėti sueiga. Prute- 
niečius sveikino tuntininkas 
psktn. V. Sabas ir Tumo-Vaiž
ganto dr-vės draug. psktn. A. 
Krausas.

— Pasibaigė Vilniaus kon
kursas. Prutenio dr-vėj buvo 
paskelbtas Vilniaus konkursas 
— nemokama kelionė į Vilnių 
tai skilčiai, kuri iki IV.24 surinks 
daugiausia taškų. Taškais buvo

SAKIŲ SKAUČIŲ TUNTAS.
— Tuntas V.3 surengė iškil

mingą sueigą motutėms pagerb
ti, į kurią labai skaitlingai atsi
lankė visos trys dr-vės. Buvo 
atvykusi sesė tuntininkė N. Pra
naitienė, skaučių reikalų vedėja 
sesė Kriščiūnienė ir reikalų ve
dėja sesė Budrienė. Motinos die
nos proga daug skaučių buvo pa
keltos į vyresniškumo laipsnius. 
Sesė Kriščiūnienė kalbėjo tema 
— Motinos meilė. Buvo trupu
čiukas ir meninės, dalies, o vė
liau buvo du konkursai: siūlo 
vėrimas į adatą ir tikrojo mazgo 
mezgimas; turtto buvo paskirtos 
dovanos — 2 gražūs albumai.

VILKAVIŠKIO SKAUTŲ TUNTAS.
— Išgelbėjo skęstantį. IV.l 

apie 17 vai., per neatsargumą, į 
patvinusį Šeimenos upelį įkrito 
7 metų vaikas. Šį įvykį pastebė
jęs pro šalį ėjęs pskt. T., nebo
damas jokių kliūčių, su drabu
žiais šoko į vandenį ir šiaip taip 
skęstantį pavyko išgelbėti.

— Iškilmingos rajono vado 
išleistuvės. IV.l Giedros salėje

ŽAGARĖS SKAUTŲ TUNTAS.
Kruopiai.

IV.28 D. L. K. Vytauto dr-vė 
suruošė kuklų Šv. Jurgio minė
jimą. Programoje: įžodžio iškil
mės, Žagarės ir Kruopių skautų 
pasirodymai. Be to, labai nu

A Jau išėjo VADOVĖS 2 nr.
Atskirais nr. Vadovę galima gauti seserijos vyr. vadijoje.
Nr. kaina 60 et.

vertinama: pažangumas moksle, 
geras elgesys, tvarkingumas ir 
skautų įstatų vykdymas. Kon
kursą laimėjo: I vietą gaidžių, 
II — juodvarnių ir III — balan
džių skiltys.

— Renkame seną popierį. 
Pruteniečiai noriai prisideda 
prie popierio rinkimo vajaus. 
Manoma, kad popierio bus su
rinkta gana daug.

Sklt. M. C.

Siūlą vėrė jaun. skaučių Živilės 
dr-vė ir laimėjo sklt. M. Klapa- 
tauskaitė; mazgą rišo Birutės ir 
Rėdos dr-vės skautės ir laimėjo 
Birutės dr-vės sesė S. Stankai- 
tytė. Laimėjusios konkursus do- 

- vanas padovanojo draugovėms.
Sueigą baigėme giesme Marija, 
Marija. Jaun. sesė.

— II jaun. skaučių Živilės 
dr-vė V.4 Motinos dienos proga 
sušelpė dvi labai neturtingas šei
mas. V.5 buvo visų Šakių orga
nizacijų motinos dienos minėji
mas, kuriame dalyvavo ir Živi
lės dr-vė, pasirodydama meni
nėje dalyje. Dalyvavusi sesė.

įvyko rajono vado pik. Itn. Ma
tulionio išleistuvės. Dalyvavo 
daug skautų, šaulių ir visuome
nės. Atsisveikinimo žodį tarė 
tuntininkas sktn. Paliulis ir sktn. 
Šataitė. Šia proga skautės-ai 
įteikė dovanėlę.

— Gražiai pavyko vakaras. 
D. L. K. Kęstučio jūrų skautų 
laivas suruošė vakarą. J. A.

džiugino tuntininko padėjėjo at
vykimas. Dr-vė turi per 20 skau
tų. Mūsų brolis dr-kas psklt. 
B. Daniušis pajėgia vesti dr-vę 
kuo pavyzdingiausiai.

Sodo Jazminas.
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PAŽINKIME GYVIUS
IS JŲ KOJŲ

RANKOS IR KOJOS.
Kiekvienas mūsų turi dvi kojas ir dvi rankas, sunertas 

sąnariais per kelius ir čiurnius, alkūnes ir riešus. Jei jos ne
būtų sunertos, negalėtume jomis naudotis. Rankos visai kitaip 
atrodo, kaip kojos, nes ir jų paskirtis kitokia: kojos pritaiky
tos vaikščioti, rankos — daiktams imti ir laikyti ir dirbti.

RANKOS, KURIOMIS LIPAMA Į MEDŽIUS.
Berniukai ir net mergaitės žino, kad rankos labai naudin

gos lipant į medį. Tuo būdu aiškėja, kodėl žvėrys, gyveną me
džiuose, turi rankas, o kiti, gyveną žemėje, jų neturi. Šunys, 
arkliai, zuikiai ir lapės neturi rankų, bet naudojasi keturiomis 
kojomis, nes jiems tenka vaikščioti, bėgti ir šokti.

Beždžionė, mėgstanti laikytis medžiuose, turi „keturias ran
kas“. Priešakinės rankos visiškai panašios į mūsų ir net užpa
kalinės taip gerai pritaikytos savo užduočiai, kad beveik nesi
skiria nuo priešakinių. Ne be pagrindo ji priklauso geriausiųjų 
laipiotojų giminei!

Daugelio beždžionių rankos turi keturis pirštus ir nykštį 
ir taip pat, kaip mūsų rankos, tinka maistui laikyti ir kitiems 
panašiems tikslams. Bet kai kurios beždžionės turi tokį trum
pą ir menką nykštį, kad juo beveik visai negali naudotis. Yra 
beždžionių, panašių į didelius vorus, nes jų ilgos kojos ir uode
gos toli atsikiša lipant į medžius. Savo keturiais ilgais pirštais 
šios beždžionės įkimba į medžių šakas ir linguodamos lipa pir
myn, laisvai naudodamosios savo rankomis.

KOALA IR OPOSUMAS.
Ne vien tik beždžionės gyvena medžiuose, bet niekas ne

moka taip gražiai suptis, kaip jos. Kiti žvėrys pasitenkina tuo, 
kad įlipa į medį ir bėga jo šakomis. Todėl jų užpakalinės ko
jos labiau panašios į rankas, kaip priešakinės. Tokias „rankiš-

<§£ooy.k(o8 cylas
Kai išaušęs rytas mato mūsų eilę
Maldai pasiruošus kūnu ir dvasia, — 
Broliškąją meilę, savo žemės meilę, 
Gerbdami saliutais, jaučiam širdyse.
Į Rūpintojėlį žvelgia giedrios akys,
O šventoj ekstazėj blaškos virpesys ...
Ten, pušų viršūnėm, Dievo saulė teka
Ir galingas gero, grožio ilgesys ...
Iš krūtinių liejas taurūs Himno žodžiai,
Iš krūtinių kyla žodžiai amžini,
O vieningas aidas miško tylą skrodžia
Ir paskęsta jūros lūžtančioj vilny.
E, tai mūsų rytas! E, tai mūsų laimė
Būti pasiruošus kūnu ir dvasia!
Ant iškelto stiebo vėliava jau skleidžias, 
Akyse gi žiba žmogiška rasa...

KAZYS SABULIS. 

kas“ kojas galite pastebėti Afrikos koalose, kurios primena 
mums meškiuką vaikams žaisti.

Mūsų krašte galime pastebėti voverę ir miegapelę sėdint 
ant kulšelių ir laikant riešutą priešakinėmis kojelėmis, kurios 
toli gražu nėra panašios į beždžionių ir kitų panašių žvėrių 
rankas.

Visi šie žvėreliai turi šiltus kailiukus. Nė vienas iš jų ne
turi žvynų arba spyglių (kaip ežys) ir nė vienas nėra plėšrus. 
Jie visi stengiasi išsigelbėti nuo plėšriųjų žvėrių, gyvendami 
medžiuose ir lipdami į juos, atsidūrę pavojuje žemėje.

TVIRTAKOJIS TARŠIUS.
Dar vienas kailiniuotas žvėrelis, mokąs nepaprastai gerai 

laipioti, yra taršius. Jūs atmenate, kad jau kalbėjome apie jo 
dideles apskritas akis. Jo užpakalinės kojos labai ilgos, iš ko 
galime spėti, kad jis šokinėja tarp šakų, gaudydamas vabzdžius 
ir kitus mažus padarėlius. Taršius retai kada slysta arba krin
ta, nes jo kojų pirštų galuose yra čiulptukai, kuriais jis pri
limpa prie medžių žievės.

Tokius pat čiulptukus turi driežai ir varlės. Kelios varlių 
rūšys gyvena medžiuose, kibdamos prie lapų ir žievės savo sa
votiškais čiulptukais.

Kai kurie gekonai — driežų giminės — gaudo vabzdžius 
ne tik medžiuose, bet ir sienose ir kitose panašiose vietose, prie 
kurių jie prikimba savo čiulptukais. 'Kiti gekonai, gyveną že
mėje, neturi tokių čiulptukų, nes jie jiems nereikalingi.

z Ne visi gyveną medžiuose driežai turi čiulptukų. Chamele
onas, pvz., jų neturi ir lėtai laipioja medžiais, kabindamas į 
šakas savo savotiškomis kojomis. Jų kojos padalintos į dvi da
li ir panašios į žnyples. Jie laikosi jomis panašiai, kaip papūgos 
ir geniai, kurių du kojų pirštai atsukti į užpakalį ir du į priešakį.

JIE NETURI MEDŽIUOSE.
Papūgos ir geniai tupi medžiuose, bet iš jų nagų galime 

drąsiai spėti, kad jie moka laipioti. Nelaipiojančių paukščių ko
jos kitokios: trys pirštai atsukti į priešakį ir tik vienas į užpa
kalį. Tokie paukščiai ilsisi tupėdami, bet minta žemėje. Užpaka
linis pirštas būna ilgas, lygus priešakiniams pirštams ir pana
šus į nykštį. Kurapkos ir panašūs paukščiai turi labai mažą ir 
trumpą nykštį, iš ko lengvai galima padaryti atitinkamų išvadų.

Vaikščioti užpakalinis pirštas nereikalingas, o greitai bėgti 
du pirštai dar geresni už tris, ką įrodo greitakojis strausas.

KAS YRA KOJA?
Kai kurie iš jūsų klaus, kaip atskirti, ar ką mes vadiname 

kojomis, yra ištiesų kojos ar tiktai kojų pirštai. Daugelis žmo 
nių išsivaizduoja, kad koja (pėda) yra tas, kuo vaikščiojama že
mėje, kaip, pvz., žmonių kojos. Bet išsivaizduokite, kad išmok
tume vaikščioti pirštų galais; ar sakytume, kad kulnis nebėra 
mūsų kojos dalis? Šis klausimas labai įdomus ir padeda mums 
suprasti kai kuriuos svarbius dalykus apie paukščių ir žvėrių 
kojas.

Mes jau žinome, kad kojos ir rankos sujungtos per-du są
narius — per kelią ir per čiurnį ir per alkūnę ir per riešą. Da
lis už čiurnio yra vadinama koja (pėda) ir dalis už riešo — ranka.

ŽVĖRYS ANT PIRŠTŲ GALŲ.
Pažiūrėkime į barsuko (obšro) ir lokio arba šuns ir vilko 

koją. Iš piešinių aiškiai matyti, kad barsuko koja visa stovi že
mėje, bet šuns koja pakelta ir tiktai pirštai liečia žemę. Tokių 
(šunų, vilkų) žvėrių kojos, taip sakant, daug ilgesnės ir pade
da jiems greitai bėgti. Įsigilinę į piešinius suprasite, kaip tai 
vyksta. G.
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Šventoji mūsų laukia vasarų •
(Pradžia Sk. A. 8 nr.).

Po trejetos valandų jau sėdėjau au- 
tomatrisėje ir važiavau į Kauną. Va
gonas pilnas keleivių. Šilta, patogu. Už 
lango tamsu, tik juodi daiktų siluetai 
bėga atgal ir pasilieka. Sėdžiu kampely 
prie lango vienas ii’ mintimis aplekiu 
visos dienos veiksmus. Apsistoju Šven
tojoje. Ten dabar šalta, tamsu; gal 
žvarbus vėjas nuo jūros sniegą nešioja. 
Tokiu metu, žiemą, ten žmonės jau bū
na savo kambariuose ir ilsisi po dienos 
darbų. Šventojoj šiuo metu gyvenama 
kaip mažame miestelyje: su vakaro 
tamsa visi traukia į kambarius. Nors 
darbo tempas čia ir didelis, bet žiemą 
Šventoji atrodo tolimu ir lyg užmirštu 
kampeliu... O vasarą čia visai kas kita. 
Vasarą gyvenimas čia atgys. Pilna 
sparta prasidės molo tęsimo, uosto gi
linimo, krantinių supylimo, trobesių 
statymo, geležinkelio tiesimo ir kitokį 
darbai. Su pavasariu atkus ir žvejai, 
kurie dabar Šventojoj mažai pastebimi. 
Jie savo kuteriais, motorlaiviais ar bu
rinėmis valtimis bėgs į jūrą... iš kur 
po kelių dešimčių valandų sunkaus ir 
pavojingo darbo grįš su laimikiu. Atei
nančią vasarą gal ir žuvų fabrikas čia 
pradės veikti. Bus nutisetas geležinke
lis — patogesnė ir pigesnė kelionė ir 
lankytojų skaičius padidės. Šįmet at
vyks iš Vilniaus ir jo krašto žmonių, 
kurie 19 metų neturėjo progos pama
tyti lietuviško pajūrio. Vieniems bus 
|domu pamatyti žavingoji, romantiška 
Palanga, kitiems realioji Šventoji, jos 
Uostas, kaip vartai į laisvąjį kelią į pla
tųjį pasaulį. Įdomu pamatyti, kaip lie
tuviai, žemaičiai kovoja su stichija ir 
sunkiose sąlygose grumdamiesi su ban
gomis žingsnis po žingsnio tęsia molus 
į jūrą, kaldami polius, ir versdami tarp 
jų iš Žemaitijos laukų atvežtus akme
nis. Tuo jie plečia uosto vandenų plo
tą, pridengdami jį nuo audringų jūros 
bangų.

O pati jūra, nors galinga ir žiauri 
atrodo audrų metu, bet vistiek ji ma
loni ir žavinga. Kas nors vieną kartą 
prie jos pabuvo, ją suprato, pamilo, tas 
ieško progos ir ateity ją pamatyti. Ir 
audringa ir vėjuota jūra saviškai įdo

mi ir naudinga. Nesuvaldomas, rodos, 
vėjas, bet žmogaus proto įkinkytas į 
bures ir jo patyrusia ranka tvarkomas 
tam pačiam žmogui tarnauja. Todėl 
žvejai ir buriuotojai vėjo tik ir laukia, 
tik su vėju eina ir sekasi jų darbas.

Mes, skautai, turime ne tik žinoti, 
bet ir pažinti savo pajūrį; čia mūsų 
tautos vartai, čia mūsų laisvasis kelias 
į platųjį pasaulį.

Tad renkimės jau dabar. Šįmet mū
sų ekskursijos, kelionės, stovyklos vyks 
dviem kryptimis: į rytus, į mūsų sos
tinę Vilnių ir jo laisvąsias žemes ir į 
vakarus, į pajūrį. Abi šios kryptys 
mums reikšmingos ir brangios, tad jau 
dabar planuokime, ruoškimės ir nepra- 
leiskime gražių progų. Jei praėjusią 
vasarą jūrų skautų suruošti buriuoto
jų kursai išleido dvi laidas, tai šįmet, 
pagausėjus mūsų šeimai Vilniaus ir jo 
krašto broliais, buriavimo kursų ir pa
jūrio lankytojų skautų skaičius turi 
žymiai padidėti. Laikas praeina ir ne
grįžta, todėl tiksliai jį sunaudokime. 
Geros nuotaikos, gražių įspūdžių, nau
dingų patyrimų, o taip pat ir gero (vėjo 
palinkėkime sau.

Jūreivio daina

Putodamos bangos vis plakas 
Ir vėjas šiandien neramus. 
Mes valtyj ant mėlyno šilko 
Linguojam palikę namus.
Mūs bures vis vėjas siūbuoja, 
Jos plazda, kaip vėliavos tos. 
Taip valtis pirmyn į platybę!.. 
Nieks kelio nedrįs mums pastot!
Kur mėlyni toliai — vien jūra. 
Žuvėdros čia klykia linksmai. 
Mūs valtyje dainos praplyšta 
Ir skęsta bangose aidai.
Tik retkarčiais saulė, prasmukus 
Pro debesį, klausos dainų. 
Mes valtyj ant mėlyno šilko 
Linguojame, broliai, — smagu!

Vyr. sklt. L. VAINIKONIS.

Skyrių tvarko vair. L. Stripinis.

DOKAI
Kai laivas reikalingas didesnio remon

to, tai jis vedamas į doką. Dokas yra 
įrengimas, kurio pagalba laivas iškeliamas 
iš vandens, ir tuo būdu galima pataisyti 
laivą po waterlinija, t. y., atlikti kokius 
nors remonto darbus povandeninėje laivo 
dalyje. Dokai esti sausi ir plaukiojantieji 
arba plūdrieji.

Sausasis dokas yra žemėje įtaisytas 
baseinas, žiotimis arba atviruoju galu at
kreiptas į uostą. Doko dugnas pasviręs 
uosto pusėn, o jo sienos laiptuotai pasvi
rusios į doko vidurį, kad lengviau iš šonų 
būtų galima atremti į doką įėjusį laivą. 
Kai tik taisytinas laivas įvedamas į doką, 
doko žiotys sandariai uždaromos, ir stip
riais siurbliais pompuojamas vanduo iš 
doko. Tuose uostuose, kur yra žymūs jū
ros potvyniai ir atoslūgiai, atoslūgis iš
naudojamas dokui nusausinti. Kur nėra 
tų natūralių priemonių, naudojamos pom
pos. Doko dugne yra griovelis, kur įeina 
laivo kylis. Laivo kyliui atsirėmus į dug
ną, nutraukiamas pompavimas ir su
tvarkomi ramsčiai, kad laivas neapvirstų 
ant šono. Po šių darbų baigiamas pom
puoti likęs vanduo, ir pradedamas laivo 
remontas. Baigus remontą, dokas vėl iš 
lėto pripildomas vandens, ir kai uosto 
vandens lygis susilygina su doko vandens 
paviršiumi, atidaromi vartai ir jau išve
damas atremontuotas laivas.

Plaukiojantysis dokas yra padarytas iš 
plieninių pontonų, kurie yra taip tarp sa
vęs sutvirtinti, kad išeina didelio plokš
čiadugnio laivo vaizdas, kuris turi tokią 
keliamąją jėgą, kad, nežiūrint savojo svo
rio, gali pakelti dar laivą. Plaukiojantysis 
dokas yra paneriamas šalia laivo, pripil
džius jo pontonus vandens taip, kad jo 
šoninės siėnos kyšotų apie metrą iš van-’ 
dens. Tarp tų sienų įvedamas remonto 
reikalingas laivas ir pradedama iš ponto
nų vidaus pompuoti vandenį. Dokas ky
la iš vandens ir kai tik laivo kylys palie
čia doko dugne įtaisytą kyliui ravą, laivas 
tuoj paramstomas iš šonų. Dokui iškilus, 
o kartu iškėlus ir laivą, tiek, kad nuo jo 
grindų iki vandens paviršiaus yra nema
žiau -usė metro, pradedamas remontas.

Paprastai laivų iškėlimas trunka 4—6 
vai. Mažesni laivai į dokus ištraukiami 
vintų pagalba, nuleidžiant po jais tam 
tikrą ant bėgių platformą, ant kurios pa
sodinamas laivas. Atlikus laivo remontą, 
atleidžiami platformos stabdžiai, ir ji 
kartu su laivu nuvažiuoja į uostą iki lai
vas, atsidūręs vandenyje, nuo jos atsi- 
palaidoja. L. Str.
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I Š VILNIAUS Į KAUNĄ
(Baidarininkai įvykdo savo pasižadėjimą).Tai bv vm prieš keletą metų. Kažkaip neįtikėtinai skambėjo pasižadėjimas: „Sekančiais metais baidarių kelionę pradėti iš laisvosios sostinės“.Slinko vieni, antri metai... Pažadas, rodos, pažadu ir tepasiliko, nes baidarių kelionės vis būdavo pradedamos nuo Panerių. Ir tik svajonėmis galėdavai aplėkti Gedimino pilį ir pasileisti Nerimi žemyn į laikinąją sostinę. Ir tik ant aukšto Panerių kalno užkopus, tamsią naktį galėdavai pažvelgti į tolimą Vilniaus miesto pašvaistę.Pradedant kelionę iš Panerių, visuomet kažkoks neišpasakytas ilgesys ir troškinantis skausmas, tarsi, kokia nematoma ranka, priversdavo kūną sudrebėti ir raumenims tvirtai suspausti rankas. O lūpos pačios imdavo kartoti: „Ei, pasauli!...“ Ir kas, pagaliau, gali būti žmogui skaus- mingesnio, kai čia pat vienoje kranto pusėje junti laisvę, žydinčią Lietuvą, o kitoje — svetimųjų pavergtą, tėvų prakaitu ir krauju apšlakstytą žemę. Niekuomet negalėdavai žmogus patikėti, kad drauge esi taip arti ir taip toli nuo savo brangiojo Vilniaus krašto.Bet, pagaliau, išmušo valanda ir vienas mūsų jaunųjų poetų jau drąsiai sušunka:Laisva šalis! Laisva brangi Tėvynė!Kiekvienas kelias — laisvas į namus!Na, ir kas gi begalėtų aprašyti tą neišpasakytą džaugsmą, kurį, teisybei nugalėjus, pajuto ir pergyveno visa lietuvių tauta. Ji ne tik kad džiaugėsi, bet tuojau kibo prie Vilniaus krašto atstatymo ir atgaivinimo. Visą Lietuvą sujudino naujas darbo entuziazmas, nauja darbo nuotaika, kuri nesustos bujojusi, iki Vilniaus kraštas nesusilygins su visa mūsų tėvyne, iki nebus užgydytos visos okupantų padarytos žaizdos.Nušvito taip pat ir Lietuvos baidarininkų veidai, nes su pavasariu sparčiais 

šuoliais artėjo ir seniai jų lauktieji „sekantieji“ metai.Studentų skautų „Vyčio“ korporacijoje užvirė pirmieji paruošiamieji darbai baidarių kelionei Vilnius — Kaunas, kurie su kiekviena diena vis artėjo prie tikrovės. Paskelbus baidarininkų registraciją, jų skaičius, nepaisant vėlyvo ir šaltoko pavasario, diena iš dienos augo, o kai teko išvykti, vos teužteko trijų vagonų.Kelionė traukiniu į Vilnių, kaip visuomet, buvo smagi ir nuotaikinga. Vienas, žiūrėk, armoniką virkdina, kitas vėl birbynę glamonėja, o visi kiti treninguotieji— kaip kuris išmano. Žodžiu, tikras „Kaziuko“ jomarkas.Pagaliau ir Vilnius. Prasideda žygis į prieplauką, kurio tikslas susipažinti su baidarių esama padėtimi, patikrinti jų sveikatą, o, reikalui esant, ir pagydyti, nes kas gi bebūtų, jei tik išplaukimo valandą pastebėtume! baidarę su įlaužtu „šonkauliu“.Temsta... Iš Gedimino pilies griuvėsių dvelkia senoji Lietuvos praeitis. Pilies bokšte, aidint trimito garsams, lėtai nuleidžiama tautinė vėliava. Į ją nukreipti visų baidarininkų žvilgsniai. Po kuklių, tačiau giliai lietuvio sielą jaudinančių vėliavos nuleidimo apeigų, pradedama pirmoji baidarininkų sueiga, kitaip tariant, oficialiai skelbiama istorinės baidarių kelionės pradžia.Artėja ir naktis. Ant Trijų Kryžių kalno, lyg kokie vaiduokliai, slankioja tamsūs baidarininkų ir vilniečių šešėliai. Nežinodamas, kas čia dedasi, tikrai galėtum išsigąsti. Tačiau, kaip visur, taip ir čia— nėra jau toks velnias baisus, kaip kad jį žmonės malevoja. Ant Trijų Kryžių kalno suliepsnoja laužas, kuris visus pa- drykusius šešėlius suburia ir, vietoj vaiduokliškų garsų, pasigirsta nuoširdi, nuotaikinga lietuviška daina, po kurios seka muzika ir jumoras. Laužui, pasirodo, bai

darininkai nesiruošė, tačiau vietinei spaudai jį paskelbus ir išgarsinus, teko ten pat vietoje sudaryti programą ir laimei — gan vykusią. Mat, pasirodė, kad baidarininkų tarpe būta ir tokių, kurie iš mažo dalykėlio didžiausias simfonijas lengvai išpūsdavo. Na, o su tokiu kolektyvu niekur ir niekuomet nepražūsi.Nežinia, kiek ilgai laužas būtų liepsnojęs, jei ne staiga pakilusi kelionės vadovo aukšta figūra ir nuskambėję tėviški žodžiai nebūtų priminę šio laužo dalyviams rytoj dieną prasidėsiančią kelionę. Taigi, paskutinis šio laužo šūkis buvo „labanaktis“.Po praleistos ant dragūnų pulko kareivių paruoštų čiužinių nakties, vos saulei patekėjus, visi, kaip skruzdės, ėmėsi tvarkytis ir traukti į prieplauką, o iš čia, darnioje eisenoje su irklais, papuoštais baidarių kelionių vėliavėlėmis, į Aušros Vartus, dalyvauti pamaldose.Laikrodis išmušė lygiai 7,30, kai suskambėjo maršo garsai ir baidarininkai, paskutinį kartą vykdami į prieplauką, pražygiuoja pro miestą. Pasiekus prieplauką, pradeda linoti. Kai kas spėja, kad kelionė bus šlapia ne tik iš apačios, bet taip pat ir iš viršaus. Laikas — pinigai. Nieko nedarysi, visi sėdasi į baidares, išsirikiuoja eskadromis ir — gero vėjo. Praplaukiant pro Gedimino kalną, atiduodama jam paskutinė pagarba ir, švelniems muzikos garsams aidint, pasileidžiama į Kauną. Pralendant pro Vilniaus žaliąjį tiltą ant baidarininkų galvų bira gėlės, o iš dangaus — be paliovos lyja.Iš lėto, vieni po kitų dingsta Vilniaus miesto mūrai ir prieš baidarininkų akis atsiveria puikūs Neries krantų vaizdai. Už kelių klm. su baidarininkais atsisveikina juos palydėję pulk. Šarauskas ir sktn. Žižmaras. Neries šlaituose dar kartą nuaidi eskadrų „valio“, o ant kranto išlipusiųjų — „gero vėjo“. Viskas, atrodo, bū-

Nuo lietaus pabėgus. V. Žemaičio nuotr.
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tų malonu ir gera, tačiau, kai žmogus jauti už kaklo varvantį lietų, nejučiomis prisimeni jaukią ir malonią pastogę, bet iš tikrųjų to baidarininkai niekam nepasakys ir neparodys, o tikriausiai visuomet garsiai pareikš: — Na ir kas, pagaliau, būtų per kelionę be lietaus, — lygiai taip pat, kaip silkė be druskos._Pro baidarininkų akis vienas po kito slenka išlaisvinto Vilniaus krašto miškai, kaimai, gojeliai. Ir tai viskas taip miela, brangu, artima. Po truputį ir oras giedrėja, nors šiaip gana šalta. Vienur kitur sustojama, užkopiama ant aukštų kalnų, pasižvalgoma po gražesnes apylinkes, kiek laikas leidžia, užsukama ir pas ūkininkus, pasistiprinama, džiovinamasi.Išplaukiant iš sostinės, niekas nepagalvojo, kad Neris galėtų būti „užminuota“, tačiau, pasirodo, kad ir čia esama pavojų. Pirmame didesniame „minų“ lauke — rėvoje įvyksta pirmieji pasimaudymai, bai- darininkiškai tariant, kelionės krikštas. Laimei, visi Neries „minų“ laukai pasirodė baidarininkams ne taip jau pavojingi ir pirmosios dienos kelionė, kurios metu atlikta apie 60 klm, pasiekus Panerių nakvynės vietą, pasibaigė be didesnių pasikėsinimų brangioms baidarininkų gyvybėms.Poilsio naktis, po atliktos kelionės, pra

„Piratų desanto“ puota.
V. Žemaičio nuotr.

ėjo saldžiame miege, nepaisant to, kad vienas kitas dantimi kaleno. Mat visus supo — 3° „gaivinantis“ oras. Tačiau, laimei, antroji Sekminių diena, bent iki pietų, buvo puiki ir nakties metu prisisvoti- nęs šaltas oras kaip mat išgaravo. Jau ir taip puikią baidarininkų nuotaiką dar labiau pakėlė Čiobiškio sustojimo vietoje malonių seserų vienuolių paruošti skanūs pietūs. Bet, neilgai teko džiaugtis besišypsančia saulute. Vos spėjus pavalgyti ir vėl prapliupo, o kad kelionė būtų dar įdomesnė, prie viso kito prisidėjo ir priešingas vėjas. Ir nėra ko stebėtis, kad išlipus Santakuose visi atrodė šlapi kaip žiurkės. Kaip ten bebūtų, nei lietus, nei vėjas, nei pagaliau paslaptingos povandeninės „minos“ baidarininkų neišgąsdino. Tiesa, pasitaikė ir antrąją kelionės dieną keli krikštai, bet tai, anot pačių baidarininkų, kelionės druska.Paskutinioji kelionės diena buvo vėsoka ir vėjuota, tačiau tai baidarininkų tikslo, pasiekti Kauną 19 vai., nesutrukdė. Šiaip, kelionės metu laisvai plaukusios baidarės, išvydus Kauno mūrus, vėl išsirikiuoja eskadromis ir pro pilies griuvėsius praplaukia jau tvarkingoje rikiuotėje.Pagaliau — tikslas pasiektas, kelionė 

baigta. Gražiai išsirikiavusios ir su kelionės draugais — irklais apsiginklavusios baidarininkų gretos, karo invalidų orkestrui grojant lietuviškus maršus, žygiuoja į Karo Muziejų. Čia, Vytauto Didžiojo kapeloje, baidarininkai iškilmingai padeda iš Gedimino pilies atvežtą anų laikų akmeninį sviedinį ir kelionės vėliavėlę. Dar pasigirsta prof. Kolupailos trumpa, apžvalginė kelionės kalba, pulkininko Barausko ir A. J. S. S. atstovo padėka ir sveikinimai už atliktą žygį ir Karo Muziejaus patalpose nuaidi griausmingi „Lietuviais esame mes gimę“ giesmės aidai, kurie visų kelionės dalyvių mintis priverčia dar kartą pagalvoti ir ryžtis daug didesniems žygiams ir darbams išlaisvinto Vilniaus krašto ir visos tėvynės gerovei.Karo Muziejaus bokšte pasirodo tri- mičius ir — prasideda iškilmingos vėliavos nuleidimo apeigos, kurių metu baidarininkai ant Nežinomojo Kareivio kapo uždeda iš Vilniaus krašto atvežtas ir kelionės metu gautos gėles. Iš arti 200 jaunatviškų krūtinių išsiveržia himno ir maldos garsai, kurie oficialiai ir užbaigė pirmąją masinę baidarių kelionę iš amžinosios sostinės Vilniaus į Kauną. Baidarininkų pažadas „sekančiais metais kelionę pradėti iš laisvos sostinės“ įvykdytas. Šie „sekantieji“ metai yra 1940 m.Neįmanoma trumpai aprašyti visų kelionėje patirtų įspūdžių, tačiau viena galima pasakyti, kad vandens keliais baidarininkams iš Vilniaus į Kauną yra puikus. Neris ir vandeningas Vilniaus kraštas laukia dar daug šios kelionės pasekėjų. Ir tenka pripažinti, kad patirtieji įspūdžiai visuomet pateisins ir lietų ir vėją ir pagaliau visus paslaptingų „minų“ laukų pavojus. Baidarininkams tenka tik palinkėti — gero vėjo. Alvazas.

Dalyvaukime SKAUTŲ AIDO pa-
* Skelbtame keliavimo po Rytų * 

Lietuvą konkurse.

RENGIAMA 
SKAUTŲ VYČIŲ 
STOVYKLA

Kauno Tvirtovės tunto 1 skautų vyčių dr-vė š. m. nori suburti vienon bendron stovyklon visus Lietuvos skautus vyčius. Šią II-ją Lietuvos skautų vyčių stovyklą dr-vė rengia A. Panemunės pušyne birželio mėn. 20—35 d. (I vičių stovykla Paneriuose ši dr-vė buvo surengusi 1930 m.).Stovyklos tikslas suburti visus Lietuvos skautus vyčius nors trumpam laikui į grynai vyčių reikalams skirtą stovyklą, aptarti vyčių reikalus, nustatyti ateities veikimui planus, išdirbti bendras tradicijas ir pastovyklauti taip, kaip to reikalauja skautų vyčių amžius ir uždaviniai.Stovykloje vyčių reikalais numatoma įvairūs pranešimai pirmųjų Lietuvos skautų vyčių vienetų steigėjų, diskusijos įvairiais vyčių klausimais, vyčiams pritaikyti užsiėmimai, sportiniai šaudymai, jei laikas leis, ir ekskursija į Kauną ir apylinkes.Apie VI. 29. numatoma stovykloje pravesti vyčių įžodį su visomis tradicijomis.

Numatoma nurengti didesnius 4—5 laužus visuomenei ir vieną uždarą laužą tik stovyklautojams — skautams vyčiams.1 skautų vyčių dr-vė kviečia į šią stovyklą visos Lietuvos skautus vyčius ir vyčius kandidatus, turinčius I patyr. laipsnį, nes pastarieji stovykloje galės duoti skautų vyčių įžodį.Pageidaujama, kad šioje stovykloje dalyvautų nors po kelius ar bent po vieną atstovą iš kiekvieno vyčių vieneto. Jei kuriam vienetui dėl lėšų stokos susidarys sunkumų atsiųsti kelius vyčius, tokie vienetai bendrom jėgom (ar dr-vės lėšomis) gali atsiųsti nors po vieną atstovą, kad šie grįžę vieneto veikimą galėtų pakreipti pagal stovykloje nustatytas gaires.
Stovyklos mokestis:a) Kauno skautams, vyčiams ir vyčių kand. 20 Lt.b) Provincijos ,, „ „ 15 Lt.Vykstantieji į stovyklą turi atsivežti skautišką uniformą, antklodę, 2 paklodes, čiužinį, maudymosi kostiumą, valgymui ir prausimuisi reikmenis ir kt., o ypač armonikėles, gitaras ir kt. instr., apskritai, visa tai, kas tiktų pasirodymams prie laužų.Visus atvyksiančius į šią stovyklą dr-vė prašo pranešti ligi š. m. birželio mėn. 5 d. šiuo antrašu: vyr. skltn. J. Mažrimas, 

Kaunas — A. Panemunė, Vaidoto g. 93 a nr.Atvykstantieji turi susirinkti birželio mėn. 20 d. iš ryto prie A. Panemunės pušyno Vaidoto g-vės gale. Iš čia palydovai atvykusius nuves į stovyklą. Provincijos vyčiai turi atvykti birželio mėn. 20 d. rytiniais traukiniais ar autobusais. Stotyse pasitiks palydovai.Tat, iki pasimatymo II skautų vyčių stovykloje.
Kauno Tvirtovės tunto I sk. vyčių dr-vė.
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Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus.

... tokius ženklus 
gausiu.

K R EGŽDŽI U KAI
Mūsų daržinės pastogėje kiekviena va

sarą kregždės nusikrečia sau lizdus. Kol 
dar nesimokiau, dažnai eidavau i daržinę 
žiūrėti, kaip kregždės suka lizdus. Atsi
sėsdavau į ratus, užversdavau galvą aukš
tyn ir stebėdavau, kaip jos snapeliuose 
nešdavo drėgnos žemės grumstelius, ša
pus, plunksneles ir vis sukdamosis aplin
kui, viską lizdui pritaiko. Kai daržinės 
galus priveždavo šieno, tuomet dar pato
giau būdavo kregždės stebėti. Tuomet už
lipdavau ant šieno, atsiguldavau ant nu
gares ir žiūrėdavau. Būdamas daug ar
čiau kregždžių, dabar galėjau matyti jų 
plačias žiotis, baltus, lyg valgyklose pa
davėjų prijuostės, jų gūželius ir lelijų 
spalvos rausvas pakakles.

Bet ir atsargios kregždės! Įlėkusios į 
daržinę, ne tuoj skrenda prie lizdo, bet 
pirma paskraidė daržinėje ir tik Įsitiki
nusios, kad pavojaus nėra, nutupia į liz
delį. Čia attikusios darbą, skrenda Į kie
mą ir, atsitūpusios ant svirties galo, vis 
linksmutės, traukia savo čirškiančiu bal
su įprastą dainelę: „Virė boba kepaliuką, 
man galiuką čirrrrkšt! Virė boba kepaliu
ką, man galiuką čirrrrkšt!“

Kai išsirita kregždžiukai, tai per kiau
rą dieną, nuo pat ryto iki vakaro, skam
ba daržinėje jų cypsėjimas. Senės kregž
dės dabar neša jiems riebius vikšrus, o 
kregždžiukai tik ryja, tik ryja. Užtat kaip 
kukuliukai greitai auga.

Iš piemenų buvau girdėjęs, kad į 
paukščių lizdelį esą galima pažiūrėti, tik 

žiūrint reikia sulaikyti kvapas, tuomet 
paukšteliams nieko neatsitiksią. Patikė
jęs piemenų kalboms, kartą ėmiau sliuog
ti pastoge prie kregždžių lizdelio. Aš nie
ko blogo nenorėjau joms daryti. Norėjau 
tik mažyčius kregždžiukus pažiūrėti.

Jau buvau arti lizdelio prilipęs ir, su
laikę kvapą, tiesiau kaklą artyn prie liz
delio, net mačiau jų dideles žiotis, kurias 
pravėrę ir nejausdami ar nemokėdami pa
žinti pavojaus, o vien tik galvodami apie 
riebius vikšrus, rėkė, kai paslydo mano 
koja, ir aš kaip pelų maišas nukritau į 
šieną, negavęs gerai prisižiūrėti į kregž
džiukus. Pykau pats ant savęs, pykau ir 
ant kregždžių, kam jos taip aukštai liz

Paskutinį medelį sodinant.
P. Kvedaro nuotr.

dą nusikrėtė, tačiau kaltas buvau tik aš 
vienas.

Kregždėms kenkti niekuomet ir nepa
manydavau. Visus paukštelius mylėjau. 
Be to, mama sakydavo, kad kregždžių liz
dų negalima draskyti, nes to veidas, ku
ris sunaikinti! kregždės lizdelį, pasidarytų 
kregždėtas, margas. Kai pamatydavau 
kregždėtu veidu žmogų, manydavau, kad 
jis mažas būdamas, tur būt, nukriaudė 
kregždes. Taip galvojau, kol mokyklos 
nelankiau, o dabar pats juokiuosi iš to
kios savo vaikiškos galvosenos. Tačiau 
kai pamatau kregždes, visuomet prisime
na ir anas laimingas „šuolis“ nuo kregž
džių lizdo į šieną.

Vilkiukas.

* * *

AUŠRINĖ.

Juokiasi aušrinė, 
rytmečio rasa.
Šaukia: — Meilė gimė, 
silpnutė, basa!..
Jau jinai atskrido, 
ilgesio pilna.
Nebgirdėsi raudos, 
sielvartaut — gana!..

Vyr. sklt. J. Arbušauskas.

SKAUTUKAS SPRIKTUKAS RUOŠIASI KELIAUTI Jono Pociaus karikatūros ir žodžiai.

1. Šypsos alyvos 

Jau pražydėję, 

Ir mokslo metų 

Galas artėja. 
Šypsos Spriktukas 

Tarpe draugų, 

Tarias, kaip vasarą 

Būsią smagu.

2. Tarės, kalbėjo, 

Daug ką svajojo 

Ir pakeliauti 

Jie sugalvojo.

Ir prie žemėlapio 

Puolė tuojaus, — 

Kur jie šią vasarą, 
Kur nukeliaus?

3. Skelbia Spriktukas, 

Va, nutarimą: 

„Vyrai, keliausim 

Pievom, arimais, 

Kalnais, pakalnėm 

Žengsime mes 

Ir aplankysim 

Vilniaus žemes.

4. Kartu Spriktukas 

Greit susiprato, — 

Reikia kuprinės 

Ir stiprių batų. 

Jeigu kelionė 

Stovi prieš juos, 

Reikia iš anksto 

Jai pasiruošt.
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Žvirblaičiai mokslus eina
Pradžioje „naujokai“ ne kaip jautėsi, 

bet kai įsidrąsino, pradėjo kalbėtis su ki
tais žvirblaičiais kaimynais, visokių žais
mų prasimanyti. Augesni žvirblaičiai jau 
ir vieną kitą pasakėlę mokėjo pasekti. 
Tėvai ir čia dar nepalieka vienų vaikų. 
Jie neša vikšrus, kirmėlaites ir peni smė
lio išdykėlius.

Netoli augančiame medyje tupi vienas 
iš tėvų ir dairosi į visas puses — tai sar
gybinis. Dabar jis tepamato ir skaniau
sią kąsnelį — nepalies, kad neužsižiopso
tų, nepraleistų priešą nepastebėjęs. Su
riktų sargybinis, ar pasigirstų kregždės 
„vyt, vyt“, bežaidžią žvirblaičiai trimku- 
liais spruktų slėptis.

— Ar tu jau matei vanagą? — klausia 
atskridusį „naujoką“ trečią dieną skrai
dąs žvirblaitis.

— Matyti dar nemačiau, bet baimės 
jau turėjau.

— O katiną matei? — klausia kitas 
smalsuolis.

— Palauk, palauk... o kaip jis atrodo?
— Gi toks su keturiom kojom, be spar

nų, turi keistą uodegą...
— A-a! Atsimenu, atsimenu. Matėme 

jį, ką tik išskridę. Bet man jis atrodė 
nepavojingas.

— Nepavojingas?! Ką tu kalbi. Papui - 
tum į jo rankas, tai nė plunksnelių ne
liktų. O, jis gudrus. Kartą mano tėve
lio dėduko senelis su kitais žvirbliais kie
me rankiojo nukritusius grūdelius, — pa
sakoja „naujokui“. — Tik žiūri, patvory 
besivoliojąs girtas katinas. O čia, kaip 
tyčiomis, ties juo gražių grūdelių besą. 
Kiti žvirbliai bijojo prie tų grūdelių pri
eiti, tik senelis kaptelėjo vieną grūdelį, 
kitą. Girtuoklis katinas vis voliojasi. 
Paskui ir kiti kiek arčiau priėjo. Tik 
strikt, kad šoks tas katinas ir pagavo ma
no tėvelio dėduko senelį. Nusinešė ant 
skiedryno, apsilaižė ir norėjo jau pradėti 
pusryčiauti.

— Katinėli, gražveidėli! — sako jam 
senelis. — Niekas taip pusryčių nevalgo, 
kaip tų. Pirmiausia reikia burnelę nusi
prausti — tada ir skaniau ir sveikiau.

— Ką čia man dabar plepi niekus, — 
atsakė jam katinas.

— Ne niekai, ne. Pabandytum kartą, 
tai vis taip darytum, — vėl kalba pa
gautasis žvirblis. Katinas paklausė ir 
pradėjo praustis. Mano tėvelio dėduko 
senelis tik purpt ir nuskrido į medį. Nu
skridęs ir sako: — Ne girtas būdamas ne- 
sivoliok, pagavęs ėsk, o nesiterliok! — 
Nuo to laiko, sako, katinas prausias tik 
pavalgęs.

— To senelio gudresnio būta ir už ka
tiną, — stebisi „naujokas“.

— O-o, jeigu mes nebūtumėm gudres
ni, tai jie mus visus išmedžiotų...

— Ką čia tau pasakojo? — klausia 
Penktasis brolį.

— Pasakaitę pasekė...
— Visai ne pasakaitė, bet tikras atsi

tikimas, — perspėjo žvirblaitis, kurs pa
sakojo.^

— Žinote ką aš šiandieną girdėjau, — 
sako vienas iš viso būrio.

— Na, na? — teiraujasi kiti.
— Tik ša, nė žodžio tėvams. Jie ne-

• • • v • • •
Petras Svėgždinis.

(Iš spaudai parengtos knygelės 
„Žvirbli, žvirbli, ko-ko-ko“).

!<•? (Pradžia Sk. A. 9 nr.) ox

nori, kad mes tai žinotume. Man pasa
kojo draugas iš ano sodo ir prašė, kad 
niekam nesakyčiau.

— Ne, ne! Nesakysime.
— Bet kai tik atskris tėvas ar motina, 

tuojau žaiskite, kad nieko nesuprastų.
— Gerai, gerai! Tik greičiau pradėk.
— Jūs matėte, kad kiti paukščiai ne 

taip vaikšto, kaip mes. Jie ne šokte šoka, 
bet pirma kelia vieną koją, paskui kitą...

— Kitaip sakant, žingsniuoja, — įsi
maišo kitas žvirblaitis.

— Man nė galvon neatėjo, kodėl taip 
yra, — pridėjo trečias.

— Netrukdykit, tegu pasakoja, — per
spėjo Penktasis.

— Labai labai seniai, dar nė mūsų tė
velių, nė tėvelių tėvelių nebuvo. Pikti 
žmonės ant kryžiaus kalė patį Dievą.

— Aja-jai! — stebėjosi visi žvirblai
čiai, — patį Dievą prie kryžiaus kalė!

— Taigi, — tęsia toliau pasakotojas,
— kai kiti paukšteliai Dievo gailėjosi ir 
net verkė, žvirblis tik šokinėjo ir juokėsi 
tai matydamas.

— Už tai aš tave nubausiu,*— išgirdo 
žvirblis nuo kryžiaus balsą. — Tu, tavo 
vaikai ir vaikų vaikai negalės vaikščioti, 
kaip visi vaikščioja, bet šokinės, kaip kad 
dabar džiaugdamasis šokinėji.

— Ir nuo to laiko mes turime šokinėti, 
lyg supančioti. Už tat iš kito nelaimės, iš 
kito kančių niekad nereikia juoktis ar jo
mis džiaugtis, bet užjausti ir kuo galint 
padėti, — pabrėžė žvirblaitis, užbaigda
mas šią žvirblių giminėje uždraustą pa
saką.

Dangumi pradėjo ristis tamsūs debe
sys. Nubėgo kažkur šiltieji saulės spin
duliai. O be saulės žvirblaičiams smė
lyje nėra darbo. Susirinko tėvai ir vai
kus išsivedžiojo savais keliais.

Kur gi Beuodegis su savo šeima? Gi 
vėl jis sode medžioja ir šeria besočius 
vaikus, o šie tik prašo, tik duok jiems. 
Daugiausia gauna.tas Penktasis. Jis, kra
tydamas sparnelius, moka nuduoti alka- 
niausį.

Pradėjo kristi stambūs lietaus lašai. 
Beuodegis su vaikais purptelėjo pastogėn. 
Sienotarpyje sučirškėjo pažįstami balsai.

— O, čia ir daugiau yra pasislėpusių,
— kalba vienas žvirblaitis.

— Kad aš nematau, tik girdžiu.
— Tai dar maži, busimieji jūsų drau

gai, — aiškina tėvas. Jie auga tokiame 
plyšelyje susuktame lizdelyje.

— Kodėl ne namelyje, kaip kad mes?
— Tik retam mūsų tenka augti tokia

me namelyje. Daugiausia tai kur pasto
gėje, užgegnyje ar tarpsienyje. Vaikai na
melius ne dėl mūsų kelia, bet dėl varnė
nų. Mes galime tik apsigyventi atlieka
muose nameliuose. Varnėnus vaikai la
biau myli...

— Ai, ai! Slėpkimės, pramuštgalvis 
eina! — suriko vienas žvirblaitis.

— Nebijokite, tai Vytukas! — ramina 
motina. — Jis geras, gyvena va čia, tame 
name.

— O aš maniau, kad pramuštgalvis.
— Kaip reikia atskirti pramuštgalvį 

nuo gero vaiko? — klausia Penktasis.
— Pagyvensite ir patys išmoksite at

skirti, — sako žvirblienė.
— Geras vaikas visada tvarkingai ap

sirengęs, veidas malonesnis, akys gražes
nės, — dar pridėjo tėvas.

— Žiūrėkit, žiūrėkit, koks juodas 
paukštis atsitūpė ant šakos!

— Ai, ai! Vanagas, vanagas!
— Nebijokit, tai varnėnas! — ramino 

tėvas išsigandusį žvirblaitį.
— Ar tasai, kurį vaikai labiau myli? 

— teiraujasi žvirblaičiai.
— Taip, taip... čia varnėnas.
— Fui, koks negražus, juodas...
— O kodėl juos vaikai labiau myli, 

negu mus? Juk sakei, kad mes sodus, 
daržus nuo kenkėjų apsaugojame, — vėl 
klausia tėvų.

— Varnėnai irgi sudoroja daug ken
kėjų. Be to, jie yra lyg svečiai. Varnė
nai čia tik vaikus augina. Pabuvoję pus
metį vėl išskrenda, — aiškina vaikams 
Beuodegis.

— Kur jie išskrenda?
— O, labai toli.
— Kodėl?
— Čia jie rudenį neberanda maisto, 

skrenda kur šilčiau.
— Kada mes skrisime?
— Mes niekad iš čia neskrisime. Čia 

gimėme, čia augome, čia ir mirštame.
— Iš kur mes gausime tada lesti?
— Randame kur grūdelių pabirusių, 

kokį trupinėlį nukritusį, — pasakoja Be
uodegis, prisiminęs, taip nemalonų laiką, 
žiemą.

— Aš dar neragavau nei grūdelio, nei 
trupinėlio...

— Ryt, po ryt galėsite paragauti. Bet 
iki rudens jie mums nelabai reikalingi. 
Turime ką skanesnio.

— Ale, kad taip pakeliauti toli, toli, 
kaip tie varnėnai, gal ir įdomu būtų, — 
čirška Penktasis.

— Nepavydėtina tokia kelionė. Mes 
čia pasilikę laimingesni. Oi daug daug jų 
ten žūva. Pikti žmonės juos tinklais gau
do, o paskui kepa ir valgo. Skrisdami per 
jūrą, silpnesni taip pavargsta, kad krenta 
į vandenį ir ten prigeria.

— Iš kur tėvelis žinai? Juk kartu su 
varnėnais neskridai?

— Teks ir jums su varnėniukais su
sitikti, pasikalbėti. Tėvai varnėnai su 
savo vaikais "kur pievaitėje dažnai greti
nasi prie mūsų, kad galėtų geriau apsi
saugoti nuo priešų. Tada visko galima 
išgirsti apie jų kelionę.

Buvo jau geras popietis. Krito pa
skutinieji lietaus lašai. Saulutė vėl pra
dėjo šypsotis. Žvirblių šeimos, vienos so
de, kitos darže vėl įnyko darbuotis, pra
dėjo rinkti nenaudėlius.

Vakarop Beuodegis savo šeimą nuvedė 
nakvynėn.

Sekančią dieną nuo ankstybo ryto vėl 
žvirblių šeimų šeimos straksėjo po me
džius, po sodą, darže. Vėl sunaikino 
tūkstančius kenkėjų, tūkstančius nenau
dėlių...
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SUK GALVĄ

Skyrių veda psktn. Vasiliauskas.
UŽ UŽDAVINIŲ 18, 19, 20, 21, 22, 23 
NR. NR SPRENDIMUS GAVO TAŠKŲ:

10 taškų: Tox-Šitox, A. Grigutis, St. 
Kardys, A. Kėnikis, L. Končius, Mindau- 
gaitis, V. Paliušis, V. Sutkus, Sakalas, 
Vairutis, V. Kučiauskaitė.

8 taškus: G Suodaitis, A. Šaulys, 
Tas - Pats

7 taškus: A. Bieliauskas, E. Rama
nauskas, I. Daugėlaitė, S. Sakalaitis, K. 
Valantavičius, B. Balandis, V. Ričkauskas, 
E. Tamoševičius, B. Eskytė.

5 taškus: V. Abramavičius, V. Berno
tas, J. Gustaitytė, R. Siparis, E. Volko- 
vickas, A. Saulynas, Zoro, St. Grakaus- 
kaitė.

4 taškus: R. Kazlauskas, V. Petravičius, 
A. Savickas, J. Andrijauskas, A. Glivic- 
kas, G. Vitkauskaitė.

3 taškus: T. Lazersonaitė, Bebras.
2 taškus: Užpoliavičiūtė, A. Kuzmickas.

SK. AIDO 8 NR. UŽDAVINIŲ' 
SPRENDIMAS.

UŽDAVINYS NR. 18.
Gulsčiai: 1) K. A. M. 3) Aa, 4) os, 5) 

oras, 6) sula, 8) Irka, 10) Zuzi, 12) ni, 
13) yla, 14) Amok, 16) Java, 18) oras, 19) 
aako, 20) sa, 21) su, 22) ufa.

Stačiai: 1) kas, 2) mos, 3) aaa, 4) os, 
5) arimo, 7) Azovo, 8) Ina, 9) Ali, 11) yla, 
15) kas, 16) jau, 18) sau, 19) ąsa.

UŽDAVINYS NR. 19.
Kas tėvo, motinos neklauso — valgo 

duoną sausą.
UŽDAVINYS NR. 20.

Pulkas, paltas, kultas, kulnas, kalnas, 
Kainas, Kairas, vairas.

UŽDAVINYS NR. 21.
Šamas — namas.

UŽDAVINYS NR. 22.
Darbininkas.

UŽDAVINYS NR. 23.
Šarmas, šalmas, šamas, namas.
Mielos Sesės ir Broliai, uždavinių 

sprendimo konkursas baigtas, nes ateina 
vasaros atostogos, kurių metu reikia vi
siems gerai pailsėti. Per atostogas Jūsų 
galvų žadu „nebesukti“. Kitame Sk. Ai
do numeryje paskelbsiu galutinus rezulta
tus, konkurso laimėtojus ir dovanas.

Dėkoju visiems sprendėjams ir*siun- 
tusiems uždavinių, kurių buvo apie 100. 
Ypač malonu pastebėti, kad šį kartą už
davinių sprendime aktyviai dalyvavo ir 
sesės.

Jei iš viso „Suk galvą“ skyrius yra ne
nuobodus, tad rudenį gal ir vėl pasimaty
sim.

O dabar sutvarkykim uždavinius, pri- 
siųskim juos ir — linksmos vasaros!

„Suk. galvą“
Skyriaus Vedėjas.

KHYGU
LENTYNĖLĖ*

NAUJOS KNYGOS
MARIJONŲ NAUJAUSI LEIDINIAI
PIJUS XII. Parašė Pranas Brazys MIC. 

Veikalas apie Didįjį Taikos Popiežių Pijų 
XII, kurio gyvenimą šiandien turi pažinti 
kiekvienas žmogus, o ypač katalikas. Vei
kalas išsamiai parašytas, su dailiomis ilius
tracijomis ir Dail. Kulakausko viršeliu. 
L* 3,50.

IŠPAŽINTIS. Kun. Jonas Aleksa MIC. 
Čia supažindinama bendrai su išganinga 
tikinčiojo praktika ir svarbiausia, kad čia 
kiekvienas ras,x kaip gerai atlikti išpažinti 
su nauda sielai. 120 psl. Lt 2,—.

DEŠIMT DIEVO ĮSAKYMŲ. II d. Tiha- 
mer Totho. 280 psl. Lt 4,50.

DVI VELYKŲ PASAKĖLĖS (vaikų 
teatrui). P. Kondratas. Kaina 80 et.

GIEDOKIME VIEŠPAČIUI. Giesmy- 
nėlis. Formatas labai mažas ir patogus 
nešiotis kišeniuje ar rankinuke. 384 psl. 
Kaina 80 et, aptaisytas Lt 1,20.

kodėl aš išstojau iš komunis
tų PARTIJOS? V. Gervinis. Šioje knyge- 
matysime Lietuvos komunistų partijos vei- 
lėje buvusio uolaus komunisto lūpomis pa- 
kimą ir siekimus. 32 psl. Lt 0,15.

PAUKŠČIUOSE. Matas Grigonis. 2 v. 
scenos vaizdelis vaikams. Vaidinimas pa
vasariui. Dainelės su gaidomis. 31 psl. 
Lt 0,80.

NOVENA Į ŠV. KRYŽIŲ IR V. JĖ
ZAUS ŽAIZDŲ ROŽANTELIS. 16 psl.
Lt 0,15.

PAŠAUKIMŲ UGDYMAS. Kun. V. 
Šauklys MIC. Pašaukimų į dvasinį luomą 
mažėjimo priežastys, kaip jas pašalinti, 
kad tie darbai, kuriuos galėtų nuveikti 

pašauktieji, nebūtų atidedami vien dėl lai
kų suglebimo.

PO KRYŽIAUS ŽENKLU. Kun. J. Gy
lys MIC. Kryžiaus ženkle — žmogaus gy
venimo drama.

PER KRYŽIŲ Į ŠVIESĄ. Kun. J. Gy
lys MIC. Kentėjimai ne vien tik blogybė 
— jie taurina žmoniją.

KRYŽIUS VEDA Į LAIMĘ. Kun. J. 
Gylys MIC. Žmogus, klajodamas netikruo
se gyvenimo keliuose, laimę suras tik 
kryžiuje.

TAUTŲ TAIKINTOJAS. P. Brazys MIC. 
Pijaus XII kelios reikšmingesnės kalbos ir 
padaryti metmenys už pasaulio taiką.

PIJUS XII IR LIETUVA. Pr. Brazys 
MIC. Popiežius pažįsta Lietuvą ir seka 
jos gyvenimą.

MOTINA IR VAIKAI. J. Liutkevičius 
Motinos dienai ir gegužės mėnesiui.

RŪPINKIMĖS SERGANČIAIS. Kun. P. 
Kuzmickas. Šią brošiūrėlę turėtų įsigyti 
visos šeimos, nes tai čia kalbama: Ligonių 
priežiūra. Testamento sudarymas. Kuni
gas ir pask. patepimas. Maldos prie mi
rusio ir laidojimas.

Brošiūrėlės turi po 16 psl. ir, imant 
šimtais, kainoja 3 Lt už šimtą be per
siuntimo. Atskiras egz. 10 et.

ANTIKRISTAS. Prof. Fr. Spirago. Čia 
papasakota įdomių ir šiurpių dalykų. Šiuo 
metu, kai pasaulis pergyvena tokius dide
lius sukrėtimus, ši knyga ypač aktuali ir 
skaitytina Autorius, pasiremdamas Šv. 
Raštu, sen. Bažnyčios tėvų raštais ir pra
našystėmis, nustatinėja pasaulio pabaigą. 
Išleido Matas Matukas. 100 psl. Lt 2,—.

BROLIAI SKAUTAI VYČIAI!
Mes, Šiaūlių skautai vyčiai, norėdami 

turėti artimesnių santykių su kitų tuntų 
vyčiais, norėtume sužaisti rungtynes: 
šachmatų, šaškių, krepšinio. Žinoma, mes 
ne tiek norime pažaisti, kiek susipažinti 
su skautais vyčiais ir įgyti daugiau paty
rimo apie veikimą ir kt.

Jeigu kas sutiktumėte, tai prašau para
šyti šiuo adresu: vyr. sklt. P. Račkauskas. 
Šiauliai, Dvaro 132, arba Prekybos Insti
tutas.

* *
*

Siame madniame ii 
technikos stebuklų 
pilname gyvenime 
pasitaiko ir tokių 
išradėjų. Pavėla- • 
vaisiems laiku įsi
gyti ir susitvarkyti 
palapines, pataria
me šiuo „patentuo
tu“ išradimu pasi

naudoti.
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