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L. S.S. TARYBOS PIRMININKO ĮSAKYMAI
■ 1940.IV.23. Nr. 9. — § 1: Alytaus rajono vadu paskirtas pulk. 

Bronius BASIULIS.
§ 2: Laikinai ėjęs Vilkaviškio rajono vado pareigas, gim

nazijos direktorius sktn. Stasys PALIULIS iš eitųjų pareigų at
leistas ir už eitas pareigas pareikšta padėka.

§ 3: Vilkaviškio rajono vadu paskirtas pulk. Itn. Antanas 
POSIŪNAŠ.

■ 1940.IV.28. Nr. 10. — § 1: Tarybos Pirmijai nutarus, įsteigta 
Vilkaviškio skaučių tunto Kybartų skaučių vietininkija.

§ 2: Kybartų skaučių vietininkijos vietininke patvirtinta 
pasktn. Elena KVEDARAITĖ.

§ 3: Radviliškio skaučių vietininkijos vietininkė psktn. Ste
fanija ŠARAUSKIENE, jai pačiai prašant, iš tų pareigų atleista. 
Už eitas pareigas pareikšta padėka.

§ 4: Radviliškio skaučių vietininkijos vietininke patvirtinta 
psktn. Aldona KONTRAMAVlClENĖ.

■ 1940.V.5. Nr. 11. — § 1: Tarybai nutarus, Vyriausios Brolijos 
Vadijos sudėtis papildoma ORO skautų ir TĖVYNĖS TARNY
BOS skyrių vedėjais.

§ 2: Tėvynės Tarnybos skyriaus vedėju patvirtintas sktn. 
Itn. Aleksas MATONIS.

§ 3: Tarybai nutarus, Vyriausios Seserijos Vadijos sudėtis 
papildoma TĖVYNES TARNYBOS skyriaus vedėja.

§ 4: 1939.IX.13 d. Tarybos Pirmininko įsakymu Nr. 18 įsteig
tas atskiras prie Vyriausios Brolijos Vadijos Tėvynės Tarnybos 
skyrius, dabar papildžius Vyriausios Brolijos Vadijos sudėtį Tė
vynės Tarnybos skyriaus vedėju, nustoja veikęs.

■ 1940.V.20. Nr. 12. — § 1: TRAKŲ skautų tunto tuntininkas 
Dominikas KALVELIS, jam pačiam prašant, atleistas iš eina
mųjų pareigų nuo š. m. V.18. Už eitas pareigas pareikšta padėka.

■ 1940.VI.4. Nr. 13. — § 1: Rokiškio skaučių tunto tuntininkė 
psktn. Emilija LIUTVINAITĖ, išsikėlusi į Vilnių, iš einamųjų 
pareigų atleista. Už eitas pareigas pareikšta padėka.

§ 2: Rokiškio skaučių tunto tuntininkė patvirtinta psktn. 
Anelė KRASNICKAITĖ.

§ 3: Seserijos Vyr. Vadijos jaunesniųjų skaučių skyriaus ve
dėja psktn. Emilija BAGDONIENĖ, išsikėlusi gyventi į Vilnių, iš 
einamųjų pareigų atleista. Už eitas pareigas pareikšta padėka.

SKAUTŲ BROLIJOS VADO ĮSAKYMAI

■ 1940.IV.26. Nr. 15. — § 1: Kauno Pilies skautų tunto tunti- 
ninko pareigas laikinai ėjęs vyr. sktn. Antanas SAULAITIS, jam 
prašant, iš eitų pareigų atleistas ir už eitas pareigas pareikšta 
skautiška padėka.

§ 2: Kauno Pilies skautų tunto tuntininko pirmasis padėjėjas 
mokyt. Vytautas BIČIŪNAS iš tų pareigų atleistas ir paskirtas 
Kauno Pilies skautų tunto tuntininku.

§ 3: Raseinių skautų tunto tuntininko padėjėju patvirtintas 
mokytojas Stasys TARVYDAS.

■ 1940.IV.27. Nr. 16. — Šautų Brolijos Vyriausios Vadijos jūrų 
skautų skyriaus vedėjo padėjėju patvirtintas prokuroras Vytau- 
tas BULOTA.

■ 1940.V.20. Nr. 21. — Skautų Brolijos Vyriausios Vadijos jū
rų skautų skyriaus vietininku Šventosios uoste paskirtas Šven
tosios uosto viršininkas inžinierius Juozas LOSINSKAS.

§ 2: Šventosios uosto jūrų skautų uostavietės komendantu 
paskirtas psktn. Leonas KNOPFMILERIS.

metalo laužo rinkimo reikalu)
Lietuvai trūksta svarbaus žemės turto — metalo. Už jį kas

met turime mokėti užsieniams 20—25 milijonus litų. Tuo tarpu 
tą brangų turtą permažai taupome ir nepilnai išnaudojame. Mi
lijonai kilogramų įvairių metalų laužo žūva šiukšlynuose, o iš 
jų galima būtų pagaminti vėl gamybai tinkančio metalo žaliavos. 
Pasunkėjusios karo meto ekonominės sąlygos privertė visus 
kraštus ypatingai taupyti sunkiai gaunamas žaliavas, taigi ir 
Lietuvai tenka tuo susirūpinti.

Sąjunga Ginkluotosioms Krašto Pajėgoms Remti, Ginklavi
mo Valdybai pritarus, skelbia šiais metais metalo laužui rinkti 
talką. Surinktasis metalas aukojamas Ginklų Fondui, mūsų ka
riuomenei ginklams ir šaudmenims apagaminti. Į talką kviečia
mos visos organizacijos ir plačioji visuomenė.

Lietuvos Skautų S-gai metalo rinkimo talka yra nebenaujie- 
na: praėjusiais metais Brolijos Skautų Skyrius skelbė Geležinį 
Vajų, į kurį atsiliepė 10 draugovių surinkusios per 5000 kg me
talo laužo. Vienai draugovei tenka vidutiniškai apie 400 kg. Kė
dainių tunto d-vės surinko per 2000 kg. Kun. Strazdelio d-vė 
(Kaunos Pilies tunto) pati viena surinko 851 kg. Skautai jau 
įrodė, kad galima surinkti daug metalo, tik reikia, kad visi rink
tų. Neabejojame, kad Geležiniame Vajuje dalyvavo ir daugiau 
skautų-čių vienetų, tik dėl pasunkėjusių transporto sąlygų ir 
kitų priežasčių surinktasis metalas liko nesugabentas į vieną vie
tą. Šiais metais tie kiekiai, dar papildyti, galės žymiai prisidėti 
prie visos Lietuvos Metalo Talkos.

Metalo talkai pravesti imasi iniciatyvos S-gos G. Kr. P. sky
riai, kviesdami savo sudėtin visų vietinių organizacijų atstovus. 
Kur tų skyrių nėra, sudaromi iš vietinių organizacijų Metalo 
Talkos komitetai. Visam darbui vadovauja S-gos G. K. P. R. 
Centro V-ba Kaune, kuri sudarė metalo laužui rinkti sekciją, 
pasikvietusi ir organizacijų atstovus. Toje sekcijoje Lietuvos 
Skautų S-gą atstovauja Brolijos Vadijos bendradarbis psktn 
Jurgis Gimbutas.

Šioje tėvynei naudingoje Metalo Talkoje raginame aktyviai 
dalyvauti visus seses ir brolius. Atskirų vienetų skautų-čių va
dovybės turi paskirti savo atstovus į tų vietovių Metalo Talkos 
Komitetus.

Tegu tuojau pat kiekviena skautė ir kiekvienas skautas pra
deda rinkti atliekamus metalinius daiktus ir jau nykstantį me
talo laužą namie, kieme, sandėliuose, užmiesčių laukuose, slė
niuose, šiukšlynuose, kaimuose ir visur, kur skautiškas suma
numas jų atras. Metalo Talkos Komitetai, visų organizacijų pa
dedami, sugabens surinktąjį metalą į stambesniuosius centrus, o 
iš ten Ginklavimo Valdyba pasiims į savo dirbtuves.

Sekime instrukcijas spaudoje ir per radiją.
Visi tuojau į talką! Budėkite!

Sktn. Fr. Grigaliūnienė,
Už Skaučių Seserijos Vadę

V. sktn. pik. J. Sarauskas, 
Skautų Brolijos Vadas 
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Visi Skautų Aido prenumeratoriai su šiuo Nr. gauna nemo
kamą priedą — RYTŲ LIETUVOS EŽERŲ LABIRINTO ŽEMĖ
LAPĮ.
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ANTANAS SMETONA 
Respublikos Prezidentas 

Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas

Pro skaučių eiles.

TU 
PATS

Tavo draugų būryje yra vienas, 
kuris tave visur seka. Jis žino 
viską apie tave — net ir tai, ko 
nenorėtumei, kad kiti žinotų. Jis 
ne kartą vengia savo pareigų ir 
ne .tiek susirūpinęs sveikais pa
pročiais, kaip reikėtų; jis dažnai 
nepakankamai paslaugus ir tau
pus. Tas žmogus esi tu.

Tu renkiesi draugus, kurie tau 
patinka ir kuriuos gerbi. Dėk vi
sas pastangas, kad žmogus, su ku
riuo turi visuomet gyventi, būtų 
garbingas ir malonus. Padaryk jį 
gerbtinu žmogumi. Rūpinkis, kad 
jo sveikata būtų geriausia ir pa
pročiai gražūs. Gal būt, tas žmo
gus nebus pirmasis klasėje — ne 
visi esame vienodai gabūs, — bet 
jis neatsiliks nuo kitų ir nuošir
džiai stengsis atlikti savo darbą. 
Jis gyvens pagal kilnius Įstaty
mus, kaip, pvz., skautų-čių įstaty
mai, ir ypatingai vykdys tą, kuris 
jam liepia tarnauti artimui. Tai 
bus ne sunkus, bet smagus dar
bas.

Kad lengviau atsiektume! savo 
tikslą, patariu tau elgtis kaip žmo
gus, kurį labiausiai gerbi. Ar 
nesi užtikęs tokį žmogų knygose, 
istorijoje, visuomenės gyvenime 
arba savo šeimos ratelyje? Išna
grinėk jo būdą ir pasiryžk įsigyti 
tokias pat ypatybes. Paklausk 
savęs, ką jis vienu ar kitu atveju 
darytų — ar jis pasiliktų namie, 
kad padėtų tėvams, ar eitų į krep
šinio rungtynes, ar jis elgtųsį 
egoistiškai, neteisingai — ir va- 
dovaukis padaryta išvada. Abe
jodamas, ką daryti, elkis, kaip jis 
kad elgtųsi.

Nevisuomet lengva padaryti sa
ve žmogumi, kokį norėtumei turė
ti draugu. Bet kiekviena nuošir
di kova su savimi, kiekvienas pa
sisekimas priartins tave prie tiks
lo. Siems, 1940, metams pasibai
gus pajusi, kad nestovėjai vieto
je, bet esi žymiai pažengęs gyve
nimo mokykloje.

Linkėčiau, kad kiekvienas-a iš 
mūsų tada galėtų nuimti kepurę 
prieš save, sakydamas: „ŠIE ME
TAI BUVO GERESNI UŽ PEREI
TUS, BET NAUJIEJI BUS DAR 
GERESNI UŽ ŠIUOS".

R.
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ATOSTOGAS PRADEDANT
: ■' r

Ant vietos ir kelmas apsamanoja.

Skautai, skautės! Atostogos jau čia 
pat. Su jomis ir trumposios stovyklų 
dienos. Pasiruošimą rūpestingai pa
tikrinkime.

1. Ypač daug dėmesio kreipkime į 
maitinimo organizavimą. Maistas — 
stovyklos nuotaika. Juk labai svarbu, 
kad mūsų populiarusis „ūkio ministe- 
ris“ būtų taupus, darbštus, švarus ir 
tvarkingas. Nepakanka išvirti vieną 
kitą valgį, reikia mokėti švariai, tvar
kingai, punktualiai, sočiai maitinti sto
vyklą. Maistas pas mus nėra brangus, 
tik mes nemokame jo tinkamai paga
minti. Negi galime ištisas dienas mai
tintis kruopų koše, žirnių sriuba ir ta 
pačia mėsa. Gerai derančios daržovės, 
vaisiai labai pagerina ir paįvairina 
maistą.

Nevartokime geležinių puodų, nes 
sunku švara _ palaikyti ir verdamas 
maistas, jungdamasis su geležimi, duo
da. kenksmingų cheminių junginių. 
Keiskime juos emaliuotais ar aliumi
niniais. Visą laiką indai turi būti san
dariai uždengiami.

2. Stovyklose su dviguba energija, 
su didžiu pasišventimu, paskutinėmis 
jėgomis ir susikaupimu pasiruoškime 
tiems darbams, kuriuos turėsime sun
kiomis kraštui valandomis dirbti:

a) draugovėse, skiltyse ruoškime 
pirmosios pagalbos kursus. Programą 
atlikime praktiškai;

b) organizuokime ugniagesybą ir 
sanitarų skiltis;

c) gerai išmokime skaityti karinius 
žemėlapius ir gerai pažinkime savo 
apylinkes;

d) paskelbkime konkursus pasako
jimų ii’ rašinių: „kuo aš būsiu naudin
gas tėvynei karo metu“;

e) o norėdami patikrinti skautų su
gebėjimą atstumų sprendime iš akies, 
surenkime rungtynes, kurių sąlygos 
galėtų būti, pav., ir tokios: spręsti dvi 
serijas po 10 atstumų tarp 400 — 1000 
metrų. Jų tarpe keli atstumai ir per 
1000 m. Pirmąsias vietas laimi tie, ku
rių vidutinė klaida ne didesnė kaip 
5%. Šiaip, padarę bendrą klaidą iki 
10% turėtų būti laikomi sugebą spręsti 
atstumus iš akies.

3. Didžiausi skautų norai šią va
sarą tegu būna panardyti baidares ir 
laivelių irklus mėlynuose Rytų Lietu
vos ežeruose, vingiuotose upėse, iš
vaikščioti smėlėtus takus ir šunkelius, 

eiti žalių pievų šilku. Gęstančios sau
lės spinduliuose tegu mūsų kuprinės 
auksu žvilga, o basų kojų prakaito la
šai tenaikina atėjūnų verguvės pėdsa
kus. Prisiminkime seną keliauninkų 
priežodį: „keliauti būtina, gyventi — 
ne“. Juk mes negalime nurimti žiūrė
dami į verkiančius beržus, į žalmarški- 
nes gale klėties stovinčias liepas; kaip 
laukinės žąsys, kirai, tulikai, ūsuoto
sios zylės, griciukai, laukiai suka sa
vo lizdus, nardo vandens paviršiuje. 
O, daug mūsų krašte yra vietų, kur 
svečias laikomas -Dievo pasiuntiniu. 
Žinokime, kad jauni tvoras verčia, 
ežias lygina, raistus išbraido, kalnus iš- 
laipo.

4. Jaunas žmogus siekia, veržiasi, 
iriasi, blaškosi, nerimsta, kol pasiilgsta 
ramybės simbolio gamtos reiškiniuose, 
tikybinių ar pasaulinių organizacijų 
sukurtame gerovės kelyje. Kaip seno
vės romėnai nenugalimos saulės dieną 
(dies solis invicti) laikė didžiausia 
žmogaus sielos ramybės, džiaugsmo, 
laimės diena, taip šių dienų skautiška
sis jaunimas stovyklos dienas laiko gy
venime didžiausiomis, rimčiausiomis 
dienomis. Nujausdami tų dienų didybę 
ir ramybę, draugovių skautai nors po 
kelių ar keliolikos metų stengiasi su
sirinkti stovyklavietėse; ten susirinkę 
pasidalina gražiausiais savo širdies

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA?

l)h.a.u(į.uosQ.
Žvalus jis aštuntokas, 
Kaip rytmečio dangus. 
Smagaus jo šypsnio saulė 
Pavergia sau draugus.

Kai džiaugsmą sau jis audžia, 
Kai džiūgauja kiti, _ 
Baisi, žiauri atbarška 
Nelaukiama mirtis.

Kur jis? — draugai paklausia 
Žolyną jo suole.
Čia kaspinas juodasis 
Pagailina gėles.

M. Grigonį s.

YWWWV¥¥WWWWY>

SKAUTE, . ...
RUOŠKIS . . ...... '

TĖVYNĖS TARNYBAI 

jausmais. Ir tie jausmai įvairiausių 
užsiėmimų ir amžiaus skautus riša į 
vieną didelę glūdumą. Šią vasarą or
ganizuotai aplankykime tas vietas, kur 
prieš keletą ar kelioliką metų sto
vyklavome.

Mes turime į organizaciją įdėti to
kias darbo aukas, kurios negalėtų būti 
prilyginamos elgetoms duodamoms iš
maldoms, bet-sumoms, atitinkančioms 
kiekvieno gabumus, išsilavinimą, iš
gales. Mes neturime sirgti neveiklumo 
ir darbo našumo stokos liga.

5. Viso mūsų darbo ir veikimo 
priešakyje turi būti — tėvynės meilė. 
O, labai.gražių tėvynės meilės pavyz
džių mums duoda istorija. Ji mūsų 
gyvenimo mokytoja, nuo praeityje pa
darytų klaidų sergėtoji. Cekoslovakai 
niekuomet tiek daug istorijos knygų ir 
vadovėlių neišspausdino ir neišpirko, 
kiek 1939 m., o mūsų tautai vergijos 
laikais istorijos knygelės pas kiekvie
ną lietuvį buvo laikomos didžiausioj 
pagarboj, šalia maldaknygės, šalia Šv. 
Rašto.

Ir kaip gali likti lietuvis abejingas 
savo tautos likimu, istorijos lapuose 
skaitydamas apie Živilės meilę tė
vynei. * ■ .'.. t S

„Kunigaikštis Rimgaudas nustebo 
sužinojęs dukters Živilės troškimą. Jo 
duktė negali ištekėti už paprasto lietu
vių karvedžio Liubarto. Už tokią meilę 
Rimgaudas įsakė Živilę įmesti į rūsį. 
Jo meilė buvo didelė. Dėl jos jis ryžosi 
paaukoti tėvynę ir savo gerą vardą. 
Slapta nuvyko pas anksčiau sumuštus 
gudus ir paprašė pagalbos. Už tai pri
žadėjo viską, o sau tik Živilę. Jie su
tiko. Živilę išleido iš rūsio. Ji pasakė:
— Kas juos čia suleido? Ko jų ne
vejat lauk?

Liubartas džiaugdamasis pranešė:
— Jie man padėjo tave išgelbėti. Ži
vilė tai išgirdusi ištraukė Liubarto 
kardą ir suvarė jį į jo krūtinę. Pasa
kė: ..tik vieną atlyginimą žinau išda
vikams“ ii* šoko į kovą su gudais. Lie
tuvių padedama išvijo iš miesto gudus. 
Nuėjo pas tėvą ir suklupo po jo kojų. 
Iš skausmo sprogo jos širdis“.

O tokių pavyzdžių pilni mūsų isto
rijos lapai. Atostogaudami skaitykime 
juos ir kitiems pasakokime. Tada mes 
ir jauni būdami, būsime dideliais lie
tuviais ir lietuvėmis. ' 1

Į gamtą ir darbą su -šūkiu budėkim!
Vyr. sklt. Ant. Umbrasas.
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SVEIKATOS
PATARIMAI 

KELIAUJANTIEMS
Rašo gyd. K. Šimkus

Keliavimas vandeniu visokeriopai 
naudingas. Ypač vertinga, kad kelia
vimo metu žmogus patiria nuolatinį 
kontaktą su grūdinančiais gamtos 
veiksniais: oru, vandeniu, saule. Nuo
lat besikeičią gamtos vaizdai ir kelio
nės įspūdžiai nepaprastai gaivinančiai 
veikia nervų sistemą. Todėl keliavi
mas vandeniu patariamas ypač proti
nio darbo išvargintiems žmonėms. Ta
čiau, atsitinka, kad nerūpestingas elge
sys kelionėj ir higienos žinių nepaisy
mas sugadina ne tik kelionės malonu
mą, bet ir pakenkia sveikatai, ypač 
širdžiai.

Todėl kelionė reikalauja, be kito 
pasiruošimo, tam tikrų praktiškų žinių 
iš higienos srities, ypač jeigu keliau
tojas silpnas fiziškai.

Leistis į ilgesnę kelionę patariama 
ne jaunesniems, kaip 14 metų amžiaus, 
mokantiems plaukti ir irkluoti, fiziškai 
sveikiems žmonėms. Kelionei kiekvie
nas turi iš anksto pasiruošti: susipa
žinti su maršrutu ir jo sunkumais, pa
sirūpinti dėl reikmenų, o, kas sveika
tos atžvilgiu svarbiausia, priprasti prie 
kelionės, bent 1 mėn. pasilavinti (pa
sitreniruoti), atliekant didesnes ar ma
žesnes iškylas į netolimas apylinkes. 
Geriausia priemonė vandens keliavi
mui — baidarė. Keliauti geriausia 
grupėmis po 3—4 žmones. Grupės da
lyviai turi būti vienodo fizinio pajė
gumo. Svarbu, kad bent vienas grupės 
dalyvių turėtų prityrimo tokiai kelio
nei ir gerai žinotų maršrutą,

Jei keliavimas yra masinis, svarbu 
gera tvarka kelyje ir geras pasiruoši
mas. Ilgos kelionės dalyviai turi pa
tikrinti sveikatą ir iš anksto turi gauti 
visas informacijas.

Į ilgesnę kelionę reikia paimti ma
žą palapinę su dugnu, virtuvės reik
menis (keptuvą, katiliukus, plėčką 
(„baklagę“), vaistinėlę, kelionės mai
šą, eilutę (labai tinka skautų arba 
moksleivių vasarinė uniforma), megz
tinį, impregnuotą apsiaustą (gali būti 
apsiaustas palapinės pavidalo), miega
mąjį maišą, guminį pripučiamą pagal
vį, 2 pamainas baltinių, 2 rankšluos
čius, 2 poras kojinių, nosines, tualeto 
reikmenis (muilas, dantų šepetukas, 
pasta), emal. puoduką, aliumininę 
lėkštę, šaukštą, peilį, šakutę, beretą, 
gum. maudymosi batukus, kad nesu
žeistų kojų į dugną išlipant iš baida
rės. Visi daiktai sudedami į pailgus 

impregnuotus maišus, kurie sudedami 
išilgai borto. Vaistinėlėj turi būti bent 
šie būtiniausi dalykai: jodas, ricina, 
vazelinas, amoniakas, konjakas arba 
valerijonų lašai, leukoplastai, sterilė 
marlė, bintai, vata, vandenilio peroksy- 
das 3%, kseroformas, talkas. Nuo uodų 
apsiginti vartojami tepalai, į kurių su
dėtį įeina gvazdikų aliejus, naftalinas 
ar kitos kvepiančios medžiagos, kurios 
veikia gana trumpą laiką (kelias va
landas). Per dažnas tepalų vartojimas 
gali suerzinti odą. Tepalais ištepamos 
nuogos kūno dalys, jeigu jos nėra sau
lės perdaug nuplikytos ir šiaip oda 
sveika. Dr. A. Petriką (Amerikos 
lietuvis) apsisaugojimui nuo uodų 
duoda sekantį receptą: 4 šaukštai va
lyto žibalo (Oleum Petrae) ir 1 šaukš
tas citrinos aliejaus (Oleum citri), su
maišyti ir tuo mišiniu išsitepti. Arba 
2 šaukštai citrinos aliejaus, 2 šaukštai 
kamfarinio spirito ir 1 šaukštas cedro 
aliejaus (oleum cedri); viską sumai
šyti.

Dienos tvarka kelionėje.
Juo didesnė keliautojų grupė, juo 

didesnė tvarka ir drausmė turi būti 
joje:

6 vai. keltis,
6—-7,30 — rytinis tualetas, pusry

čiai, pasiruošimas kelionei,
7.30— 11,30 — kelionė,
11.30— 15,30 — pietūs, poilsis,
15.30— 19,30 — kelionė,
19.30— 22 — pasiruošimas nakvynei, 

vakarienė,
22 vai. —• tyla.
Pirmomis kelionės dienomis, ypač 

netreniruotiems keliautojams 8 vai. 
plaukti persunku: tenka mažinti ligi 
5—6 vai. Naktį plaukti nežinomomis 
vietomis nepatartina. Kaitriomis die
nomis išplaukiama viena valanda anks
čiau ir atitinkamai pakeičiamas tvar
karaštis.

Kaip elgtis kelionėje.

Kelionėje reikia stengtis vartoti 
virtą valgį bent 3 kartus į dieną. Sau
sas maistas, sugedęs valgis, taip pat 
nevirto vandens, nenuplautų vaisių 
vartojimas gali sugadinti virškinimą. 
Kartą vidurius paleidus — prisilaikyti 
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dietos, jei skauda pilvą, pridėti karštą 
bonką. Jeigu vidurių gedimas įvyko 
dėl sugedusio valgio, paleisti vidurius 
(geriausiai ricinos šaukštas). Nereikia 
kelionėje perdaug gerti, nes vandens 
padidintas kiekis apsunkina širdies 
darbą. Dažnai troškulys praeina tik 
paskalavus burną vandeniu. Plėčkoj 
(baklagėje) gera turėti gėrimui silp
nos arbatos su citrina. Kelionės metu 
truputis šokolado, saldainių, marme
lado, kakao gerai pakelia energiją.

Baidarėje esančią mantą — palapi
nę, produktus, drabužius—reikia džio
vinti. Kepintis saulėje reikia palaips
niui. Galvą uždengti šviesia skarele 
ar kepure. Akis apsaugoti nuo saulės 
tamsiais akiniais.

Nušutimus barstyti talku, pūsles iš
leisti pradūrus kaitinimu išdezinfekuo
ta adata ir po to, aptepus vazelinu, ap
rišti (pūslės odelės nenupiauti).

Atsiradusias žaizdeles užtepti jodu 
ir užbintuoti, o kol nesugijo — nešla
pinti. Kad pūslės nesusidarytų, žiū
rėti, kad rankos būtų sausos, o kart
kartėmis sutepti jas vazelinu.

Susitvarkyti nakvynei reikia, kol 
šviesu. Geriausiai nakvoti tame kran
te, kuris yra anksčiau saulės apšvie
čiamas. Tinkamiausia vieta stovyklai
— lygus, sausas, neaukštas krantas 
prie miško pakraščio. Jeigu lyja ir pu
čia, palapinė statoma taip, kad jos anga 
būtų pavėjui. Guolis paruošiamas iš 
šieno, šiaudų, šakų, esti ir pripučiamos 
guminės lovos (užsieny .gaminamos).

Gera kelionėje be ilgesnių pertrau
kų daryti ir trumpesnes (kas valandą
— 10 min. poilsio). Pertraukų metu 
patariama pabėgioti, pasimankštinti ir 
padaryti masažą.

Nepatariama pei' dieną daryti dau
giau kaip 50 km pagal srovę, o sto
vinčiame vandeny ne daugiau 20 km. 
Prieš srovę nepatariama ilgai irtis (iš
imtis — lėta srovė, kaip Nevėžio). 
Tenka dienos maršruto ilgį derinti ir 
pagal kelionės sunkumą (vingiai, už
tvankos, kliūtys ir t. t.). Nemokantieji 
plaukti gali pasiimti kelionėn dvi pri
pučiamas gumines pagalves ir jas pa
naudoti, kaip gelbėjimo ratą, surišę ir 
padėję sau po pažastimis.
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Alksnaičio ežeras.

*

/PROF. STEPONAS 
KOLUPAILA

Vasaros 
kelionių 
maršrutai

Didžiausias mūsų jaunimo dėmesys ski
riamas Vlniaus kraštui. Kiekvienas jud
resnis jaunuolis nepraleis progos šią va
sarą pakeliauti po tas žemes, kurios ligi 
šiam laikui buvo atskirtos nuo mūsų šiau
dinėmis gairėmis. Svarbiausieji tokių ke
lionių tikslai — Vilnius ir Trakai. Kai 
kas dar aplankys Lentvarį, Kalvariją, Ver
kius, Žaliuosius ežerus, Turniškes.. . Skau
tus, o ypatingai vandens kelionių mėgėjus, 
traukia Rytų Lietuvos ežerai. Tik pažiū
rėkit j žemėlapį: tarp naujos valstybinės 
sienos ir Šventosios — begalinės ežerų 
grandinės, lyg ežeringoje Suomijoje. Tie 
ežerai jungiasi vienas su kitu upeliais arba 
juos skiria tik siauri tarpeliai. Keliantis 
iš vieno į kitą ežerą galima nuplaukti 
šimtus kilometru, pamatyti tūkstančius 
nuostabiai gražių reginių, maloniai pra
leisti laisvąją atostogų dalį. Dar nese
niai tą ežerų labirintą kirto nelemtoji ad
ministracinė linija: ji baisiai trukdė mū
sų keliones. Dabar — kliūčių nebėra, visi 
ežerai laisvi ir laukia mūsų keliautojų, 
vasarotojų, stovyklautojų.. .

Skaitytojai ras šiame „Skautų Aido“ 
numeryje netikėtą ir brangų priedą — 
Rytų Lietuvos ežerų labirinto žemėlapį, 
kurį išleido „Spaudos Fondas“, kaip prie
dą M. Eidrigonio vadovui „500 km Lietu
vos ežerais“. Tas žemėlapis spausdintas 
pigiausiu būdu, todėl turi kiek trūkumų. 
Trys spalvos braižytos skyrium, vietomis 
kliudo viena kitą, kai kur yra nesutapimų, 
bet jaunieji keliautojai puikiai sugebės tuo 
žemėlapiu naudotis ir nepaklys painiame 
labirinte. Orientuotis pagal busolę 

Dumblio ežeras (Aisėto ež. įlanka) ties Vaivadiškių kaimu.

(kompasą), atkreipkit dėmesį į meridiano 
kryptį, kuri nesutampa su žemėlapio 
rėmais.

Žemėlapio skalė 1:00000, t. y. 1 centi
metre atvaizduotas 1 kilometras. Mėlynieji 
skaičiai rodo žymesnius ežerų gilumus; pa
ieškoję, rasite tuo tuo tarpu mums žino
mą giliausi ežerą.

Raudona linija ir skaičiai rodo siūlo
mus kelionių maršrutus; dalis jų aprašyta 
M. Eidrigonio vadove. Pagal tuos skai
čius galima išsirinkti įdomiausi kelią. Su
glaustai peržvelkime tas puikias galimybes.

Pradėti kelionę galima nuo Tauragnų, 
Molėtų, Dubingių, Ignalinos ar Saldutiškio. 
Pigiausia nugabenti baidarę traukiniu į 
Saldutiškio ar Ignalinos stotį; sudedamą
ją baidarę galima iškrauti ir Pakretonių 
sustojimo vietoje (tuo tarpu 506 km), Kre- 
tono ežero krante.

Iš Ignalinos stoties (1) per Gavaičio ir 
Gavio ežerus galima (800 m sauskeliu) pa
siekti Lūšio ež. ties Palūšės bžk. (2). Iš Lū
šio ež. galima pasirinkti: 1) pro Šakarvo ež. 
(17) plaukti į Žeimenio ež. (19), toliau Žei
menos upe į Nerį; 2) pro Linkmenis ke
liauti į Saldutiškį ir Molėtus, 3) pro Asal- 
nų ež. — į Kirdeikius ir Tauragnus, 4) į 
Dringių ež. ir toliau Balošo — Alksnio la
birintą.

J ratas: Palūšė — Dringiai — Balošas.
Iš Lūšio ež. pro Meironių k., Dumblio 

ir Dringykščio ež. (3a) į Dringių ež. Varian
tas: pro Asalnų ež. Trakalunskio įlanką 
į Dringių ež. Mikailakumpio įlanką (3) — 
200 m sauskelio. Iš Juodakumpio įlankos 
(1100 m sauskeliu) keliamasi į Balošo ež. 

(5). Toliau: Balošos — Kregžlės ir Srau
jos upeliais (6) pro Ginučių km. su van
dens malūnu (7) į Almają ir per Aseko ir 
Linkmeno ežerus Unkties sąsiauriu (15) at
gal į Asalnų ež. Variantas: iš Linkmeno 
ež. į Alksnaitį ir Alksną (13), per sąsiaurį 
(120 m sauskelio) į Asalnykštį ir Asalnų 
ežerą.

II ratas: Palūšė — Kirdeikiai — Tau
ragnai.

Iš Lūšio ež. pro Asalnus, Unkstį (15), 
Linkmeną į Alksnaitį ir Alksną (13), toliau 
Ukojo ir Pakaso ež. (12) į Kirdeikius, ap
lankant Ladakalnį ir Ginučių piliakalnį. 
Iš Pakaso ež. (11) į Tauragno ež. sauskeliu 
(2,5 km), toliau Tauragno ež. (10) pro Tau- 
rapilio piliakalnį į Tauragnus ir Labės ež. 
Iš Tauragno ež. (9) vėl sauskeliu galima 
pasiekti Balošo ež. ir plaukti pro Ginučius 
ar keltis į Dringių ež. ir plaukti pro Meiro- 
nius.

III ratas: Linkmenys — Aisetas — 
Kiaunė.

Iš Žeimenio ež. (19) keliamasi sauskeliu į 
Balčio ež. (20), toliau į Prūdį (21) ir pro 
Labokaršio ež. į Ūsius (22); viso 500 + 150 
+ 150 m sauskelio. Pro Linkmenis (23) 
plaukiama į Žiezdrį, į Pakalą (24); per 
aukštą Ožnugario kalną persiritus (200 m 
sauskelio) į Švinto ir Žiezdrelio ež. (26, 
plaukiama ar brendama Žiezdrelės upe
liu per Juodinio ežerėlį ir Aiseto ež. (28). 
Aplankius tą nuostabų 16 km ilgumo eže
rą, Aisetos upe (88) plaukiama su srove į 
Kiauno ež. (89) ir Kiaune į Žeimeną (91), 
viso 20 km; ž. „Mūsų vandens kelių“ pusi. 
187.

IV ratas: Saldutiškis — Stirniai — La- 
kaja.
Aiseto ež. (28) plaukiama į vakarus, užsu
kant į Galono II ež. (31); ežero galo (35) 
keliamasi į Galnakėlio ež. (37), 3,5 km 
sauskeliu, arba per Šamavo ir Galkalnio 
ež. (2,1 km ir 100 m sauskelio); per Stirnių 
ež. (38) plaukiama Stirnele (39) per Tra- 
mių ežerėlius (40) arba keliamasi sauskeliu 
(40a) į Baltojo Lakajo ež. (41). Per Per
valką (53) patenkama į Juodojo Lakajo ež. 
ir toliau plaukiama Lakajos upe (59) su 
srove 26 km; ž. „Mūsų vandens kelių“ pusi. 
186.

V ratas: Stirniai — Bebrusai — Molėtai. 
Iš Stirnių ež. keliamasi į Baltąjį Lakajį 
Stirnele (40) arba sauskeliu į Kamužę (52) 
— 2,1 km. Iš Baltojo Lakajo pro Rudesa- 
galį (43) ir 3 mažus ežerėlius (45) į Bebru- 
sų ež. (46), pro Bebrakumpį į Kirneilio ež. 
(49) ir Siesarties ež. (50). Molėtai pasie
kiami per Pastovėlio ež. Siesarties aukš
tupiu (51); toliau galima plaukti Siesar-
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timi į Šventąją, geriau aplenkiant sunkiau
si ievų ruožą (80a). Pro Kamužių užtva
rą (52) grįžtama į Baltąjį Lakajį.

VI ratas: Molėtai — Lakajai — Inturkė. 
Iš Molėtų Siesartimi (51) į Siesarties ei., 
pro Kamužę (52) į Baltąjį Lakajį (42); toliau 
per Pervalką (53) ar Pertenio sąsiauriu (54) 
į Juodąjį Lakajį. Kertojos upeliu (55) arba 
sauskeliu (200 m) į Kertojo ežerą (55a); pro 
Išnaro ež. (56) Važuokos sąsiauriu (57) į 
Geloto ir Galono I ežerus (58); sauskeliu 
(4 m) į Bebrusų ež. (73 — 74). Bebrusų ež. 
pro Kirneilio ež., aplankant Laukesos ež. 
(48) į Siesarties ež. (50).

VII ratas: Stirniai — Duriai — Molėtai. 
Iš Stirnių ež. (75) keliamas! per Ilmedžio, 
Malkešto (76, Malkestaičio (nepaprastai gi
lus ež., ligi 52 m!), Vadinėlio (78) ir Ilginio 
ež. į Durių ež. rytinę įlanką (79); iš Durių 
galima persikelti į Molėtus ir Siesarties

Juodojo La- 
kajo ežeras.

upę. •
VIII ratas: Aisetas — Želvas — Virinta. 

Iš Aiseto ež. (35) arba Šamavo ež. (36) ke
liamas! į Paščio ež. (81), toliau į Baltį (82) 
ir Želvą (83), pro Ilginio ir Graužio ež. (84) 
plaukiama į Virintų ež. (85), iš kurio gali
ma mėginti plaukti Virintos upeliu (87) į 
Šventąją.

IX ratas: Asvėja — Dubingė.
Dubingių (Asvėjos) ež. galima pasiekti au
tobusu pro Giedraičius arba iš Vilniaus; 
sauskeliu trumpiausias kelias iš Pabradės 
stoties — 9 km ligi Kregžlių km. (69). Ga
lima mėginti plaukti Dubingės upeliu prieš 
srovę, 16 km, pradedant iš Žeimenos ties 
Pabrade (72). Asvėjos ež. turi 22,5 km il
gumo, su įlankomis — 30 km; tai — ilgiau
sias Lietuvoje ežeras. Įdomus kelias iš 
Inturkės sauskeliu (57 — 60) į Joniškį, to
liau per Arino ež. (61) į Nikajo (62), Agi- 
manto (63) ir Balošo II ežerą (64), per Ba- 
lošos malūno užtvanką Balošos upeliu (65) 
į Asvėją. Dubingiuose aplankoma Pilies 
sala (67), užsukama į Žalktinės įlanką (66) 
ir per Vyragalio įlanką (70) plaukiama Du- 
binge (16 km) į Žeimeną (72).

X ratas: Lakajai — Peršoksna — La- 
kaja.
Iš Baltojo Lakajo (42) Rašelės upeliu (53a) 
plaukiama be didelių kliūčių į Rašios ež. 
(92), keliamasi į Ešerinį ež., toliau į dailų 
Peršoksno ež. (93); iš jo teka Peršoksna, 
Lakajos intakas. Įdomiau keliauti per 
eilę ežerų: Dumblį (94),. Didįjį Šiaurį (95), 
Mažąjį Šiaurį (96) — į Lakajos upę ir 
plaukti ja į Žeimeną.

Čia pasiūlyta 10 ratų. Kiekvienas pa
gal savo norą ir turimą laiką pasirenka sa
vo „ratą“ arba improvizuoja jį keliaujant. 
Kiekvienas baigs kelionę, plaukdamas su 
srove namo. Tinkamiausias kelias — Žei
mena, aprašyta „Mūsų vandens keliuose“, 
126 pusi. Drąsesnis gali plaukti Siesarties 
ar Virintos upeliais į Šventąją. Dar ga
lima pasiūlyti Švogenos upe iš Dringių ež. 
pasikelti ligi Švogenio ež., persikelti 3 km 
į Dūdelę, kuri po 7 km įteka į Dysnų ež.; 
galima grįžti geležinkeliu (Dūkšto glžk. 
stotis).

Žeimena ties Santaka įteka į Neri (212,7 
km nuo žiočių). Nerimi galima plaukti dar 
kiek aukščiau, nuo Buivydžių bžk. (226,3 
km), kurio apylinkės labai gražios. Ypatin
gai įdomus aukštas krantas ties Vilkinčių 
k., Barašiūnų kilpos pabaigoje (222,0 km); 
aplankytinas Balingardo bžk. deš. krante 
(219,6 km) su sena mūrine bažnyčia.

Žemiau Žeimenos Neryje saugotis Avi
no rėvos (210,4 km); plaukti kairiuoju šo
nu. Ties Liutėnų k. aplankoma Šventoji 
uola su urvu ir kryžium (deš. krante). La
bai dailus reginys iš Veržupių kalno (kair. 
krante). Ties Turniškėmis (175,6 km) — 
pradėta hidroelektrinės stoties statyba: 
kair. krante — dailūs administracijos na
meliai, apačioje — tarnybiniai tro'besiai, 
dešiniajame krante — užtvankos statyba.

Žemiau Vilniaus aplankytinas Plikakal- 
nis, 85 m aukščiau vandens (150,0 km). La
bai pavojinga Soidės rėva (136,0 km); 
plaukti arčiau kairiojo kranto, laikytis sro

vės, saugotis akmenų. Toliau — sekti upės 
aprašymą (Mūsų Vandens Keliai, pusi. 62 
— 71). Ruklos kariuomenės stovyklos ra
jone (53 — 50 km) negalima išlipti kairia
jame krante; patariama plaukti, kiek gali
ma, upės viduriu ar arčiau dešiniojo kran
to, kur tatai leidžia akmenys ir rėvos.

Žaliuosius ežerus galima pasiekti pro 
Verkius; su baidare galima keltis iš Neries 
nuo Kryžiokų km. (183,0 km) arba iš Tur
niškių (175,6 km); lieka apie 2,5 km saus- 
kelio.

Labai lengvai galima pasiekti Trakų 
ežerų grupę. Iš Kariotiškių sustojimo vie
tos (5 km prieš Lentvarį, važiuojant iš 
Kauno); nuo šios vietos yra 1,5 km ligi 
Skaisties ež. Laukiama, kad ši sustojimo 
vieta bus perkelta ligi mažo Balčio ež., ku
ris jungiasi kanalu su Skaistimi ties Žy- 
diškių km. Skaisties ež. plaukiama į vaka
rus 3 km ir pro sąsiaurį patenkama į Gal
vę ties Trakų pilies sala. Galvė su 20 sa
lų — keliautojo rojus. Į pietus plaukiama 
pro piliakalnį ir Vandens sporto klubą į 
Bernardinų ež.; dešinėje matysime Trakiį 
mst. su sena, Vytauto statyta banžnyčia, 
kairėje — turistų vasarnamiai. Kitoje 
Trakų mst. pusėje yra Totoriškių ežeras, o 
į vakarus nuo Galvės, už siauros sąsmau
kos — didelis Akmenos ežeras, iš kurio te
ka Bražuolė. Iš Skaisties pro Balčio ež. 
galima pasiekti, kad ir ne be sunkumų, 
Lentvario dv. kūdrą; čia įtaisytas įdomus 
krioklys. Įsidėmėtini stilingi dvaro rūmai 
ir dailus parkas.

Aiseto eže
ras.

Dar vienas įdomus vandens kelionių ob
jektas — Merkys, beveik visas mums pri
einamas (ž. „Mūsų Vandens Kelių“ 132 — 
134 pusi.). Plaukti galima nuo Tabariškių 
bžk. (193,0 km) arba nuo Turgelių bžk. 
(179,0 km), kuriuos tegalima pasiekti auto
busu. Merkio žemupio 11 km ruožas — 
tarp Ūlos žiočių (22,0 km) ir Skroblo žio
čių (11,1 km) dabar sudaro sienų su S. S. 
S. R. Tuo ruožu plaukti gali būti kliūčių, 
kurios paaiškės tik vietoje. Norint jo iš
vengti, teks iš Perlojos gabenti baidarę 
plentu į Merkinę, o toliau plaukti Nemunu.

Aukodamas savo darbą ir patarimus 
mūsų jaunimui, prašau ir įpareigoju kiek
vieną, kas keliaus Rytų Lietuvos vandens 
keliais, papildyti ir pataisyti mano infor
macijas. Rašykit dienoraščius ir kelionės 
įspūdžius, kad kiti galėtų pasinaudoti jūsų 
patyrimu!
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ŽVEJYS GULBINS PASAKAS SEKA
Ten, vakaruose, kur saulė išsimaudžiu- 

si Baltijos vandenyse, eina minkštan pa
talan, kad pailsėjusi vėl galėtų tęsti die
nos kelionę, kur sidabrinės bangos taip 
dažnai bučiuoja pakrančių baltą smėlį, kur 
šimtai žvejų, mesdami tinklus, pelnosi 
duoną, nuo seniausių laikų gyvena Gul- 
bins. Ne tas Gulbins, kurs sparnais pa
dangę raižo, kurs, dainos žodžiais tariant, 
sudrumstė vandenėlį, bet Gulbins žvejys.

Tik į jūrą težvelgia Gulbins, tik į jū
rą težvelgė jo tėvas ir tėvo tėvas. Iš jū
ros ošimo, iš žuvėdrų skraidyme, iš pa
dangėje keliaujančių debesų Gulbins ži
no, kur geresnės žuvies rasti, kur didesnį 
laimikį apturėti.

Kai Gulbins pasileidžia jūromis, kai 
Gulbins meta tinklą, žmona prašo Aukš
čiausiąjį, kad atitolintų audras, kad klas
tingoji jūra jų nepasiimtų savo globon. 
Kaip neprašyti, kaip nemaldauti, juk jū
roje ne jis vienas, bet ir senasis Gulbins, 
jos vaikai — Antonis, Janis ir net jaunoji 
dukrelė Laimutė.

— Seneli, iš kur Šventoji atbėga, ko
dėl ji taip išsirangiusi? — prieš dešimtį 
metų klausdavo Antonis savo senelį, kai 
šis besisukinėdavo apie tinklą.

— Šventoji atbėga iš tos pusės, kur 
saulė teka. Ten žmonės nėra matę jū
ros, nėra girdėję josios ošimo. Tik daž
nai jie kalba apie Jūratės gintaro rūmus, 
apie žveją Kastytį.

— Tai ir žuvies jie neturi?
— Pas juos yra ežerų, upių. Iš jų 

pasigauna žuvies. O ir mūsų žuvis jiems 
vežama.

Ir kai Gulbins senelis su anūkais iš
sikalbėdavo, tada šie prašo pasekti pasa
kų. Visos jo pasakos prasidėdavo apie 
žvejus, apie jūrą ir kartais apie nelabuo
sius.

— Gyveno kartą toks ponas, — prade
da senelis, — kurs prie savęs laikė žuvi
ninką. Tas žuvininkas ponui turėdavo 
žuvies prigaudyt!. Sykį ponas rengė di
džiulę puotą. Žuvininkas turėjo prigau
dyt! daug žuvies. Bet, kaip tyčiomis, kad 
ir kiek kartų metė tinklą, žuvies kaip nė
ra, taip nėra.

Pranešė ponui, kad žuvies nieku būdu 
negalįs pagauti.

— Kai nori, tai ir pagauni, — šaukia 
supykęs ponas, — o dabar sakai, kad ne
galima. Jeigu puotai nebus pakankamai 
žuvies, liepsiu galvą nukirsti tau.

Vėl išėjo su tinklu žuvininkas. Paeže
rėje sutiko tokį ponaitį.

— Kaip gerai sekasi žuvauti? — klau
sia tas ponaitis.

— Visą dieną žuvavau, o žuvies nėra. 
Ponas žada man galvą nukirsti, — skun
džiasi žuvininkas. Ponaitis tik pasuko 
rankoje lazdelę ir sako:

— Pažadėk man atiduoti ko namie 
nepalikai, tai padėsiu prižuvauti.

Žuvininkas ir šiaip galvoja ir taip. Pa
galiau atsakė.

— Gerai, prižadu. Tik padėk.
Tuojau ponaitis iš užančio išsitraukė 

tokią odą ir liepė krauju pasirašyti. Žu

vininkas įsipiovė pirštą ir pasirašė su
tartį.

Pasileido žuvauti. Tiek daug prižu- 
vavo, kad net pats ponas nustebo.

Žuvininkas grįžta į namus ir randa 
gimusį sūnų.

Nusiminė tėvas, bet ką jau bepadary
si. Jeigu sūnaus nebūtų pardavęs, ponas 
galvą būtų nukirtęs.

Parduotasis sūnus greitai augo ir labai 
buvo linkęs prie knygų, prie mokslo. 
Daugiausia knygų gaudavo iš dvaro po
naičių. Už tai jis šiems turėdavo papa
sakoti, ką perskaitęs, nes ponaičiukai, 
nors ir daug knygų turėjo, bet skaityti 
nemėgo.

— Kodėl, tėveli, tu toks nusiminęs? — 
paklausė sūnus kartą.

— Vaikeli, vaikeli, tu nieko nežinai... 
Aš tave vos gimusį pardaviau nelabajam. 
Per tėvo veidą nuriedėjo dvi didelės aša
ros. — Kur gi aš būsiu linksmas. Išda
viau net raštą, krauju pasirašytą.

— Nenusimink, tėveli, aš eisiu to rašto 
ieškoti, — sako sūnus.

Parduotasis sūnus pasiėmė keletą kny
gų, atsisveikino su tėveliais ir išėjo.

Ilgai keliavo per laukus, girias ir kal
nus. Pagaliau priėjo jūrą, kurią skyrė 
pusiau siauras takas. Eina jis tuo taku. 
Vis jūra ir jūra — nė atgal grįžti, nė to
liau eiti.

— Jeigu tu nebijojai iki čia ateiti, tai 
keliauk ir toliau, — girdi iš jūros balsą. 
Ir vėl jis eina. Priėjo didžiulį kalną, kur 
ir pasibaigė takas. Kitoje pusėje kalno 
rado urvą.

— Tame urve galėsiu nakvoti, — gal
voja jaunikaitis. Eina tuo urvu vis gi
lyn ir gilyn. Pagaliau priėjo tokias duris, 
kurios pačios atsidarė. Viduje gražiausi 
kambariai, išpuošti puikiausiais kilimais, 
paveikslais, bet nėra nė vieno žmogaus. 
Tik viduryje kambario stovi stalelis ir kė
dė. Čia po tokios ilgos kelionės ir apsi
nakvojo,

Vidurnaktį tik girdi, kad atsidarė du
rys. Prisirinko pilnas kambarys nela
bųjų.

—• Kas tau leido čia įeiti? — puola 
jį nelabieji.

— Esu keliautojas, tad, niekur kitur 
neturėdamas, čia ir apsinakvojau, — at
sakė jiems.

— Pažiūrėsime, pažiūrėsime, drąsuo
li! — Nelabieji pradėjo jį visaip gąsdinti,

Gamtos prieglobstyje.

grąsinti, tačiau jaunuolis nė krust. Sėdi 
drąsiai ir laukia, kas tik toliau čia bus.

Gaidžiams pragydus, visi nelabieji gal
votrūkčiais išsibaladojo.

Jaunikaitis jau buvo beužmiegąs, kai 
į kambarį pradėjo veržtis vanduo. Ta
čiau ir šiuo kartu jis nenusiminė. Tik 
žiūri, beatplaukianti keista žuvis, kuri ir 
prašneko žmogaus balsu.

— Dar dvi naktis išsilaikyk ir viskas 
baigsis gerai.

Po šių žodžių vanduo ir žuvis keistuo
lė išnyko. Ką darys jaunikaitis — laukia 
antros nakties.

Vos spėjo sutemti, vėl pilnas kamba
rys prigarmėjo nelabųjų, visokių šmėk
lų. Kad ir dar baisiau buvo gąsdinamas, 
bet jaunikaitis, nė žodžio nesakydamas, 
sėdėjo ir laukė, kol gaidžiai pragys. Tik 
pasigirdo „ki-ki-ri-kyy“ ir nelabieji trim- 
kuliais išbildėjo.

Vėl į kambarį pradėjo veržtis vanduo, 
ties jo kojomis supliauškėjo ir girdi žmo
gaus balsą:

— Iškentėk dar vieną naktį, mane iš
gelbės! ir tu būsi laimingas.

Vanduo palengva nuseko, žuvis iš
nyko.

— Kaip bus, kaip nebus, bet dar 
lauksiu vieną naktį, — galvojo jauni
kaitis.

Trečią naktį dar daugiau prisirinko 
nelabųjų, o tų šmėklų baisumas, kad ne
galima nė apsakyti.

— Dabar, tai jau galas; dabar tu pa
matysi su kuo turi reikalą, — šaukė ne
labieji su šmėklomis, vis arčiau prie jo 
lįsdami. Tačiau jaunikaitis ir dabar drą
siai sėdėjo, laukdamas raudonskiauterio 
giesmės.

Devyngalvės gyvatės kaišiojo ilgus, 
ugninius liežuvius, nelabieji siekė pa
smeigti ragais, o jaunikaitis vis nepasi
duoda baimei.

Tik pragydo gaidys, tik nuaidėjo tau- 
donskiautėrio giesmė, nelabųjų ir šmėklų 
— kaip nebūta.

— Dabar aš jaū laisva! džiaugėsi 
įbėgusi žibančiais drabužiais pasipuošusi 
mergaitė.

— Aš tave išgelbėjau? — nustebęs 
klausia jaunikaitis.

— Taip, tu mane išgelbėjai čia išbū
damas tris naktis. Labai seniai mano tė
vas buvo karaliumi, valdė didelius žemės 
plotus ir žmonių gyvybę. Jo turtams ne
buvo galo, savo pavaldiniams buvo labai 
žiaurus. Panoro jis užkariauti svetimas 
žemes, ramius gyventojus. Bet dievų 
dievas supyko už tokį jo gobšumą, trenkė 
į rūmus, viskas nugarmėjo į žemes, ap
linkui atsirado begalė vandens. Mane, 
kad neprigerčiau, pavertė žuvimi. Pik
tosios dvasios nugramzdintuose rūmuose 
pradėjo šeimininkauti, naktimis čia tran
kytis, o aš visą laiką plaukiojau žuvimi 
ir laukiau pagalbos. Daugelis jaunuolių 
čia padėjo galvas, tik tu vienas išsilaikei 
prieš tekias baidykles, prieš piktąsias dva
sias, nes esi be nuodėmės. Dabar galėsi
me abu laimingai gyventi.
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— Na, tu esi puošni karalaitė, o aš 
paprastas žuvininko sūnus. Suradęs par
davimo raštą, aš turiu grįžti į namus, kad 
vėliau seniems tėveliams galėčiau duoną 
uždirbti.

— Kokio tu rašto ieškai? — klausia, 
nieko nesvyruodama, karalaitė.

— Mane tėvas, vos gimusį, pardavė 
nelabajam.

— Jeigu tu nenori čia pasilikti, tai aš 
su tavimi kartu keliausiu, — sako kara
laitė.

Sėdo abu laivelin ir pasileido į jūros 
platybes. Nors bangos ir labai šėlo, kilo 
vis didesnė audra, bet juodu laimingai 
pasiekė smėlėtą krantą.

Tik išlipę iš laivelio, sutiko žilą senu
tėlį.

— Kur keliaujate, jaunuoliai? — klau
sia jis. Šie viską smulkiai papasakojo.

— Kadangi judu buvote nekaltai nu
bausti, tad aš jums padėsiu. Matote ten 
miškelį, eikite į jį. Radę sausą šermukš
nio šakelę, nusilaužkite ir su ja eikite 
ieškoti rašto, — pasakė senutėlis. Šiedu 
padėkojo ir keliavo miškelio link. Miške
ly nusilaužė šermukšnio sausą šakelę ir 
vėl eina toliau.

Ėjo, ėjo ir priėjo pragaro vartus try
likos kabliais užkabintus, trylikos raktais 
užrakintus.

— Va, tai čia gyvena tas, kuriam ma
no tėvas išdavė raštą. Turiu atsiimti.

Karalaitė, kad ir kaip gvnė neiti prie 
tų vartų, bet jaunikaitis neklausė ir pra
dėjo belstis į duris.

— Kas čia? — pasigirdo už durų sto
ras per nosis balsas.

— Tai aš, kurį tėvas pardavė.
— A-a! Atsimenu, atsimenu. Aš pats 

tave pirkau. Gerai, kad pats atėjai. Pra
šau į vidų, — ir atidarė duris. Mato jau
nuolis nelabąjį besišypsantį.

— Štai! — iš užančio išsitraukęs rodo 
raštą. Jaunikaitis kai pradės šermukšni
ne rykšte kirsti.

— Grąžink man raštą, nes apgavai 
mano tėvą.

Baltos burės plazda .,.

I
* jčtįStuČLO tilM-šlcŽ-į. /!

į Supasi laivelis saulei sėdant guolin, J (
r Vakarinis skliautas rausvas, lyg dažai. i J\ Pakraščiuos pušelės aimanoj parpuolę, Į!

i Kaip rausvi nasturtai sesučių daržuos. r <

i Taip smagu ir miela čia tarp mūro sienų, <

5 Kojas šakos lenkia Galvės ežere. \ i

r Svaiguly paskęsta visos margos dienos, — > j\ Godžiai atsidusę linksi ajerai. . . i !
£ \ Apynių šakelės glaudžiasi prie mūrų, I !
f i O kvapsniai pelėsių dvelkia pamažu. $ <
x £ Aptrupėję sienos i ateivį žiūri, \ j

Toks čia žaizdras mielas, toks čia jis gražus. i J
H MTrakus mena brolis, mena juos ir sesė, t J
s? \ Čia kadais žvangėjo ginklai ir šauksmai. f j
j i O dabar griuvėsius puošia perlo rasos, j d
J ? Naktimis pelėdos suokia vien linksmai... f j
J J Vyr. sklt. L. VAIN1KONIS. J į

Nelabasis tik cypia, tik raitosi. Subė
go ir daugiau raguotųjų, bet ir šie para
gavę šermukšninės, spruko kur pakliuvus.

Taip jis atsiėmė iš nelabojo raštą.
Kai jaunikaitis su karalaite keliavo 

toliau, šlubis nelabasis vėl gavo įsakymą 
žūt būt pristatyti jaunikaitį pragaran. Šis 
tik pasiraukė, tik pasikraipė ir burbtelėjo 
pro lūpas: — Gerai!

Jaunuoliai atėjo iki Šventosios. Apsi
nakvojo pas vieną žveją. Už nakvynę 
jaunikaitis rytojaus dieną seniui padėjo 
žuvauti, tinklus mesti. Vakare, tik gakt 
ir prisistato toks nepažįstamas ponaitis, 
kaip ir vokietukas.

— Nori turėti maišą auksinių? — 
klausia tas ponaitis.

— Kodėl ne, — atsakė jaunikaiti^, — 
bet aš dar- turiu toli keliauti. Be to, 
lengvai gauti pinigai maža naudos teduo
da. Gal senasis žvejys sutiktų priimti.

— Mat, aš jau taip veltui negaliu. 
Reikia įsipiauti į kairės rankos mažąjį 
pirštą ir, taip sakant, pasirašyti.

Išgirdo senasis žvejys ponaičio pasiū
lymą.

— Aš sutinku pasirašyti, — atsiliepė 
žvejys.

— Gerai, tik pasirūpink maišą, — sa
ko jam ponaitis ir vėsulais nudūmė.

Greitai grįžo ponaitis su auksiniais.
— Ė-ė, kad tiek daug neturėsiu kur 

dėti. Štai man užteks ir šitos skrybėlės.
— Duok skrybėlę, — sutinka ponaitis.
— Kadangi aš didesnę gyvenimo dalį 

praleidžiu ant vandens, todėl ir šį kartą 
prašau ten.

Sėdosi žvejys su ponaičiu į laivelį ir 
nuplaukė ten, kur Šventoji įteka į Bal
tiją. Ponaičiui nematant, žvejys išpiovė 
skrybėlėje skylę, padėjo ant vandens ir 
sako:

— Na, dabar pilk! .
Ponaitis pila vieną saują, antrą, trečią, 

penktą, dešimtą, o skrybėlė vis tuščia.

Pagaliau suvertė visą maišą — auksinių 
kaip nebūta.

— Kaip čia dabar yra? — galvoja po
naitis. — Tiek auksinių supyliau, o nė 
ženklo nėra.

Vėl viesulais pasileido pragaran atsi
nešti aukso.

Senis žvejys nespėjo nė pypkės išrū
kyti, kai ponaitis dar su didesniu maišu 
atidūmė, braukdamas nuo kaktos pra
kaitą.

— Laikyk, dabar bus su kaupu, — sa
ko žvejui nelabasis.

— Pilk, pamatysime, kiek čia jų bus.
Suvertė visą maišą auksinių — skry

bėlė tuščia. Skuba trečią maišą atsinešti.
Žvejys tik traukia sau pypkę ir lau

kia. Ponaitis vėl greitai grįžta. Bet ir 
šį maišą supylus, skrybėlėje aukso, kaip 
nebūta.

Taip nelabasis, net su talkininkais, ne
šė auksinius, nešė kelias naktis ir pylė 
į kiaurą skrybėlę.

Kai žvejui nusibodo, tada ir sako:
— Matau, kad iš 'to niekas neišeis. 

Negali pripilti skrybėlės aukso, tai ir pa
rašo negausi. Aš nebeturiu daugiau lai
ko, reikia į marias leisti tinklus.

Ponaitis labai supyko ir sukėlė di
džiulę audrą. Toji audra užvertė smėliu 
Šventosios įtekėjimą į Baltiją. O tasai 
auksas taip ir guli čia dugne nuo seniau
sių laikų.

Jaunikaitis su karalaite grįžo pas savo 
tėvą žuvininką ir ten gaudydami ponui 
žuvis ilgai gyveno, — baigė senelis Gul- 
bins savo anūkams šią pasaką.

— Dabar aš žinau, kodėl čia prie 
Šventosios aną vasarą tiek daug žmonių 
dirbo, — sako mažoji Laimutė.

— Tai to aukso ieško, — pridėjo An
tonis.

— Taip, čia lietuviai ieško aukso ir jį 
suras, — patvirtino senelis Gulbins.

P. Švėgždinis.
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Skyrių tvarko — paskautininkė R. Skipitytė

LIETUVOS SKAUČIŲ SESERIJOS VADĖS 
ĮSAKYMAS.

Nr. 7/
Kaunas, 1940 m. birželio mėn. 5 d.
Remdamosi Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 ir 89 str., 

Vytauto Didžiojo Universiteto Studenčių Skaučių Draugovės de
šimtmečio proga, žemiau išvardintas studentes skautes apdova- 
noju ordinu Už Nuopelnus:

1. D-vės tikrąją narę Plyčiuvaitytę Mariją,
2. „ „ „ Mačiulytę Albiną,
3. „ „ „ Ziugždaitę Birutę,
4. „ „ „ Mikalauskaitę Eugeniją.

Vyr. sktn. K. Žilinskienė 
Seserijos vadė.

Sktn. J. N. Grigaliūnienė, 
Vadeiva.

Kq pasiimti stovyklon ?
Stovyklon reikmenes pasiimti pagal žemiau dedamą sąrašą 

(pasiima kiekviena skautė):
A. Apsirengimo:

1. Pilna uniforma (beretė, bliuze, sijonėlis, kojinės, batai, 
kaklaraištis, diržas ir visi ženklai).

2. Baltiniai ir bent viena jų pakaita.
3. Atsarginės (pakaitai) kojinės.
4. Lengvi batukai (ar sandalai).
5. „Lietinis“ apsiaustas ar koks paltas.
6. Megstukas.
'7. (Pageidaujama). Stovyklinė uniforma arba kokia lengva 

suknelė.
B. Guolio:

8. Čiužinys (tuščias).
9. Dvi paklodes (arba miegamasis maišas).
10. Antklodė (jei plonos — dvi).
11. Mažas pagalvėlis (ar tuščias impilas).

12. (Pageidaujama). Brezento gabalas ar kokia kita van
dens nepraleidžianti medžiaga pakloti po čiužiniu.

13. Palapinė.
14. Naktiniai marškiniai.

C. Švaros:
15. Rankšluostis (vienas ar du ir muilas).
16. Maudytis „kostiumą“.
17. Dantims valyti šepetukas ir milteliai.
18. Batams valyti reikmenės (skiltyje bent kas dviem).
19. Nosinės (2—4).
20. Šukos.

D. Lavinimas:
21. Užrašams sąsiuvinys.
22. Juodas (paprastas) pieštukas.
23. Trintukas.
24. Virvutės 2 mtr.
25. Knyga SKAUTYBE MERGAITĖMS.
26. (Pageidaujama). Kompasas.
27. „ Signalizuotės gairelės.
28. „ Vietos žemėlapis.

E. Maisto:
29. Dubenėlis.
30. Puodukas.
31. Šaukštas. «
32. Peilis ir šakutė.

G. Kitos:
33. Kuprinė ar maišas savo daiktams sudėti ir nešti.
34. Keliolika metrų virvutės (storo „špagato“) lovai pinti.
35. (Pageidaujama). Keli metrai virvės.
36. „ Elektros lemputė ar žvakė su degtukais.
37. „ Keli metrai vielos.
38. „ Vinių (3—4 colių, 10—20 št.).
39. „ Foto aparatas.
40. „ Kirvis.
41. „ Adyti bei lopyti reikmenių.
42. „ Kastuvukas.
43. „ Laikrodis.
44. „ Vaistų bei binto.
45. „ Piniginė ar koks maišelis.

Keli patarimai vykstančioms į stovyklą
1. Į stovyklą neimk smulkių daiktų, 

brangenybių ar daugiau pinigų.
2. Jei neturi ar negali įsigyti čia sąraše 

suminėtų visų daiktų, pasiimk kiek gali, 
pačius būtiniausius. Nepirkinėk naujų — 
imk kokius turi. Neapsunkink tėvelių sa
vo reikmenių pirkimu.

3. Reikmenių sąrašą papildyk savo nuo
žiūra. Pasiimk sau reikalingus daiktus, 
jei tokių tame sąraše nėra įtraukta.

4. Visaip stenkis dalyvauti stovykloje. 
Nuo to labai pareis tolesnis tavo skauta- 
vimas ir tavo skautiška nuotaika.

5. Į stovyklą pakviesk savo namiškius 
bei pažįstamus. Jie galės tave aplankyti 
šeštadieniais ir sekmadieniais bei kitomis 
dienomis. Mums visiems bus labai miela, 
kad tavo artimieji atsilankys stovyklon ir 
pažiūrės mūsų darbo.

6. Stovykloje būsi tvirtai prižiūrima 
ir turėsi laikytis taisyklių. Ypatingai bus 
rūpinamasi, kad tinkamai būtų apsaugo
ta tavo sveikata. Maudytis bus galima 

visoms kartu. Viena ir išvykti iš stovyk
los negalėsi. Apie tą pranešk savo na
miškiams; jie bus ramesni. Be to, sto
vykloje bus sanitarinė pagalba.

7. Kur gali, įsižymėk savo daiktus, už
rašyk savo pavardę ar padėk kokį bendrą 
ženklą. Susidaryk savo daiktų, kuriuos 
pasiimsi į stovyklą, sarašą.

8. Ruošdamasi stovyklon pagalvok kuo 
prisidėsi, kad stovykla būtų gražesnė, nau
dingesnė ir malonesnė. Dabar ar atvyku
si savo pasiūlymus perduok savo skiltinin- 
kei ar kitai vadovei.

9. Pranešk, kas stovyklai vadovaus. Jei 
tavo mamytė, tėvelis ar kas kitas taviškių 
tave išleidžiant stovyklon norėtų ką vado
vei pasakyti ar nurodyti, tegul tai padaro. 
Vadovybei bus labai malonu ir naudinga, 
kad ir tavieji padės mūsų stovyklą pada
ryti geresnę.

10. Tu stovykloje mokysies būti dar ge
resnė skautė ir ko sąžiningiausiai vykdyti 
visus skaučių įstatus ir papročius. Sten

kis tikrai atvykti į tą gražų pušyną, kur 
gieda paukščiai, kur miško ošimas yra dai
na, kur saulėj ir gražioj aplinkoje mes bū
sime keliolika puikių stovyklavimo dienų.

Sesė sanitarė Dievo Kūno procesijoje
Kaune. A. Žaliausko nuotr.
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Viktoras Miliūnas. KELIONE 1 GIRIĄ
Petriukas, Jurgiukas ir Aliukas buvo 

trys neperskiriami draugai: kur vienas, 
ten ir kitas. Prieš piėt jie būdavo mokyk
loje, o po pietų, dažniausiai, pas Jurgiuką, 
nes Jurgiukas turėjo pažįstamą kiemsar
gį. Kiemsargį jie vadino dėde Paulium. 
Dėdė buvo jiems geras, nors turėjo vieną 
gerą, o kitą medinę koją. Jie padėdavo 
jam nuvalyti gatvę, iššluodavo kiemą, o 
dėdė, atsilygindamas, jiems pasakodavo 
apie viską, apie ką tik panorėdavo. Pet
riukas visuomet norėdavo klausytis apie 
tolimas ir gražias šalis, kuriose amžinai 
saulė šviečia ir yra laukinių žmonių; Jur
giukas mieliausiai klausydavosi pasakoji
mų apie nebūtus dalykus, dėdės Pauliaus 
išsigalvotus; Aliukas — apie karus, kar
vedžius, didelius žygius. Pasitaikydavo, 
kad trys bičiuliai kone susipešdavo, siū
lydami apie ką pasakoti. Tada dėdė visai 
nepasakodavo arba pasakodavo, kas jam 
patikdavo. Bet jie tada nerimdavo, ati
džiai nesiklausydavo, ir dėdė Paulius su
pykdavo. Baisus buvo supykęs dėdė! Jo 
akys pasidarydavo mažutės mažutės ir 
piktos, lūpas sukąsdavo ligi kraujų ir ne
sitverdamas rūstybe, sušukdavo:

— Kad jūs vienkojai būtumėt... Jūs...
Dėdė negaudavo baigti išsirėkti; trys 

bičiuliai, kiek kojos įkerta, nešdindavosi 
iš kiemo. Paskui susispietę paupyje po
sėdžiaudavo, kaip su dėde susitaikyti. Ir 
susitaikydavo be didelio vargo. Patėmy- 
davo dėdę šluojantį gatvę, prieidavo nu
leidę galvas ir klausdavo:

— Tai gal, dėde, mes tau galim padėt?
Dėdė piktas atsakydavo:
— Nereik!
Bet paskui jis pradėdavo juoktis, ir 

visi keturi bematant sudorodavo gatvę. 
Dulkės tik šokdavo į visas šalis, lyg iš
gąsdinti žvirbliai.

Bet dažniausiai bičiuliai susitardavo, 
kuriam dėdė pasakos. Štai ir šiandien visi 
trys iš paupio drožia pas dėdę susitarę, 
kad pasakos apie tolimas žemes, kur žmo
nės gyvena kitaip nei pas mus. Šiandien 

Medininkų pilis.

sekmadienis ir labai šilta. Kai būna šilta, 
dėdė pasakoja apie tas šalis, kuriose vieš
patauja amžina žiema. Dėdė taip gražiai 
pasakoja, kad vaikai užsimiršta sėdį pa
vasario saulėje ir kone dreba.

Kieme dėdės nėra. Jis dabar savo 
kambarėlyje. Petriukas prieina prie durų 
ir barbena. Iš vidaus pasigirsta balsas:

— Kas čia?
Petriukas atsako:
— Dėde, mes čia!
— Kas jūs toki?
Vaikai tarpusavėje susidairo. Jurgiu

kas atsiliepia:
— Mes, Petriukas, Jurgiukas ir Aliu

kas, tavo draugai.
— O ko jūs norit?
— Mes pas tave, dėde...
— Pas mane? Palaukit!
Ir visi trys kuždasi: dėdė piktas, dėdė 

nepasakos, geriau, kol laikas, sprukti... 
Bet nebaigia apsispręsti: sprukti ar ne, 
o duryse pasirodo ir vienkojis dėdė:

— Tai ko norit, a? — klausia.
Petriukas atsiliepia:
— Šiandien, dėde, šventa... Ar negali 

mums papasakoti apie tolimus...
— Nieko nepasakosiu...
Vaikai susižvalgo, ar ne laikas bėgti...
— Šiandien eisim į girią! — užbaigia 

jau gero veido dėdė: — Norit eit su ma
nim į girią?

— Norim! norim! — šaukia vaikai.
— Tai ir einam!
Ir eina vienkojis kiemsargis ir trys 

draugai į girią.
Miestelis nedidelis ir giria netoli: koki 

trys kilometrai. Vaikai jau ne kartą joje 
buvo, bet su dėde jie eina pirmą kartą.

Eina vieškeliu. Į girią vieškelis tiesus, 
lyg liniuotė. Ir prie vieškelio nėra medžių, 
užtat reikia eiti saulės atokaitoje. Jokio 
pavėsio. Pirmas eina Jurgiukas, po jo dė
dė, už dėdės, Petriukas ir Aliukas. Dėdė 
vis ragina eiti, ir visi greit smarkiai su
šyla. Dėdė eina labai greitai, lyg jo abi 
kojos būtų geros.

Priekyje matyti žalia žalia giria. Šita 
giria didelė ir joje galima paklysti. Per
nai Juraitukas paklydo, tai jo ieškojo visą 
popietę, visą naktį ir tik rytop surado. 
Dabar Juraitukas bijo vienas į girią eiti. 
Žiemą, sako, joje ir vilkų būna, bet va
sarą jie kažin kur dingsta.

Girios pakraščius, iš miestelio pusės, 
tai visi mokyklos vaikai pažįsta, nes ru
denį į lazdynus eina riešutauti. Bet toliau 
į girią — baisu. Prie girios gyveną žmo
nės pasakoja, kad ten esąs didelis gyva
tynas, o gyvatės esančios gero medelio 
didumo, kad tankmėse esama ir lokių... 
Bet, tur būt, žmonės meluoja, nes mo
kykloj sakė, kad Lietuvoj lokių nesą, o 
gyvačių, tokių didelių, ir iš viso nieka
dos nebuvę. Matyt, nori vaikus pagąs
dinti.

— Šilta, ką? — klausia dėdė.
— Šilta... šilta...
— Suk, Jurgiuk, į kairę, šita ežia. 

Eisim iš šitos pusės į girią... Ten rasim 
upelį.

Jurgiukas drąsiai veda, nes jis gerai 
žino, kaip greičiausiai pasiekti upelį. Dė
dei ežia eiti nepatogu: jo medinė koja 
lenda į purią sausą žemę.

Dar eina kokią dešimt minučių ir pri
eina girią. Iš arti giria baisi ir paslap
tinga. Ji tyliai ošia ir retkarčiais joje su
spiegia aštriu balsu nepažįstamas paukš
tis. Tada per visą kūną pagaugai nubėga. 
Tada nori patikėti, kad jos viduryje esa
ma baisaus gyvatyno ir lokių. Bet greitai 
su giria apsipranti; tik pirmas žingsnis į 
girią šiurpus. Paskui pasidaro malonus 
tas tylus ošimas, tas skardus paukščio su- 
spiegimas... Truputį krūpteli, bet užtat ži
nai, kad esi girioje.

Visi keturi eina girios pakraščiu upelio 
linkui. Ir greitai pasiekia upelį. Dėdė 
klausia:

— Na, ką, ar nepavargote, žiogai?
— Ne, ne! — atsako vaikai.
Upelis narsiai šokinėja per akmenis, 

per nuvirtusį į jo tėkmę medį ir links
mas bėga kažin kur tolyn. Pavasarį visi 
upeliai narsūs ir nerūpestingi. Tik vasarą 
jie pasidaro lėtesni, matyt, aptingsta. Ši
tas upelis eina per visą girią; žmonės sa
ko, kad einant jo krantu, galima prieiti 
kitą girios kraštą. Bet reikia ilgai ilgai 
eiti, užtat vaikai nedrįsta leistis į tokį 
ilgą žygį.

Dėdė Paulius su vaikais sėda ant upe
lio krašto ir ilsisi. Jurgiukas tuoj prie 
vandens.

— Dėde, vanduo dar šaltas! — sako 
jis, įkišęs vandenin rankas.

— Palauk, kol sušils! — juokiasi dėdė. 
Jurgiukas pamato žuvų būrį...
— Dėde, dėde, matai, kokios didelės 

žuvys. Reikėjo mums meškeres atsinešti, 
ot, būtume prisigaudę...

— O kam neatsinešei? — klausia dėdė.
— Kitą kartą atsinešiu...
Kur sėdi dėdė Paulius, krantas daro 

vingį, kurį užgriuvęs medis. Už medžio 
srovė kliūva ir eina upelio viduriu. Taip, 
kad prie kranto susidaro nedidelis ramus 
vandens baseinėlis. Jame vanduo neap-
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sakomai skaidrus, permatomas. Kai van
dens paviršius nemarguliuoja, gali upelio 
dugno akmenėlius skaičiuoti. Dabar į šį 
ramų kampelį suplaukė mažos žuvytės. 
Tur būt, daugiau milijono jų čia susirin
ko. Žuvytės labai miklios ir greitos. Kai 
meti į vandenį akmenuką, jos neria į 
pašales ir kokią minutę nesirodo. Bet 
paskui vėl sugrįžta į tą pačią vietą pasi
žiūrėti, kas ten buvo įvykę. Matyt, ir jos 
smalsios. Jei per jų būrį plaukia didelė 
žuvis, jos nekreipia dėmesio ir nesibijo. 
Mažos žuvytės drąsios, nes jų niekas ne
gaudo, o jei pagauna, tai ir vėl paleidžia.

Aliukas, visą laiką žiūrėjęs į žuvytes, 
kažką sugalvoja ir klausia:

— Dėde, o ar žuvytės turi tėvus?
— Turi, — dėdė rimtai atsako.
— O kaip jos atskiria savo tėvus?
Dėdės kakta susiraukia. Ir nerasdamas 

atsakymo, pakartoja Aliuko klausimą. Ir 
dėkui Dievui, kad tuo metu kažin kur, 
girios tolumoje, kažkas cypiamai sušun
ka. Jei ne tas riksmas, dėdė Paulius būtų 
pasirodęs nemokša. Kažkas sušunka, ir 
garsus aidas skamba per visą girią, pa
siekia upelio krantus ir ant jo sėdin
čiuosius.

— Kas čia? — pašoksta Petriukas. 
Atbėga ir Jurgiukas.
— Kas čia rėkia, dėde? — klausia.
— Negirdit? Žmogus, — atsako.
Visi tyli ir klausosi.
Paskui vėl tas pats šauksmas. Tik jau 

daug arčiau. Ir paskui dar trečią kartą, 
bet dar arčiau.

— Jis į mus ateina, — sako Jurgiukas.
Dar kelios minutės, ir iš girios išnyra 

jaunikaitis. Jis eina prie upelio, gulasi 
ant jo kranto ir geria skaidrų vandenį. 
Atsigėręs sėdasi ant to paties krante, su
kiša į vandenį kojas ir linksmai švilpau
damas teliūškuojasi. . . Berniokas nerū
pestingas, kaip ir upelis, prie kurio jis 
sėdi.

— Kas jis per vienas? — klausia 
Aliukas.

— Ką aš žinau! — atsako dėdė Pau
lius. — Einam ir pasikalbėsim.

Dėdė eina pirmas, o trys bičiuliai jį 
seka. Jaunikaitis švilpauja ir kojomis taš
kosi, už tat negirdi prie jo besiartinančių 
žingsnių. Kada prieina prie pat jo, dėdė 
nusikosti ir sako:

— Laba diena!
Jaunuolis atsigrįžta, šypsosi ir sako:
— Laba diena.
— O ką čia veiki? — klausia dėdė.
— Kojas plauju, — atsako jam.
— O kaip tu vadiniesi? Iš kur tu?
— Esu Petras Morkūnas. Gyvenu ana

pus girios...

Dėdė Paulius nustemba:
— Iš anapus girios? Ir tu nesibijai 

vienas per ją vaikščioti. ..
— Ne, — atsako jaunuolis, — Aš šitą 

girią pažįstu. Dabar aš einu į miestelį.
— O ko tu eini į miestelį? — klausia 

dėdė.
— O taip sau...
— Jeigu mes eitume upelio krantu, ar 

pereitume girią?
— Pereitumėt.
— O tau būtinai į miestelį? .
— Būtinai.
— Ar negalėtum mus po girią pave-

Prie jūros aukš
taičiai, prie jū
ros žemaičiai, 
prie jūros visa 

Lietuva ...

AAAAAAA/
AAAA^AAAAAAAĄAAAAAfcA

džiot? Tui- būt, tu čia visus takus take
lius pažįsti?

— Pažįstu.
•— Tai pavedžiosi?
— Ne.
— Kodėl?
— Todėl, kad man reikia į miestą 

nueiti.
— Nieko nepadarysi! Eisime vieni.
— Ar girioj nėra lokių? — nedrąsiai 

jaunuolį klausia Aliukas.
— Yra labai daug, — tasai atsako, 

stoja ir nori eiti.
— O gyvačių didelių ar yra? — nori 

išsiklausti Aliukas.
— Yra ir gyvačių.
Ir jaunuolis švilpaudamas eina upės 

krantu. Upės vingio krūmokšniai jį už
dengia, ir tegirdėti jo švilpavimas, pana
šus į paukščio čiulbėjimą. Paskui ir švil
pimo negirdėti.... Tik giria, vėjo perpūsta, 
garsiai suošia, lyg ligonis, atsidūsta. Ir 
vėl tas aštrus suspigimas, kad net visa 
giria skamba. Berniokas rėkia jau toli 
toli...

— Na, į priekį, žiogai, — paragina dė
dė Paulius. — Eisim paupiu ir pasieksim 
giries kraštą. Ten pas mano pažįstamą 
ūkininką gausim valgyti. Ar norit val
gyti?

Aliukas ir Jurgiukas tuoj į senelio 
klausimą atsako:

— Norim!
Tyli tik Petriukas, ir dėdė jo klausia:
— O tu ko tyli?
Petriukas nieko neatsako.
— Nori valgyti?
—• Noriu, — nedrąsiai atsako Petriu

kas.
— Na, tai skubinamės. Toli dar kitas 

kraštas, o tu jau valgyt nori... Einam...
Ir visi keturi upelio krantu pasileidžia 

į priekį. Nors dėdės viena koja gera, o 
kita medinė, bet jis moka greitai vaikš
čioti, ir vaikai turi besiskubindami išsi
žioti.

Bet šitaip greitai eiti neilgai tenka. 
Upelio krantai pasidaro statūs ir apgriu
vę; reikia lipti krantu į girią ir eiti toliau 
pačia giria.

Ir giria pasidaro tanki. Dažnai kelią 
pastoja tankūs lazdynai arba krūtinės 
aukštumo krūmokšniai. Jie braižo veidą 
ir rankas.

Girioje nejaukiai tylu. O kai vėjas 
papučia, medžių viršūnės rūsčiai suošia, 
ir tada nenoromis krūpteli, apsidairai, ar 
niekas tavęs neseka, netykoja. Niekas. Ir 
eini toliau.

Aliukui baisu eiti paskutiniam; jis pa
bėga į priekį, prie dėdės, ir klausia:

— Dėde, ar iš tikrųjų čia yra lokių ir 
didelių gyvačių?

— Aš dar nemačiau.
— Bet tas vyras sakė, kad yra. Jis 

gyvena girioj ir žino.
— Jeigu žino, tai yra.
Užtenka šito dėdės atsakymo, ir visi 

trys vaikai įsikabina dėdei į rankas, į 
skvernus.

— Ar toli dar girios kraštas? — klau
sia Jurgiukas.

Tą momentą kažkur girioje stipriai 
subraška, suaidi. Atrodo, lyg kas medį 
būtų išvertęs. Minutėlę giria atgyja, pra
bunda ir gyvena. Paskui vėl nutyla.

— Kas ten, dėde? — ne be baimės 
klausia Aliukas.

— Ką aš žinau. Tur būt, šaka nulūžo.
— O kas ją nulaužė? — parūpo Pet

riukui.
— Nueik ir pasižiūrėk.
Bet Petriukas nėra kvailas eiti ir pa

sižiūrėti! O jei ten meška nulaužė?! Kas 
tada? Iš meškos nagų niekas neišgelbėtų.

Tylėdami eina toliau. Jeigu girioje 
būtum kurčias, būtum drąsuolis. O dabar, 
kaip tyčia, girdi labai gerai. Mažiausią 
krepštelėjimą nugirsti. Nubėgo iš krūmo 
į krūmą bailus drieželis, vaikai šoka prie 
dėdės, glaudžiasi ir bailiom akim žiūri, 
tarytum klausdami:

— Dėde, ar čia ne gyvatė?
O dėdė Paulius, tur būt, nieko ne

girdi, kad jis toks drąsus. Bet išsigąsta ir 
dėdė, kai čia pat, arti, sausai triokšteli 
šaka ir paskui kažkas perkūniškai garsiai 
suklykia. O balsas tai nei žvėries, nei 
paukščio, nei žmgoaus... Priekyje, krū
muose, nežinia kas šlumšteli... Ir dar vė
jas nuūžia medžių viršūnėmis.

Stovi visi keturi. Dėdė dairosi ir nieko 
nesupranta. Vaikai, kaip įmanydami, prie 
jo glaudžiasi.

Ir staiga pro pat juos šmėkšt... Vaikai 
pajuto, kaip drąsusis dėdė krūptelėjo...

— Ve, ve, bėga... ten... — ėmė šaukti 
Aliukas.

Pro šalį pranėrė mikli stirnaitė.
— Stirna ... Buvo ko čia išsigąsti! — 

juokiasi dėdė. Bepigu dabar jam juok
tis, kai pamatė, kad tik stirnos būta; o 
pirma, tai pats krūptelėjo ir bijojo. Stir
nos nei vienas nesibijo, nes stirna yra 
gera; ji nepuola žmonių. Tik stirnai žmo
nės yra blogi: jie nori ją pagauti ir at
imti iš jos ragus. Bet Dievas jai davė 
greitas kojas, ir ji pabėga.
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— Stirnos aš nebijau, — sako Aliu
kas.

— O išsigandai, — atkerta Jurgiukas.
— Tai, kad iš pradžių ir dėdė išsi

gando, — teisinasi Aliukas.

— Aš? Išsigandau? — pykteli dėdė.
— Buvo ko čia išsigąsti. Ne tokių žvė
rių mačiau. — Ir dabar dėdė ilgai pasa
kotų apie svetimas šalis, kuriose auga 
apelsinai ir bananai, kuriose žmonės nie
ko nedirba, o tik valgo, ir kur yra liūtų 
ir tigrų, kurie išalkę puola žmones; bet 
reikia eiti, ir jis sako: — Tokioj girioj aš 
nieko nebijau. Einam ... Ir aš jau val
gyti noriu.

Ir eina. Eina minutę, dvi, ir miškas 
atkakliai tyli. Jokio garselio. Paskui 
Petriukas bailiai klausia:

— Dėde, ar mes nepaklydom?
— Upelio jau nematyti, — priduria 

Aliukas.

— Tuoj būsim vietoj, — atsako dėdė 
ir krinta veidu į krūmą. Nepamatė duo
butės; jo medinė koja pataikė į ją, ir dė
dė sugriuvo. Dėdė kėlėsi, bet tik sude
javo ir vėl atsigulė.

— Koją skaudą. Pailsėkim truputį,
— pasakė.

Ir vaikai susėdo aplink dėdę, o jų 
veideliai buvo labai susirūpinę.

— Kas dabar bus? — neiškentė Jur
giukas.

— Pereis greit, — atsakė dėdė.
Po kokios dešimties minučių dėdė 

antrą kartą pamėgino keltis, bet ir šį kar
tą tik sudejavo ir neatsikėlė.

— Tur būt, kojos raumenį patem
piau ...

— Kas dabar bus? — vėl įsiterpė Jur
giukas.

Dėdė valandėlę susimąstė, smarkiai 
galvojo, net kakta, lyg aulas, susiraukė. 
Paskui staiga paklausė:

— Ar jūs drąsūs vyrai?
— Mes? .. Drąsūs ... — atsakė.
— Tai tu, Petriuk su Jurgiuku, eikit 

į dešinę ir upelio krantu greit pasieksit 
kaimą — pakraštys jau netoli, — kaime 
suraskit Jurkūnus ir pasakykit, kad man 
nelaimė atsitiko. Gerai?

Vaikai tylėjo.
— Aliukas liks su manim. Nieko ne

bijokit: šitoj girioj žvėrių nėra. Mes jūsų 
lauksim.

— O kur, dėde, eiti? — paklausė Jur
giukas.

— Į dešinę, greit pasieksit upelį, o 
upelio krantu einant, greitai ir sodžius.

— O jei mes paklysim? — tyliai įsi
terpė Petriukas.

— Nepaklysit, nepaklysit! Nėra čia ko 
paklysti. Na, pasiskubinkit.

Jurgiukas su Petriuku susižvalgė, pa
davė vienas antram ranką, liūdnom akim 
pasižiūrėjo į dėdę ir Aliuką, lyg amžiams 
su jais būtų atsisveikinę, ir protekine pa
sileido į dešinę, į upelio pusę... Du ar 
tris kartus jiedu dar šūktelėjo, Aliukas 
atsiliepė, ir paskui viskas nutilo. Tik gi
ria gailiai ošė.

Dėdė su Aliuku palaukė gerą valandą 
ir ėmė nekantrauti. Paskui praėjo ir 
antra valanda. Niekur nieko. Dėdė pa
mėgino keltis. Neįstengė.

— Jie, tur būt, dėde, paklydo! — ta
rė Aliukas.

— Aš nežinau. Jau būtų turėję su
grįžti ...

Visa giria nuščiuvo. Užėjo tvanki po
piečio tyla. Jokio paukštelio sučypsėjimo.

Kai praėjo trečia laukimo valanda, dė
dė irgi pasakė: „Paklydo“.

Aliukas, nusigandęs, paklausė:
— Ką dabar darysim, dėde?
Dėdė jau žiojosi atsakyti, bet tą aki

mirką tolumoj pasigirdo triukšmas, šauks
mai.

— Jurgiukas šaukia, Jurgiukas! — 
ėmė šokinėti Aliukas. O per girią sklido 
cypiąs aaūūū ... aaūūū ... Balsai artėjo, 
ir po keletos minučių dėdę ir Aliuką ap
stojo keli sodžiaus vyrai, Jurgiukas, Pet
riukas ir prie upelio sutiktas Petras.

Graži vasaros stovyklų pasaka.

Po valandos dėdė su vaikais jau buvo 
sodžiuje, Jurkūno pirkioje.

Petras papasakojo, kaip netikėtai su
tiko Jurgiuką ir Petriuką, einančius į kai
mą. Bet juodu ėjo visai priešinga kryp
timi. Juodu ėjo ir šūkavo, užtat nepra
silenkė. Paskui visi trys atsiskubino į 
kaimą pagalbos.

Jau buvo vėli popietė, kai dėdė ir visi 
trys vaikai sėdo į vežimą namo važiuoti. 
Petras sėdo prie arklio, ir prasidėjo kelio
nė atgal per girią.

Ant girios jau plaukė vakaras. Paukš
čiai giedojo. Giria paslaptingai šlamėjo.

Dėdė nusijuokė ir paklausė:
— Kaip giria patiko? Ateisim kitą 

kartą?
Tik vienas Aliukas nedrąsiai atsakė:
— Ateisim ...
O Petriukas, sėdėdamas šalia savo 

bendravardžio, klausinėjo:
— Nėra šitoj girioj vilkų?
— Nėra!
— O gyvačių?
— Nėra ...
— Paklysti čia galima?
— Galima, jeigu girios nepažįsti.
— O kai pažįsti?
— Negalima!
Tada Petriukas drąsus atsisuka į dė

dę ir klausia:
— Kada, dėde, vėl ateisim į girią? 

Man giria patinka ...
Giria temsta ... Greit dėdė su vaikais 

bus namie.
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SI/ A H I K H I H SKYRIŲ TVARKO
■ ! ■ ■! ■ SKTN. A. ZAUKA

LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS 
VADO ĮSAKYMAS Nr. 22.

Kaunas, 1940 m. birželio mėn. 1 d.

§ 1-
Vyriausiai Brolijos Vadi jai pa

siūlius ir L. S. S. Tarybai pritarus, 
skelbiu dešimtojo skautų įstato 
aiškinimą dėl rūkalų ir alkoholi
nių gėrimų vartojimo:

„Skautai yra abstinentai visose 
aplinkybėse — negeria alkoholi
nių gėrimų ir nerūko.

Vyresnieji, nuo dvidešimts vie- 
nerių metų amžiaus, jei rūko ar 
geria alkoholinius gėrimus, turi 
būti visada saikūs ir blaivūs, ta
čiau ir jie sueigose, pratimuose ir 
įvairiuose kituos. skautų pobū
viuose, be to, uniformuoti viešoje 

vietoje nerūko ir alkoholinių gė
rimų negeria.

§ 2.
Dešimtojo skautų įstato aiškini

mo klausimas jau kuris laikas 
Skautų Brolijos narių tarpe buvo 
gyvai keliamas ir svarstomas, o 
taip pat ir skautiškame gyvenime 
įvairiai pritaikomas.

Paskelbus šio įstato aiškinimą, 
visiems Skautų Brolijos nariams 
pavedu griežtai jo laikytis, o vi
sus skautų vadus, tiek jaunesniuo
sius, tiek vyresniuosius, įpareigo
ju šio aiškinimo vykdymą ir įgy
vendinimą visu griežtumu prižiū
rėti.
Vyr. sktn. pulk. J. Šarauskas, 

Brolijos Vadas.
Vyr. sktn. V. Kviklys, 

Vadeiva.

\į sfooy.k(ą!
Mes, skauteliai, uždainuojam — 
Skamba skautiška daina, 
O stovyklon kai žygiuojam — 
Širdis laimės kupina.
Skinam kuo plačiausią taką 
Į stovyklą per kliūtis.
Mūsų širdys linksmai plaka, 
Nes laimužė mums nušvis.
Tad žygiuojam į pušyną!
Ten laužai tuojau sušvis.
Miškas, laužas taip svaigina 
Mūsų skautiškas širdis.

V. PETRIKAS.

Skautų Brolijos 
Vadų ir Kandidatų 

kursai
(Brolijos Vado š. m.
VI.3 d. aplinkraštis 

376 nr.).

Kaip ir kasmet, Vadų Lavinimo sky
rius ruošia ir šiemet reguliarius brolijos 
vadams lavinti ir jų kandidatams ruošti 
IX-uosius skautų vadų kursus.

Tokius kursus, kaip skautiško vado
vavimo pagrindinį elementą, turi išeiti vi
si vadovai, kurie brolijoje dirba arba dirbs 
tuntų vadijų nariais, draugininkais, vie
netų vadais, jų padėjėjais, vadijos nariais, 
instruktoriais ir t. t.

KURSŲ TVARKA: Kursams išeiti 
nustatyta tokia tvarka: a) teoretinė da
lis, b) stovykla, c) vadovavimo praktika 
ir d) kursų baigimo rašto darbas.

a) Teoretinė dalis: išstudijuoti svar
biausią literatūrą (Skautybė Berniukams, 
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Skautų Vadas, Skiltininkų Vadovėlis ir 
kt.) ir parašyti studijas — raštu išspręsti 
duetus klausimus. Klausimai bus kurši
ninkams netarpiškai nusiųsti. (Studijos 
rašomos prašyminio popieriaus lapuose, 
vienoje lapo pusėje, paliekant paraštes 
kairėje pusėje 2—3 cm ir dešinėje — 5 
cm).

b) Stovykla: kuršininkai, atlikę teore
tinę dalį arba jos ir neatlikę, turės išeiti 
kursų stovyklą, kuri įvyks šią vasarą vė
liau paskelbtu ir kuršininkams patoges
niu laiku. Stovykla truks 10—12 dienų.

c) Vadovavimo praktika: kuršininkai, 
atlikę teoretinę kursų dalį ir išėję stovyk
lą, turės atlikti vadovavimo praktiką savo 
tuntų vienetuose.

d) Kursų baigimo rašto darbas: sėk
mingai išėję pirmąsias 3 kursų dalis, pa
rašys rašto darbą ir gaus kursų baigimo 
liudijimą.

KURSŲ DALYVIAI: Kursus lankyti 
gali visi brolijos vadai; vadai, kurie eina 
tuntininkų, vietininkų, jų padėjėjų, drau
gininkų, vienetų vadų ir jų padėjėjų, 
tuntų vadijų narių pareigas, į kursus už
sirašyti gali tiesiog vyriausioje brolijos

* * *

Kai stovykloj

užverda darbas.

* * * 

vadijoje ar pas savo tuntininką ar vie
tininką.

Kiti jaunesnieji vadai, jaunesni, kaip 
18 metų, ir skautai nevadai, į kursus įsi
rašyti gali tik savo tuntininkui ar vieti
ninkui rekomendavus.

Į kursus įsirašant reikia užpildyti tam 
tikrą pareiškimą — anketą ir įmokėti 10 
litų kursų registracijos mokesčio. (Tas 
mokestis įskaitomas į stovyklavimo mo
kestį). Įsirašyti reikia ligi š. m. birželio 
mėn. 20 d.

Tuntininkai ir vietininkai turi iš sa
vo tuntų ir vietininkijų parinkti tiek va
dų ir kandidatų į šiuos kursus, kad per 
kelerius metus visi jų vienetų vadai būtų 
išėję vadų kursus. Geras skautavimas 
tėra įmanomas, jei vienetų vadai yra kom
petentingi, gerai informuoti ir turi tikrą 
skautiško lavinimo pagrindą.

STOVYKLOS PROGRAMA: Stovyk
loje, be teoretinių studijų, bus plačiai ir 
praktiškai išeinami svarbiausieji skautiš
ko lavinimo programos dalykai.

Stovyklautojai turės patys išgyventi 
skautybės romantiką ir patirti visą sto
vyklinio gyvenimo įvairumą.

KURŠININKŲ AVANSAVIMAS: Iš

ėję vadų kursų stovyklą, gaus: stovyklau
tojo, iškylautojo ir pionieriaus specialy
bes ir galės būti tų specialybių instruk
toriais.

Stovykloje galės laikyti egzaminus į 
patyrimo laipsnius ir duoti įžodį. Baigę 
kursus — bus kandidatai į paskautinin- 
kius. •

Tuntininkai ir vietininkai prašomi pa
raginti didesnį skaičių savo vadovų ir kan
didatų dalyvauti šiuose kursuose.

Savo tunto ir vietininkijos kuršininkų 
sąrašus, jų anketas ir registracijos mokes
tį tuntininkai ir vietininkai turi Vyr. Va
di j ai prisiųsti tuojau pat.
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Skyrių tvarko vair. L. Stripinis.RUOŠIAMI BURIAVIMO KURSAI
1940 m. liepos mėn. 2—13 d. d. Šventosios uoste jūrų skautų 

skyrius rengia buriavimo kursus jachtų šturmanams paruošti. 
Maistas kainuos apie 2,20 lt dienai. Kursantai iš Kretingos ligi 
Šventosios ir po kursų grąžinami Kretingon nemokamai. Ke
lione nuo gyvenamosios vietos ligi Kretingos kursantai pasirū
pina patys. Vietų skaičius kursuose ribotas.

1. Vadovybė. Kursų viršininkas jūr. psktn. R. Dačinskas, 
adjutantas vyr. valt. E. Lukošaitis.

2. Sąlygos, a) Pageidaujama, kad kursuose dalyvautų laivų 
vadai, 1. v. p., 1. a., v. v. ir kiti laivų bei tuntų pareigonys.

b) Atvykstantieji privalo mokėti visus jachtos su šliup 
takelažu terminus ir būti išlaikę UI patyr. laipsnį.

3. Registracija. Pradedama VI.15 d. Vyr. Brolijos Vadijoje, 
Nepriklausomybės a. 4, Kaune. Baigiama VI.25 d. Kiekvienam 
kandidatui bus pranešama, ar priimtas į kursus.

4. Dokumentai. Registruojantis pristatomi: 1. prašymas kur
sų viršininko vardu; 2. tėvų raštiškas leidimas kursuose daly
vauti ir jūroje plaukioti, laivo vado patvirtintas (su tėvų adresu) 
3. jūrų skauto tarnybos lapas su pažymėjimu apie einamas pa
reigas ir laivo vado atestacija, 4. registracijos mokestis 2 lt. 
Nepriimtiems į kursus mokestis grąžinamas.

Pastaba. Laivų vadai aukščiau paminėtus dokumentus iš
duoda ir Įpareigojami į kursus siųsti tik fiziniai atsparius, be 
fizinių defektų jūrų skautus. Kursantų sveikata bus tikrinama 
prieš kursus ir fiziniai silpni jūrų skautai nebus priimami.

Uniforma, a) Darbo uniforma, tamsiai mėlyna arba juoda 
treningo megztinė, gumiYiiai batukai, lietaus apsiaustas, šiltas 
šalikas ir šiltas apsiaustas.
/ 

Apranga — kaip stovyklai. Kuprinės vietoje — čemodanas, 
arba maišas.

Kursų drausmė. Kursų metu kursantai niekur neišleidžia
mi. Nedrausmingi kursantai iš kursų šalinami, tuojau pat apie 
tai pranešant tėvams arba globėjams.

Atvykimas. Dalyviai susirenka Kretingos stoties perone 
liepos mėn. 1 d. 8 vai. Jūrų skautų skyrius.

Jūrų skautai Šventosios uoste. Stripinio nuotr.

VASARA-JŪRŲ SKAUTŲ 
—- DARBYMETĖ

Vasara — geriausias laikas jūrų 
skautų veikimui. Laisvi nuo visų kitų 
pašalinių rūpesčių jūrų skautai su entu
ziazmu eina prie savo darbo — prie van
dens. Upes, ežerus ir jūrą raižo mažesni 
ar didesni jūrų skautų irkliniai, motori
niai ir buriniai pastatai. Visuose tinka
muose vandenyse plauko ir nardo jūrų 
skautai, lenktyniuo darni tarp savęs ir net 
kartais su vandens gyviais. Plaukymas 
jūrų skautams yra pagrindinis dalykas. 
Miklios jūrų skautų rankos narplioja maz
gus, špleisnoja virves. Irklas jų rankose 
tampa vienu iš mikliausių įrankių ir daug 
kas su pavydu stebi nuo kranto, kaip 
įvairiai tas irklas prityrusios rankos yra 
vartojamas. Į bures, šį nedidelį medžia
ginį trikampį, jūrų skautai įkinko vėją, 
išnaudodami jo didelę jėgą savo tikslams. 
Burių ir vairo pagalba įkinkytas vėjas 
traukia jūrų skautų laivą ten, kur tik jū
rų skautas nori. Taip dažnai sunkiai su
valdomas ir šėlstantis vėjas pasiduoda 
prityrusio jūrų skauto valiai ir yra jo 
produktingai sunaudojamas. Visi mūsų 
vandenys yra prieinami jūrų skautams ir 
jie juos visokeriopai išnaudoja. O vasa

ros saulė, šypsodamosi, stebi šių jaunųjų 
vandens mėgėjų sugebėjimus.

Geriausią progą šiuos visus malonu
mus pergyventi suteikia vasara. Tik va
sarą jūrų skautai gali pilnai išnaudoti vė
jo galybę ir plačiuosius vandenis.

Tačiau iš pirmo žvilgsnio taip lengvi 
ir malonūs jūrų skautų darbai, nėra jau 
tokie lengvi. Ne iš pirmo karto ir jūrų 
skauto klauso irklas, o ką jau ir kalbėti 
apie vėją, kurį sutramdyti ir paversti 
klusniu savo valiai įrankiu reikia didelio 
prityrime. Taip pat ir pažinti vandenis, 
ypatingai jūrą, kuri yra visų jūrų skau
tų tikslas, reikia nemažai laiko. Upėse ir 
ežeruose jūrų skautai įgauna tik pradinį 
pasiruošimą savo specialybėje, o tikrai 
prityrusiais jūrų skautais jie tampa tik 
tada, kada yra jau pažinę jūrą, moka jo
je elgtis ir naudotis jūres taip gausiai tei
kiamais gėriais ir malonumais.

Pats patogiausias laikas jūrų skautams 
įgauti didesnį prityrimą savo nelengvame 
praktiškame darbe, kaip tik ir yra vasa
ros laikas, todėl jis ir turi būti jūrų skau
tų pilnai išnaudotas. Žiemos metu įgiję 
bendrojo skautiškojo patyrimo ir susipa

žinę teoretiškai su specifiniais jūrų skau
tų uždaviniais, vasarą jie turi kuo dau
giausia laiko pašvęsti praktiškų žinių įgi
jimui. Kiekvienas mažiausias laiko tar
pelis vasaros metu turi būti kuo geriau
siai išnaudotas dirbant prie vandens, 
kiekvienas vėjo dvelkimas turi būti jūrų 
skautų burių pagautas. Juk to gražaus 
vasaros laiko mes turime taip mažai, kad 
norėdami tikrai gerai pasiruošti savo dar
bui, negalime vasarą nė vienai minutei 
sudėti rankas.

Po trumpo pavasario prasidėjo taip 
nekantriai laukiama ši vasara, jūrų skau
tų šių metų darbymetė. Peržiūrėkime 
greitai savo darbo priemones, ar jau vis
kas pas mus tvarkoje. Manau, kad jū
rų skautai, nors ir trumpas buvo šis pa
vasaris, vis tik suspėjo sutvarkyti savo 
inventorių ir visi jūrų skautų pastatai 
pilnoje tvarkoje jau yra vandenyje. Tik 
greitai išjudinkime po žiemos sustingu
sius sąnarius savo vietos vandenyse, kad 
trumpu laiku galėtume surengti tolimes
nius plaukiojimus ir aplankyti mūsų pa
jūrį.

Mes, jūrų skautai, juk tam tik ir lau
kėme vasaros, kad pilni energijos ir pa
siryžimo nuvyktume prie jūros, kad ir 
šiais metais jūrų skautų valdomi pastatai 
raižytų Baltijos bangas.

Šv.
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SESERIJOS VADIJOJE.

snasu didžioji Seioii
/

■ V.25. psktn. J. Damijonaitienė dalyvavo vyresniųjų skaučių 
įžodyje Radviliškio skaučių vietininkijoje; V.26. ji instruktavo 
šią vietininkiją.

■ V.26. psktn. E. Strikienė instruktavo Alytaus skaučių tuntą.
■ VI.2. psktn. E. Gvildienė instruktavo Seinų skaučių tuntą, 

psktn. Strikienė — Jonavos skaučių vietininkiją ir sktn. Seve- 
linskaitė — Raseinių skaučių tuntą.

■ VI.4. psktn. Gvildienė instruktavo Panevėžio skaučių tuntą 
ir VI.6. — Joniškio skaučių vietininkiją.

■ Vandens skaučių šeima didėja: nuo Sekminių prisidėjo dar 
vienas naujas vienetas Jurbarko vietininkijoje. Dabar Lietuvoje 
viso turime šešis vandens skaučių vienetus.

■ Vyr. Vadijos Vandens skaučių skyrius birželio mėn. 19 — 
25 d. d. ruošia pirmą baidarių kelionę, maršrutas Vilnius—Kaunas, 
Nerimi žemyn.

Kelionė prasidės birželio 19 d. Dvi dieni skiriamos Vil
niaus ir Trakų miestams apžiūrėti. VI.21 d. išplaukiama iš Vil
niaus. Keliautojos Kaune bus VI.25 d. Kelionei vadovaus psktn. 
Jurskienė.

VILNIAUS U-TO STUD. SKAUČIŲ-SKAUTŲ DRAUGOVĖ
Jau — būkle.

Prieš kurį laiką iš Vilniaus 
U-to stud, atstovybės gavome 
buklui du kambarėlius ir kiek 
baldų. Dabar jau įsikūrėme sa
vo „gūžtoje“. Jos globėja iš-

KAUNO NERIES
Mokslo metams pasibaigus 

įvyks tunto skaučių stovykla 
VI.18—28 d. d. gražiame Gulde
nų pušyne (už Karmėlavos, prie 
Neries).

Skautės stovyklon jau ruošia
si. Iš tunto vadijos gauti pra-

KAUNO APSKRITIES
Jūrės Geležinio Vilko dr-vė.

Geg. mėn. Jūrės mieste įvyko 
medelių sodinimo šventė; savo 
darbais prisidėjo ir skautai; va-

rinkta sesė Fledžinskaitė. Nau
jame būkle jau sušauktos kelios 
sueigos. Dabar kombinuojame 
kaip čia gavus daugiau baldų. 
Be to, numatome buklą išdeko- 
ruoti skautiškoje dvasioje.

SKAUČIŲ TUNTAS.
nešimai kaip pasiruošti stovyk
lai ir ką pasiimti.

Stovyklą remia rėmėjų būre
lis. Vadovaus tuntininkė psktn. 
O. Saulaitienė. Stovyklon, ti
kimasi, atvyks sesių vilniečių ir 
lietuvaičių iš Latvijos.
SKAUTŲ TUNTAS.
dovaujami draugininko psktn. 
A. Vitkūno ir adjut. sklt. A. 
Draugelio, pasodino nemaža me
delių. Jūrietis.

BROLIJOS VADIJOJE.
V.20. visiems skautų s-gos tuntininkams ir vietininkams iš

siuntinėtas aplinkraštis geležies laužo rinkimo reikalu. Skautai 
paraginti šioje tėvynei naudingoje metalo talkoje aktyviai da
lyvauti.

V. 25. per tuntininkus ir vietininkus visiems skautų brolijos 
vienetams išsiuntinėtas aplinkraštis, kuriuo visi skautų vienetai 
paraginti į kolektyvų gerąjį darbelį — pagal išgales aukoti lėšas, 
reikalingas Vilniaus neturtingų skautų aprūpinimui uniformo
mis. Pirmosios aukos gautos iš Jūrės Geležinio Vilko ii' Vil
kijos Šarūno draugovių.

Pagal gautus iiš tuntininkų ir vietininkų pranešimus, vyr. va- 
dijoje jau baigiamas sudaryti šios vasaros skautų stovyklų ir 
kelionių kalendorius.

Oro skautų skyrius jau baigia vykdyti oro skautų vienetų 
registraciją.
-5^ VI.8. brolijos vadas vyr. sktn. pulk. Sarauskas, tėvynės tam. 
skyr. vedėjas sktn. Matonis, brolijos reikalų vedėjas sktn. Zauka 
ir skaučių seserijos vadijos atstovės lankėsi Ukmergės skaučių-tų 
stovykloje. Į šią stovyklą buvo nuvykusi taip pat ir atskira 
kaimo skautų-čių meno mėgėjų grupė.

Pirmas T. T. skyrius yra suorganizuotas Ukmergės skautų 
tunte. Skyriaus vedėju paskirtas vietos „Vyčio“ korporantas mo
kytojas ats. j. Itn. V. Pažiūra. T. T. visi tunto skautai labai do
misi. T. T. skyriai jau sudaryti ir kitur: Kauno Žalgirio sk. 
tunte skyr. vedėju paskirtas ats. Itn. B. Žagelis; Skuodo sk. viet- 
joje — vedėjas psktn. E. Rozniekas; Rokiškio sk. tunte — vyr. 
sklt. E. Tipelis; Kėdainių sk. tunte — sk. vytis V. Ragauskas ir 
Kretingos sk. tunte — vyr. sklt. J. Urbaitis.

VI. 9 per Kauno radiją buvo paskelbta žinutė, kuria Kauno 
vyr. skautai ir vadai buvo kviečiami dalyvauti T. T. 5—7 d. iš
vykoje į Vilniaus kraštą, ryšium su šiomis dienomis numatoma 
iš Sovietų Sąjungos valdomų sričių lietuvių repatriacija į Lie
tuvą. 20 vai. prie s-gos būstinės susirinko gražus būrelis sava
norių, norinčių prie šio kilnaus tikslo prisidėti. Visi šie T. T. 
savanoriai yra pasiruošę bet kuriuo laiku išvykti į jiems paskir
tas vietas. %

Atskiru Brolijos Vado įsakymu paskelbtas 10-tojo skautų 
įstato aiškinimas. Įsakymas išsiuntinėtas visiems tuntininkams, 
vietininkams ir įdedamas Skautų Aide.

KAUNO PILIES SKAUTŲ TUNTAS.
I kar. Juozapavičiaus dr-vė.

III.4 dr-vė šventė savo pir
mąjį dešimtmetį. Prieš 12 vai. 
visa dr-vė, su vėliava, stovėjo 
išsirikiavusi prieš nežinomojo 
kareivio kapą. Draugininkas 
pasakė trumpą kalbą, pabrėžda
mas, kad visi mūsų dr-vės skau
tai turi būti narsūs ir pasiryžę, 
kaip šefas — kar. Juozapavičius. 
Pasveikino brolius vilniečius, du 
I Gedimino dr-vės skautai sto
vėjo čia pat, ir palinkėjo jiems 
geriausios kloties laisvame Vil
niuje. Keli skautai prie kar. 
Juozapavičiaus paminklo padė
jo gėles ir sugiedojome Lietuvos 
himną.

16 vai. Jėzuitų gimnazijos 
paišybos salę pripildė svečiai: 
buvę draugininkai, dr-vių at
stovai, skautų tėvai, jų pažįsta
mi ir giminės. Tarp svečių ma
tėsi ir šios dr-vės įsteigėjas kun. 
Rimkevičius, S. J. Buvo perskai
tyti įsakymai. Adjutantas pa
skaitė dr-vės istoriją ir sekė 
kalbos. Įspūdingiausia kalba 
buvo brolio vilniečio; Kai jis pa
sakojo apie iškentėtus vargus, 
ne vienam klausytojui nuriedėjo 
ašara. Vilniečiai padovanojo pui
kų albumą su Gedimino pilies 
atvaizdu. Sekė įžodžiai. Davu
sieji įžodį pasirašė dr-vės kny
goje, taip pat pasirašė ir visi

garbės svečiai. Buvo ir links
moji dalis: dainos, pasirodymai, 
deklamacijos ir t. t. Svečiai iš
siskirstė linksmi ir patenkinti.

Pažymėtina, kad su gedimi- 
niečiais suėjom į glaudų kon
taktą. Prieš Kalėdas jau nu- 
siuntėm apie 100 knygų — va
dovėlių, susirašinėjom ir nuta

rėm net drauge stovyklauti.
Mūsų šefas, kar. Juozapavi

čius, buvo pirmasis Gedimino 
dr-vės Vilniuje rėmėjas. Tai ne 
nuostabu, kad šios dvi draugo
vės jau per taip trumpą laiko
tarpį puikiausiai susidraugavo.

Dirbsim, budėsįm, vilniečiams 
padėsim! Bebro uodega.

JURBARKO SKAUTŲ VIETININKIJĄ.

Išaugo jūrų skautai.
— Atskiroji jūrų sk. Gulbinų 

valtis ilgą laiką vos egzistavo. 
Bet per Šv. Kazimiero dieną pa
sirodė labai sustiprėjusi. Na
rių skaičius irgi pašoko, net iki 
12-kos. Galvojama įsteigti visą 
laivą.

— Iki šiol jūrų skautai netu

rėjo savo valties. Bet dabar jau 
gautas iš Rėmėjų Būrelio pasi
žadėjimas, kad galėsime skros
ti Nemuno bangas savo nuosa
va šešiairkle valtimi.

— Jūrų skautams vadovauja 
valt. T. Masiulis ir valt. pavad. 
Ė. Korys.

Vidas.

• 224 •
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Gilaus liūdesio valandą IV Živilės dr-vės skiltininkei 

psklt. ONUTEI VILKAUSKAITEI,
jos brangiai motutei mirus, reiškiame nuoširdžią skautišką 
užuojautą.

Petrašiūnų IV-os Živilės dr-vės 
draugininke ir skautės.

Savo mieląjį skautininką

POVILĄ DAUKĄ,

prislėgtą liūdesio dėl mylimo tėvelio mirties, visu nuošir
dumu užjaučiame.

Panevėžio Skautų Tunto Vadija.

DVIRAČIŲ KELIONĖ KAUNAS - VILNIUS — KAUNAS.
Skautų brolijos vyr. vadijos propagandos skyriaus organi

zuojama I-oji masinė dviračių kelionė iš Kauno į amžinąją sosti
nę Vilnių ir atgal įvyks š. m. birželio mėn. 28, 29, 30 ir liepos 
mėn. 1 d. Kelionei vadovauja sktn. Alf. Z a u k a.

Maršrutas: Į Vilnių vykstama pro Rumšiškes, Žiežmarius, 
Semeliškes ir Trakus; grįžtama pro Vievį, Žiežmarius ir Rum
šiškes. Iš Kauno išvykstama birželio mėn. 28 d. (tuojau po 
pietų) ir Vilniuje numatoma būti sekančią (VI.29) dieną. Atgal, 
iš Vilniaus į Kauną išvykstama birželio mėn. 30 d. ir Kaune nu
matoma būti sek. dieną (VILI). Negalintieji (kurie tarnauja) 
kelionę baigti liepos mėn. 1 d., galės birželio mėn. 30 d. vakare 
iš Kaišiadorių grįžti traukiniu (grįžta savo lėšpmis).

Ir Vilniuje ir Kaune numatoma suruošti atitinkamas dvi
ratininkų iškilmes ir dalyvauti vėliavų nuleidimo apeigose.

Dalyviai: Kelionėje be skautų ir skaučių gali dalyvauti taip 
pat ir ne skautai (vyrai ir moterys) nejaunesni kaip 16 mt.

REGISTRACIJA IR MOKESTIS: Dviračių kelionės dalyvių 
registracija vykdoma skautų brolijos vyr. vadijos raštinėje 
(Kaunas, Nepriklausomybės a. 4.) darbo dienomis 12—15 vai. ir 
dienomis prieš šventadienius 8—13 vai. Registracija baigiama 
birželio mėn. 20 d. Pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistra
vusiems, nes dalyvių skaičius apribotas.

Registruojantis įmokamas registr. mok. (skautai-ės moka 
po 4 ir ne skautai po 5 litus), kuris nebegrąžinamas. Už šį 
registr. mok. kiekvienas kelionės dalyvis gaus atitinkamą ke
lionės vėliavėlę, kelionės ženklą ir nakvynės vietą.

DVIRATIS: Visi kelionės dalyviai turi turėti atitinkamus 
dviračius (vyrai — vyriškus, moterys — moteriškus).

Kelionėje dalyvaujančio asmens dviratis turi būti iš anksto 
šiai kelionei tinkamai paruoštas, patikrintas, išteptas ir aprū
pintas visais kelionėje reikalingais daiktais: pompa, raktais, gu
mos gabalu, gumos klijais, skudurėliu, stiklo popierium, 3—4 m. 
virvute, skambučiu, prožektorium arba kišenine lempute ir, ži
noma, šių metų nr.). Gerai patikrinti stabdžius.

MAISTAS: Maistu dviračių kelionės dalyviai apsirūpina 
patys (dalį pasiima iš namų, o dalį galės nusipirkti ir kelionės 
metu). Prašoma pasiimti puoduką, peilį, šaukštelį ir kiek 
cukraus,

APRANGA: Skautams-ėms — pilna skautinė uniforma. 
(Skautams valtukė, palaidinė, kaklaraištis, trumpos mėlynos 
kelnaitės, dehg. spalvos kojinės ir kelionei tinkami pusbačiai; 
Skautėms —• beretė, palaidinė, kaklaraištis, mėlynos spalvos si
jonukas, baltos spalvos trumpos kojinaitės ir kelionei tinkami 
batukai). Ne skautams (civiliams) — sportiniai arba kitokie ke
lionei tinkami drabužiai.

KĄ PASIIMTI: Kuprinę; šiltą megstinį nakčiai; prastą 
plcsčių, apsiaustą arba brezentą; paklodę; antklodę; mažą pa
galvėlį (galima guminį); sportinius marškinius; maud. kostiumą; 
kelias nosinaites; rankšluostį; muilą; dantų šepetuką ir pastą; 
kremo arba alyvos (apsisaug. nuo perstaigių nudegimų); skuti
mosi priemones (kam to reikia); adatą su siūlais; keletą segtu-

PIRMOJO LIETUVOS PREZIDENTO KARO MOKYKLON 
ĮSTOJIMO TVARKA.

1. Į Karo Mokyklą kariūnais priimami Lietuvos piliečiai:
a) tinkamos karo tarnybai sveikatos,
b) teismo nebausti ir netardomi,
c) užbaigę aukštesniąją mokyklą,
d) ne jaunesni 18 ir ne vyresni 25 metų amžiaus,
e) nevedę,
f) išlaikę konkursinius egzaminus iš lietuvių kalbos ir Lie

tuvos istorijos gimnazijos kurso ribose.
2. Pirmenybė stojant į Mokyklą duodama liktiniams pus

karininkiams, tikrosios tarnybos ir atsargos puskarininkiams.
3. Norintieji stoti Karo Mokyklon kariūnais, prašymus 

rašo J. E. Respublikos Prezidento vardu ii* prisiunčia Karo Mo
kyklos Viršininkui iki liepos mėn. 5 dienos.

Prie prašymo turi būti pridėta:
a) aukštesniosios mokyklos baigimo atestatas (originalas, 

arba notaro patvirtintas nuorašas, arba laikinas pažymėjimas),
b) gimimo metrika,
c) viena fotografija,
d) savo ranka rašyta curriculum vitae.

Pastaba. Netarnaujantieji kariuomenėje, duodami 
prašymą, kreipiasi į savo Apskrities Viršininką, prašydami 
prisiųsti Karo Mokyklos Viršininkui jų ištikimybės liu
dijimą.
4. Kandidatai į priėmimo komisiją stoja š. m. liepos mėn.

10 d. 09.00 v. Karo Mokyklos rūmuose.
5. Priimtieji tuoj bus pasiųsti į kariuomenės dalis atlikti 

stažą.
6. Maistu, kol bus priimti (apie savaitę laiko), turės pa

sirūpinti patys. Patalpas gaus Karo Mokykloje.
7. Smulkesnių nurodymų galima gauti Karo Mokyklos 

raštinėje kasdien darbo valandomis.

kų; asmens liudijimą (skautai-ės pasiima skautiškus liud.) ir 
keletą litų.

Pageidaujama dar pasiimti: Foto aparatą; mažesnį muzikos 
instrumentą (armoniką, lūp. armonikėlę ir pan.); kelionei tin
kamas pirštines; kišeninę vaistinėlę; akinius (apsisaug. nuo sau
lės spindulių)‘ir šepečius (rūbams ir batams).

TVARKA IR DRAUSMĖ: Visi dviratininkai, užsiregistruo
dami kelionei, tuo pačiu įsipareigoja vykdyti visus kelionės va
dovų ir organizatorių nurodymus ir griežtai laikytis nustatytos 
drausmės. Kelionės metu visi dviratininkai bus suskirstyti į 
atskirus dviratininkų vienetus •— grandis (7 asm.), skyrius (3 
grand.) ir būrius (3 skyr.). Visiems dviratininkų vienetams va
dovaus atskiri vadovai. Prieš kelionę numatoma padaryti visų 
kelionėje dalyvaujančių dviratininkų sulėkimą — patikrinimą.

Pastaba: Dviračių keliones Vyr. Brolijos Vadijos Propa
gandos Skyrius organizuoja taip pat ir iš kitų Lietuvos vietų. 
Norima sutvarkyti taip, kad visų kelionių dviratininkai Vilnių 
pasiektų tą pačią dieną (VI.29).

MARIJAMPOLĖS
— Tuntas VI. 8 statė K. Bin

kio ATŽALYNĄ, 5 veiksmų 
dramą. Veikalą režisavo artis
tas p. K. Tunkevičius.

— Marijampolės skautai ren
gėsi š. m. stovyklauti Trakuose, 
bet, pakeitus geležinkelio tari
fą, skautams keliaujant sutei
kiama labai maža nuolaida, to-

VISI UOLIAI DALYVAUKIME SK. A. 10 NR. PA
SKELBTUOSE KONKURSUOSE.

SKAUTŲ TUNTAS.
dėl, neturėdami lėšų, skautai 
turėjo pasirinkti artimesnę sto
vyklavietę — Kazlų Rūdą. Čia 
skautai stovyklaus VI. 18—29 d. 
Stovykloje kartu su marijampo
liečiais stovyklaus Kazlų Rūdos, 
Vilkijos ir Jūrės skautai. Sto
vyklos viršininkas psktn. Z. 
Turnevičius.

TRAKŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Kaišiadorys.

— IV. 15—IV.20 Trakų Pilies 
dr-vė buvo suruošusi Tėvynės 
Tarnybos kursus. Paskaitas skai
tė: „Skautai Tėvynės tarnyboje“ 
— J. Stempožeckas, „Kariuome
nė ir skautai“ — pik. Itn, Žu
tautas, „Pirmoji pagalba“ — gyd.
A. Mazurkevičienė, „Topografi
ja ir vietos pažinimas“ — mok.
B. Žvirblis ir „Ryšiai“ — mok. 
V. Kišonas.

— Skautų patrono Šv. Jur
gio proga Trakų skautų tunto 
tuntininkas D. Kalvelis į skilti- 
ninkus pakėlė: A. Čekanauską, 
St. Griškevičių ir A. Žvirbli, į 
paskiltininkius — Č. Tamašaus
ką, M. Zaikauską, H. Ryboką, J. 
Tamašauską, V. Aksomaitį, A. 
Jagėlą ir A. Naudžiūną.

Žygintas.
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TVARKINGAI GYVENTI — BŪTI SVEIKAM

• SEPTYNI SVARBUS KLAUSIMAI •

Kada esu sveikas?
Sveiko žmogaus neįgali joks darbas. Jis 

kupinas gyvenimo džiaugsmo, o ne susi
krimtimo. Jis visai nejaučia nuobodulio 
ir neišsigalvoja netinkamų idėjų. Jo vi
dinės gyvybės jėga atsispindi veide. Ta
čiau, kaip matome, sveikumas nėra tai
syklė kiekvienam žmogui. Mes liksime 
sveikais, tik jei stengsimės tam tikru būdu 
tvarkyti gyvenimą. Mes turime nustatyti 
sau ribas, apie kurias daugelis nelabai no
riai nori girdėti.

Kada ir kiek turiu miegoti?
Tvarkingumas svarbiau už valandų 

skaičių. Berniukams ir mergaitėms reikia 
bent 9 valandų miego. Svarbiausios iš jų 
apie pusiaunaktį. Dieną patartina trum
pai pagulėti, jei galima (pvz., atostogų 
metu), prieš pietus. Naktį miegok ramiai, 
ant kieto patalo, apsidengęs vilnone ant
klode. Miegok tik prie atvirų langų ir 
vasarą, ir žiemą. Jei negalima (namuose 
ligonis), prieš guldamas bent 10 min. pa- 
vėdink kambarį arba išeik ketvirčiui va
landos pakvėpuoti grynu oru į lauką.

Koks turi būti mano valgis?
Taip pat tvarkingas! Daugiau kietu

mo, nei minkštumų, daugiau žalmenų, nei 
virintų medžiagų! Klaidinga manyti, kad 
mirsi iš bado, negaudamas kasdien mė
sos. Neimk visą laiką į mokyklą ar darbą 
vien tik duoną su dešra, o su sviestu ir 
sūriu, su vaisiais, kada tik galima. Var
tok daugiausiai rupių miltų duoną, o ne 
plikytą, pikliavotą ar pyragą. Vakarienę 
valgyk anksti, kad iki gulimo liktų dar 
2—3 valandos. Kąsnį kramtyk gerai ir 
ilgai. Skubus maisto ryjimas, kaip ir pil
vo perpildymas, kenkia sveikatai. Mes 
esame pratę valgyti tol, kol daugiau ne
begalime; valgyti reikia baigti, kai esi 
sotus, bet dar truputį nori. Erzinančių 
gėrimų (stipri pupelių kava, juoda arba
ta) reikia tik visai nusilpnėjusiam žmogui, 
kuris, norėdamas ką atlikti, dirbtiniu bū
du sukelia gyvumą, bet po kiek laiko pa
sijunta dar labiau išsieikvojęs. Dėl daug 
cukraus ir kitų saldumynų ima gelti dan
tys, be to, saldumynai, aplamai, jauniems 
kad ir gardu, neina į sveikatą.

Kaip prižiūrėti savo kūną?
Vanduo ir dar kartą vanduo! Rytą ir 

vakare apiplauk visą kūną, pirma su 
drungnu vandeniu, paskui su visai šaltu. 
Sveikam žmogui turi būti gėda nemokėti 
plaukti. Vasarą kuo anksčiau pradėk, ru
denį kuo vėliau baik maudytis. Švarios 
rankos ir balti dantys labai svarbus da
lykas, sprendžiant apie žmogų. Kiekvie
ną progą išnaudok pabūti ore ar saulėje. 
Tačiau ilgai tysoti saulėje neapsirengus 
yra ne tik nenaudinga, o net žalinga. Visa, 
kas gera, imant per daug, tampa bloga.

Didžiavimasis įdegusia oda yra tuščias ma
dos dalykas.

Ar galima rūkyti?
NE! Rūkant, kūnui tiekiama nuolat 

mažais kiekiais nuodai — nikotinas, — ku
rie ilgesnį laiką veikdami, ima chroniš
kai kenkti sveikatai. Nikotinas silpnina 
pajėgumą vistiek, kad pradžioje ir jaus
tumeis rūkymu įgaunąs jėgų. Žala, ni
kotino daroma žmogaus kūnui ir dvasiai, 
yra tokia didelė, kad apsinuodijimas juo 
gali būti sveikatos netekimo ir 'net mir
ties priežastimi. Visa, kas čia pasakyta 
apie rūkymą, tinka ir gėrimui alkoholi
nių gėrimų, tik daug stipresniu laipsniu.

Ar sportas sveika?
Labai dažnai — visai ne! Būtent, jei 

būsime neprotingi ir laiku neatsižvelgsi
me į savo pajėgumo ribas. Bet tose ribose 
nedirbk nieko nepilnai, o kietai ir kan-

Turiu gyventi su savimi ir todėl 
turiu save pažinti. Noriu, dienoms 
slenkant, visuomet ramiai žvelgti 
sau į akis. Nenoriu, saulei lei
džiantis, neapkęsti savęs už negar
bingus darbus.

Nenoriu supti save paslaptimis 
ir apgaudinėti save tikėdamasis, 
kad niekas mano tikro „aš“ nepa
žins. Nenoriu puoštis netikrais 
papuošalais.

Noriu vaikščioti iškelta galva ir
užsitarnauti žmonių pagarbą. Ko
vodamas šioje gyvenimo kovoje, 
noriu patikti sau. Nenoriu matyti 
savęs tuščio, nenaudingo, išpūsto.

Niekuomet negaliu pasislėpti 
nuo savęs: matau visa, ko kiti ne
mato, žinau visa, ko kiti, gal, nie
kuomet nežinos. Savęs apgauti
niekad negaliu ir todėl noriu save 
visuomet gerbti ir turėti gerą są
žinę.

Prie liepsnojan
čio laužo vi
suomet aptaria
mos ir išsiaiš
kinamos skau
tiškojo gyveni
mo aktualijos. 

triai siek geriausią savo jėgų išnaudojimą, 
asmenini- rekordą. Mūsų tikslas nėra pa
sidaryti vienos sporto šakos specialistais, 
o gauti bendrą kūno sveikatą, lavinantis 
įvairiose šakose. Būk drąsus. Drąsą di
desne dalimi įgysi pats stiprindamas va
lią. Drąsa darys tave stipresnį, per tat 
ir sveikesnį. Kiekviena sveika mergai
tė - berniukas turi išlaikyti valstybinio 
kūno kultūros ženklo egzaminus. Sporte 
— kova ir jėga, kelionėse ir stovyklose — 
tėvynės ir gamtos pažinimas turi būti mū
sų ženklas. Bendras fizinio lavinimosi 
tikslas mums turi būti tas, kad reikale 
neprašytume sau pagalbos ir galėtume ki
tiems padėti. Tegul pranyksta perekšlių 
— bijančių kišti nosį iš trobos ir kiemo — 
giminė!

Ką turim žinoti apie ligas?
Bent dėl pusės susirgimų esame kalti 

patys! Stebėkime ir pagalvokime. Svar
biausi mūsų priešai yra apsileidimas ir 
sutingimas. Praėjus tam tikram laikui, 
eik pas gydytoją pasitikrinti kūną ir dan
tis, nes saugotis iš anksto yra geriau, nei 
gydytis. Tuo sutaupysi pinigų ir rūpestį. 
Siaučiant užkrečiamai ligai, ’dažniausiai 
suserga mažiau atsparūs. Ne būtinai pri
valai lankyti vėliausius kino seansus, 
čiuožti iki čiuožyklos uždarymo. Gerai ži
nome, kaip atrodo tipeliai, kurie tuština 
savo pinigines į kinų, šokių salių ir res
toranų savininkų kasas. Bet nebūkime 
nesaikingi „sveikatos apaštalai“ ir neper
ženkime ribas. Kas reikia jaunam žmo
gui, tai reikia (pašokti, vaidinimo pažiū
rėti), tačiau ne tiek, kad kiekvieną vaka
rą leistų tvankioje patalpoje. Taip pat 
kreipk dėmesį į drabužius, ypač į batus.
Kartais, dėl mados ar dėl kitokių išmonių 
į tą per menkai atsižvelgiama. Bet jeigu 
jau suėmė tave liga, tai gulk į lovą, jei 
reikalinga, kviesk gydytoją. Jo nurody
mų laikykis be jokių nukrypimų. Valkio
tis susirietus sergant yra ne didvyrišku
mas, o nesąmonė, švelniai sakant. Iš ki
tos pusės, mažai opai atsiradus, dejuoti 
ir vėjus kelti lyg-rimtai susirgus irgi ne-
gerai.
vaistai!
ligomis

Noras būti sveikam yra geriausi
Su apsileidimu kovok darbu, su

— užsigrūdinimu.
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Žvirblaičiai egzaminus laiko ggggggl
Šį rytą žvirblaičiai anksčiausiai atsi

kėlė. Prilesę, prisisotinę, atsigėrė kur ra
dę vandenėlio, išsimaudė liūgnelyje, išsi— 
puškino, paskui, smėlyje saulutės atokai
toje pažaidę, visi susirinko į tankų, gale 
daržinės augantį, krūmą. Čia jų kelios 
dešimtys. Be jauniklių, ir senių šį kartą 
daugiau susirinko. Visi linksmi, paten
kinti. Tik čirškia, tik čeža, rods devy- 
nes statines alaus būtų išgėrę. Dabar 
tarp jauniklių sukinėjasi ir anas pats se
nasis, Čirškinis, Siurpaplunksnis, Beuode
gis, Šiurpagalvis, vyriausias dainininkas 
ir kiti.

Jaunieji dabar sunkiai beatskiriami 
nuo senių — ir apdaras toks pat, ir či
rena, linksminasi kaip seniai. Čia jie šį 
kartą susirinko ne tuščiam pasilinksmini
mui, ar šiaip išdykavimams, ne kasdieni
nius rūpesčius, reikalus aptarti, bet jau
nieji laikys egzaminus, kad gautų suau
gusių vardą. O tai svarbi diena, atsimin- 
tina gyvenimo valanda. Ir kur ne, jie 
nuo šios dienos kiekvienas galės savaran
kiai gyventi. Tik tie, kurie dar pasiro
dys žiopliais, neprityrusiais, neišlaikys 
egzaminų, turės kiek ilgiau senį vadovą.

Seniai žvirbliai sutupė krūme aukš
čiau, viršūnėje. Jaunikliai žvirblaičiai 
žemiau vienoje pusėje, žvirblaitės — ki
toje pusėje.

— Mes jus auginome, globojome, ve
džiojome, mokinome. Bet štai atėjo die
na, kada jūs būsite paleisti savarankiai 
gyventi, — pradėjo kalbėti pats senasis 
žvirblis. Ačiū mūsų apdairumui ir jūsų 
paklusnumui, tik šeši per visą tą laiką 
tepapuolė į priešo nagus iš šio pasaulio. 
Už šiuos, taip netikėtai žuvusius draugus, 
prašau visus nulenkti galveles ir prisi
minti, kad visur ir visada mus tyko prie
šai.

Ir seniai ir jaunikliai nulenkė galve
les. Tik sargybinis mitriai žvalgosi aplin
kui.

— Žiopliai buvo, tai ir papuolė, — nei 
iš šio, nei iš to pleptelėjo Beuodegio sū
nus Penktasis. Rūsčiai subarė jį tėvas 
už tokį išsišokimą. Nedraugišku, pasipū
tėliu išvadino visi. Penktasis suprato 
klaidą padaręs, negerai pasakęs, pašoko 
ant viršutinės šakelės ir viešai atsiprašė.

— Kad galėtume mes būti ramūs, juk 
jus tikrai jau vieni galite gyventi, — tę
sia toliau senasis žvirblis, — turime ap
klausti, ar viską kaip reikiant pažįstate, 
mokate, ar viską žinote, kas giminei rei
kia žinoti...

— O kas bus, jeigu nežinosime? — 
paklausė vienas jauniklis.

— Gi gausime pipirų! — neprašytas 
atsakė Penktasis.

— Ką čia tauški niekus, — subarė 
tėvas.

— Tokie dar gaus auklę, — paaiški
no senasis žvirblis.

Prasidėjo egzaminai.

— Na, tu, gudrucliau, pasakyk, kuo 
skiriasi karklažvirblis nuo mūsų? — klau
sia vienas senis Penktąjį.

— Pirmiausia, kad mes vadinamės tie-

P. Švėgždinis.

šiai žvirbliais, o jis karklažvirbliu, — drą
siai atsakė ir daugiau nė čirkšt.

— Štai tau ir gudruolis! Kas žinote 
iš jūsų?

— Aš ... aš ... — atsiliepė keli bal
sai.

— Sakykite! —
— Karklažvirblio gyvenimas ir pa

pročiai mažai kuo tesiskiria nuo mūsų. 
Bet jis turi rusvą kepuraitę, juodomis pa- 
žandėmis ir kiek mažesnis.

— A-a! Tokį ir aš mačiau, — atsime
na Penktasis.

— Tai ko tyli? Žioply! — bara tėvas 
sūnų.

— Bet man nesakei, kad jis karkla
žvirblis, kad jį taip vadina, — vėl nori 
teisintis Penktasis.

— Na, tai pasakok toliau, jeigu atsi
meni.

— Karklažvirblis už mus daug baikš
tesnis, ne taip pripratęs prie žmogaus. 
Sako, mieste jo nė su žiburiu nerasi. Mė
giamiausia jo gyvenimo vieta, kur prie 
vandens, karklynuose, nes jie ten randa 
sau patinkamo maisto, karklų lapus ėdan
čių vikšrų.

— O į sodus, daržus ar jis neatsilanko?
— Taip, karklažvirblis soduose bei 

daržuose irgi neblogas darbininkas.
— Gerai. Dabar pasakyk, kada mes 

skrisime į šiltus kraštus? — suktai dar 
klausia pats senasis žvirblis Penktąjį

— Dutki, mes iš čia niekad niekur 
neskrendam. Mes čia gimėme, augome, 
čia ir mirsime, — drąsiai atsakė žvirb
laitis.

Taip Penktasis, išlaikęs egzaminus, bu
vo pripažintas suaugusiu ir tuojau atsi
tūpė ant pačios aukščiausios krūmo ša
kelės, kur išdidžiai sekė kitus egzaminuo
jamus žvirblaičius. (

— O tu pasakyk, kokiuos žinai mūsų 
priešus? — klausia sekantį žvirblaitį.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1III1IIIĮIIIIIIII1IIIIII1III1IIIIIIIIIH

Kažkur gyvena ji palėpėj.
Vyt — vyt! ir dingsta daržinėj. 
Vyt — vyt! išlindus atsiliepia 
Ir purpteli. Kur? — Nežinia! 
Štai vėl jos pilnas mūsų kiemas, 
Štai apsiuva vyt — vyt! namus. 
Vikriausiai ratą sukti ėmus, 
Skrajos iš mūsų ir į mus.
Minutę ji stoge pailsi,
Antenoj supasi bent kiek.
Ir vėl į saulės veidą kils ji, 
Ir vėl į debesis išlėks.
Gal ją Jūratė paviliojo?
Pavasarį negrįžo ji.
Širdies kieme nebeskrajoja.
Be jos — širdies namai tušti.

M. GRIGONIS

— Mes priešų turime daug. Pavojin
giausi, tai vanagas ir katinas. Taip pat 
reikia saugotis ir vaikų pramuštgalvių, 
bet, mūsų laimei, jų mažai tėra.

— Kur geriausia slėptis nuo katino?
— Purptelėti į medį.
— O jeigu medžio nėra?
— Tai ant stogo.
— Bet juk ant stogo gali būti kitas 

katinas. Kaip tada?
— Tada ... tada ... — susimaišė žvirb

laitis.
— Skristi tolyn, — tylomis sučirškėjo 

greta tupįs draugas.
— Tada geriausia nuskristi šalin, — 

atsakė klausinėjamas žvirblaitis.
Taip ir antras žvirblaitis išlaikė egza

minus. Atsitūpė šalia Penktojo ir kažką 
tylomis kalbasi.

— Duok pavojaus balsą, — sako 
žvirblis Juokdarys kitam jaunikliui žvirb- 
laičiui.

Šis tik čirkšt - čirkšt! Tuojau pasi
girdo ir sargybinio balsas. Visi žvirbliai
— ir seni, ir jaunikliai viena akimirka 
išsislapstė. Tik vėliau paaiškėjo, kad tai 
buvo nesusipratimas.

— Na, o tu, snaudalė, pasakyk, ką ži
nai apie pelėdą?

— Aš visai nesnaudžiu, tik šiaip užsi
merkiau, kad galėčiau geriau atsiminti, 
ką esu išmokusi, sužinojusi, — teisinasi 
paklausta žvirblaitė. — Pelėda daugiau
sia skraido naktimis. Žmonės sako, kad 
ji drąskanti vištas, bet iš tikrųjų, pelėda 
vištų visai neliečia. Mus, žvirblius, ir ki
tus mažus paukštelius, tai čiumpa, kur 
nutverdama. Todėl ir jos reikia saugotis.

— Aš apie pelėdą ir pasakaitę moku,
— giriasi kita žvirblaitė.

— Pasakyk, paklausysime, — sutiko 
seniai žvirbliai. •

— Labai senai, kai dar Dievulis 
paukščiams ir paukšteliams nebuvo akių 
išdalinęs, liepė visiems susirinkti ant 
aukšto kalno, kad atsiimtų akis.

Visi atsikėlė ko anksčiausiai ir skubė
jo ant to kalno. Tik viena pelėda ilgai 
miegojo ir pas Dievulį atskrido jau sau
lei nusileidus.

— Ė-ė, kad labai vėlai teikeis pribū
ti, jau tamsu, — sako pelėdai Dievulis.

— Taip skaniai miegojau, taip nesino
rėjo keltis, — teisinosi pelėda.

Dievas, ką darys, negi paliksi ją be 
akių, davė ir jai, snaudalei, akis. Pelėda 
tik pasiėmė, prisidėjo prie kaktos. Žiūri,
— beveik nieko nemato.

— Kad aš nieko nematau, — skun
džiasi pelėda.

— Tik dieną, kai šviesu, su akimis ga
lima matyti,— aiškina jai Dievulis.

— O-o, tai negerai. Aš noriu tokias 
akis turėti, kad naktį matyčiau, — nepa
tenkinta, sako pelėda.

Tada Dievulis pasiėmė akis atgal, nu
sinešė į savo kalvę ir ten perdirbo, kad 
būtų galima naktį matyti.

— Štai, dabar su jomis galėsi naktį 
matyti, — sako pelėdai, paduodamas akis. 
Pelėda tik apsidžiaugė ir, nė dėkui ne
pasakiusi, išskrido.
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Išaušo rytas. Visi paukšteliai jau dir
bo, krutėjo, tik pelėda vis dar snaudė. 
Apie pietus, kai jau saulutė buvo aukš
tai pakilusi, atmerkė ir pelėda akis. Bet 
kaip nustebo, kad vos vos, lyg per dū
mus, temato.

Vėl skrenda pelėda pas Dievulį, ant 
to aukštojo kalno. Nuskridusi ir sako:

— Dievuli, kad nieko nematau. Ap
gavai mane, — piktai skundžiasi pelėda.

— Tu norėjai tokių akių, kuriomis 
naktį galėtum matyti. Aš tavo prašymą 
išpildžiau, o dabar vėl esi nepatenkinta.

— Ne, Dieve, aš prašiau duoti man 
akis, kad ir dieną ir naktį tiktų. Šitos 
per prastos. Gal padarytum taip, kad vie
na akimi dieną matyčiau, o kita — naktį.

— Visi buvo patenkinti savo akimis, 
tik tu viena skundies. Aš paklausiau ir 
daviau, kad naktį matytum. Daugiau nie
ko iš manęs negausi.

— Aja-jai, Dieve, ką aš darysiu su 
tokiomis akimis, — vėl nerimsta pelėda.

— Tavo akys, kaip ir visų kitų, geros. 
Aš nė vieno nenuskriaudžiau. Grįžk at
gal ir surask man visų gražiausią paukš
čio vaiką, — įsakė jai Dievas.

Pelėda pamanė, kad už tai Dievulis 
jai duos prašomas akis. Tad, nė žodžio 
nesakydama, pasileido atgal.

Ilgai pelėda ieškojo gražiausio paukš
čio vaiko, bet gražesnio už savo pelė
džiuką nesurado. Tada pasiėmė vieną 
savo vaiką ir nunešė pas Dievulį.

— Štai, Dieve, atnešiau, — sako pe
lėda.

— Vaje, koks biaurus! Argi gražesnio 
vaiko nebėra?

— Tikėk, Dieve, manimi, kad gražes
nio už savo vaiką niekur negalėjau su
rasti.

— Matai, kad turi geras akis. Kiek
vienai motinai gražiausias vaikas — sa
vas vaikas, — sako pelėdai Dievulis. O 
dabar duja atgal ir daugiau man anė bur 
bur, — ir užsidarė Dievulis duris.

— Gal ir geras davė man Dievulis 
akis, — galvoja pelėda, skrisdama su vai
ku į savo lizdą. — Juk tikrai gražus ma
no vaikas, — baigė pasaką žvirblaitė.

Vėl dvi žvirblaitės buvo pripažintos 
suaugusiomis.

— Kada labiausiai reikia saugotis ge
gutės, — vėl klausia sekantį.

•— Gegutės saugotis? — Kad ji mums 
nieko nedaro, — atsakė žvirblaitis. — Tik 
žmonės tiki, būk, gegutė paukštelius gau
do. Mat, ji panaši į „vanagėlį“ ir pana
šiai skraido.

— Kas čia per pasakymas į „vanagė- 
1“? Vanagas, biaurybė!

— Taip, taip! Ji panaši į vanagą, biau- 
rybę, — pakartojo žvirblaitis.

— Ką, nepasisekė apgauti? — sako 
egzaminatoriui žvirblis Juokdarys.

— Gudrūs mūsų vaikai, nieko negali
ma prikišti.

— Kur gegutė lizdą suka?

— Ji pati lizdo nesuka, kiaušinėlį de
da į svetimą lizdą. Dažniausiai į startų, 
kielių ir švigždų lizdus ir tik po vieną.

— Aš tai jau neleisčiau jai atsitūpti į 
savo lizdelį, — įsimaišė viena žvirblaitė.

— Kad ji kiaušinėlį ne tiesiai į lizde
lį deda, bet kur ant žemės. Tik paskui 
paėmusi nuneša.

Kaštanams žydint.

— O kodėl gegutė lizdo nesuka?
— Mat, gegutė neturi laiko savo vai

kus perėti. Ji, kukuodama, turi ieškoti 
karelėje žuvusių brolelių.

— Be to, gegutė yra labai naudingas 
paukštis. Miškų karalius Girinis ją pa
sikvietė naikinti medžių kenkėjus, — pri
dėjo vienas senis žvirblis.

— Žiūrėkit, žiūrėkit, koks ten margas 
paukštis nusileido! — šaukia Šiurpa- 
plunksnis. Žvirblaičiai tik sužiuro.

— Šarka, šarka! — kaip vienas atsakė.
— Ką apie ją žinote? Tu pasakyk, — 

galvelės kryptelėjimu parodė į vieną 
Penktojo brolį.

— Šarka visai nepageidaujamas nei 
žmogui, nei mums paukštis. Ji išnaiki
na daugelį naudingų daržams, sodams ir 
miškams paukštelių. Pavasarį ji begė
diškai geria paukštelių ir paukščių kiau
šinėlius. Ji taip pat dažnai nučiumpa net 
mažus viščiukus ar ančiukus.

Baigdami egzaminuoti pulkelį jaunų 
žvirblaičių, vienas senis paklausė:

— O kas iš jūsų, likusių žinote kodėl, 
susitikę su kregžde, tuojau sukame kai
rėn, o kregždė dešinėn?

— Ir kodėl kregždė niekad nesistoja 
ant medžio žalios šakelės? — dar pridė
jo Čirškinis.

Žvirblaičiai tik žvilgt, žvilgt į vienas 
kitą, mirkt, mirkt akutėmis, krypt, krypt 
galveles — ir nė žodžio. Tada atsiliepė 
vienas iš to pulkelio, kurie jau buvo iš
laikę egzaminus.

— Aš... aš žinau!
— Ir aš žinau, — neiškentė Penktasis 

nepasigyręs.
Seniai kažką pasikalbėjo tylomis viens 

kitam pačirškėjo.
— Purptelėk arčiau ir papasakok 

jiems, kad žinotų, — sako Šiurpapllinks

nis. — O jūs, žiūrėkite, kad daugiau nie
kad nebeužmirštumėte.

Žvirblaitis, pasididžiuodamas, strikte
lėjo arčiau ir kaip tikras senis pradėjo 
pasakoti.

— Seniai, labai seniai Dievas vaikščio
jo ne tik ten toli kituose kraštuose, bet 
ir čia pas mus. Tada prie vieno ežero 
gyveno žvejys. Jis turėjo sūnų ir dukre
lę. Jų namelis buvo gan prastas, nedi
delis.

Vieną pavasarį žvejo sūnus Algis par
sinešė iš toliau augančio miško jaunų me
delių. Jais norėjo savo sodybą apsodinti, 
papuošti.

— Čia jūs, medeliai, aūgsite, čia jums 
bus daugiau saulutės, negu ten miške, — 
kalbėjosi Algis su tais medeliais. *— Kar
tu su jumis ir aš augsiu. Būsime dideli, 
stiprūs.

— Atsirado, mat, galvočius. Dievas 
medžius sėja, o ne žmonės, — sako Algiui 
Danutė. — Jeigu neisi su manimi pažais
ti, aš juos visus išlaužysiu.

— Geriau padėtum man sodinti, tada 
atsimintum, — prašo Algis sesutę.

— Aš žaisti noriu, o ne medelius so
dinti. Sakau, jeigu neisi žaisti, aš tuojau 
visus išlaužysiu, — pyko Danutė. — 
Viens, du, trys! Neini?

— Palauk, kol visus pasodinsiu. Paskui 
pažaisime. Medeliams šaknys gali nudžiū
ti, nebeprigis. Reikia skubėti, — aiški
no Algis.

— Štai, ne, trakšt! Jau vienas. Ve, 
ir antras, — laužė Danutė pasodintus me
delius.

— Ką tu darai! Šalin, skystaprote! Aš 
tėveliui pasiskųsiu.

— O aš mamai, kad nežaidi su manim. 
Štai ir trečias, ketvirtas, — laužė toliau 
pikčiurna sesutė.
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Kaip išauginti augalą be 

=& žemės ?
Išauginti augalą geroje žemėje — ne

didelė išmintis; skautui, gamtos mėgėjui, 
augalams auginti žemės nereikia.

Visas įrengimas labai paprastas ir dar
bas nesunkus. Susiraskite kokį stiklinį 
indą — gerai būtų, jei mama duotų tuščią 
uogienės puodą, — bet galima apsieiti ir 
be jo, panaudojant didelę bonką be kaklo. 
Įsodinkit į tokio indo kamštį augalą ir la
šinki! plonu vamzdeliu į jį maitinamąjį 
skiedinį. Skiedinys neturi stikliniam inde 
pasilikti, augalo šaknys neturi jame mirk
ti. Todėl kito vamzdelio pagalba, sifono 
principu, skiedinys išpilamas, kaip tas 
parodyta piešinyje (piešinio sekti nebūti
na, jūs įrengsit geriau, negu čia nupai
šyta)-.. -

Žemę mums atstos maitinamasis skie
dinys. Kaip jau seniai žinoma, augalas 
iš žemės ima tam tikras medžiagas, ku
rių skaičius nėra didelis. Vienų medžia
gų augimui jis sunaudoja žymų kiekį, ki
tų tik. pėdsakus. Todėl mums ir skiedi
nius reikės pagaminti dviejų rūšių. Pa
minėtų čia druskų galima gauti vaistinėse. 
Vienam litrui vandens imama (jei van

— Bėk greičiau, o ne, tai gausi, — ir 
vėl pastūmė Algis Danutę.

— Nesistumdyk! neliks nė vieno tavo 
medelio. Visus išguldysiu.

Kai Algis kasė sekančią duobelę, Da
nutė vėl nulaužė vieną medelį. Algis su
pykęs puolė sesutę mušti. Tik, kur bu
vęs, kur nebuvęs, prie jų atsirado toks 
žilas, žilas senelis.

-— Ką jūs čia pešatės? Ko jums trūks
tą? — klausia vaikus senelis.

— Ji laužo mano pasodintus medelius,
— skundžiasi Algis. <

— Jis su manimi neina žaisti, — spi
riasi Danutė.

— Vaikučiai, ir medeliai reikalingi, ir 
pažaisti galima. Susitaikinkite, paduokit 
viens kitam ranką.

— Aš su ja niekad nebežaisiu.
' — Dukrele, atsiprašyk savo broliuko,

— sako senelis.
— Aš jai vistiek nedovanosiu, — ne

nusileidžia Algis.
— O aš tavęs neatsiprašysiu, — ožia- 

vosi Danutė. į -
Jiedu vėl pradėjo bartis, ginčytis. Ta

da senelis ir sako:"
— Jeigu taip, . tu, dukrele, pavirsi 

kregžde ii- tau niekad nevalia atsistoti 
ant medžio žalios šakelės. O tu, sūnau, 
pavirsi žvirbliu. Tuojau skirskite — 
kregždė dešinėn, o žvirblis kairėn.

Taip pasakęs, senelis pamojo ranka 
pirma dešinėn, paskui kairėn. Danutė 
pavirto kregžde, o Algis žvirbliu.

Ir nuo to laiko, žvirblis su kregžde su
sitikęs, tuojau vienas skrenda kairėn, ki
tas dešinėn. Už tai kregždės niekad ne
galima matyti ant žalios šakelės, ar kur 
pievutėje. -t-

duo yra minkštas, t. y., jei jame nėra kal
kių):

0,6 g pirminio kalio fosfato,
2,5 g kalcio nitrato,

1.2 g magnezijaus sulfato.
Kietam vandeniui geriau tinka tokia 

sudėtis:

0,1 g pirminio kalio fosfato,
2.2 g kalcio nitrato,

— O kaip jums rodos, kuris iš jų dvie
jų buvo kaltesnis? — klausia senis žvirb
lis.

— Danutė ... Algis ... Danutė, Da
nutė! Algis... ne, ne, Danutė, kam ji 
laužė, — šaukė už viens kitą žvirblaičiai.

— Taip, Danutė kaltesnė, bet ir Algis 
pasipūtėlis buvo, — aiškina toliau vienas 
senis žvirblis. — Geriau, vaikučiai, kad 
susiginčijus vienas nusileidžia.

Pagaliau ir likusieji žvirblaičiai išlaikė 
egzaminus, buvo pripažinti suaugusiais.

Dabar tėvai tik džiaugiasi, tik čirška, 
tokiu pulkeliu padidinę savo šeiihą. O 
už vis labiausiai Beuodegis, rods, patraks 
bešokinėdamas.

Vyriausias dainininkas pasišoko kiek 
aukščiau. Sučirškėjo, suplasnojo sparne
liais ir visi užtraukė pačią linksmiausią 
žvirblių dainelę. Ją dainuoja tik labai 
svarbiais atsitikimais, nors jos žodžių nė 
patys gerai nesupranta.

— Čir, čir, čir - vir - viker, 
linksma, linksma 
ten,, kur viker viker! 
Priksum priksum, 
gana gana 
palydėjo savo paną.
Cink, cink, cink lingu - lėk
spindul spindul
tuojau kelk — negulėk.
Čivo, čivo, op toliau
zvimbo rimbo
bus mums gana jau.
Vyrai, vyrai, viens du trysf 
op! valio valio, 
niekas mūsų nepavys! —

Taip padainavę, kiek pačirškėjo, lin
kėdami viens kitam geriausio gyvenimo, 
išsiskirstė savais keliais.

1,2 g magnezijaus sulfato,
0,3 g amonio sulfato.
Prie šio maitinamojo skiedinio reikia 

pridėti vieną arbatinį šaukštuką, ant 4 
litrų dar „specialaus“ skiedinio, kuris pa
gaminamas iš šių druskų (kiekiai gramais 
1 litrui vandens):

1,0 g mangano sulfato,
5,0 g geležies sulfato,
1,5 g boro rūgšties, 
0,5 g vario sulfato, 
0,5 g cinko sulfato.
Maitinamasis skiedinys, kuomet jis per- 

laša per augalo šaknis, gali būti vėl atgal 
supilamas į lašinamąją bonką. Tik po 
trumpesnio ar ilgesnio laiko reikia da- 
pilti dalį naujo skiedinio, kad ilgainiui 
nepasikeistų jo sudėti§.

Kituose kraštuose šis būdas augalams 
auginti rado praktišką pritaikymą. Tiesiog 
stebėtinų rezultatų atsiekta Amerikoje. 
Ten šiuo metodu išauginta pamidorai iki 
3 metrų aukščio, kurie davė apie 4 kilo
gramus sveikų, puikių vaisių. Tas pats su 
agurkais ir kitomis daržovėmis. Darži
ninkai ten augina šiuo būdu ir įvairias 
gėles. Paskutiniu metu daromi bandymai 
šiuo keliu išauginti krūmus ir medžius. 
Aišku, tam yra atskiri įrengimai, dideli 
baseinai. O mes pabandysime išsiaugin
ti kokį augalą šiuo būdu paprastoje bon- 
koje, padėję ją saulėtoje vietoje; geriau
sia ten, kur auga kitos kambario gėlės.

Petr. B.

3eupu(į pag.aloofci(
Nr. 6.

Gimnazistas Algis, mokydamasis che
miją, sužinojo, kad organinės medžiagos, 
degdamos (jungdamosios su deguoniu), 
virsta anglies dvideginiu — CO2 ir van
dens garais — ILO. Jis nutarė tai pa
tikrinti ir uždegė gabalėlį cukraus. Ta
čiau cukraus gabalėlis nevirto nematomo
mis dujomis, bet juoda anglimi. Tas pats 
gavosi ir deginant popierių, šiaudą ii- ki
tas organines medžiagas. Algis nežinojo, 
kaip šį prieštaravimą išaiškinti. Ar jūs 
jau žinot? Jei ne, tai truputį pagalvokit.

ATSAKYMAS Į Nr. 5.
(Žiūr. Sk. A. 6 nr.).

Ir alsuojant, ir pučiant oras yra kūno 
temperatūros, vienodai šiltas. Tik alsuo
jant eras eina iš plaučių ir yra prisotin
tas vandens garais. Patekę į žemesnę ap
linkumos temperatūrą, vandens garai virs
ta vandeniu ir atiduoda slaptąją garavi
mo šilimą, kuri ir šildo mūsų šąlančius 
pirštus. Pučiant, oras eina iš burnos — 
jis yra šiltas, bet sausas. Šiuo atveju mes 
galim atšaldyti daiktus aukštesnės, negu 
mūsų kūno, temperatūros, pvz., karštą ar
batą. Pučiant, nustumiamas nuo daikto 
Įkaitęs oras, jo vieton ateina šaltesnis ir 
atima dalį daikto šilimos — jį šaldo. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Apie iškylas, stovyklas ir keliones rašo
ma knygose:

— KAIP STOVYKLAUTI,
— SKILTININKŲ VADOVĖLIS,
— SKAUTYBĖ MERGAITĖMS,
— SKAUTYBĖ BERNIUKAMS.
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Aš pasiruošęs .. . Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus.
..: stovėkit ramiai.

Z)ou£taa ne$e/n£š4a*zo$La
Po pusryčių Skaistukas, užlipęs ant aukšto, iš 

pastogės ištraukė meškerę, pririšo naują kabliuką 
ir, pasiėmęs dėžutę, išėjo į daržą ieškoti sliekų. Bet 
čia ir prasidėjo blukti visi mano vaizduotėj kurti 
meškeriojimo malonumai. Tuoj kilo klausimas, o 
kaip bus su sliekais? Aš jų bijau. Ne, nebijau, 
bet jie gyvi, raitosi ir man šlykštūs. Perbėgo min
tis, gal atsisakyti ir viso meškeriojimo, nes žinojau 
gerai, kad slieko užmauti ant meškerės kabliuko ne
galėsiu. Žuvytė ištraukti iš vandens juk nebaisu: 
ji tai ne sliekas, nešlykšti.

Pasakiau Skaistukui, kad bijau sliekus mauti 
ant kabliuko. Jis nusijuokė ir tarė:

— Tai kaip tu galėsi ištrauktą žuvytę nuo kab
liuko nuimti, kai ji dar labiau raitysis, nei mauna
mas sliekas?

— Juk žuvytė nešlykšti, — negalvodamas at
sakiau.

— Gerai. Pažiūrėsim. Sliekus aš tau užmau
siu.

Dėžutėje raitydamiesi gulėjo keli ilgi sliekai. 
Aš paėmiau meškerę, ir abu nutraukėm prie upės.

Saulė jau buvo pietuose ir negailestingai svili
no vandens paviršių ir mudviejų viršugalvius. Spin
duliai, atšokę nuo vandens paviršiaus, kaip nuo 
veidrodžio, plieskė j akis.

Upės pakraščių seklumose vanduo buvo šiltas. 
Tose upės vietose, kur žmonės dažniau maudosi ar
ba moterys žlugtą skalbia, nardė daugybė įvairių ir 
įvairaus dydžio linksmučių žuvyčių. Vardų jų aš 
nežinojau. Skaistukas sakė, kad tai rubuiliukai, ki
tos raudikės, dar kitos šapaliukai ir. kitokiais var
dais vadino. Bet man kas? Man jos visos buvo 
žuvytės. Tegul tik jos kabinasi į meškerę, man 
bus gerai.

Patraukę kepures daugiau ant akių, kad saulė 
jų neišsvilintų, pradėjome meškerioti. Skaistukas 
užmauna slieką, o aš įleidžia meškerę į vandenį. 
Kai užsikabino pirmoji žuvytė, mano džiaugsmui 
nebuvo galo. Tik kai meškerę ištraukiau iš van
dens ir jau ruošiausi nuo kabliuko nuimti žuvytę, 
susidūriau su žiauria tikrove. Vargšė žuvytė mir
dama šokinėjo, norėdama pasprukti nuo meškerės. 

' — Na, ko lauki? Nuimk žuvytę nuo kabliuko! 
— rankoje laikydamas naują slieką, šaukė Skais
tukas.

— Kad man žuvytės gaila, — atsakiau jam.
— Tai man vyras! O taip troškai meškerioti.

Taip pasakęs, jis nuėmė nuo kabliuko žuvytę, 
pro jos žiaunas pervėrė vandens žolę ir padėjo ją 
ant upės kranto.

Gėda man buvo prieš draugą, bet gaila mirštan
čių žuvyčių. Tas gailestingumo jausmas tačiau nu
galėjo gėdos jausmą.

Kai Skaistuko paruoštą meškerę įleidęs į van
denį vėl ištraukiau žuvytę, o jis priėjęs ėmė ją nuo 
kabliuko, kad pavėręs ant tos pačios žolės padėtų 
drauge su pirmąja, aš užsimerkiau, nes nenorėjau 
matyti, kaip žuvytė kankinasi.

— Užteks, — pasakiau Skaistukui. — Daugiau 
meškerioti nenoriu.

— Ar jau? Ačiū Dievui, kad greitai prisisoti
nai, — atsakė jis ne tai su panieka, ne tai su užuo
jauta.

Tai buvo pirmas ir paskutinis mano meškerio
jimas.

Eidamas namo pasakiau:
—Daugiau niekuomet nebemeškeriosiu.

S.

SKAUTUKAS SPRIKTUKAS IŠKYLAUJA.

L. Baigias mokslo metai — 
Greit atostogausim, 
Puikiai pailsėsim, 
Vilniun nukeliausim. 
Ir Spriktukas mūsų 
Vasarą keliaus, 
Ir gražiam pušyne 
Linksmas stovyklaus.

2. Gera bus stovykloj 
Juoktis ir kalbėti, 
Linksma bus dainuoti, 
Dirbti ir ilsėtis. 
Ir pamilęs darbą 
Iš visos širdies, 
Jis žmonėms darbuotis 
Vasarą padės.

3. Daugel, daug bus daro 
Vasarą laukuose, 
Suksis ir Spriktukas 
Pievose, lankose.
Jau šiandien vaizduojuos, 
Jau šiandien regiu, 
Kaip jis dirbs prie šieno, 
Suksis prie rugių.

Jono Dociaus piešiniai ir žodžiai.

4. Dirbs jis kaip iš anksto 
Jo jau numatyta, 
O po darbo jaus jis 
Puikų apetitą.
Dirbs, dainuos ir valgys, 
Augs ir sustiprės, 
Ir kol grįš mokyklon 
Puikiai pailsės.
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oJTlofinai
Motin, aš Tavo veide lyg pavasary 
daug skausmo gėlelių matau pervertų. 
Matau, iš veido raukšlių sunkiasi vargas, 
žinau, kad nemiegojai Tu daugel naktų... 
Žinau aš, Motin, brangioji mano Motin, 
kol aš užaugau, ėjai sopulių keliu.
Ir nekartą pravirkai širdžiai suskaudus 
po svyrančiu kryžium, ar lauko Smūtkeliu. 
Visas Tau, Motin, jaunystės jėgas skirsiu, 
kad Tu skaudžiai nebevargtum, kaip kitados. 
Gal Tavo sugrubusios rankos sušvelnės 
ir niekad negirdėsiu gailiosios raudos...

Simas Luote.
Oi, kiek daug gražių gėlių!
Aš jas mamytei tikrai nunešiu.

Tai mano
I

Skaistūs pavasario saulės spinduliai 
sveikina ankstų gegužės rytą, bučiuoja 
besprogstančias medžių šakas, šokinėja 
plačiu, dulkėtu vieškeliu... Bevaikydami 
viens kitą, pastebi tolumoj į kelią įsisu
kantį vežimą. Pora širmių smagiai jį 
traukia, o vežime sėdi sveikas, linksmas 
13 metų berniukas. Giedri šypsena da
bina jo lūpas, švelnus vėjas draiko plau
kučius. Ne botagu, ne piktu žodžiu, bet 
linksma daina ragina jis arkliukus. Pro 
atsegtą jo švarkelį matosi geltonas kak
laraištis .. . Saulės spinduliai susižavi tuo 
gražiu vaizdu ir beregint užlieja berniu
ko plaukus, akis, lūpas ... Dar skaidresnė 
šypsena nušviečia jo jauną veidą, jis svei
kina gražiąją saulę ir jaučiasi nepapras
tai laimingas. Švelniai pasuka arklius 
siauru keliu, vedančiu į plačius laukus, į 
stropiai paruoštą ir grūdo laukiančią dir
vą. Artėdamas prie tikslo, išgirsta malo
nų veversėlio balsą, kuris lyg ir nuste
bęs sveikina tokį ankstyvą jauną darbi
ninką.

Lauko gale stovi ūkininkas, pamažu 
čiulpia pypkę ir kalbasi su kaimynu. Stai
ga jis išgirsta brangų, vaikišką balselį ir 
pamato artėjantį vežimą. Malonus džiaugs
mas užlieja jo širdį, lūpos pasipuošia šyp
sena, ir jis, ištiesęs ranką, pasididžiuoda
mas sako kaimynui: „Tai mano sūnus!“

n
Tyli gegužės naktis. Kur-ne-kur gir

disi lakštingalų čiulbėjimas, pritardamas 
švelniam upelio čiurlenimui. Visas kai
mas miega ramiu, nerūpestingu, kietu 
miegu. Staiga tą stebuklingą tylą per
traukia garsus varpo skambėjimas.. Jo 
pažadinti, iš visų pusių bėga žmonės ta 
kryptimi, kur graudžiai skamba varpas. 
Pribėgę, sustyra iš baimės. Vienas kie
mas visas paskendęs ugny. Dūmai ir ki
birkštys neleidžia prieiti artyn. Girdisi 
gyvulių bliovimas, griūvančių rąstų lū
žimas, negailestingos ugnies traškėjimas. 
Baisus riksmas nustelbia net ugnies bal
są — „Mano kūdikis, mano vargšas kū
dikis kambary! Gelbėkit jį!...“ Tačiau ...

Simas Luote, uolus šio skyrelio 
bendradarbis.

be žado, sustingusi stovi minia. Niekas 
nedrįsta kovoti su ta galinga gamtos jė
ga, niekas nenori padėti nelaimingai mo
tinai. Staiga iš kažkur atsiranda besi
šypsąs jaunuolis, skubiai prasistumia pro 
žmones, puola pirmyn, ir baisūs ugnies 
liežuviai praryja jo vaizdą. PraeiAa kan
kinančio įtempimo minutė, dvi, penkios... 
Ir vėl minia pamato tą patį jaunuolį su 
vaiku rankose. Jis pripuola prie vargšės 
motinos ir tiesia jai kūdikį. Jo veidas 
pajuodęs nuo dūmų, plaukai paliesti ug
nies, tačiau pro sudraskytą ir purviną 
švarkelį matosi geltonas, apdegęs kakla-

Pažinti tėvynę, gimtąją šalį, 
kiekvienas iš mūsų visuomet gali.

sūnus
raištis, o lūpas tebepuošia ta pati laimin
ga, skautiška šypsena... /

Kiek nuošaliau stovi senyvas žmogus, 
jo veidas pabalęs, jis tiesia drebančias 
rankas į jaunuolį ir sako: „Tai mano 
sūnus!“

III
Praeina daug metų. Vėl gili naktis 

apgaubia visą kaimą. Baisi karo šmėkla 
tyliai slankioja tarp namų, nešdama su 
savim klaikią tamsumą. Tik vienoj ma
žutėj trobelėj spinksi žiburėlis. Prie sta
lo, parėmęs žilą galvą, sėdi senukas ir 
plakančia širdimi žiūri į prieš save pa
dėtą laikraštį. Skausmingu žvilgsniu se
ka pavardes karių, kurie drąsiai gindami 
tėvynę, aukojo dėl jos savo jėgas ir am
žinai užmerkė akis svetimoj šaly ... Stai
ga senelio akys sustoja prie vieno, jam 
taip pažįstamo ir brangaus, vardo. Jis 
sudreba visas ir stveria ranka už širdies. 
Beprotingas sielvartas suspaudžia sielą, 
lūpos susičiaupia aštriu skausmu, o iš 
akių rieda didelė, didelė ašara ... Jis žiū
ri į tas juodas raides, iš kurių susideda 
mylimas vardas, tačiau mato ne tą žodį, 
ne laikraštį, bet brangų veidą, linksmas 
akis, besišypsančias lūpas, truputį atseg
tą švarkelį, pro kurį kyšo geltonas kak
laraištis ...

Palengva nusvyra senelio galva, skaus
mas iškreipia veidą, jis atsidūsta širdį ve
riančiu balsu ir tyliai, vos girdimai, pra
šnibžda: „Tai mano sūnus!...“

Psktn. S. Kilienė.

IŠVERSTI ŽODŽIAI.
(Lengvutis žaidimas).

Rungtyniauja du berniukai. Tretysis 
pasako kokį nors žodį, pvz., skautas. Pir- 
mutinysis, kuris pasako žodį atvirkščiai, 
pradėjęs nuo paskutinės raidės, laimi.
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SUK GALVĄ Kazio Binkio žodžiai
Ten prie Nerio
' V. Kuprio-Kuprevičiaus muzika
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Skyrių veda psktn. Vasiliauskas.

SK. AIDO 9 NR. UŽDAVINIŲ 
SPRENDIMAI

Uždavinys Nr. 24.
Gulsčiai: 1. Vaza, fėja, 2. Oras, ura, 

Irka, 3. Klodas, arklys, 4. Sos, Sao, 5. J. 
Ū. R., 6. Ankara, obojus, 7. Vai, 8. Tas, 
jis, 9. Garsas, Maskva, 10. Veja, boa, arfa, 
11. Aure, Irka.

Stačiai: 1. Morka, agava, 2. Ona, 3. 
Vagos, Troja, 4. As, Donatas, Au, 5. As, 
sai, 6. Au, J. A. V., Be, 7. Ra, du, Ar, do, 
8. Fa, roi, ai, 9. RS, ja, 10. Ji, Karolis, ar, 
11. Aralo, skara, 12. Kur, 13. Taksi, na
mas.

Uždavinys Nr. 25.
Kas nieko nemyli — kūnas be sielos.

Uždavinys Nr. 26.
Šiame uždavinyje įsivėlė korektūros 

klaida ir jis yra neišsprendžiamas. Todėl 
jo niekam neužskaitom.

Uždavinys Nr. 27.
Smuikininkas.

Uždavinys Nr. 28.
Gulbė — tulpė.

Uždavinys Nr. 29.
Kardas — skarda.

UŽ UŽDAVINIUS, TILPUSIUS SK. AIDO 
9 NR. GAVO TAŠKŲ.

11 taškų: Tox-Šitox, St. Kardys, Min- 
daugaitis, V. Paliušis, V. Sutkus, G. Suo- 
daitis, R. Vaišvilaitė, Vairutis, Anūkas, B. 
Eskytė.

8 taškus: Stankevičius, A. Narūnas, A. 
Kasinskas, Pečiulis, B. Balandis, Valan- 
tavičius, Tamoševičius.

6 taškus: V. Abramavičius.
3 taškus: A. Savickas, E. Ramanauskas.
2 taškus: V. Petravičius, G. Šimbelis, 

A. Bieliauskas, R. Kazlauskas, V. Kvilius.
1 tašką: A. Saulynas, A. Kuzmickas, 

Bebras.
UŽDAVINIŲ SPRENDĖJAI GAVO IŠ 

VISO TAŠKŲ:
V. Abramavičius — 16,5; A. Andziulis 

— 2; J. Arlauskas — 2,5; V. Armonas — 
12,5; V. Bernotas — 5; Pr. Bacevičius — 
13; E. Barkauskas — 1; A. Bieliauskas — 
36; Tox-Šitox — 52; J. Braudytė — 2; 
J. Dilba — 11; E. Genrikas — 4; G. Glat- 
kauskas — 4; Z. Gobikis — 28,5; V. 
Grabžys — 11,5; S. Grakauskaitė — 15;

• A. Grigutis — 34,5; J. Gustaitytė — 9; 
V. Gutauskas — 28,5; A. Jatulis — 5; 
V. Kabaila — 2,5; A. Karaliūnas — 22,5; 
St. Kardys — 49; R. Kazlauskas — 8; A.

v
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2. Kas nematė Vilniaus seno, 
Tas mažai dar teišmano, 
Marš, marš viens po kito 
Savo Vilniaus aplankyti, 
Marš, marš pirmyn! (2 k.).

SU BAIDARE 
ATOSTOGAS MALONIAUSIAI PRALEISI KELIAUDAMAS 

GRAŽIOMIS MŪSŲ UPĖMIS IR EŽERAIS.
Kelionei reikalingas baidares:.

farnerinę su mediniu vairu ...................................... už Lt 110,—
farnerinę su aliumininiu pasikeliančiu vairu ir iš

vidaus geriau įrengtą ............................. ............ už Lt 150,—
Taip pat ir kitas kelionių reikmenes gausite

L. S. S. SKAUTIŠKŲ REIKMENIŲ TIEKIMO SKYRIUJE.
— Kaunas, Nepriklausomybės a. 4. —

Kėnikis — 29; L. Končius — 32,5; E. Ku
likauskas — 2; V. Kvilius — 5; T. La- 
zersonaitė — 2; Mindaugaitis — 48; A. 
Lupeikis — 4; A. Morkuzas — 1,5; J. 
Motiejūnas — 28,5; Bebras — 7; Anūkas
— 55; L. Memleris — 5; K. Mičiulis — 
28,5; B. Mykolauskas — 8; G. M. — 14; 
V. Petravičius — 8; V. Paliušis — 55; E. 
Ramanauskas — 17; Z. Rakašius — 7; 
L. Rovytė — 2; V. Rinkevičius — 1; V. 
Salinis — 28,5; R. Siparis — 8; V. Sutkus
— 52; G. Suodaitis — 26; A. Šaulys — 
21,5; Tas - Pats — 16; R. Vaišvilaitė — 46; 
A. Zalubas — 8,5; E. Valko viekas — 26,5; 
A. Zakarevičius — 19; A. Žilinskas — 
11,5; V. Žebertavičius — 25; Sakalas — 
41; Vairutis — 49; P. Račkauskas — 27; 
Ir. Milašiūtė — 2; R. Jurelionis — 4,5; 
A. Savickas — 12; H. Lopata — 3; A. 
Glizickas — 7; K. Kudokas — 2; J. Ger
vė — 15,5; V. Kučiauskaitė — 10; K. 
Valantiejus — 2; A. Saulynas — 11; I. 
Daugėlaitė — 13; Zoro — 7; S. Sakalaitis
— 20; J. Andrijauskas — 4; K. Valanta- 
vičius — 17; B. Balandis — 22; V. Rič- 
kauskas — 12; E. Tamoševičius — 15; 
G. Vitkauskaitė — 8; J. Užpoliavičiūtė — 
2; A. Kuzmickas — 3; B. Eskytė — 18; 
G. Šimbelis — 2; A. Pečiulis — 8; A. Ka
sinskas — 8; A. Narūnas — 8; Stankevi
čius — 8; Rainys — 4; Čekas — 3.

Ante,
f )

3. Naują Vilką vieną dieną 
Nusikalsim mes iš plieno. 
Marš, marš pro Žvėryną 
Saugot kalną Gedimino, 
Marš, marš pirmyn! (2 k.).

Tokiu būdu pirmą dovaną laimėjo 
(burtų keliu) V. Paliušis, antrą — Anū
kas, trečią (burtų keliu) — V. Sutkus, 
ketvirtą — Tox-Šitox ir penktą (burtų 
keliu) St. Kardys; be to, gauna dovaną 
R. Vaišvilaitė.

Dovanos yra tokios: už I vietą — 5 
skautiško turinio knygos, už II — 4 (bet 
už pavyzdingą sprendimą garma taip pat 
5 knygas), už III — 3 knygos, už TV — 

r 2 knygos, už penktą 1 knyga ir K. Vaiš
vilaitei 1 knyga.

Laimėjusieji knygas gali pasirinkti pa
tys. Kokių knygų jie norėtų, turi pranešti 
ligi š.. m. birželio m. 25 d. Gyvenantieji 
Kaune tegu ateina patys ir pasirenka. 
Kas knygų neatsiims ligi VI.31, vėliau jų 
nebegalės gauti.

■ REDAKTORIAUS KAMPELIS
Redakcijai siunčiami rankraščiai, be 

lydraščių, laikomi spaudiniais. Taigi, re
dakcijai skirtus rašinius reikia siųsti atvi
ruose vokuose pagal spaudinių tarifą; 
siunčiant iš provincijos, lipinti 5 et ženk
lą, o Kaune — 2 et.

BENDRADARBIAMS ŽINOTI. Redak
cijoje gauti rankraščiai, kuriuose nebus 
pažymėtos tikros pavardės ir nebus nuro
dyti adresai, arba rašiniai bus parašyti ne 
ant viėnos lapo pusės, ateityje nebus žiū
rimi, spausdinami ir saugojami. . n ? C
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