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-------------- SKAUTŲ AIDAS---------------
Llatuvoz skautų Ir skaučių lalkraitls Oficialus Lietuvos Skautų Sąjungos organas

Redaktorius vyr. sktn. Antanas Saulailis Redakcijos Ir administracijos adresas: KAUNAS,
Leidėjas Lietuvos Skautų Sąjunga * Nepriklausomybės aikštė 4, telefonas 2 65 34

Administracija dirba darbo dienomis nuo 8 Iki 14,30 vai. 
I

Prenumeratos kaina metams:
Lietuvoje t Jaunesniesiems skautams-ėms — 2,75 Lt; skautams-ėms — 4 Lt; neskautams — 5 Lt. Užsienyje: (Ižskyrus Latviją Ir Estiją, kur taikomas vidaus tarifas) dvigubai.
Skelbimą kaina pagal susitarimą o Už skelbimų turlnj redakcija neatsako e Užuojautos 5 lt, padėkos — 3 Lt.; spausdinamos ten, kur redakcijai patogiau. 
Rankraščius, piešinius, nuotraukas siųsti redakcijos verdu. Rankraščiai trumpinami Ir taisomi redakcijos nuožiūra; nesunaudoti nesaugomi; grąžinami. Jei atsiunčiama 

tam reikalui pašto ženklų. £uk gaivą sk. rankraščius siųsti—psktn. Rudzinskui, Gimnazija, Joniškis, (Šiaulių ap.)

Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose. Eina du sykiu per mėnesį: 10 ir 25 d. d.
1939 (XVII) metai. Kovo mėn. 25 d.  6 (222) Nr.
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IŠ TARYBOS PIRMININKO ĮSAKYMŲ.

'■ ±11.9. Nr. 10 — paskelbti jėun. skautų-čių, skatitų-Čių, sk. 
vyčių, vyr. skaučių ir skautininkų-ių įžodžių tekstai (—• papil
dyta: visur po žodžio „tėvynė“ įrašyta ir žodis „Lietuva“).

Hl 111.11. Nr. 11 >— § 1: „Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos 
statuto 23 ir 51 str. str. ir Tarybos Pirmi jos š. m. sausio mėn. 
18 d. nutarimu, rėmėjų būrelius organizuoti, instruktuoti ir 
Skautų Rėmėjų Reguliamine 9, 14, 15 ir 35 str. str. numatytoms 
funkcijoms atlikti prie Tarybos Pirmijos steigiu Rėmėjų Ko
mitetą“. Z

§ 2: '„Rėmėjų Komitetą sudaro: komiteto pirmininkas ir 4 
nariai“.

L -§ 3: „Tarybos Pirmininkas skiria Rėmėjų Komiteto Pirmi
ninką ir tvirtina po du Brolijos Vado ir Seserijos Vadės prista
tytus narius“.

§ 4: „Rėmėjų Komiteto pirmininku skiriu skautų rėmėją 
profesorių Igną KONČIŲ“.

§ 5: „Rėmėjų Komiteto nariais tvirtinu: 1. Brolijos Vado 
pristatytą paskautininkį profesorių Steponą KOLUPAILĄ, 2. Se
serijos Vadės pristatytą skautininką Valę BARMIENĘ ir 3. Se
serijos Vadės pristatytą skautininką Viktoriją CECETIENĘ“.

IŠ SESERIJOS VADĖS ĮSAKYMŲ.

* 11.15. Nr. 5 — § 1: Vilkaviškio skaučių tunto tuntininkė 
sktn. EI. Žitkiūtė, jai pačiai prašant, atleista atostogų nuo 11.15 
iki V.15.

§ 2: Nuo 11.15 iki V.15 Vilkaviškio skaučių tunto tuntinin- 
kės pareigoms eiti laikinai paskirta tuntininkės pavaduotoja 
psktn. L Silingienė.

* 11.17. Nr. 6 — psktn. N. Pranaitienė iš Šakių skaučių vieti- 
ninkijos vietininkės pareigų atleista ir paskirta naujai įsteigto 
Šakių skaučių tunto tuntininkė.

* 11.17. Nr. 7 — § 1: Raseinių skaučių tunto tuntininkė psktn. 
V. Papečkienė, jai iš Raseinių išvykus, jos prašymu iš pareigų 
atleista ir už eitas pareigas pareikšta padėka.

§ 2: Raseinių skaučių tunto tuntininkės pavaduotoja psktn. 
V. Balevičienė iš tų pareigų atleista ir paskirta to tunto tun- 
tininke.

* 11.28. Nr. 8 — § 1: Rokiškio skaučių tunto tuntininkės pa
vaduotoja vyr. skltn. M. Muralytė, jai iš Rokiškio išvykus, at
leista iš tuntininkės pavaduotojos pareigų.

SĄJUNGOS VADOVYBE RAGINA VISUS SĄJUNGOS 
NARIUS:

— visus skautus ir skautes,
— vadus ir vadoves,
— rėmėjus

1939 metams prenumeruotis :
— visiems skiriamą SKAUTŲ AIDĄ,
— vadovėms „ VADOVĘ,
— vadovams „ SKAUTYBĘ.
Tą pareigą geriausia atlikti tuojau. Pavėlavę gali ne

begauti pirmųjų numerių arba ir Skautų Aido priedo — 
kalendoriaus.

§ 2: Rokiškio skaučių tunto tuntininkės pavaduotoja pa
tvirtinta psktn. A. Krasnickaitė.

* III.2. Nr. 9 — naujai įsteigtos Klaipėdos skaučių tunto
SKUODO SKAUČIŲ VIETININKUOS vietininke paskirta sktn. 
O. Rozniekienė. -

.IŠ BROLIJOS VADO ĮSAKYMŲ.

* 11.16. Nr. 8 — išvardintus asmenis apdovanoju ordinu UŽ- 
NUOPELNUS: 1. Biržų skautų tunto tuntininko pavaduotoją mo
kytoją Kazį Linkevičių, 2. Kėdainių skautų tunto paskautininkį 
pradžios mokyklos vedėją Juozą Surkų, 3. Kybartų skautų vieti- 
ninkijos paskautininkį Praną Pauliukoni, 4. Marijampolės skautų 
tunto vyresnįjį skiltininką Antaną Pikūną, 5. Pagėgių skautų 
vietininkijos vyresnįjį skiltininką Boleslovą Urboną, 6. Panevė
žio skautų tunto skautą Kaži Cijūnėlį, 7. Panevėžio skautų tunto 
skautą Antaną Albavičių, 8. Panevėžio skautų tunto skautą Va
lentiną Nekutavičių, 9. Panevėžio skautų tunto skautą Vytautą 
Černiauską, 10. Radviliškio skautų vietininkijos paskiltininkį mo
kytoją Joną Baltrušaiti, 11. Šakių skautų tunto skautą vytį mo
kytoją Petrą Simanavičių, 12. Šakių skautų tunto skautininką 
Petrą Barkauską.

* III.4. Nr. 12 — § 1: naujai įsteigtų Kauno skautų tuntų 
tuntininkais paskirti: Kauno Jūrų sk. t. tun-ku inž. R. Visockis, 
Kauno Žalgirio sk. t. tun-ku sktn. Pr. Karalius, Kauno Tvirtovės 
sk. t. tun-ku sktn. St. Jameikis, Kauno Apskrities sk. t. tun-ku 
sktn. Vk. Papečkis.

§ 2: Pertvarkius Kauno skautų rajoną, Kauno skautų tun
tai gauna šią numeraciją: 1. — Kauno Aušros skautų tuntas, 
2. — Kauno Pilies skautų tuntas, 3. — Kauno Šančių skautų tun
tas, 4. — Kauno Jūrų skautų tuntas, 5. — Kauno Žalgirio skautų 
tuntas, 6. — Kauno Tvirtovės skautų tuntas, 7. ■.— Kauno Apskri
ties skautų tuntas.

* III.4. Nr. 13 — naujai įsteigtos Skuodo skautų vietininkijos 
vietininku paskirtas psktn. A. Krausas.

* III.11. Nr. 14 — § 1: Klaipėdos Pedagoginio Instituto skau
tiškų studijų draugovės vado padėjėju patvirtintas psklt. J. Kiz- 
laitis.

§ 2: Klaipėdos Jūrų skautų tunto tuntininko padėjėju pa
tvirtintas vyr. valt. P. Želvys.

* III.ll. Nr. 15 — § 1: „Kauno Tvirtovės skautų tunto 1-ąją 
skautų vyčių draugovę, švenčiančią savo dešimtmečio sukaktį, 
skautiškai sveikinu ir už jos didelius nuopelnus Skautų Brolijai, 
pasirėmęs. Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 ir 89 str str. ir 
Kauno Tvirtovės skautų tunto tuntininko tarpininkavimu, drau
govės vėliavą apdovanoju ordinu UŽ NUOPELNUS“.

§ 2: „Kauno Tvirtovės skautų tunto 1-os skautų vyčių drau
govės vyresnįjį skiltininką skautą vytį Joną VABOLĮ, tos drau
govės 10 metų sukakties proga, už pavyzdingą darbą draugovėje, 
pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 ir 89 str. str. ir 
Kauno Tvirtovės skautų tunto tuntininko tarpininkavimu, apdo
vanoju ordinu UŽ NUOPELNUS“.

§ 3: „Kauno Tvirtovės skautų tunto 1-os skautų vyčių drau
govės visiems buvusiems ir esantiems vadams, skautininkams ir 
skautams vyčiams už jų didelį skautišką triūsą išplečiant drau
govės veiklą, didinant draugovės narių eiles ir už sudarymą gra
žių tradicijų — suburiant draugovės buvusius ir esančius narius 
darnion skautų vyčių šeimon, reiškiu skautišką padėką ir linkiu 
visiems geriausių pasisekimų tolimesniam darbe skautiškoje dir
voje ir asmeniniam gyvenime“.
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Mūsų tauta vėl ištiko didelis smū

gis: mūsų nedidelė šalis dar kartą buvo 
priversta nusileisti jėgai.

Šiomis dienomis Lietuva neteko 

Klaipėdos krašto, po ilgo ilgo laiko nuo 
1923 m. buvusio grįžusio i Lietuvos 
valstybės sudėtį.

Klaipėda, mūsų didysis pajūrio 
miestas su Lietuvos valdžios išplėtotu 
dideliu uostu, gražusis pajūrys, Nerin
gos kopos, Kuršių marios, išaugę nauji 
miestai (pvz., Pagėgiai) ir nemaža mū
sų tautos dalis dabar atskirta nuo mū
sų gyvenimo.

Klaipėdos krašto gyventojų didžiau
sia dalis yra lietuviai; lietuviai savo 
kilme, savo pavardėmis ir daugelis sa
vo gimtąja kalba. Nemaža tų mūsų tau
tiečių dalis nesugebėjo suprasti savo 
tautinės teisės ir savo tautinės pareigos 
ir, dėl įvairių priežasčių pasidavę sve
timos kilmės įtakai, savo visuomeninio 
gyvenimo būdu ir savo nusistatymu lei
do padaryti toli einančias išvadas juos 
pačius ir jų tėvų žemę vėl atskirti nuo 
savo tautos kamieno. Jų, kurie taip da
rė, mes nesmerkiame; šiandien jie yra 
labiau nusivylę, kaip mes manome, ir 
jie gal nemažiau kenčia, kaip mes ken
čiame. Pagaliau, jų krašto atskyrimas 
nuo Lietuvos įvyko ir dėl išorinių prie
žasčių, kurioms mūsų tautiečiai Mažo
joje Lietuvoje neturėjo reikšmės.

Mažosios Lietuvos lietuviai, išlaikę 
savo tautinę sąmonę, gyvąją protėvių 
kalbos meilę ir ištikimą prisirišimą tė
vų žemei, šiandien yra didvyriai. 
Mes turime vilties, kad pažadė

jimai nepersekioti lietuvių už jų 
įsitikinimus ligi šiol bus tęsėti. 
Daugelis tų sąmoningų lietuvių 
per keliasdešimt metų kovojo už 
savo ir savo tautiečių lietuviškumą. Jų 
nuopelnai dideli. Ir šiandien jie vėl at
sidūrė kitose sąlygose ir jų likimas aiš
kiai pasunkėjo. Mes gerbiame tuos sa
vo tautiečius, jais didžiuojamės ir lai
kome juos pavyzdžiu mūsų darbams.

Mes, jaunimas, karštai mylėjome 
Klaipėdos kraštą, juo domėjomės ir 
branginome.

Yra pažadėta Lietuvai laisvas ke
lias į jūrą per Klaipėdos uostą. Mūsų 
valdžia padarys viską, kas reikia pada
ryti ir ką galės, kad Lietuvos ūkiniai 
reikalai naujose sąlygose nenukentėtų.

Iš Klaipėdos kr. daug žmonių atvy
ko į D. Lietuvą Daugelis jų yra labai 
sunkiose sąlygose. Mūsų pareiga visais 
atžvilgiais būti su jais. Šiandien nieko 

nėra, kas juos skirtų nuo mūsų. Jip yra 
mūsų broliai ir jų nelaimė yra mūsų 
nelaimė.

Sunkiose valandose kyla panika, 
nutrūksta normali veiklos organizaci
ja. Dėl tų priežasčių yra daug nuosto
lių ir valstybei ir paskiriems žmonėms. 
Bet taip pat sunkiose sąlygose iškyla 
nepaprastų žmogaus sugebėjimų ir to
kiais atvejais kai kurių žmonių veikla 
reikia stebėtis. Tiesiog legendariškų 
žygių mes žinome ir ką tik įvykusioje 
Klaipėdos krašto atskyrimo dramoje. 
Sumanūs, drąsūs, gerai pasiruošę savo 
pareigai žmonės padarė naudingų ir 
garbingų darbų savo tėvynei Lietuva’ 

ir artimui. Tol legendos ilgai aidės mū
sų pokalbiuose; jos bus gražiausios 
naujų laikų pasakos, bet pasakos tik
ros, ne išgalvotos.

Geru pavyzdžiu užsidekime, o blo
go saugokimės.

Visai mūsų žemei sunku. Bet nebus 
lengviau, jei mes pamesime galvas, pa
siduosime pirmųjų įspūdžių sukeltiems 
jausmams, užmiršime savo atsakomybę 
ir pareigas. Mes turime elgtis protingai 
ir Lietuvai, atsidūrusiai naujose sąly
gose, mes esame ne mažiau reikalingi, 
kaip ligi šiol; atsirado naujų uždavi
nių, naujų pareigų — sveika mūsų 
nuovoka turi parodyti mums kelią. Da
bar turime būti vieningesni, kaip bet 
kada ligi šiol. Dirbkime ramiai ir ruoš
kimės, gal Tėvynei būsime dar reika
lingesni didesnių rūpesčių metu. Pro
tingumas yra pirmoji gero pilietišku
mo dorybė. Sielvartas sujaudiną o 
įkarštis atidaro burną lengvoms min
tims, kurių karštas pareiškimas gali 
kenkti kraštui, bet ne padėti. Mūsų 
susijaudinimas tebūna įkvėpimas ge
riau atlikti savo pareigas Tėvynei ir 
artimui.

Svarbiausia, išlaikyti gryną savo pa
triotinės meilės jausmą mūsų Tėvynei 
Lietuvai, rūpestingai suprasti savo pa
reigas mūsų kraštui ir drausmingai, są
moningai, su dideliu entuziazmu dirbti 
mūsų tautos laimei šiandien ir ateity
je! Mūsų vadovybė nurodys mums 
naujus darbo barus — energingai pir
myn!

Tegu Aukščiausias laimina mūsų 
Tėvynę! B. J.

K4X«X4X4X4X4X4X<>

MŪSŲ ŠEFO MINTYS APIE SKAUTYBĘ: MŪSŲ MOTINU MOTINA YRA MŪSŲ • 143 ■■
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Šių dienų pasaulis šoka baisų ir 
pražūtingą šokį. Baisų ta pras
me, kad tame gaivališkame šoky
je negalima įžvelgti gėrio pradų, 
ir pražūtingą, kad pasaulis 
pradėjo nusigrįžti nuo gėrio idea
lo, nuo savo Dievo. Gan greitai 
artinasi blogis, kuris turės iš
šaukti pasaulio krizę ir kuri 
triumfališkai sunaikins jos kūrėją 
— žmogų. Ir darosi taip liūdna, 
kad verkti noris, bet ką padės aša
ros, kada reikia šaltumo ir susi
kaupimo, jėgos ir darbo. „Ne ver
gauk gimėm blogiui, bet jį val
dyt", turėtų skambėti kiekvieno 
žmogaus ausyse. Bet, deja, seniai 
palieka jauniems, o jauni seniams. 
Ir todėl mes, skautai, turime ieš
koti savyje ir tik savyje tos jėgos 
ir darbingumo, kurių skatintojas 
turi būti mus surišęs įžodis.

• „Aš esu Tiesa, Kelias ir Gyve
nimas", sakė Kristus visai žmoni
jai, kalbėjo ir tau, broli skaute! 
Kristus ir tu. Kokie Jūs gražūs 
šventoj draugystėj, šventame dar
be! Tavo jauna širdis plaka tik 
Jam, tavo darbo pavyzdys — Jis, 
darbo genijus, tavo Dievas. Su 
Kristumi, broli skaute, į priekį, į 
gyvenimą, nes Jis nelaimino bai
lių ir bevalių, tinginių ir apsileidė-

Ruoškime Motinos Dienq ir Šeimos Savaitę!
Motinos Dienos minėjimo graži tradi

cija jau prigijo. Tur būt, nerasime nė vie
no kampelio ir užkampio, kur Motinos 
Dienos šventė vienu' ar kitu būdu nebūtą 
paminėta. Tą dieną į motiną visi kreipia 
mintis ir žvilgsnius, reikšdami pagarbą ir 
dėkingumą už visa tai, ką ji yra davusi, 
kiek iškentėjusi ir dirbusi dėl savo ir tė
vynės vaiką ateities. Motinos Diena, tai 
miela proga padėkoti motinai už gyvybę 
ir gyvenimą.

Motina — šeimos siela, šeima — tautos 
ir valstybės pagrindas. Motinos ir šeimos 
sąvokos taip artimai susijusios, kad res
pektuodami vieną, negalime aplenkti ki
tos. Šeimos laimė — motinos laimė, šei
mos gerbūvis — motinos gerbūvis, šeimos 
skausmai ar skurdas — motinos vargai. 
Kuo gyvena šeima — tuo džiaugiasi ar 
liūdi motina. Tad labai prasmingai nuo 
pernai metą Motinos Dienos minėjimas 
jungiamas su Šeimos Savaite.

Keldami lietuviškos šeimos dvasinį, 
tautinį, kultūrinį, sveikatos ir ekonominį 
lygį, tiksliausiai atiduosime motinai ir 
šeimai tai, kas joms priklauso ir ko jos 
reikalingos. Kova su motinos vargu ir šei
mos negalavimais bus didžiai naudinga,

lių. Drąsiai su kryžium rankoje 
skink laimėtus vainikus ir tene- 
dreba tavo širdis, išvydusi priešą.

Aš žinau, tavo kelias sunkus ir 
daugelio nesuprantamas (o gal tik 
tyčia neįvertinamas), bet dėl to 
nereikia nusiminti, nes tik per ko
vą daromės stipresni ir skaistes
ni. Ir šalia pūvančiom žaizdom iš- 
siverčiančio pasaulio tavo misija 
darosi dar prasmingesnė, dar rei
kalingesnė. Pamažu gyvenimo 
luošieji tiesia į tave savo maldau
jančias rankas, į tave jauną, skais

jeigu surasime tikrus kelius šeimas sunor- 
muoti, jas gerinti ir ugdyti tinkamai iš
auklėtą jaunąją kartą. Sveikos ir taurios 
lietuvią šeimos stiprinimo darban kvie
čiami visi lietuviai — lietuvės!

Visoje Lietuvoje ir už jos ribą, kur tik 
yra lietuvią, sukeikime galingą sąjūdį už 
tvirtą ir kultūringą lietuvišką šeimą!

Motinos Dienai ir Šeimos Savaitei 
Ruošti Vykdomasis Komitetas, Kaune, su
darytas iš įvairią organizaciją, praneša, 
kad šiemet Šeimos Savaitė prasidės Mo
tinos Dienos švente, gegužės mėn. 7 d. ir 
baigsis gegužės mėn. 15 d.

Vykdomasis Komitetas, susitaręs su 
Saulią Sąjunga, prašo Šaulią Sąjungos 
padalinius imtis iniciatyvos vietose orga
nizuoti Motinos Dienai ir Šeimos Savaitei 
Ruošti Komitetus ir kviečia visas orga
nizacijas tame darbe bendradarbiauti.

Komitetą uždavinys — turiningai, įspū
dingai ir prasmingai vietose pravesti Mo
tinos Dieną ir Šeimos Savaitę.

Skaitlingoms šeimoms remti steigiamas 
Premiją Fondas ir Motinos Dieną visoje 
Lietuvoje organizuojama vieša rinkliava. 
Iš to fondo bus šelpiamos tik skaitlingos 
šeimos.

tų, pilną jėgų ir pasiryžimo skau
tą ir tu negali atsisakyti, nes ži
nai, kad tai tavo pareiga, žinai, 
kad šalia tavęs eina Kristus.

Broli skaute! Tavo šūkis toks 
skaistus ir gražus, toks didingas 
ir patinkantis Kristui, kad amžinai 
turi įsirausti į tavo kūną, įsilieti 
į kraują ir į darbus. Nepadaryk 
niekad jam gėdos. Ir tada tu būsi 
pasiekęs to, ko esi vertas ir tik ta
da tu pajusi šalia savęs amžinąjį 
Draugą — Kristų.

Skltn. P. Brazauskas.

X«XOX«XOX*X*X«X4

©, Raitija, juca!
O, Baltija, jūra tamsi mėlynakė, 
Tavo bangos taškosi gintaru, perlais, 
Tavo dainos plaukia ūžesiu verpetais, 
Tavo džiaugsmai liejas upėmis, ežerais.

Kartais Tavo veidas susimąstęs, rūstus, 
Sutviska sidabro ašarų putom.
Kartais nusijuokia saulei nusileidžiant 
Ir bučiuoja žemę virpulingom raudom.

Tada maldos ateina iš dangaus ir žemės, 
Nešdamos Tau himną tėvynės geismų 
Ir prie Tavo kūno aukurus sukrauna 
Tau mylinčiųjų širdžių, Lietuvos sūnų ...

J. Masiulis.

M
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Mes paspausim broliškai ranką, 
Prisieksim pasauliui būti geri. 
Mes sutarsim! Ir to pakanka, 
Juk tie laimingi, kur laime tikri.

Mes ištarsime žodj pasauliui, 
Prašneksim jam kaip yra teisinga. 
Ir būsim tvirti be apgaulių!
Taip bus! Mums norų nebestinga.

Mes nešim žmonijai tiesą, 
Kurios, rodos, maža pasaulyj visai. 
Žmogus žmogui lyg duobę kasa! 
Mes mylėsim tiesą, dirbsim viešai.

Mes plėsim pasaulyj brolybę: 
Norim padėti augti skautijai! 
Atsižvelgdami į sielą ir tautybę, 
Nešim tiesą ir taiką žmonijai.

ANT.
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Įžymieji žmonės sar^
o O o

1937 m. Sk. Aido biografijų konkurse 
už šį rašinį buvo paskirta I premija.

Tęsinys iš 5 nr.

Seminarijoj Kudirka mokėsi gerai; vis
ką atlikdavo gana sąžiningai. Skaitė daug. 
Bandė jis atsižadėti to, kas jo mintyse nuo
lat buvodavo.

Bet veltui. Ne jo čia buvo pašaukimas, 
ne jo. Jis stojo čia tėvo verčiamas.

— Gabus Kudirka, labai gabus, bet kas 
jam — stebėkime! — ne kartą sakydavo 
profesoriai. Ir jie jį stebėjo. Po dviejų ste
bėjimo metų suprato aiškiai, kad tas ga
busis klierikas neturi pašaukimo.

— Išstok, mielasai, išstok, nes mes jau 
supratome tave, — tarė rektorius, pasišau
kęs Vincą.

— Ačiū!., tiesa, pašaukimo neturėjau ir 
neturiu. Stojau iš prievartos...

— Tad laimingai tau keliaut slidžiu gy
venimo keliu, laimingai, Vincai!

Ir Vincas vieną ankstų gegužės mėne
sio rytą žengė namon, bet jau be sukne
lės... Niekas jo nepasitiko, nes niekas to 
ir nenumane... Tik vėversys, tas aukštųjų 
dangaus gelmių giesmininkas, tik tas nu
sileido kiek žemiau ir nuostabiais giesmių 
akordais pasitiko ankstyvą keleivį. Pa
matęs sūnų, suprato tėvas, kas su juo at
sitiko ir užsirūstino:

— Ne mano tu sūnus, ne mano! Šalin 
iš tėvo namų, palaidūne, šalin!

Senis Kudirka įširdo. Nenumanė jis, 
kad Vinco siela vis nerimavo, veržėsi iš 
tų aukštų seminarijos rūmų, troško lais
vės...

Vincui beliko pasakyti sudie tam griež
tam tėvui, maloniai motutei, broliams ir 
sesutėms, ir su ašarotom akim grįžti Ma
rijampolėn. Sudrėko jo akys, skruostai, 
bet neilgam. Greit vėl šypsnys suspindėjo 
akyse, greit prašvito jo siela.

— Et, daugiau vilties naujam gyveni
mui, o laimėjimas užtikrintas! — ramino 
save Kudirka. — Argi aš palūšiu it ąžuo
las, vėtros palaužtas, argi nuskęsiu pesi
mizmo jūroj! Ne, oi, ne! Kol jaunas, o, 
broli, sėk pasėlio grūdą...

Ir Kudirka laimėjo. Pats gyvenimas 
jam buvo švelnesnis, kai jis drąsiau juo 
žengė. Netrūko Vincui nei gerų žmonių, 
nei pamokų. Ir 1881 m. baigęs gimnaziją, 
Varšuvos universitete studijavo mediciną

— Duok, o, Dieve, man sėkmingai mo
kytis ir likti gydytoju, kad paskui galė
čiau tuo žmonijai patarnauti, nušluostyti 
vargšui ašarą, išgelbėti iš giltinės nagų! — 
taip prašė Kūrėją Vincas, pradėdamas 
studijas.

Varšuva — grynas lenkų miestas. Ta
čiau čia Kudirka veržėsi, nes jau buvo 
visai sulenkėjęs. Gėda jam buvo sutikti 
lietuvį studentą ir su juo išlieti savo tau
tos vargus. Gėda, nes ten brolis brolio ne
pažino. Lenkai ir lenkaitės buvo geriausi 
jo draugai. Su tėvu dar pykosi, tad pra
gyvenimo klausimas, jo našta slėgė jauną 
studentą. Bet jis rasdavo darbo. Gabiam 
studentui pamokų netrūkdavo. O ir jo ran
ka puikiai vairavo kotelį, gražiai sodino 
raides. Tad nemažą uždarbį turėdavo Vin
cas ir iš perrašinėjimų.

Taip jau Aukščiausiojo buvo skirta, kad 
mūsų Vincas klaidžių gyvenimo šunkeliu 
pasukęs, vėl grįžo į protėvių krauju išlais

tytą kelią. Vėl jo krūtinėj lietuviškoji šir
dis sutvaksėjo, vėl jo gyslose lietuviškas 
kraujas sukruto.

O tą šventę jo sieloj padarė „Aušra“. 
Ta pati „Aušra“ išspaudė jam graudžias 
ašaras.

„Gavęs 1-ąjį „Aušros“ nr., ėmiau sku
biai vartyti ją ir... neprimenu jau visko, 
kas su manim paskui darėsi... pamenu, kad 
atsistojau, nuleidau galvą, nedrįsdamas 
pakelti akių į savo kambarėlio sienas... 
rodos, girdėjau Lietuvos balsą:

— O, tu, paklydėli, kur iki šiol buvai?
Paskui pasidarė man taip graudu, kad 

apsikniaubęs ant stalo apsiverkiau“, ■— 
taip apibūdina Kudirka tos džiaugsme 
šventės įvykį.

„Gaila man tų valandų, kurios nesu- 
grąžintinai išbrauktos tapo iš mano gy
venimo, kaipo lietuvio... Bet dabar prisie
kiu, atpirksiu nors dalinai savo kaltę!“

Ir nuo tada prasideda mūsų tautos dar
bininko nenuilstamas darbas Lietuvai — 
tėvynei.

— Ne tas yra didis, prieš ką milijonai, 
prispausti vergijos žemyn galvas lenkia, 
ne tas! — šie drąsūs Varšuvos kalėjimo 
kalinio žodžiai maloniu tenoru skrido įky
riu rudenio oru. Kalinys pasikėlė nuo kie
tų vielinių narų, atidžiai nužiūrėjo savo 
kambarėlį. Prieš jo akis keturios pažalia
vusios, supleišėjusios mūro sienos, sunkios 
ąžuolinės durys, ir tik vienas mažas lan
gelis. Visur pelėsiais, drėgnumu atsiduoda.

— Trūksta man oro, tvanku...
Kalinys priėjo prie lango, tvirtai įsi

kabino į šaltus geležinius grotus, pasikėlė 
ir tada tik kvėptelėjo drėgno spalių mėne
sio oro. Paskui vėl nuėjo, srūbtelėjo van
dens, užsikando duonos ir vėl užsimąstė...

— O, kad saulutė pasirodytų, kad bent 
vienas spindulys čionai atkeliautų!.» Gal 
mano krūtinė palengvėtų...

Bet dienos vis rūsčios. Rūsčios jaunam 
inteligentui kaliniui Vincui Kudirkai.

— Juk aš duoną sau pelniau, rašydamas 
K. Markso „Kapitalą“, o ne jo idėjas sklei
džiau! Už ką, už ką aš čia?..

Vincas susijaudindavo, bet ir vėl pats 
save drąsindavo.

— Et, ko man verkšlenti, ko nusiminti! 
Verčiau lietuvišką dainelę užtrauksiu ir 
liūdesį nustumsiu.

* * *
...„Tai skambink „Varpe“! Tegul 

gaudimas tavo 
Išilgai skersai eina per Lietuvą!
Budink ir šauki graudžiu balsu 

savo...
Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite... 

Varpas.
Kieti, apleisti tėvynės dirvonai jau bu

vo pradėti purenti. Jau artojas, pirmajam 
sniegui nubėgus, pasikinkė iš žiemos ne
kaip atrodantį bėrį į surūdijusį arklą ir 
pradėjo pirmąsias vagas...

— Ak! kaip sunku arti, kaip greitai 
rankos pavargsta, kaip bėris į šalis mė
tosi...

Artojas, išvaręs keletą vagų, sustoja, 
pasižiūri.

— Bet kokios kreivos vagos!

Artojas nustemba, tačiau nenusimena. 
Jis tikisi įprasti, tikisi pamatyti tiesias, 
dailiai suklotas vagas. Viltis ne be reikalo!

Lygiai toks pat artojas buvo ir Basa
navičius, o jo arklas — „Aušra“. Sunkūs 
buvo jo pirmieji žingsniai, kreiva vaga. 
Tačiau neilgai. Greit įprato vairuotojas, 
sumaniai stvėrėsi darbo. Ir koks buvo lai
mėjimas, koks džiaugsmas!

„Aušra“, atlikusi savo misiją, užgeso. 
Ir, rodos, kartu su ja turėjo užgesti vis
kas. Bet ne. Vėl stojo kitas artojas, vėl 
vertė kiek išpurentą dirvoną. Tas artojas 
— tai mums pažįstamas Kudirka. „Kelkite, 
kelkite, kelkite, kelkite!., gaudė jo „Var
pas“, žadino tinginius, miegalius, liepė pa
milti tą sentėvių kalbą, dirbti tautiškąjį 
darbą, nepataikaujant carui.

— Rašykit, kas galit, lietuviškas kny
gas, švieskit liaudį. Meskit pažiūrų skir
tumus, suburkit jėgas lietuvybei. O tu, ža
liojo kaimo broli, nesigėdink verstis pre
kyba, steigti savas organizacijas.

Neužmiršo Kudirka aštrios sarkazmo 
plunksnos nukreipti ir į rusų valdininkus. 
Neužmiršo pasakyt teisybės, iškeldamas 
bemokslių rusofilų darbus.

— Į kovą, į kovą garbingą stokit, lie
tuviai, už laisvę, lygybę, brolybę!

* * *

— Ačiū tau, Dieve, už mokslą ir už vi
sas suteiktas gėrybes... tyliai, bet maldin
gai kalbėjo šiuos žodžius jau gydytojas 
Vincas Kudirka. Jis džiaugėsi pasiekęs 
tikslą, džiaugėsi gavęs aukštojo mokslo 
diplomą. Kur jis nesidžiaugs. Juk tiek var
go, dirbo, mokėsi... ir vis su viltimi, su 
skaisčia, daug optimizmo teikiančia viltimi.

— Atsimenu, kai dar mažas buvau, bai
gęs pradžios mokyklą ir gavęs pažymėji
mą, nepraėjau neperšokęs nei vienos duo
butės, neužkalbinęs praeivio.

Paskiau, atsimenu, prabėgo keleri me
tai, ir vėl aš varčiau aukštesniojo mokslo 

- atestatą. Štai, dabar prieš akis aukštojo 
mokslo diplomas. Jame man suteiktas me
dicinos gydytojo vardas ir teisės, — Ku
dirka šypsodamasis skaitė paskutinio sa
vo diplomo rezoliucijas.

— Dabar aš vyksiu Lietuvon ir ten sa
vo profesiniu ir švietimo darbu padėsiu 
saviesiems.

Gydytojas Kudirka apsigyveno Šakiuo
se. Žiaurusis gyvenimas jį nemaloniai pri
ėmė. Negavęs buto, turėjo gyventi šalta
me klebono svirnelyje.

Tame pačiame svirnelyje Kudirka pri
iminėjo ligonius. Nekūrentas, drėgnas bu
tas čiulpė jo sveikatos sultis. Varšuvos ka
lėjime pradėję vysti plaučiai, dar labiau 
sukruto. Dar daugiau įdubo krūtinė, dar 
labiau pagelto skruostai. Bet Kudirka ne
nuleido rankų. Savo- „Varpu“ vis budino 
lietuvius, nurodydamas darbo gaires. Ne
patiko rusų žandarams tautos žadintojo 
žygiai. Jį pradėjo sekti, tardyti, kratyti. 
Bet Kudirka buvo ne iš tų, kurie lenkiasi 
smurtininkams. Ne baisus jam buvo kalė
jimas, ne šaltas atrodė Sibiras. Jis vis dir
bo vardan tėvynės meilės, vardan žmonių 
gerovės. (B. d.).

KAD GALITE GĖRĖTIS JOS LAISVE, GALITE MOKYTIS, GALITE KURTI SAVO • 145 ■■

5



Skyrių tvarko — Paskautininkė R. Skipitytė.

JiailIccLS

Sesute miela,
Štai ir Velykos ne už kalnų. Ar tu 

apie jas pagalvojai? Tau daug visokių 
dalykų reikia Velykoms galvoti, bet aš 
priminsiu dar vieną — Velykų dovanas! 
Aš manau, kad tu tas dovanas iš anksto 
paruoši, iš anksto apgalvosi. Svarbu, ką 
tu dovanosi ir kiek tu meilės į savo do
vaną įdėsi. Jei tu Velykų išvakarėse pa
prašysi tėtės pinigų ir nupirksi, nors ir 
pačią gražiąją, gėlę mamai, ta dovana ne
bus tiek verta, kaip kad tu, kokį mėnesį 
anksčiau pagalvojus, išsiuvinėtumei rei
kalingą daiktelį. Tad pasistenkime, kad 
mūsų dovanos būtų reikalingos, mūsų pa
čių darbo, apgalvotos ir, kiek galima, aiš
ku, gražios ir išbaigtos.

Štai keletas nedidelių pavyzdėlių. To
kie dalykai namie visuomet pageidaujami.

I.
Savo tėtei tu gali padaryti gražią api- 

kaklėms sudėti kraitelę. Paprasčių pa
prasčiausiai paimsi drobės gabaliuką 
50x30 cm didumo. Sulenksi jį į tris dalis. 
Viena dalis bus dangtelis, kitos dvi su
darys pačią kraitelę (pav. 1). Dabar tavo 
visas menas gali pasirodyti ant dangtelio. 
Tu moki mereškuoti — gali čia pritaikyti 
visus raštus, o paskui tik padėk kokį 
spalvotą pamušalą. Aš nežinau, miela se
se, kokius tu moki raštus, bet čia aš tau 
noriu paaiškinti dar vieną labai lengvą ir 
labai gražų būdą, kuris tinka ypač siuvi
nėti juostų raštus. Suskaitysi savo juos
tos rašto siūlus, paskui, iškirpusi šiek tiek 
platesnę kanvos juostą, prisiusi prie dro
bės. Paprastu adymo būdu dabar verk 
per visą juostą siūlą. Labai gražu, kai 
turima siūlų bent kelių atspalvių. Kele
tas eilučių daroma vienu atspalviu, vėl 
keletas kitu ir t. t. Šis siuvinėjimo būdas 
yra labai lengvas, visur pritaikomas ir at
rodo, kaip audimas (pav. 2).

Jeigu tu nori padaryti kraitelę savo 
tėvelio kietoms apikaklėms — taip pat 
lengva. Čia tik tau reikės pasirūpinti 
šiek tiek nelabai storo kartono. Pirmiau
sia, iš kartono iškirpsi skritulį, kokių 20 cm 
diametro. Taip pat parūpinsi du, šiek tiek 
didesnius drobės skritulius (antrą, kuris 
bus iš vidaus, gali išsikirpti ir iš kitokios 
medžiagos). Apdėjusi kartoninį skritulį iš 
abiejų pusių medžiaga, užlenkusi abiejų 
pusių kraštelius į vidų, smulkiai juos su
siusi, gerai aptempdama kartoną (pata
riu pradžioje su siūlu ar smeigtukais bent 
keliose vietose abi medžiagos puses prie 
kartono prisegti. Bus taip patogiau kraš
telius apsiūti, nes medžiaga nesivažinės). 
Tai padariusi, iškirpsi iš kartono 6 cm pla
tumo ir 65 cm ilgumo juostą. Iš drobės iš
kirpsi taip pat 65 cm ilgumo ir 30 cm platu

mo gabalą. Viename krašte padarysi siūlę 
įverti sutraukiančiai virvutei ar kaspinė
liui. Kitą kraštą užlenksi 7 cm į vidų, 
įdėsi savo iškirptąją kartoninę juostą, ap
lenksi ją atlenktąja medžiaga ir apsiusi 
(pav. 3). Dabar tik belieka sulenkti kar
toninę, apsiūtąją juostą, gražiai susiūti, su
darius tokio didumo lanką, kaip tavo dug
no kraštas. Susiuvus viršų, pridėsi jį prie 
dugno ir smulkiai iš viršaus, tankiai su
siusi dugną ir šonus. Šį kraštelį gali pa
puošti apsiuvusi plona, sukta šilkine vir
vele, aišku, tokią pačią virvelę įversi ir 
viršuje į siūlę. Gali išsiuvinėti šonuose 
įvairiais raštais. Geriausia siuvinėti sie
nelę toje vietoje, kur bus įdėtas kartonas 
(pav. 4).

II.
Ar yra tavo mamytės spintoje pakan

kamai kraitelių nosinėms sudėti? Tu ži
nai gerai, kad didelės tavo tėvelio nosinės 
netilps į tavo mamytės nosinių kraitelę,

tad visai ne pro šalį padaryti kiekvieno 
nosinėms atskirą kraitelę. Tai vienas iš 
paprasčiausių ir lengviausių rankdarbių.

Paprastai žmonės mėgsta, kad nosinę 
iš kraitelės galima būtų greitai išsitrauk
ti. Štai keletas tau pavyzdžių, kuriuos tu, 
manau, iš piešinukų geriau suprasi, negu 
iš mano aiškinimo (pav. 5).

III.
Sesyte miela, aš žinau, kad tavo na

muose visi skaito knygas — ir tėvelis, ir 
mamytė ir broliukas. Bet neįrištos kny
gos nuo to smarkaus skaitymo gerokai 
nusidėvi. Tad parūpink joms apdarą, ku
rį turėtų ne kiekviena knyga, bet kiekvie
nas šeimos narys. Žinoma, yra knygų 
įvairaus formato. Aš čia tau paaiškinsiu, 
kaip padaromas apdaras paprasto roma
no formato knygai.

Paimsi drobės 20 cm platumo ir 40 cm 
ilgumo. Iškirpsi tokį patį ir plono karto
no arba bristolio gabalą, o taip pat pasi
rūpinsi ir tokio paties didumo pamušalo 
(arba ir tos pačios drobės) gabalu. Pir
miausia, išsiuvinėk viršelį. Paskui su
siūk iš blogosios pusės pamušalą su vir
šumi, palikus vieną gabalą atvirą. Išver
tus, pro atvirąjį galą lygiai įkišk savo iš
sikirptąjį bristolio gabalą. Atvirąjį kraštą 
dabar užsiūk smulkiai iš viršaus. Iš abie
jų galų atlenk dabar po 5 cm (pav. 6) ir 
iš viršaus smulkiai ir nežymiai prisiūk. 
Gali viršų ir apačią apsiūti sukta šilkine 
virvele arba rešelje. Per patį viršelio vi
durį iš vieno ir iš kito krašto prisiūk po 
ploną spalvotą virvelę ar siaurą kaspinėlį, 
kuris būtų neilgesnis, kaip tavo viršelis 
(pav. 6). Ant galo kiekvieno kaspinėlio 
prisiūk nedidelius siūlų bumbuliukus 
(kaip jie daromi, žiūr. „Sk. Aido“ Nr. 7, 
1938 m.). Šie bumbuliukai reikalingi ne 
tiek pagražinimui, kiek, kad knyga, įdė
ta į apvalkalą, neiškristų (pav. 7). Gali 
vietoj bumbuliukų prisiūti sagutes ir tuo 
būdu pritvirtinti prie viršelio iš abiejų 
pusių.

Tad linkiu gražiai viską padaryti.
Tavo vyresnioji sesutė.
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Vaikų auklėjimasKaip dažnai tavo jaunesnysis brolis gavo lupti už tai, kad rašė kreida sienoje? Ir ar nepasitaikė taip, kad tavo broliukas norėjo pasipuošti tavo karoliais?— Karoliai, Joneli? Koks tu juokingas: juk berniukai nedėvi karolių!Ar atsimeni, kaip Jonelis verkė, tarnaitei arba tau sudeginus kažkokį spalvotą popierėlį?— Ko verki? Kam tau reikalingas toks popierėlis?Bet popieriukas buvo reikalingas; Jonelis norėjo pasipuošti karoliais, ir piešti sienoje buvo taip įdomu.Kodėl? Kadangi mes visi mėgstame spalvas. Ir vis dėlto ne vienas iš mūsų gyvena kaip kurmiai: atsikelia anksti rytą, skubiai pavalgo, bėga nesidairydamas įstaigon arba mokyklon, parbėga, sėdi ųž stalo arba miega. Ir kam dangus buvo toks mėlynas, sniegas toks baltas arba medžiai žali arba spalvoti? Mes nieko nematėm, nepastebėjom, nes nebuvo laiko. O, gal, laiką leidome tvankiame kine arba šiaip kur nors, kur buvome toli nuo viso, kas gražu ir gaivina akį.Bet vaikas protestuoja prieš tokį gyvenimą. Jo siela šaukte šaukiasi spalvos. Jis staiga sutepa knygą raudonu rašalu, išsitepa kažkuo, pradeda rinkti baisius popierėlius ir blizgančius atvirukus. Jo skonis pasibaisėtinas. Bet suprask jį: nesi- bark ir nesišaipyk. Duok jam, ko jis nori, jei gali.Aš neužtariu išmargintų sienų, sugadintų drabužėlių arba suteptų knygų. Jų vaiko siela iš tiesų netrokšta: ji trokšta pievų ir medžių žalumo, dangaus mėlynumo, gėlių spalvingumo, smėlio geltonumo — natūralių spalvų, į kurias jis turi įgimtų teisių.Net ir tokiais atvejais, kada sunku visa tai parūpinti, gali suteikti vaikui nemaža malonumo. Nupirk indų su gražiais raštais arba paveikslėliais. Megsk gražius megstinukus. Nuvalyk visa, kas gali blizgėti tavo namuose. Gal būt, gali net ir įsigyti arba išsiūti spalvotą kilimėlį ir parūpinti — bent miegamajam — gražių raštuotų užuolaidų ir gėlių.Kitais žodžiais: vaikas, bandąs sukilti prieš nuobodžią aplinką, elgiasi teisingai. Todėl leisk jam žaisti karoliukais; nupirk sąsiuvinį piešti ir spalvoti; nepyk, jei jis pakabina kokį seną kalendorių. Tau tas nekenkia, o jam eina į sveikatą. M.

I r. F r i dmanai t ė.

Dėmių valymas
■ Porcelianas dubeniui gavus riebų pakraštį, plaunama šepečiu ir valgoma druska.
■ Mopas — šepetys iš vilnonių siūlų — plaunamas karštais sodos arba persilio šarmais. Po to jis vėl atsargiai alyvuojamas.■ Dėmės iš marmuro išimamos žibalu arba chloro skiediniu. Dėmės atsargiai pavilginamos ir po 1—2 valandų nuplaunamos ir perpoliruojamos.
■ Pagalviai gerokai papurtomi ir nuvalomi šepečiu. Jie vėdinami pusiau pavėsyje (saulė be reikalo džiovina plunksnas, ir jos sulūžta). Plunksnos plaunamos drungname švelniame muiluotame vandenyje arba muilo putose. Tam tikslui jos įpilamos į maišą iš merĮės (labai plonos permatomos medžiagos) ir gerokai spaudžiamos. Po to plunksnos išskalaujamos keliuose vandenyse ir su visu maišu ore džiovinamos.
■ Balti paveikslų rėmai valomi kreidos košele ir drobiniu skudurėliu.
■ Auksiniai paveikslų rėmai valomi svogūnu.
■ Stiklo abažūrai plaunami karštu vandeniu su soda, drungnu muiluotu vandeniu arba drungnu vandeniu su spiritu. Mūšių pėdsakai valomi našatyru arba svogūnu.
■ Musių pėdsakai ant rėmų stiklo nuimami šviežiu svogūnu. Šiaip stiklas plaunamas vandeniu, vandeniu su spiritu arba maišeliu su lazurka, dažomu spiritu.
■ Mediniai paveikslų rėmai valomi drėgnu skuduru ir po to perpoliruojami alyvos lašeliu.
■ Odiniai rėmai valomi plaktais kiaušinio baltymais arba acto vandeniu. Jei oda nusitrynė, perpoliruojama odų kremu.
■ Gėlių vazos plaunamos actu, sūriu vandeniu ir sugrūstais kiaušinių kevalais. Kristalinės vazos plaunamos šiltu muiluotu vandeniu ir šepečiu ir perplaunamos švariu vandeniu su „Imi“ milteliais, kad labiau blizgėtų.
■ Koklinės krosnys nuplaunamos muiluotu vandeniu.
■ Šviesios durys ir langių rėmai plaunami dalimis labai švelniu muiluotu van

deniu ir tuojau nuplaunami švariu vah- deniu ir nušluostomi švariu drobiniu skuduru. Jokiu būdu nevartojama soda.
■ Metalinės durų dalys arba užuolaidų 

kartys valomos sidoliu. Medinės durų dalys apsaugojamos kartonu (kartone iš-plaunama tiek, kiek reikalinga durų rankenai ar pan. iškišti).
■ Musių pėdsakai ant langų nuimami spiritu, kalkių dėmės — actu, alyvos da

žai — terpentinu.
■ Langai valomi vandeniu su spiritu arba boraksu arba sidoliu arba (nelabai purvini langai) glicerinu ir minkštu drobiniu skuduru. Šluostomi — minkštu nedulkstančiu drobiniu skuduru arba laikraščiu.a Minkšti baldai dulkinami lauke arba — jei kitaip negalima — kambaryje, uždėjus ant jų gerai išgręžtą skudurą. Pliušiniai baldai tiktai nuvalomi šepečiu, bet niekad nemušama pintine.
■ Beicuoti arba vaškuoti baldai niekad nevalomi vandeniu. Vandens arba pieno dėmės arba šiaip nustojusios blizgėti vietos poliruojamos vilnoniu skuduru, padažytu tirštame vaško skiedinyje arba terpentino alyvoje.
■ Poliruotus baldus atnaujina stalius, bet šį tą galima ir pačiai padaryti. Baltos dėmės nuo karštų indų apibarstomos cigarų pelenais ir po kiek laiko gerokai ištrinamos vilnoniu skuduru. Po to dėmė nuplaunama ir poliruojama odiniu ir vilnoniu skuduriuku. Kartais pasiseka išimti baltas dėmes palaikius virš jų karštą glaistytuvą (žinoma, glaistytuvas neturi liesti medžio).
■ Ąžuolinius baldus galima nutrinti gerokai išgręžtu odiniu skuduru, nušluostyti ir perpoliruoti vilnoniu skuduru. Riebios dėmės nuplaunamos drungnu alumi; po to trinama šilkiniu ir vilnoniu skuduru.
■ Odiniai baldai trinami kiaušinių baltymais arba baltu batų kremu (jie tada blizga, kaip nauji). Šviesesni įbrėžimai tepami tinkamos spalvos batų tepalu ir gerokai poliruojami.
■ Nendrinės kėdės atnaujinamos gerokai nuplovus jas našatyro arba muiluotu (persilio) vandeniu. Norint jas išbalinti, reikia dar drungnas storai apibarstyti sieros milteliais. Apibarstytos kėdės turi išdžiūti; po to jos nuvalomos švariu šepečiu. Prieš tai muiluotas vanduo turi būti visiškai nuplautas (paimk laistytuvą).
■ Pintiniai baldai valomi aštriu šepečiu ir šiltu vandeniu, kuriame ištirpo saują valgomos druskos. Jei jie labai nešvarūs, imamas šiltas muiluotas vanduo su keliais lašais našatyro. O. S.

ęPaoasacis ateina
Pavasarėlis, mielas pavasaris, 
Su pietų vėju skrenda pas mus. 
Papuoš žiedeliais laukus ir pievas, 
Papuoš lapeliais medžibs plikus.

Miške žibutės, pievoj purienos, 
Lysvėj prie lango žydės našlaitės. 
Prie klėties durų baluos vėl ievos, 
Žiedų vainikais puošis mergaitės.

Varnėnas švilpaus prie inkilėlio,
Ant namo kraigo gandras kalens, 
Krūmuose suoks vėl lakštingalėlė, 
Sriaunus upelis linksmai čiurlens ...

Išeis su žagre laukuos artojas,
Jam vyturėlis čiulbės dainas,
Išbėgs iš grįčių tvankių vaikučiai, 
Išgins į pievas piemens bandas.

VAIKAI, KARIAI SAVANORIAI, KAD, SAVE PAMIRŠĘ, PUOLĖ JOS GINTŲ IR DAUGELIS • 147 ■■
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Mudvi Ke io uja me
1938. birželio 5 d. (Sekminės). 
20 vai. 40 min.
Kunigaikščio Radvilos rūmai.

Dieve mano, kas daryti, kad jau vie
nuolikta, akys į lovą žiūri, o tų įspūdžių, 
jspūdėlių! Tiesiog pūdais!

Šios dienos rytą 'dar buvome Anykš
čiuose; anksti atsikėlusios, mauname į tą 
patį „verslininkų klubą“ pusryčiauti. Mie
losios šeimininkės mus gerai atsiminė ir 
atnešė „buterbrodus“ sulig jaučiu, t. y. 
panašius į mūsų vakarykštį apetitą. Deja, 
šiandien jų nedaug tesuvalgėm.

Su aparatu einam aplankyti Baranaus
ko klėtelės. Šilta, giedra, ir alyvos kve
pėjo, kada lipom cemento pakopom Žu
kausko sodu. Viršuj tulpės ir gražus na
mukas.

(Nusprendėm ryt rytą rašyti toliau, 
idant Radvilos žibalo nedegintume. La
banakt!).

Birželio 6 d. (Taip pat Sekminės). 
Rytas. 7 vai.

Ramės oda nelabai linksma po saulės 
vonių. Velkantis suknelė smarkiai kliūva 
už raudonos besilupančios nosies. Tikra 
tragedija! Vitos gi asmenybė jaučia gal
voje sunkenybę ir kojos, rodos, svetimos. 
Na, tiek to! Dabar, kaip buvo vakar:

Taigi, Vienuolio sode šypsojosi rytas, 
viešpatavo tyla, mes ne puikiausiai jau
čiamės. Tur būt, miega. Ir Rame su Vita 
bus tos nemaloniosios žadintojos. Mėgi
name gelbėtis, įsibraudamos pro virtuvę. 
Tačiau ir ten tylu, tylu. Taip stovime Vie
nuolio virtuvėje, iš kurios veda šešerios 
durys į kitus kambarius, ir nežinome, ką 
daryti.

Lauke skalija mūsų įsiutinti šunes. 
Mes dėkojame jiems, nes pagaliau pašė
lęs lojimas iškviečia šeimininką.

Aukštas, baltaplaukis, malonia šypse
na veide ir šiaudine skrybėle rankoje, 
Vienuolis-Žukauskas mus sužavi.

Baranausko klėtelė jaukiai glaudžiasi 
aukštų medžių paūksny. Viduj — įdomus 

muziejus. Mes mielai čia pasiliktume visą 
dieną, o gal ir visą savaitę, tačiau saulutė 
jau gerokai pakilusi svilina, o prieš akis 
30 km iki Taujėnų. Atsisveikiname ir, ap
dovanotos gėlėmis (su mums ypač malo
nia pastaba, kad čionai gėlės tėra dova
nojamos išrinktiesiems), skubam viešbu- 
tin, kur mūsų ilgisi mielosios „draugės“ 
kuprinės.

*
* *

Anykščių miškas. Gražu, oi kaip! Tos 
pušys, eglės, kalniukai, pakalniukės! Ir 
visur ramu, jauku, nors ėmęs ir prasėdėk 
visą dieną, ir tai kažin ar užtektų.

Žmonės eina, važiuoja ir atsisukinėja 
į tas dvi keistas mergaites. O juodvi. jau
čiasi patenkintos, galėdamos be rūpesčio 
rūpestėlio trypti vieškelio smėlį.

Priėjom aikštelę, pagal visas fotografi
jas lyg vieta Puntukui. Žiūrim gi, ir au
tobusas bestovįs. Ko gi jis čia atsitrenks, 
jei ne Puntuko paveizėt. Sukam iš kelio, 
ir štai mes prie didžiausio akmens Lietu
voje, velnio nešto sudaužyti Anykščių 
bažnyčią, tačiau pakeliui, gaidžiui pra
gydus, pamesto. Vargšas velnias! Jis nė 
nemanė, nedurnojo, kad jo „prajovų“ žiū
rėtų važiuos ekskursijos dulkinais auto
busais, ir eis „pėstininkai“ su sunkiomis 
kuprinėmis, prakaituotais veidais.

Ar sakyti, kad Puntukas labai didelis, 
kad jis gražioje vietoje pamestas? Mes ne 
tik dėl to stebimės ir džiūgaujame. O dėl 
ko? Pakeliauk, sese, — pati pamatysi ir 
suprasi.

Nuo Puntuko sukam į Peslius. Keliūkš
tis vingiuojas! per pušynėlius ir pasiutiš
kai karštą smėlį.

— Vita, kažin kaip ten, prie Peslių 
persikraustysim per Šventąją? — prade
da savo godas godoti Rame. Mat, žemė
lapy pažymėta nei tiltas, nei kitas kas.

— Aš manau, Rame, kad blogiausiu at
veju mes galėsime perbristi.

— Kažin... — abejodama purto galvą 
Rame.

Visos mūsų geografijos žinios (gimna
zijoj turime penketukus) nepadeda iš
spręsti Šventosios gilumo.

Vis žengiam ir žengiam, tolyn ir tolyn...
— Tai ką, Vita, perbrisim?
Mes stovim ant aukštos pakriūtės. 

Apačioje Šventoji gilesnė, platesnė ir ža
vingesnė, kaip kad tikėjom. Rami, žalsva, 
ji bėga, per akmenis čiurlendama, tarp 
aukštų kalnų, žalių krūmų ir melsvų 
miškų.

Prie Peslių nėra jokio tilto, tiktai ma
lūno užtvanka. Bet Rame ir Vita laimės 
vaikai: ant smėlėtos kalvos, už pakrypu
sio kryžiaus, stovi susigūžusi, pašiurusiu 
stogu trobelė. Ten randame šviesiaplaukę 
mergytę. Jos tėtė gulėjo lovoje, mama 
ant pečiaus, nuo kurio ji vis dėlto nu
lipo ir mus per Šventąją „botu“ perkėlė.

Paskui maudėmės. Dugnas puikus, van
duo šiltas. Krante valgėme šokoladą, o 
saulė džiovino mūsų ant krūmų pakartus 
kostiumus. Prie vandens atstriksėjo ilga
uodegė paukštytė ir smulkučiais žingsne
liais braidžiojo upėje, užšokusi ant ak
mens lingavo savo uodegą ir žvalgėsi ap
linkui.

Nuo Šventosios susiradom keliuką, vi
sai nuobodų laukų keliuką, kuris įsisuka 
į Kovarsko vieškelį. Žengiam gerą žings
nį kalnan, pakalnėn, vėl kalnan. Ilsimės 
po skarotom liepom (rodos), kažkurio dva
ro alėjos pradžioj. Ant nosies lipinamas 
lapas ir užkabinami tamsūs akiniai, nes 
saulė jau visai mums pradeda įkyrėti.

Kovarskas. Nedidelis miestukas iš toli 
matomais baltais aukštais bažnyčios bokš
tais, labai gražioje vietoje, Šventosios pa
krantėje. Nors imk ir piešk.

Mes „dyviname“ kovarskiečius savo 
maišais ant nugarų.

— Sportininkės, — nusprendžia viena 
bobelė.

— Skautininkės, — kita pasirodo dar 
gudresnė.

O tos skaut-sportininkės nusiperka ant 
vežimo virtinę baronkų ir mažoj krautu
vėlėj ryja jas, užgerdamos citro.

Į krautuvėlę ateina žmonės ir kalba 
aukštaitiškai, nutęsdami paskutines gai
das.

— Gal duosit papirosųųų...
— Kokiųųų?
— Tai gal „Gražuolėėėė“.
— Geraiiiii!
Krautuvininko smailas veidas, smaila 

nosis ir dideli akiniai, o balsas be galo 
verksmingas. Su juo kartu nedidelis ber
niukas, matyti, sūnus. Jam atiduodame 
mūsų bebaigiantį tirpti šokoladą ir tolyn 
į kelionę.

(B. d.).

Utenos skautės šoka tautinius šokius.
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KONKURSO DALYVIU PASIŪLYMAI.
Buvo: Sk. Aido 2 nr. (55 psi.): I. St. 

Martynaitytės (Kaune), Sk. A. 3 nr. (71 
psi.): II. „Bitės" (Skuode), III. Al. Smitai- 
tės (Vilkaviškyje), IV. A. Baltrušio (Klai
pėdoje), V. P. Stirbio (Tauragėje), Sk. A. 
4 nr. (98 psi.): VI. „Šarkos" (Jurbarke), 
VII. „Dainuojančio Sakalo" (Vilijampolė
je), VIII. „Tylutėlio" (Viekšniuose), IX. 
„Kastyčio" (Linkuvoje), Sk. A. 5 nr. (140 
psi.): X. J. Gružausko (Tauragėje), XI. 
„Marioko“ (Mažeikiuose), XII. J. Never- 
dausko (Telšiuose), XIII. „Skauto" (Prie
nuose) ir XIV. „Balandžio" (Obeliuose).

Toliau : „Žirgo" (Šiauliuose), „Skau
to" (Obeliuose), „Remigijaus" (Alytuje), 
„Jeronimo" (Lazdijuose), „Vėversio" (Ša
kiuose), „Satekšnos Sūnaus" (Panemunė
lyje), „Pempės Pliurio" (Biržuose), „Lau
kinės Rožytės" (Kaune), „Vanago" (Salo
se), „Aš pats“ (Kelmėje), Juozo Neptūno 
(Mažeikiuose), A. Čekio (Kaišiadoryse), V. 
Armono (Kaune), L. Juškytės (Kaune), 
„Brolio S.. S.“ (Skuode).
XV. „ŽIRGAS" (Šiauliuose).

1. Apleistas, neprižiūrimas paukščių le
syklas išvalyti ir trupinių pripilti.

2. Sušalusį ar sumuštą paukštelį atgai
vinti, palesinti ir paleisti.

3. Vaikų kankinamą paukštelį ar žvėrelį 
paimti ir paleisti.

4. Aklą nuvesti į prašomą vietą.
5. Susitepusiam — padėti nusivalyti.
6. Skaityti skautišką literatūrą.
7. Atliekamas knygas paaukoti neturtin

giems mokiniams.
8. Pastebėjus vėliavą atbulai pririštą, 

pranešti namo šeimininkui.
9. Katę, lipančią prie paukščio lizdo, nu

varyti.
10. Kabant lauke baltiniams, užėjus lietui, 

pranešti šeimininkei ar tarnaitei.
11. Žiemos metu nunešti į laukus kiškiams, 

stirnoms šieno, kopūstų lapų.
12. Apledėjusio šulinio ledus nukapoti, 

apibarstyti smėliu.
13. Nuvaryti gyvulį einant geležinkelio 

bėgiais.
14. Padėti tarnaitei nuskusti bulves.
15. Laimėti konkursą.
XVI. „SKAUTAS" (Obeliuose).

1. Darbo nesuprantančiam paaiškinti.
2. Elgetai duoti išmaldą.
3. Vargšus, benamius priglausti.
4. Šuns užpultą atginti.
5. Kambarį už vyresnius išvalyti.
6. Motinai padėti virtuvėje.
7. Tinkamu darbu taupyti laiką.
8. Tinkamus laikraščius ir knygas skai

tyti.
9. Duotą uždavinį (darbą) greit ir gerai 

atlikti.
10. Arklį lengvai pakinkyti.
11. Sunkų darbą dirbančiam padėti.
12. Jaunuolį į skautišką darbą patraukti.

XVII. „REMIGIJUS" (Alytuje).
1. Būti pasiruošusiam apginti Tėvynę nuo 

vidujinių ir išorinių priešų. Pvz.: jei
gu pultų priešas mūsų tėvynę, stoti 
gynėjų eilėsna ir padėti gintis. Mer
gaitei — būti pasiruošusiai slaugyti ka
ro ligonius. Jeigu įvyktų koks sukili
mas, padėti jį malšinti.

Tautinių stovyklų aprašymų ir skaučių rašinių kon
kursų rezultatai bus paskelbti Skautų Aido 8 nr.

2. Įvykus žmogžudystei, aptverti tą vietą 
ir budėti, kol atvyks valdžios pareigū
nai. Pvz.: įvyko kaime žmogžudystė. 
Žmonės pradėjo lakstyti žiūrinėti už
muštojo asmens. Belakstydami iš visų 
pusių palieka įvairių žymių, kurios val
džios pareigūnams kliudo išaiškinti, 
kieno tos žymės buvo, ar žmogžudžio, 
ar pačių žmonių.

3. Nemėtyti gatvėj žievių bei šiukšlių, 
mėtančius sudrausti. Pvz.: berniukas 
gatvėj numetė banano žievę. Žmogus 
ėjo gatvę užsistojo ant banano žievės, 
paslydo ir išsilaužė ranką.

4. Matant iš medžio leidžiant sulą — su
drausti. Pvz.: dažnai pamiškėje gyve
nantieji leidžia iš beržų sulas, tuo su- 
žeisdami medžius.

5. Sulaikyti ir pririšti gatvėje pabėgusi 
arklį. Pvz.: dažnai tenka matyti palik
tus be priežiūros arklius. Einant auto
busui jie išsigąsta ir atitrūkę lekia, 
kiek tik kojos neša. Padaro nuostolių 
ir savininkui ir valstybei (išlaužo me
delius, išardo pagražinimus).

6. Leisti pirma išlipti iš autobuso ar trau
kinio moteriai arba seneliams. Pvz.: 
mandagumas reikalauja, kad jaunes-

"nysis užleistų pirma išlipti ar įlipti 
vyresniajam, senesniajam. Reikalui 
esant, net padėti išlipti arba iškelti 
ką nors iš mašinos.

7. Žiemą aprišti šiaudais vaisinius me
delius. Pvz.: tenka matyti, kad ūkinin
kai ne visuomet juos turi laiko aprišti. 
O neaprišti sušąla. Jaunieji turi papra
šyti, kad tai leistų jiems atlikti.

8. Atostogų metu aplankyti prieglaudas^ 
kalėjimus. Pastariesiems suruošti įvai
rius minėjimus — pramogas. Pvz.: ka
liniams yra labai nuobodu. Jų kasdie
ninį darbą galima paįvairinti pramo
gomis — koncertais. Tai gražus pavyz
dys.

9. Palydėti mažyčius per skersgatvį. Pvz.: 
miestuose vyksta didelis judėjimas. Be 
priežiūros mažų vaikų išleisti į gatvę 
negalima, nes dažniausiai atsitinka 
įvairios nelaimės, o ypač einant per 
skersgatvius.

10. Prieš Vėlines sutvarkyti ir papuošti 
kapines. Pvz.: mirusiųjų šventei yra 
labai gražus paprotys apravėti kapus, 
takelius išbarstyti smėliu ir t. t.

11. Nurodyti kur galima miške kūrenti 
ugnis. Pvz.: dažnai įvyksta miškų 
gaisrai. Kad tie gaisrai nesikartotų, 
turime žinoti, kurioje vietoje galima 
kūrenti ugnis. Miškų gaisrai didelius 
nuostolius daro mūsų valstybei.

12. Įspėti mašinų palydovus, kad tiltas 
sugedęs. (Esti tiltai sugriuvę, arba ku
rio nors niekšo išgriauti). Pvz.: esant 
sugedusiam tiltui, važiuojant mašinai 
gali įvykti sunkių bei skaudžių katas
trofų.

13. Pamokose elgtis tinkamai. Pvz.: moki
nys per pamokas nenusėdi. Kalbina 
draugus. Toks netinkamas klasėje el
gimasis neleidžia klausytis pamokų 
nei draugams, nei pačiam, o kartais 
net iššaukia ir mokytojų pasipiktinimą.

14. Padėkoti Viešpačiui, kad leido tą die
ną laimingai praleisti.

REDAKCIJOS PASTABOS.
• Gerųjų darbelių sumanymų konkur

so pasiūlymų pirmąją dalį baigėme: kon
kurso dalyviai atsiuntė savo sumanymus. 
Antrąją konkurso dalį — pasiūlymų spau- 
dinimą — jau vykdome nuo Sk. Aido 2 nr., 
kiekvieną kartą spaudiname 4—6 autorių 
sumanymus. Trečioji dalis — konkurso 
sprendimas — bus atspaudinus visų da
lyvių pasiūlymus.

• Kai- kurie autoriai atsiuntė pasiūly
mų pavyzdžių daugiau, kaip 15, tai re
dakcija, kaip buvo anksčiau paskelbusi, 
pagal konkurso taisykles pavyzdžių skai
čių mažina savo nuožiūra.

O Redakcija širdingai dėkoja konkurso 
dalyviams už taip gausų ir rūpestingą da
lyvavimą šiame naudingame darbe, patie
kiant tokių gražių sumanymų. Visi turi
me rūpintis, kad tie gražieji sumanymai 
virstų dar gražesniais darbais gyvenime.

/yyyyyyyyyyyyyyyyyyy

XVIII. JERONIMAS (Lazdijuose).
1. Didinti skautų šeimą.
2. Plėsti skautybės auklėjamą dvasią 

tarp skautų ir neskautų.
3. Ugdyti tyrą sielą ir sveiką kūną.
4. Mokytis susivaldyti.
5. Nevenk darbo, nes tik tuomet mokėsi 

•įvertinti kito darbą.
6. Sutaisyti suplyšusią knygą, kurią ga

vai iš ko nors paskaityti.
7. Perspėti žmogų nuo jam gresiančio 

pavojaus.
8. Suteikti žmogui keletą svarbesnių ži

nių iš pirmosios pagalbos.
9. Sekti įtartiną asmenį ir išaiškinti jo 

tikslus.
10. Nesijuokti ir nesigėrėti, kai kiti pe

šasi, bet perskirti juos ir sutaikinti.
11. Sudrausti blogai darančius ne jėga, 

bet gražiais išmintingais žodžiais.
12. Kiekvienai progai pasitaikius užva

duoti tėvelius.
13. Neužmiršti savo geradarių, o ypač tė

velių ir pasveikinti juos vardo dienoje.
14. Vadovaukis savo protu, o nebūk upės 

srovės nešamas rąstas.
15. Neišduok tau patikėtos paslapties.

XIX. VIEVERSYS (Sakiuose).
1. Dalį savo maisto paaukoti elgetai ar 

ligoniui.
2. Neturtingą draugą sušelpti knygomis 

ir pan.
3. Per medelių sodinimo šventę viešose 

vietose sodinti medelius.
4. Prikalbinti užsiprenumeruoti „Sk. Ai

dą“ ar kitą kurį nors laikraštį.
5. Padėti surasti policijai vagį (nurodyti, 

kur pabėgo ir pan.).
6. Padėti senai žmonelei nuvalyti šali

gatvį.
7. Padėk sutaisyti kelyje sulūžusį veži

mą ar ką pan.
8. Sunkiai dirbantiems padėti.
9. Sutaikint susipykusius draugus.

10. Skleisti žmonėse šviesą.
11. Sutrukdyt žmogų, norintį įvykdyt blo

gą sumanymą ar darbą.
12. Lankyk apylinkę, kad karui ištikus 

galėtum padėt kariuomenei.
13. Pranešt policijai apie ištikusį gaisrą.
14. Visados ir visur sakyti tiesą. (Žinoma, 

tik neišduot paslapčių, pvz.: kiek Lie
tuva turi kariuomenės ar pan.).

ATSIDĖKITE SAVO MOTINAI LIETUVAI, DAR DAUGIAU JĄ MYLĖKITE. MEILĖ EINA • 149 ■■
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SKAUTUI SKYRIŲ TVARKO 
SKTN. A. ZAUKA

vasarą turime dėvėti vasarinę uniformą 
(trumpas kelnes), o žiemą — žieminę (prie 
palaidinukės ilgas moksleiviškas kelnes), 
taip pat puikiai žinome, kad prie skautiš
kos uniformos galime dėvėti tik valtukes 
(stud, skautų korporacijai „Vytis“ leista 

-dėvėti studentiškas kepuraites), tačiau

KELI ŽODŽIAI APIE UNIFORMĄ.

Įvedant Skautų Aido skiltyse skautų 
skyrių, iš anksto pabrėžiau, kad jame teks 
iškelti ne tik teigiamuosius mūsų darbo 
reiškinius, bet neretai bus apsistota ir prie 
neigiamų, kuo skubiausiai iš mūsų tarpo 
šalintinų reiškinių. Šį kartą norėčiau pa
kalbėti apie mūsų uniformos dėvėjimą.

Neretai tenka pastebėti, kad per skau
tų didesnes iškilmes, eisenas ar šiaip pa
sirodymus ne visi skautai dėvi tvarkingą 
uniformą. Vienas, žiūrėk, ateina su pa
prasta kepure, kitas vėl su moksleiviška, 
trečias su valtuke, o dar kitas, ko gero, 
su skrybėle, na, ir pagaliau, kai vienetas 
arba tuntas išsirikiuoja, tai baisu.

Tą patį galima būtų pasakyti ir apie 
kelnių bei palaidinukės dėvėjimą. Vienas 
žvaigždutes dėvi ant fono, kitas, vėl, pa
prastai, trečias ateina trumpomis, kitas, 
vėl, ilgomis kelnėmis, atrodo, lyg mes ne
turėtume nustatytos savo uniformos, o 
kiekvienas apsirengiam taip, kaip kuriam 
patogiau.

Anksčiau, vienas kitas nusiskundė, kad, 
esą, niekur nebegalima gauti senojo sta
tuto, kuriame buvo aprašyta ir pati uni
forma, tai dėl to ir jos pasiuvimas bei dė
vėjimas išeinąs margas. Vyr. brolijos va- 
dija, norėdama šią kliūtį pašalinti, 1938 m. 
Skautų Aido Nr. 5—6 paskelbė dabartinės 
skautų uniformos aprašymą. Bet, ar po 
to kas pasikeitė, manau, man čia nėra 
reikalo apsistoti, nes kiekvienas tai pui
kiai galėjo pastebėti.

Brolijos vadas pik. Barauskas įteikė vėliavas Skuodo skautams-ėms.

Būdami gražios ir drausmingos jauni
mo organizacijos nariai, žiūrėkime, kad 
būtume to vardo ir verti. Juk gražu ma
tyti skautiškai nusiteikusią draugovę ne 
tik jos vidujiniame gyvenime, ne tik jos 
darbe — skautavime, bet ir pačiame susi
tvarkyme bei susiklausyme. Negali būti 
taikomos jokios išimtys nei skautų va
dams, nei patiems skautams, bet reikia 
daryti ir tvarkytis taip, kaip yra nurody
ta bei paskelbta. Mes puikiai žinome, kad 

dažnai į tai nekreipiame jokio dėmesio.
Tai vienas, galima sakyti, mažas, ta

čiau iš mūsų tarpo tuojau šalintinas reiš
kinys. Nepamirškime, kad mažiausias mū
sų apsileidimas yra kitų tuojau pastebi
mas. Mažiausias neskautiškumo — ne
drausmingumo pasireiškimas vieno ar ki
to skauto asmenyje žemina mus visus.

Kartą skautas esi, tai juo ir būki.

Alius. Z.

Vadų kursų reikalu
Brolijos vadas š. m. III. 16. išsiuntinėjo tuntininkams ir 

vietininkams aplinkraštį (271 nr.) brolijos vadų kursų reikalu:
Tautinės stovyklos darbai ir kiti aktualūs organizacijos rei

kalai buvo laikinai pertraukę sistemingą brolijos vadų lavinimą. 
Brolijos vadija priėmė tam tikrą vadų lavinimo planą, kurį dabar 
vadų lavinimo skyrius pradeda vykdyti.

I. Kursai:
Brolijos vadams lavinti ir jų kandidatams ruošti vadų la

vinimo skyrius šiemet ruošia tokius vadų kursus:
a) skautų vadų VHI-uosius kursus,
b) jaunesniųjų skautų vadų V-uosius kursus,
c) jūres skautų vadų I-uosius kursus ir
d) skautų vyčių vadų I-uosius kursus.
Šie kursai yra reguliarūs vadų lavinimo sistemos elementai 

ir jie būtini išeiti visiems vadams, kurie brolijoje dirba kaip 
draugininkai, vienetų vadai, jų padėjėjai, vadijų nariai ir p.

II. Kursų tvarka:
Kiekvieniems kursams išeiti nustatyta tokia tvarka: a) 

teoretinė dalis, b) stovykla, c) vadovavimo praktika ir d) kursų 
baigimo rašto darbas.

a) TEORETINĖ DALIS: išstudijuoti nurodomą literatūrą ir 
raštu išspręsti duotus klausimus; klausimų bus du ciklai — stu
dijos: I-eji vadų lavinimo skyriui atsiųsti ligi š. m. IV.15irII-eji 
— ligi š. m. V.15. (Studijos rašomos prašyminio popieriaus la
puose, vienoje lapo pusėje, paliekant paraštes kairėje pusėje 2—3 
cm ir dešinėje — 5 cm).

b) STOVYKLA: teoretinę dalį atlikę kuršininkai turės iš
eiti kursų stovyklą, kuri įvyks šią vasarą vėliau paskelbtu ir 

kuršininkams patogesniu laiku. Stovykla truks 10—12 dienų. 
Visų kursų dalyviai stovyklaus vienoje vietoje, bet bus organi
zuoti taip, kad galėtų būti lavinami skirtingai ir specialias lavi
nimo dalis išeiti savitai. Stovyklos reikalu informacijos bus pa
skelbtos, atliekant teoretinę dalį.

c) VADOVAVIMO PRAKTIKA: kuršininkai, atlikę teore
tinę kursų dalį ir išėję stovyklą, turės atlikti vadovavimo prak
tiką savo tuntų vienetuose.

d) KURSŲ BAIGIMO RAŠTO DARBAS: sėkmingai išėję 
pirmąsias 3 kursų dalis, parašys rašto darbą ir gaus kursų bai
gimo liudijimą.

III. Kursų dalyviai:
Kursus lankyti gali visi brolijos vadai; vadai, kurie eina tun- 

tininkų, vietininkų, jų padėjėjų, draugininkų, vienetų vadų ir 
jų padėjėjų, tuntų vadijų narių pareigas, į kursus užsirašyti gali 
tiesiog vyriausioje brolijos vadijoje ar pas savo tuntininką ar 
vietininką. Kiti jaunesnieji vadai, jaunesni, kaip 18 metų, ir 
skautai nevadai, į kursus įsirašyti gali tik savo tuntininkui ar 
vietininkui rekomendavus.

Į kursus įsirašant reikia užpildyti tam tikrą pareiškimą — 
anketą ir įmokėti 10 litų kursų registracijos mokesčio. Įsirašyti 
reikia ligi š. m. IV.10 d.

Tuntininkai ir vietininkai turi iš savo tuntų ir vietininkijų 
parinkti tiek vadų ir kandidatų į atitinkamus kursus, kad per 
2-jus metus visi jų vienetų vadai būtų išėję vadų kursus. Geras 
skautavimas tėra įmanomas, jei vienetų vadai yra kompetentingi, 
gerai informuoti ir turį tikrą skautiško lavinimo pagrindą.

Savo kuršininkų sąrašus, jų anketas ir kursų registracijos 
mokestį tuntininkai ir vietininkai turi prisiųsti taip pat ligi š. m.
IV.10 d.
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„REMKIME GINKLŲ FONDĄ — STIP
RINKIME KRAŠTO APSIGYNIMĄ.
Kasmet pavasarį visoje Lietuvoje da

rome plačią rinkliavą ginklų fondui. Pa
darykime ją ir šiais metais.

Padarykime uoliai, tuojau, neatidėlio
dami, nes pavojingi pasaulio įvykiai ru- 
tuliuojasi nepaprastu greitumu.

Vykdydami rinkliavą, prisiminkime sa
vo garbingą, žilos senovės siekiančią pra
eitį.

Prisiminkime 1918—1920 metus. Beveik 
beginkliai, kariškai neapmokyti, bet drą
sūs, kupini taurios dvasios, pasiryžimo 
stojom į nelygią kovą ir laimėjome.

Tat ir dabar bendru frontu į rinkliavą 
ginklų fondui, nes juk tik suburtomis jė
gomis eidami visuomet laimėdavome ir 
laimėsime ateityje, laimėsime ir šiose 
tautų grumtynėse. Atidėkime visus savo 
nesusipratimus, nepasitenkinimus į šalį ir 
į darbą — tvirtai ir vieningai paremkime 
ginklų fondą, o per jį ir savo šventą, di
delę, nieku nepakeičiamą Nepriklau
somybę.

Patys šiuos žodžius tvirtai atminkime 
ir sakykime visiems doriems žmonėms, 
nes visi dori, garbingi, drąsūs žmonės su 
mumis. Ypač tvirtai atsiminkime ir kar
tokime šiuos žodžius per pačią rinklia
vą kovo 30 — balandžio 2 d.

Rinkliavoje dalyvauja visos organiza
cijos; ją paremia visi tikri ir sąmoningi 
savo krašto vaikai.

Per radiją ir spaudą nuolatos bus skel
biama rinkliavos instrukcijos, nurodymai, 
atsišaukimai.

Šios rinkliavos obalsis: „daugiau ginklų 
šauliams“. Ginklų fondui remti

rinkliavos komitetas.
Kaunas, Laisvės ai. 20 nr.“.

Skautai!
Mūsų švenčiausioji pareiga yra tarna

vimas Tėvynei. Užtat jos nepriklausomy
bės stiprinimas mums turi rūpėti dieną ir 
naktį.

Sunkių bandymų metu skautai visomis 
išgalėmis turi irgi prisidėti prie krašto 
gynimo. Šiuo nelengvu mūsų Tėvynei me
tu mes geriausiai jai pasitarnausime pri
sidėdami prie ginklų vajaus. Jei mūsų 
kraštas pajėgs apginkluoti visuose užkam
piuose esančius šaulių būrius ir tuo su
daryti nenutraukiamą, nors ir nedidelių 
tvirtovėlių, tinklą, kurio kiekviena akelė 
nepraleis be kovos nė jokio priešo, tada 
tik galėsime jaustis bent patenkinamai at
likę savo pareigą Tėvynei.

Tad į darbą! Kovo 30 — balandžio 2 d. 
visi skautai pagal savo išgales aukoja ir 
patys aktingai dalyvauja „Ginklų Fondui 
remti rinkliavos komiteto“ organizuoja
moje rinkliavoje.

J. Dainauskas, 
LSS Brolijos Vyr. Vadijos 

Propag. sk. Vedėjas.

AUKSINES „SKAUTYBĖS“ G. K-SO 
DALYVIAMS.

„Skautybės“ administracijos išsiuntinė
tuose tuntams ir vietininkijoms blankuose, 
juos užpildant, paskutinėje skiltyje reikia 
žymėti prenumeratoriaus pavadinimą — 
ar jis yra draugininkas, ar padėjėjas, ar 
skiltininkas, ar būrelio (valties) vadas, ar 
pastarojo padėjėjas, ar draugovės skauto 
tėvas — motina (globėjas), ar pasyvus 
tunto skautininkas (ž. konkurso sąlygų 
pirmą dalį — „Sk. A.“ 4 nr., „Skaut.“ 
2 nr.).

Jei draugovėje bus surinkta prenume
ratų ir iš kitų dar asmenų — labai gerai. 
Tik jų prenumeratos negalės atstoti kon
kurso reikalaujamų prenumeratų iš tik ką 
įvardytų draugovės pareigonių.

Konkurse dalyvauja tik ta draugovė, 
kurios visi įvardyti pareigonys prenume
ruoja „Skautybę“. Tuntininkas ar vieti
ninkas, pasirašydamas pranešimą, prašo
mas tai patikrinti.

<AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
TĖVYNES LAISVE

MŪSŲ
LAIMES PAGRINDAS. 

♦
BUDĖK U 2 LAISVĄ LIETUVĄ!
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• SKAUTŲ AIDO BENDRADARBIAI. 
Sk. Aido 5 nr., be redakcijos narių ir sky
rių vedėjų, bendradarbiavo: vyr. sktn. 
V. Čepas, sktn. K. Korsakas, sktn. H. Lu
koševičius, psktn. V. Stasiškis, psktn. I. 
Fridmanaitė, kpt. J. Petrauskas, psktn. L. 
Jurgutytė, psktn. O. Saulaitienė, psktn. J. 
Gimbutas, psktn. S. Volungė-Obuchavi- 
čius, psktn. M. Brazauskas, dail. B. Ma- 
cutkevičius, psk. Valsiūnienė, A. Lands- 
bergaitė, stud. G. Juškėnas, A. Grušnys, 
V. Balčiūnas, stud. E. Chodeckaitė, stud. 
V. Miliūnas, O. Latvytė, E. Grudzinskaitė, 
Ed. Misevičius, vyr. sklt. A. Urba, vyr. 
sklt. A. Griškevičius, psklt. J. Kizlaitis, 
J. Miežlaiškis, psklt. V. Seilius, R. Rei- 
chertas, J. Gružauskas, A. Beinaravičius,
J. Simkevičius, St. Krištapaitis, E. Plyt- 
nikas, A. Kašuba, St. Kunigėlis, P. Ta- 
mulėnas, B. Balkevičius, J. Nevardauskas,
K. Juknevičius, J. Sniras, A. Dorinąs, R. 
Gentvilas, J. Galūzas, P. Abelkis, C. Ka
valiauskas, St. Leonas, K. Senkus, V. Ken-

PASKELBTOS VADŲ KURSŲ DALY
VIAMS KLAUSIMŲ TEMOS.

Brolijos vadijos vadų lavinimo skyrius 
š. m. ruošia skautų, jaun. skautų, skautų 
vyčių ir jūros skautų vadų kursus.

Į kursus užsirašyti ligi IV. 10. (Smul
kios informacijos brolijos vado aplinkraš
tyje).

Kuršininkai turės: a) raštu išspręsti 
tam tikrus uždavinius, b) dalyvauti vadų 
kursų stovykloje, d) tam tikrą laiką at
likti vadovavimo praktiką savo tunte ir e) 
parašyti kursų baigimo rašto darbą.

Raštu išspręsti uždavinius bus du cik
lai — studijos. Kovo mėn. viduryje pa
skelbta pirmoji studija (6 klausimai). 
Kiekvienos skautybės šakos vadų kursų 
dalyviams duoti atskiri klausimai. Šiuos 
klausimus reikia išspręsti ligi IV. 15. Pir
mosios studijos klausimus galima gauti pas 
savo tuntininką - vietininką ar brolijos va- 
dijoje.

Antroji studija bus paskelbta balandžio 
mėn. ir bus atspausdinta SKAUTYBĖJE.

V.a.k£M> snaigės
Su saule kėliau tėvo pirkelėj. 
Laime šypsojos sniego karoliai. 
Išbėgau tyliai, sudiev netaręs, 
Kur baltas takas, kur melsvi toliai. 
Lankiaus po klonius, kur pūgos šėlo. 
Su šaltu vėju ėjau lenktynių.
Pailsęs sniego pūsniuos' ilsėjaus 
Tarp žiemos gėlių — snaigių šilkinių 
Veidai sužydo, it sesės rožės.
Akys pamilo tolimus plotus.
Širdis suvirpo jaunystės juoku, 
O aš vis lenkiau medžius šarmotus. 
Diena pabėgo, mane lydėjus.
Nuovargis ramų valsą užgrojo, 
Vakaro snaigės baltais nuometais 
Mane ilsėtis pasiviliojo.

Matas Ilgesys.

Pinskas, A. Baltrūnas, A. Adulaitis, A. Mo
tiekoms ir k.
• Br. K. Juknevičiui. Dėkojame už taip 
įdomų biografinį rašinį. Deja, tinkamu 
laiku dėti jis pavėluotas. Jį dėsime kada 
vėliau įžymiųjų žmonių skyrelyje. Mielai 
dėtumėm tokį rašinį apie mirusiojo įpė
dinį.
• Br. E. Zeicui. Atsiųstas straipsniukas 
įdomus. Bet dėti į Sk. Aidą negalime: 
rankraštis prirašytas abiejose lapo pusė
se ir brėžiniai nubraižyti ant liniuoto po
pieriaus; turėjo būti parašyta aiškiai vie
noje lapo pusėje ir brėžiniai nubraižyti 
ant švaraus balto popieriaus.
• Pskltn. J. Simkevičiui. Rašiniai per
duoti tam tikrai komisijai. Kai ji baigs 
savo darbą, paskelbsime (gal 7 nr.).
• Br. A. Karmazinui. Eilėraščius peržiū
rės jaun. sk. skyriaus redaktorius; juoke
lių nedėsime.
• Sklt. K. Vilsonui. Dėsime. Dėkui.
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MŪSŲ DARBAI.z

Graži žiema savo baltaisiais kili
mais, bet dar gražesnis pavasaris savo 
žaliais kloniais, miškais, žydriuoju 
dangumi ir linksma, gyva nuotaika. Ir 
kas, pagaliau, jo nelaukia?
’Mes. skautai, gerai žinome ką at

neša mums visą žiemą lauktasis pava
saris ir jo sutikimui, nesuklysiu saky
damas. pradėjome ruoštis, kai ant me
džių šakų dar tebekabojo gelsvi, šalnos 
pakąsti, lapai. Dabar gi belieka tik 
viską patikrinti, sutvarkyti ir — at
skleisti naują gyvenimo lapą, kurs mus 
nuves į gražiausias tėvynės vietas, į 
ošiančius josios pušynus, i banguojan
čią Baltijos jūrą. Bet. prieš atskleis
dami naująjį lapą, mes kai ką dar turi
me ir atlikti.

Jau nuo pat Nepriklausomybės pa
skelbimo metų, kada Lietuvoje įsistei
gė ir pirmieji skautai, kiekvieną pa
vasarį šimtai jų dirba, mūsų gamtos 
papuošalui — paukšteliams, inkilus. Ir 
kas besuskaitys, kiek jų padaryta! O

MIEGAMASIS MAIŠAS.

Gerą miegamąjį maišą gali pasi
siūti iš didelės antklodės (I br.). Trum
pus galus susiūk iki 30 cm. Tikslūs 
išmačiai pareina, žinoma, nuo to žmo
gaus didumo, kuriam maišas siuvamas. 
Kas didelis, turės, gal būt, paimti dvi 
antklodes!

Kai trumpesni galai susiūti, atsuk 
siūlę į vidų ir susiūk antklodės apačią. 
Turi giliai įlįsti į maišą, kad viršuti
nis jo galas atstotų pagalvį ir galvos 
apdangalą. Ypač miegodamas šiene 
įsitikinsi, kad gera įtraukti galvą, d 
labiausiai ausis.

II br. Nusipirk lengvos, bet šiltos 
ir tvirtos vilnonės medžiagos. Pasisiūk 
savo didumo paprastą maišą ir atlenk 
viršutinį kraštą, kad galėtumei pra

Indams sudėti mai
šas, pakabintas bai

darėje.

tai graži tradicija, kurią pasekė, galima 
sakyti, visas Lietuvos jaunimas. Dabar 
sunku berasti sodybą, kurioje nebūtų 
vieno ar kito inkilo ir kurią nelinks
mintų mūsų sparnuočiai, o tuo labiau 
mus pačius, kai vykstame į stovyklas, 
iškylas, kai keliaujame po gražiąją Lie
tuvą.

Teko pastebėti, kad daugelis drau
govių ir šiais metais paskelbė inkilų 
konkursus, o kai kur juos jau net ir 
įkėlė. Neretai inkilų įkėlimas yra su
rištas su tam tikromis apeigomis, ku
rios, žinoma, jaunesniuosius dar labiau 
paskatina saugoti ir mylėti mažuosius 
giesmininkus.

Kasmet skautai padaro bei atnauji
na per 500 inkilų. Tai gražus skaičius, 
kuris, reikia manyti, nesumažės ir šiais 
metais.

Dabar pats laikas inkilus paruošti 
ir sutvarkyti. Tad, visi prie darbo, nes 
kai kur šnekučiai jau čiulba ir laukia 
mūsų pagalbos.

V. Z.

traukti gumą. Paskui paimk ketur
kampį medžiagos gabalą ir prisiūk prie 
maišo. Siūlę padaryk tokioje vietoje, 
kur nespaustų galvos. Priešais, aplink 
veidą, atlenk kraštą ir įtrauk gumą.

O dabar įlįsk ir saldžiai pamiegok!

ŠIFRAI.

Kiekvienas skautas turi gerai mokėti 
morzės abėcėlę. Todėl, norėdami para
šyti raidę „a“, turime---- ; „g“--------

Bet ar negalėtumėme pabandyti kitaip 
skaityti? Tegul vietoj taško bus brūkš
nys, o vietoj brūkšnio — taškas. Tuomet 
mūsų raidė „a“ bus---- ; o „g“------- . Ar
ne įdomu?

Dabar parašykime naujuoju šifru IX 
skautų įstatą:

-- /-------/-----------/------/--------- m
Kitas, kurs dar to 

šifro nežino, skaitys: 
„Orngeno engxgo“. Jis 
pasakys: arba tas
skautas nemoka mor
zės abėcėlės, arba jis 
rašo kažkokia keista 
kalba! O, kaip jis 
smarkiai klys! Ot, bus 
juoko!

O dabar perskaity
kit, kas čia parašyta: 
---------/------------/ _

INDAMS SUDĖTI MAIŠELIS 
BAIDARININKAMS.

Keliaujant baidare, vietos labai ma
ža. Todėl praktiška pasisiūti indams 
maišelis, prikabinamas prie baidarės 
šono.

Maišeliui siūti reikia:
a) spalvotos plaunamos medžiagos 

(62X50 cm),
b) geltonosios drobės pamušalui 

(58x54 cm),
c) geltonosios drobės kišenėms 

(58x54 cm) ir
d) spalvoto kaspino maišeliui ap

siūti ir kilpoms.

Geltonoji drobė kišenėms abiejuose 
galuose atlenkiama 13 cm — tuo būdu 
ji čia dviguba — ir sulenkimo vieta ap
siuvama spalvotu kaspinu.

Po to kišenės uždedamos ant gelto
nosios drobės pamušalo vidurio ii’ at
siuvamas 5 cm tarpas, kad abiejose pu
sėse esą daiktai nesitrintų.

Abi didelės kišenės siūlėmis su
skirstomos į mažesnes kišenes.

Užbaigtas maišelio vidus įsiuvamas 
į spalvotą medžiagą — maišelio viršų.

Spalvotos medžiagos kraštai užlen
kiami.

Pagaliau prisiuvamos kilpos, ir mai
šelio kraštai apsiuvami spalvotu kas
pinu. K.

Kaip sekasi? Viso gero!

Skautas J. Galūzas.
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jvas atsiliktų, jei... ?
Mažmožiai, kurie galėtų pakeisti visą pasauli

Jei jūros aplink Europą pa
kiltų arba nuslūgtų 200 metrų, 
pasekmės būtų neapsakomos.

Be Golfo srovės „šildymo“ Eu
ropoje būtų visai kitoks oras.

Ir kas atsitiktų, jei žemės trau
kos jėga susilpnėtų?

Seismografas, aparatas žemės dre
bėjimams registruoti ir matuoti, sujuda 
ir praneša, kad kažkur toli, Japonijoje, 
žemė dreba. Tik mažą sekundės dalely
tę trunka šis žemės drebėjimas, bet na
mai sugriūva, žmonių gyvybės užgęs
ta, baimė, klaikumas ir panika apima 
gyventojus, nes jie žino, dar vieną se
kundę ilgiau... ir nieko nebeliks, jų 
namus, jų sodus ir juos pačius, vyrus, 
moteris ir vaikus, prarys baisusis že
mės drebėjimas.

Mes papratome pasitikėti mus su
pančia gamta. Prie jos mes taikomės, 
jąja remiamės, nes žinome jos taisyk
les. Pakaktų, kad saulė nebešviestų, 
kaip paprastai, jūros išsilietų, oras pa
kistų, ir pasekmės būtų neapsakomos! 
Reikia tiktai menkniekio, ir visas pa
saulis pasikeistų iš pagrindų.

Kas būtų, pvz., jei dėmės saulėje 
didėtų? — Galingos audros saulės ug
nies jūroje padaro dėmes, kurios, esant 
labai nepalankiai konsteliacijai, galėtų 
uždengti didesnes saulės dalis. Pasek
mės būtų labai kenksmingos, nes sau
lės spindulių jėga susilpnėtų ir nebe
galėtų prinokinti javų. — Kaip mažes
nis trukdymas veikia saulės šviesą, ma
tėme po iki tol nežinomo ugniakalnio 
Aliaskoje išsiveržimo. Pelenų dalely
tės buvo išmestos iki 50.000 m į orą, 
kur jos pasiliko ištisus 2 metus, tuo 
mažindamos saulės šviesą. Abiejais 
metais įvairiose žemės dalyse derliai 
buvo žymiai blogesni.

Ir kaip atrodytų Europos žemėlapis, 
jei jūros vanduo staiga pakiltų 200 m? 
Mes žemėlapio nebepažintume, nes vi
sa, kas žemiau už 200 m, būtų vandens 
apsemta. Beveik visa rytų Europos 
dalis būtų apsemta, tas pats likimas 
ištiktų Britų salyną, šiaurės Prancū
ziją, šiaurės Vokietiją ir Skandinavi
jos pietinę dalį. Kokios katastrofos! 
Europa netektų dominuojančios reikš
mės, ir jos gyventojai turėtų ieškoti 
prieglobsties kitose žemės rutulio da
lyse.

Ir kas įvyktų, jei jūros aplink Eu
ropą tiktai 200 m nuslūgtų? Tuomet 

visa šiaurės Europa susilietų į vieną 
plotą, ii- škotai galėtų pėsti nueiti į Ko
penhagą. Liktų tiktai Atlanto vande
nynas, Viduržemių ir Juodoji jūra. Ir 
Viduržemių jūroje įvyktų pasikeitimų, 
nes Italija susijungtų su Jugoslavija, 
Albanija ir Graikija.

Didelis perversmas įvyktų taip pat, 
jei Golfo versmė pakeistų savo kryptį. 
Golfo versmė' yra Europos šildymas; 
jis išteka iš Meksikos įlankos, iš kur 
pusiaujo saulės įkaitinti vandenys įsi
lieja į šiaurės rytus. Be Golfo versmės 
Anglija būtų tuščias šiaurės salynas, ir 
mūsų kraštas labai pasikeistų.

Jei žmogus būtų toks tvirtas, kaip skruz
dė, tai mergaitei nebūtų sunku nešti namą 

ant pečių.
*

Iki šiol kalbėjome apie gamtos arba 
klimato galimus pasikeitimus ir jų pa
sekmes. Pagalvokime, kas būtų, jei oro 
sudėtis pakitėtų: vietoje 4/» azoto ir Vs 
deguonies būtų vienodas azoto ir deguo
nies kiekis. Tuojau augmenija imtų ne
paprastai bujoti, mažų, švelnučių gėlių 
vietoje užaugtų trasūs, žmogaus didu
mo augalai, medžiai suaugtų neįžengia
mais miškais, ir net žmonės ir gyvu
liai būtų didesni ir drūtesni, prisikvė
pavę deguonies. Jei oro chemiškoji su
dėtis staiga pasikeistų, žmonės imtų 
jaudintis ir ginčytis, ir net ramiausi pi
liečiai, neapsakomai išalkę, pultų visa, 
kas tinka valgyti. Mat, kiekvienas gy
venimo pasireiškimas būtų kelis kartus 
stipresnis.

Įsivaizduokime, kad susilpnėtų že
mės traukos jėga. Nebereikėtų lanks
tytis ir kelti nukritusių daiktų, nes jie, 
krisdami, kurį laiką pakibtų ore ties 
mumis ir tik paskui lėtai kristų ant že
mės. Panašiai kaip vandenyje, galė

tume kilnoti daug sunkesnes naštas, 
bet užtat reikėtų sukurti visai naujų 
saugumo ir susisiekimo taisyklių. Tu
rėtume saugotis kiekvieno staigaus 
žingsnio, suklupimo, nes mažiausias 
stumtelėjimas išmestų mus taip aukš
tai į orą, kad sunku būtų vėl atsidurti 
žemėje. — Mūsų namai būtų per leng
vi: reikėtų juos perstatyti, dėti visai 
kitokius pamatus. Automobiliai ir ki
tos susisiekimo priemonės turėtų būti 
kitaip konstruojami, ir aviacijai tektų 
spręsti kitokias problemas: jiems ne- 
begrėstų pavojus kristi, bet nebegalė
ti nutūpti. Kiekvieną lėktuvą tektų, 
kaip cepeliną, storais lynais nutempti 
žemyn.

Keisčiausia būtų, jei galėtume atlik
ti įvairius veiksmus, kuriuos vabzdžiai 
ir gyvuliai atlieka, bet jėga tiek kartų 
padidėtų, kiek kartų mes už juos di
desni. Suaugęs vyras gali nešti apie 
75 kg — tai maždaug tiek, kiek jis sve
ria. Bet kaip būtų, jei jis turėtų skruz
dės jėgas? Ji nusineša daiktą, penkias
dešimts kartų sunkesnį už save. Ga
lėdami šokti kaip blusa — ji šoka 200 
kartų aukščiau už save — vienu šuo
liu peršoktume Eifelio bokštą Paryžiu
je, ir maždaug 10 šuoliais pasiektume 
3.500 m kalno viršūnę. Kokius turė
tume statytis namus? Laiptais niekas 
nebeliptų — nespėtume sušukti „alio!“ 
ir jau būtume kambaryje. Dangorai
žiai nieko nebestebintų: jie būtų kas
dieninė būtinybė.

Matome, kad „mažmožiai“ galėtų 
sugriauti pasaulio pamatus ii’ taip pa
keisti mums įprastą gyvenimą, kad jo 
pažinti nepažintume, ir tektų taikytis 
prie naujų sąlygų, naujų taisyklių.

Jei galėtum taip šokti, kaip šoka blusa, 
skautukui nebūtų sunku peršokti Eifelio 

bokštą (300 m).
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PĖDSĖKA
Buvo:

Sk. A. 1 nr. 
Sk. A. 2 nr. 
Sk. A. 2 nr. 
Sk. A. 3 nr. 
Sk. A. 3 nr. 
Sk. A. 4 nr. 
Sk. A. 4 nr. 
Sk. A. 5 nr. 
Sk. A. 5 nr.

Toli

21 psl. —
44 psl. —
45 psl. — 
74 psl. — 
74 psl. —

102 psl. — 
102 psl. — 
128 psl. — 
128 psl. —
a u :

I skyr.:
II skyr.:

III skyr.:
IV skyr.:
V skyr.:

VI skyr.:
VII skyr.:

VIII skyr.:
IX skyr.:

Apie ką čia kalbama?
Bendras jausmą lavinimas.
Stebėjimas namuose.
Stebėjimas lauke.
Individo stebėjimas.
Sėlinimas—įsidėmėtinos pastabos.
Kaip išmokti sėlinti.
Sėlinimas naktį.
Ženklu sekimas.

X skyrius.
PĖDSĖKOS LAVINIMAS.

Opiakojis, lieptas sekti automobilio pėdsakus minkštame, 
šlapiame kelyje, lengvai atliks duotąjį uždavinį. Visai kitaip bus, 
jei jam teks sekti žmogaus pėdsakus kietoje ar akmenėtoje že
mėje. Tarp vieno ir antro uždavinio toks didelis skirtumas, kad 
reikia išdirbti visą lavinimo sistemą, pagal kurią skautas pa
laipsniui išmoktų dirbti. Reikia pradėti iš daug paprastesnių 
dalykų, kaip automobilio pėdsakų; tiesą pasakius, reikia pra
dėti iš to, ką pereitame skyriuje pavadinome „ženklų“ sekimu.

Vienas berniukas, gal būt, domisi paukščių gyvenimu, ir 
gerai taip: tegu seka visa, ką jis gali apie paukščius. Sakai: 
„Tai jau gamtosėka, ne pėdsakų sekimas“. Kodėl? Juk ne bū
tina sekti vien tiktai pėdsakus žemėje: paukščius galima sekti 
pagal jų šūkius, plunksnas ir — pagal jų pėdsakus žemėje. Pa
imkime, pvz., vanagą: po medžiu, kuriame vanago lizdas, dažnai 
randame mažų paukštelių kaulų ir plunksnų. Sis metodas la
vina regėjimą ir klausą. Skautai, pamėgę paukščius, turėtų mo
kėti atskirti paukščius pagal jų šūkius, plunksnas ir skridimą.

Kitas berniukas, gal būt, domisi žvėrių gyvenimu. Labai 
įdomi dviejų draugų arba visos skilties iškyla paupiu arba po 
miškus žvėrių pėdsakams sekti.

Turėk galvoje, kad tavo tikslas išmokyti berniuką lavinti 
savo jausmus ir naudotis įgimtais gabumais. Padėk jam įkibti į 
dalyką ir parodyk jam Viešpaties pasaulio grožį, — tą pasaulį, 
kuriame kiekvienam iš mūsų skirta dalyvauti, kad suprastume 
ryšį tarp Dievo, visatos ir mūsų.

Trumpai: pėdsėką naudojam berniuko individualybei la
vinti. Nekuriam griežtų, kietų taisyklių visiems savo draugovės 
skautams, bet atsižvelgiam į jų asmens palinkimus. Išeikim iš 
berniukų palinkimų ir pereikim prie įvairių kitų pėdsėkos dar
bų. Darbą ir kvotimus taikykim kiekvienam atskiram opiakojui.

Individualybės klausimas man labiausiai rūpės kituose pėd5^ 
sekos skyriuose. Paruošiamasis darbas jau bus atliktas. Išmo- 
kėm savo skautus stebėti ir pripratinom juos visur visuomet 
budėti ir matyti visa, kas arti ir toli. Jų ausys girdi kiekvieną 
savotišką garsą, jų nosys užuodžia neįprastus kvapus. Jų rankos 
ir kojos jaučia kelią tamsoje ir rūke. Bet jie mato, girdi, už
uodžia ir jaučia beveik nesąmoningai, be ypatingų pastangų.

Įpratinom savo skautus nesikarščiuoti nelaimei įvykus ir 
nepamesti galvos. Jie moka sėlinti, tyliai judėti, matyti, kas 
yra žemėje, tirti paukščių ir gyvulių papročius, budėti svetimoje 
aplinkoje ir, kas sunkiau, įprastoje aplinkoje.

Skautai taip pat bus išmokę pažinti, sekti ir kurti kelio 
ženklus.

Tolimesnis lavinimas daugiausiai pareis nuo asmens skonio, 
bet, gavę gerus pagrindus, skautai galės patys imtis sunkesnio, 
painesnio darbo. Jie atliko, kas reikalaujama iš paprasto skau
to, ir pradeda ruoštis pėdsekių specialybei. Bet be paruošiamojo 
darbo neįmanoma pasiekti tokį laipsnį, todėl, pamiršus pačius 
pagrindus, tenka juos dar kartą nuodugniai kartoti. Šiaip dar
bas bus per sunkus, neįvykdomas.

Indijoje, Rajputanoje, profesionalūs pėdsekiai vadinami 
„koji“. Šie pėdsekiai nemoka nei skaityti nei rašyti, jų mokslas 
perduotas iš tėvų vaikams, iš vienos kartos kitai — jis įgytas 
ištverme ir kantriu, ilgamečiu darbu ir žodžiais negali būti per
duotas arba tiksliai išaiškintas. „Koji“ pėdsėkos lavinimo me
todas nėra pats geriausias, bet mums, skautams, vis dėlto įdomus.

Vėl duodu ištrauką iš kitos knygos, nes man atrodo, kad 
originalūs žodžiai tikslesni už pusiau perkeptą atpasakojimą.

Gayeris savo knygoje rašo:
„Koji mokytojas paprašo kokį nors kaimo gyventoją įspausti 

savo koją į tinkamą minkštą žemę ir apdengia atspaudą dėže. 
Tada pakviečiamas mokinys, ir jam išaiškinami visi kojos bruo
žai. Kai mokinys įsidėmėjo kiekvieną smulkmeną ir tikisi galė
siąs atskirti šį pėdsaką nuo kitų, jis siunčiamas surasti tokį pat 
atspaudą kitur. Suradęs jis turi lyginti jį su originalu. Sąlygos 
kaskart sunkėja: po kiek laiko originalas panaikinamas, ir mo
kinys turi surasti antrą pėdsaką iš atminties ir dar už kelių die
nų. Pagaliau jis turi nusekti žmogų iki jo namų. Tokios stu
dijos trunka keleris metus, nes mokytojas ne greitai patenkintas. 
Mat, nepakanka susekti žmogų, palikusį pėdsaką, bet reikia nu-

Ar taisyklingai elgiamės gatvėje?

Gatves pereik tomis vietomis, kur pažymėta juostomis, me
talinėmis sagomis ar kitokiais ženklais. Kur tokių ženklų nėra, 
eik trumpiausiu keliu. Jei yra apsaugos tvora, nelįsk pro ją. 
Eik tik nurodytu keliu.

Norėdamas pereiti gatvę, gerai apsidairyk į visas puses. 
Pirmiau stebėk kairę. Jei arti nematai susisiekimo priemonių — 
eik. Nuo gatvės vidurio sek akimis dešinę pusę. Visą laiką žiū
rėk ten, iš kur atvažiuoja mašinos ir vežimai.

Būk pastabus, kaip skautui ir pridera, kiekviename žings
nyje.* Jei pamatysi vaikus, bežaidžiančius gatvėje, įspėk juos, 
kad pasišalintų, nes gatvė ne žaidimams skirta.

Šaligatviai skiriami tik pėstiems vaikščioti. Šaligatviu ei
damas nenešk tokių daiktų, kurie kliudo keleiviams; nevežiok 

prekinių vežimėlių, dviračių ir kitų panašių dalykų; nenešk nė 
kopėčių, nė lentų, nė didelių dėžių. Nešdamas didelius daiktus 
ar dėžes, neik šaligatviu.

Draudžiama vežti vaikų vežimėlius greta vienas kito. Jie 
tegali būti vežami paskui vienas kitą ir neturi trukdyti eismo 
judėjimui. Niekuomet nepalik vaikų vežimėlio be palydovo.

Dabar pasižymėk piešinėliuose, kurie iš vaizduojamųjų pės
čiųjų ir važiuojančiųjų nesilaiko judėjimo tvarkos taisyklių. At
sakymą rasi sekančiame Skautų Aido numeryje.

Skautų Aido 5 Nr. pirmame piešinyje netaisyklingai elgėsi 
3 ir 6 nr., o antrame piešinyje netaisyklingai elgėsi pažymėti 
1, 2, 5 ir 7 numeriais. M. Brazauskas.
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statyti, ar pėdsakas moters ar vyro kojos, ar asmuo senas ar 
jaunas, storas ar 'plonas, apkrautas ar ne; ar jis ar ji bėgo, grei
tai vaikščiojo, ėjo paprastu žingsniu ar tinginiaudamas, ir ką jis 
ar ji eidamas veikė.

Būsimam pėdsekiui tikriausiai plaukai šiaušiasi, išgirdus 
tokią ilgą eilę reikalavimų. Bet viskas nėra jau taip sunku, nes 
išmokstama ne iš karto, o palengva. Ir Indijos pėdsekių lavini
mas progresyvus. Iš jo aiškėja keli geri patarimai:

skautų vadas turi išvesti savo berniukus į vieškelį — ne 
plentą, kur pėdsakai blogai atsispaudžia — dulkėtą ir purviną, 
ir leisti jiems studijuoti visus pėdsakus. Berniukai turėtų spėti, 
kurion pusėn automobilis važiavo, ar keliu ėjo vyras, moteris 
ar vaikas po to, kai vežimas pravažiavo.

Geriausia pasirinkti trumpą kelio gabalą ir paraginti kiek
vieną skautą pačiam galvoti, išvadoti. Žinoma, berniukai klys, 
bet iš klaidų mes mokomės. Jie susidomės ir neužilgo išmoks 
ieškoti svarbių bruožų. Draugininkas turėtų nepriimti visokių 
plačių spėliojimų, bet reikalauti, kad kiekvienas tvirtinimas bū
tų kuo nors pagrįstas. Svarbu, kad skautai patys galvotų. Šio 
dėsnio laikomasi visame skautiškame auklėjime.

XI skyrius.
ŽMONIŲ PĖDSAKAI.

Knygoje „Robinzonas Kruzo“ yra toks aprašymas: „Kartą, 
apie pusiaudienį, eidamas pas savo laivą, nepaprastai nustebau, 
pamatęs žmogaus basos kojos nuospaudą pajūrio smėlyje... Pri
ėjau dar kartą, kad įsitikinčiau, ar yra daugiau panašią pėdsakų 
ir ar neklysta mano vaizduotė. Bet ne: smėlyje tikrai atsispaudė 
žmogaus koja — pirštai, kulnis ir visos kitos kojos dalys“.

Išlipę iš vonios ir padėję šlapią koją ant grindų, pamatome 
jos atspaudą. Įsižiūrime, ir mums ateina į galvą, kad savo pėd
sakų nepažintume, jei sutiktume juos kur nors kitur. Ir vis 
dėlto tiktai dvi kojos iš milijono gali būti panašios!

Žmogaus koja labai įdomi studijuoti, ir skautai gali paįvai
rinti savo žiemos sueigas, lygindami dviejų draugų pėdsakus. 
Medžiagos tereikia šiek tiek vandens ir lygus paviršius, pvz., 
grindys.

Pastovesnius pėdsakus galima padaryti paprastu spaustuvės 
rašalu. Metalinė plokštelė padengiama rašalu, žmogus uždeda 
ant jos savo basą koją ir atspaudžia ją storame baltame, lygiai 
ištiestame, popieriuje. Antras žingsnis daromas į dubenėlį su 
terpęntinu!

Geri batsiuviai šitokiu būdu paima klijento kojų nuospaudą: 
ant lygios lentelės padeda gumos gabalą, kurio apačia rūpestin
gai ištepta rašalu. Po gumos padedamas popieriaus lakštas. Kli- 
jentas padeda savo koją ant gumos, ir ji savaime atsispaudžia 
ant popieriaus.

Draugovės skautų kojų nuospaudų rinkinys labai įdomus; 
jis duoda progos lyginti ir išvadoti. Gal būt, toks rinkinys atsi
tiktinai parodys draugininkui, kad vieno kito skauto kojos tu
rėtų būti labiau prižiūrimos. Gali pasitaikyti plokščiapėdžių ir 
kitų trūkumų. Juk seniai žinoma, kad netinkamas arba blogas 

apavas kenkia kojoms ir sukelia nemaža skausmų. Tai atsitinka 
dažniausiai tokiose šeimose, kur batai pereina nuo vyresniojo 
vaiko jaunesniajam ir kur neatsižvelgiama į tai, kad kiekvieno 
vaiko koja kuo nors skiriasi.

Jau kurį laiką įsitikinta, kad tikriausias laidas žmogų pa
žinti yra piršto atspaudas, nes jo bruožai visą amžių nesikeičia. 
Negalima tvirtinti visiškai tą patį apie kojų atspaudus, bet vis 
dėlto ne kartą pasisekė susekti žmogų iš jo pėdsakų.

Atsimenu bylą, kurioje žmogžudys buvo surastas vien tiktai 
iš jo dulkėto pėdsako ant švaraus kilimėlio.

Pėdsekys iš profesijos išmoksta taip pat gerai pažinti žmo
gų iš jo pėdsakų, kaip iš veido bruožų.

Kaime Indijoje gyveno senas mohametonas, kurį visi gerbė 
už jo šventą gyvenimą. Vieną ankstybą rytą kaimo pėdsekys 
tingiai pasivaikščiodamas užtiko Ramo pėdsakus. „Kažin, ko se
niui reikėjo naktį“, pagalvojo vyras ir pasekė rastais pėdsakais. 
Nepaprastai nustebęs jis įsitikino, kad Ramo buvo lankytasi vy
no krautuvėje ir išeita neblaiviame stovyje. Tą pėdsekys aiškiai 
matė iš svyravusių žingsnių. Tuo būdu paaiškėjo seno mohame- 
tono tikras gyvenimas, nes ištikimas Pranašo sekėjas negeria 
vyno.

Yra 12 svarbiausių bruožų, iš kurių galima atskirti vieno 
žmogaus pėdsakus nuo kito. Tam tikslui padalinkime koją į 
kelias dalis. Viena linija, didžioji ašis, eis iš kulnies vidurio per 
didžiojo piršto vidurį, antra iš didžiojo piršto vidurio per ma
žojo piršto lauko kraštą ir trečia iš to taško tiesiai per didžiąją 
ašį. Gauname ilgą liniją, kurios gale susidaro trikampis>.

Pirmą dėmesį tenka atkreipti į pirštus. Paprastai žmogus 
turi penkis pirštus, bet yra tokių su 3, 4 ir 6 pirštais. Kiek
vienas pirštas turi iškilesnę vietą, kuri normaliomis sąlygomis 
teatsispaudžia žemėje. Įdomu palyginti dviejų kojų pirštus. 
Vieni ilgi, kiti trumpi, treti neatsispaudžią, nes blogi batai pa
keitė jų vietą. Vienur trys pirštai išsikiša iš diagonalės linijos, 
kitur vienas arba kitas arba visi pirštai yra šioje linijos pusėje. 
Kai kurių žmonių antrasis pirštas ilgesnis už didįjį, kitų ketvir
tasis pirštas labai ilgas. Tarpai tarp pirštų taip pat skiriasi, ir 
taip galima būtų rasti daug kitų dalykų, kurie parodytų įvairias 
pirštų kombinacijas.

Įsivaizduokime, kad didžioji ašis, kurią pravedėme, eina iš 
pietų į šiaurę. Didysis pirštas šiaurėje, mažasis (dešinėje) ry
tuose.

Visai atskirai nuo pirštų atsispaudžia pati koja. Linija, ei
nanti iš vakarų į rytus, labai nevienoda: vienur ji apvalesnė, 
kitur tiesesnė, trečiur kalnuota, su įlinkimais ir t. t.

Pažvelkime dabar į pėdos pakraštį dešinėje ašies pusėje 
(kad mes kalbame apie dešinę koją, tur būt, nebetektų pabrėžti). 
Šis pakraštys paprastai tiesokas, bet būna ir labai išsikišusiu 
šiaurėn arba į pietus. Iš tenai prieiname kulnį. Jis gali būti 
smailus arba dailiai apvalus, ilgas arba trumpas.

Vakarų pėdos pakraštys paprastai daug ilgesnis už rytų pa
kraštį. Jis dažniausiai įlenktas, ir tas įlenkimas juo didesnis, juo 
pėda aukštesnė. Plokščiapėdžių pėdsakai beveik visai neturi 
įlenkimo. Pėda.

WW mPRifww
SKILTININKE, IR TAVO PAREIGA'

Skiltininke, manau, būsi girdėjęs apie 
didelį L. S. S. ruošiamą darbą, kuris rei- 

. kalaus jėgų, ištvermės ir dar daugiau — 
materialinių išteklių. Tai L. S. S. nuosa
vų namų statyba.

Nemanau, kad tau šis darbas būtų sve
timas ir nieko apie tai nepagalvotumei. 
Be abejo, kad ne. L. S. S. namų statybai 
reikalinga ir tavo talkos.

Atmink, sąjungos namai, tai visų mū
sų namai. Ten spiesis visas mūsų skau
tiškasis — kultūrinis gyvenimas. Apart 
to, ten ras prieglaudos ne vienas iš pro
vincijos atvažiavęs ekskursininkas, o kur 
įvairūs sąskrydžiai, kursai, žodžiu, namai 
— gyvybinis organizacijos klausimas.

Tu pagalvosi, kokia gali būti iš manęs 
talka ir ką aš galiu prisidėti?

Bet atmink, kad esi sąjungos mažiau
sio vieneto vadas. Vadovauji atskiriems 
skautams ir sudarai skiltį. Keletą tokių 
skilčių sudaro draugovę, draugovės tun
tus, tuntai rajonus ir pagaliau visą mūsų 
sąjungą. Tai mat, tu esi didelis vaidmuo, 
ir tavo, broli skiltininke, bus didelė tal

ka sąjungai, jei tu kiekvienam savo skil
ties skautui nušviesi sąjungos darbą ir 
paprašysi kiekvieną savo skautą, kiek iš
gali, taupyti sąjungos namams. Čia bus 
tavo ir visos skilties sąjungai auka, o toji 
auka niekuomet nebus per maža. Tuo la
biau jūs parodysit savo didelį ryžtą ir 
meilę Lietuvos skautijai ir prisidėsit prie 
jos sutvirtėjimo. Sąjungai tai bus didelė 
medžiaginė ir moralinė parama.

Kaip tai atlikti?
Bet gali pasidaryti tokį sąrašą: 

(Tavo skilties pavadinimas).

Pasidaręs tokį sąrašą, skilties sueigoje 
trumpai papasakok skautams savo suma
nymą, visiems bendrai prisidėti prie są
jungos namų statybos fondo. Ir paprašyk, 
kad kiekvienas atliekamą sutaupytą cen
tą įrašytų į sąrašą ir įneštų pinigus. Ka
sininku gali pasirinkti sumanų savo Skil
ties skautą arba, dar geriau, pats vesk. 
Tik pasistenk, kad visi iki vieno tam są
raše būtų pasirašę. Užpildęs tokį sąrašą 
su pinigais atiduok draugininkui, kuris 
pinigus pasiųs į s-gos namų fondą.

Jei kiekvienas tavo skilties narys jaus 
pareigą per metus sutaupyti po 1-ną ar 
kitą litą, tai aš manau, tau bus supran
tama, kokia susidarys suma, jei sąjungoj 
yra daugiau kaip 15.000 narių.

Arba galima ir kitokiu būdu taupyti. 
Pvz., kad ir taupymo knygutėmis, į kur 
už kiekvieną atliekamą centą galima įli- 
pinti ženklelių, o vėliau susidariusią pi
nigų sumą paaukoti s-gos namų fondui.

Tad broli skiltininke, jau nuo šiandien 
pradėk rūpintis. Sugalvok pats savo skil
čiai geriausį būdą taupyti ir ragink visus 
savo skilties skautus taupyti s-gos namų 
fondui. Šis tavo darbas sąjungai bus di
delė parama.

Sk. vyt. skiltn. K. Vilsonas 
(Kun. Lindės-Dobilo s. v. būr., 

Panevėžys).
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Schematinis modelis su gumos varikliu
Šio modelio sparnų ir vairų statybai 

galime panaudoti pušį ar bambuką. Pir
muoju atveju bus pigiau, bet medžiagos 
apdirbimas bus sunkesnis. Panaudojus 
bambuką, išeis brangiau, nes teks jį pirk
tis, bet visi išlenkimai atlikti bus leng
viau. Norint statyti sparnus ir vairus iš 
bambuko, teks krautuvėj nusipirkti bam
bukinį meškerikotį ir jį susiskaldyti. Tam 
darbui reiks gero, aštraus peilio, nes bam
bukas yra kietas medis. Skelti reikia kiek
vieną kartą vis per vidurį, nes kitaip me
dis nuskils į šoną.

Visus klijavimo darbus atliekame šal
tais klijais (kazeinu). Jo neturint, galima 
būtų panaudoti „Syndetikon'ą“. Suriši
mams vartojame lininius siūlus. Dabar pa
ti modelio statyba.

Liemuo. Jis padaromas iš tiesiasluoks- 
nės pušies leistvelės 550 mm ilgio ir 4x8 
mm. Į galą, pradedant nuo tos vietos, kur 
pritvirtintas posūkio vairas, nuploniname 
iki 6 mm. 100 mm atstume nuo galo iš
durtame su yla skylutę 6 mm gylio. 6 mm 
atstume nuo galo išdurtame dar vieną 
skylę, šį kartą per visą leistvelę. Ten 
įtvirtiname užpakalinį kablį gumai. Jis ir 
propelerio velenas padaromi iš 1 mm 
skersmens plieninės vielos. Prieš įkišant 
kablį, jį patepame klijais. Įtvirtinus ap- 
rišame aplink lininiais siūlais, kaip ma
tyti brėžinyje, ir aplink aptepame klijais. 
Priekinėje stripo dalyje trim vinutėmis 

prikalame propeleriui guolį. Jis padaro
mas iš 1 mm storio aliuminijaus (galima 
varinės) skardos. Kad sparnai įgautų ata
kos kampą, prie liemens teks pritvirtinti 
medinę kaladėlę šių išmatavimų: 7x4X10 
mm ir ją pritvirtiname sparno trečdalio, 
maždaug 27 mm, atstume į priekį nuo lie
mens svorio centro. Svorio centrą randa
me šiuo būdu. Kai prie liemens pritvirti
name vairus, propelerį su guoliu ir guma, 
važiuoklę, tuomet stumdydami liemenį ant 
peilio ašmenų surandame tokį tašką, ku
riame abi liemens pusės bus pusiausviroj. 
Nuo to taško atmatavus apie 27 mm teks 
pritvirtinti kaladėlę.

Sparnai. Sparnams imame 2,5 mm pu
šies leistvelių (2 mm bambuko). Galai iš
lenkiami atskirai ir priklijuojami, klijuo
jamas vietas aprišant dar siūlais. Nerviū
rų 10 padarome ca 110 mm ilgio ir 2X1,5 
mm (pušinės) ar 1,5X1 mm (bambuko) ir 
viena vidurinė nerviūra 130 mm ilgio ir 
4x2 mm. Ją per vidurį sparno taip pri
klijuojame, kad iš abiejų pusių išsikištų 
po 10 mm galiukai. Atstumas tarp kiek
vienos nerviūros yra po 60 mm. Pažymėję 
nerviūroms vietas, laužerorą perdurtame 
su peiliu, paskiau, patepę nerviūros galus 
klijais, įkišame į plyšį ir aprišame siūlais, 
kaip tai parodyta brėžinyje. Visi sujungi
mai taip pat aprišami ir klijais aptepami. 
Sparnus tempti geriausia plonu japonišku 
popierium ir juos labai skystu celonu ce- 

lonuoti. Neturint šio popieriaus ir celono, 
galima šiam tikslui panaudoti ploną svies
tinį popierių (ne vaškinį). Su juo sparnus 
aptraukiame taip: jį truputį sudrėkinam 
ir juo drėgnu apklijuojami sparnai. Spar
nai klijuojami tik iš vienos pusės — vir
šutinės. Popierius drėkinamas įdėjus tarp 
dviejų sugeriamo popieriaus lapų, ar tie
siog apipurkščiant vandeniu. Be šių po
pierių galima panaudoti aptempimui ir šil
kinį popierių. Modelio pastovumui duo
dame sparnams V — formą, prieš aptem
piant sparnus. Tai reiškia, kad sparną per 
vidurį tiek išlenkiame, kad jo galai būtų 
pakilę po 40 mm.

Išlenkimus atliekame šiuo būdu. Jei 
sparnai daromi iš pušies, tai pušį lenkia
me ant garų ir išlenktą segtukais pritvir
tiname, kad išdžiūtų. Šiam darbui paleng
vinti geriau nusipaišyti natūralaus dydžio ' 
tas dalis, kurias reikalinga išlenkti iš pu
šies ir ant brėžinio pritvirtiname kol iš
džius. Darant sparnus iš bambuko, šis 
darbas palengvės, nes bambuką lenkiame 
pakaitindami ant žvakės liepsnos. Įkaitęs 
bambukas lengvai lenkiasi, o atvėsęs, pa
silieka išlenktos formos. Sparnai prie lie
mens pritvirtinami guma, bet galima ir 
siūlais, tik su guma bus geresnė amorti
zacija.

Vairai. Stabilizatoriaus (aukštumos 
vairo) gamyba bus panaši į sparnų. Ima
ma 1,5 X 1,5 mm leistvelės. Tik dirbant iš 
bambuko stabilizatorius išlenkiamas iš 
vienos leistvelės. Darant iš pušies, teks 
išlenktus galus pritvirtinti prie šoninių 
laužeronų. Dvi nerviūros daromos 70 mm 
ilgio ir 1X1,5 mm, o vidurinė 80 mm ilgio 
4x1 mm. Atstumai tarp nerviūrų yra po 
60 mm. Stabilizatorių taip pat prie lie
mens pritvirtiname guma ar siūlais. Ky
lys išlenkiamas iš vienos 1,5x1,5 mm leist
velės. Prie liemens pritvirtinamos įkišant 
į padarytą skylutę, prieš tai patepus kli
jais. Stabilizatorius ir kylys aptraukiami
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tuo pat budu, kaip kad sparnai — iš vienos pusės.
Važiuoklė padaroma iš 1 mm plieninės vielos, kurios reiks apie 1 metrą. Sujungimai atliekami aprišant siūlais, prieš tai patepus klijais. Ratukai suklijuojami iš dviejų dalių: didesnioji 30 mm skersmens ir 1 mm storio, o mažesnioji 3 mm storio ir 10 mm skersmens.
Propeleris. Propelerį gaminame iš 3 mm klijuotės. Tam tikslui išplauname 3 lenteles 200 mm ilgio ir 12 mm pločio. Viduryje išduriame skylutę velenui. Klijuojant yra svarbu, kad atskiros leistvelės būtų statmenos propelerio velenui. Todėl, priklijavus naują lentelę, reikia sukant tai patikrinti, nelaukiant kol klijai išdžius, nes nesudžiūvus klijams galima visuomet pataisyti. Propelerio klijavimui geriausia vartoti „Syndetikon“ klijus. Viską sukli- . javus, su stambiai stikluotu popierium (3 ar 4 nr.) nulyginame išsikišusias briaunas. Paskiau apdroždami suteikiame propelerio formą. Abi puses pašlifuodami, propelerį atsveriame. Jau padarytą propelerį galima nulakuoti spiritiniu laku, kad būtų^at

sparus drėgmei, nes klijuotė ir šie „Syndetikon“ klijai tuo nepasižymi.Trinčiai sumažinti tarp propelerio ir jo guolio įdedame metalinį karoliuką tarp dviejų skardos šaibelių. Neturint metalinio, galima būtų panaudoti stiklinį ar kokios kitos kietos medžiagos. Tačiau neturint jokio karoliuko, galima užmauti ant propelerio veleno 3—5 metalines šaibeles," jas patepant alyva. Vartojant šaibeles trintis bus gan didelė.
Guma. Šiam modeliui reiks 24 mm skerspiūvio gumos, t. y. jei priimsime 2x2 mm, reiks 330 cm arba 1,5x1,5 mm, tai reiks 550 cm. Kad guma per daug nesi- brūžintų, galima ant abiejų kablių užmauti ventiliaus žarnelę.
Modelio reguliavimas. Sumontavūs modelį, bandome jo sklendimą. Paleistas iš rankos turi nusklęsti apie 15 m. Jei jis eina per daug greit žemyn nosim, reiškia priekis per sunkus. Tuomet teks sparnus paduoti pirmyn, jei kaladėlė dar nejudo- mai nepritvirtinta, arba padidint atakos kampą, ką nors padedant ant kaladėlės.. Modeliui banguojant, bus per sunki uodega. Tuomet teks sparną paduoti pirmyn

JAUNIESIEMS ARAMS — ORO 
SKAUTAMS.Sudaryta oro skautų vadovybė, kurion įeina vyr. sktn. av. mjr. Šenbergas ir lakūnai — sktn. Janavičius ir pasktn. Valaitis, š. m. balandžio mėn. 2—4 d. d. organizuojamam Kaune skautų aviomodelis- tų sąskrydžiui, numatė sekančią darbo programą:

sekmadienis (IV. 2)8— 9 v. pamaldos,9— 12 v. sąskrydžio atidarymas, supažindinimas su aviacija,12—14 v. pietūs,14—17 v. ekskursija į Valstybės teatrą,17—19 v. ekskursija į Karo muziejų;
pirmadienis (IV. 3)8—11 v. aviacijos istorija,11—13 v. skridimo teorija,13—15 v. pietūs,15—19 v. modelis,. 19—20 v. mūsų darbo gairės;
antradienis (IV. 4)8— 9 v. sąskrydžio uždarymas,9— 10,30 v. ekskursija į karo aviaciją, 10,30—13 v. ekskursija į priešlėktuvinęrinktinę.Balandžio 4 d. kursantai bus kariuomenės svečiai ir, kiek teko patirti, pėstiems vaikščioti neteks. Be to, priešlėktuvinėje rinktinėje visi kursantai už mažą kainą turės progos pavalgyti kariškus pietus.Sąskrydžio metu kursantai galės labai pigia kaina gauti modelio gamybai reikiamą medžiagą. Aero Klubas pažadėjo duoti „Lietuvos Sparnų“ komplektų ir papiginti nekuriuos savo leidinius, o modelių brėžinius kursantai gaus visiškai nemokamai.Drauge su L.A.K. gen. sekretorium lak. Pyragium, oro skautų vadovybė aptarė ir tolimesnės veiklos planus. Aero Klubas oro skautams pažadėjo visame kame padėti. Kaip matome, darbo sąlygos puikios ir mums belieka tik turėti darbo nuotaiką ir pasiryžimą.

arba sumažinti atakos kampą. Atregulia- vus sklendimui, galime bandyti leisti prisukus gumą. Pradžiai duodame 100 prisukimų ir bandome jo skridimą. Modelis, paleistas iš rankos, turi lygiai skristi ir lengvai tūpti. Pavykus bandomam skridimui, kitiems startams galime duoti daugiau prisukimų ir bandyti startus nuo žemės. Vyt. Tamulevičius.
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ŠIO SKYRIAUS BENDRADARBIUS PRAŠOME:
• Rašyti ne apie kasdieninio gyveninio smulkmenas, bet apie Įdomesnius įvykius ar sumanymus, kuriuos vertėtų 
žinoti kitiems. • Stengtis rašyti kiek galima trumpiau, tačiau sykiu taip, kad visiems būtų aišku, kas norėta 
pasakyti. • Rašyti tuojau pat po aprašomojo Įvykio ir parašius neatidėliojant išsiųsti redakcijai. Pirmajam mė
nesio numeriui korespondencijos redakciją turi pasiekti ne vėliau, kaip 5 d., antrajam — 20 d. • Pradėjus rašyti 
pirmiausiai pažymėti savo tuntą ar vietininkiją. • Pasistengti kiekvienai žinelei duoti antraštę. • Rašyti vienoje 

lapo pusėje ir aiškiai, ypač pavardes. • Visuomet nurodyti redakcijai savo pavardę ir adresą.

Brolijos vadas pik. J. Sarauskas Skuodo skautų-čių šventėje.

PLATINTOJAMS.
„Skautų Aido“ platinimo talka jau baigėsi. Administracija 

renka duomenis ir kitame numeryje bus paskelbti rezultatai, 
kas kokias premijas laimėjo.

Draugovių garbės konkurso taip pat šiame numeryje ne
galėjome paskelbti, kadangi dar ne visos draugovės yra atsiun- 
tusios administracijai sąrašus. Tad prašome visus vienetus, ku
rie yra išpildę platinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus, pa
teikti sąrašus.

Be to, pranešame visiems platintojams ir skaitytojams, kad 
„Skautų Aido“ pirmuosius numerius esame pabaigę, t. y. nuo 
1 iki 5 numerio imtinai. Taip pat kartu pritrūkome ir priedo — 
kalendoriaus „Budėk“.

Tuo reikalu prašome į administraciją nesikreipti, nes pa
geidavimų negalėsime patenkinti.

Spaudos Administracija.

Mielą sesę
OLĘ ŽUKAITĘ, 

netekusią brangaus tėvo, širdingai užjau
čiame.

Kauno Skaučių Neries Tuntas.
Neries tunto tuntininkės pavaduotojai, 

sktn. A. ŽUKAITEI, 
netekusiai mylimo tėvelio, reiškia gilią 
užuojautą

Aušros mergaičių gimnazijos skautams 
remti draugijos būrelis.

Brolį
VIKTORĄ ZALAGAITĮ, 

dėl tragiškos tėvelio mirties, nuoširdžiai 
užjaučia

L. K. Margio dr-vė.

Sesei
ST. ATKOCIUTEI, 

jos mylimam tėveliui mirus, reiškiame 
gilią užuojautą.

Utenos „Mildos" dr-vės 
draugininke ir skautės.

Sesei jaun. skautei
GENEI PUODŽIŪNAITEI 

liūdesio valandoje, jos mylimam tėveliui 
mirus, reiškia nuoširdžią užuojautą 

Anykščių III jaun. skaučių dr-vė.

Akademinio skautų jaunimo padangėje

Skautas — vytietis V. D. U-to 
stud, atstovybės pirmininkas.
Vytauto Didžiojo u-to studen

tų atstovybės rinkimuose stud, 
skaučių dr-vė ir „Vyčio“ korp. 
dalyvavo bendru sąrašu Nr. 2. Iš 
viso yra 17 atstovų, iš kurių du 
teko skautams-ėms. Mūsų atsto
vais yra sesė I. Tallat-Kelpšaitė 
ir brolis A. F. Jurskis. O dar 
džiugesnė žinia yra ta, kad A. F. 
Jurskis yra išrinktas šios atsto
vybės prezidiumo pirmininku.

Sesė Irena Tallat-Kelpšaitė 
yra gimusi tolimoje Rusijoje 
(metų nerašau, nes sesė uždrau
dė — jauna ir tiek). Lietuvon grį
žusi apsigyveno žavingame Vep
rių dvare. 1927 m. įstojo gimna- 
zijon Ukmergėje. Čia sesė Irena 
iš sktn. Kulviečio lūpų pirmą 
kartą išgirdo apie skautus. O 
skaute ji tapo 1933 m., kai mo

kėsi Sv. Kazimiero gimnazijoje 
Kaune. Nuo 1935 m. ji studijuo
ja V. D. u-te mediciną ir yra 
aktyvi stud, skaučių dr-vės narė. 
1938 m. tautinėje skaučių sto
vykloje Pažaislyje sesė Irena 
buvo pakelta ir davė paskauti- 
ninkės įžodį ošiančio pušyno 
prieglobstyj.

Br. Algirdas-Florijonas Jurs
kis gimė irgi Rusijoje — Čitos 
mieste (šaltajame Sibire) 1915 m. 
Grįžęs su tėvais Lietuvon, 1923 m. 
Panevėžyje pradėjo mokslus pra
dinėje mokykloje. Vėliau įstojo 
Panevėžio mok. seminarijon, o 
iš ten — gimnazijon, kurią bai
gė 1932 m. Į skautus įstojo 1931 
m. Baigęs gimnaziją tęsė toliau 
mokslą V. D. u. matematikos - 
gamtos fakultete. 1937 m. baigė 
šį f-tą ir gavo diplomuoto ma
tematiko vardą. Tačiau vienu

f-tu nepasitenkino ir stojo klau
syti teisių f-te ekonomijos. Da
bar yra jau VIII semestre. „Vy
čio“ korporacijoje dirba nuo 
1932 m. Ėjo joje įvairias parei
gas — iždininko, garbės gynėjo 
ir dabar 1938/39 akad. mokslo m 
yra korporacijos arbiter elegan- 
tiarum. 1938 m. pakeltas į pa- 
skautininkio laipsnį.

Germantas.
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KLAIPĖDOS RAJONAS. ŽAGARĖS TUNTAS.

Klaipėdos kraštą atskyrus nuo Lietuvos, apie Klaipė
dos, Šilutės ir Pagėgių apskričių ir jų apylinkių skautus 
ir skautes tuo tarpu nebebus skyriuje „Mūsų didžioji šei
ma“ rašoma.

ŠIAULIŲ RAJONAS.
IIL L

Sv. Jurgio bažnyčioje pamal
das laikė ir gražų pamokslą pa
sakė kun. Kudirka. Pamaldas 
paįvairino brolis Armonas, pa
grodamas violenčele ir solistas 
J. Šteinas, pagiedodamas.

16 vai. įvyko tuntų sueiga. 
Keliolika sesių ir brolių papildė 
skautiškąsias eiles, br. tuntinin- 
kas vyr. sktn. Vaivydas pasakė 
gražią kalbą ir oficialiąją dalį 
baigėm giesme „Marija, Mari
ja“.,. Toliau sekė pasirodymai 
scenoje. Čia buvo ir muzikos, ir 
dainų, ir poezijos, inscenizavimų.

Vėjelis.
Graži sukaktis.

11.12 įvyko iškilmingas Da
riaus ir Girėno dr-vės 15 metų 
ir Florijono dr-vės 3 metų su
kakties minėjimas. Ta iškilmin
ga proga abiejų dr-vių skautų 
skaičius padidėjo net arti dviejų 
dešimčių. Draugininkai vyr. 
skltn. P. Stašionis ir v. skltn. 
Svitkauskas trumpai peržvelgė 
dr-vių istoriją. Dr-ves sveikino: 
tuntininko vardu sktn. Kairys ir 
jaun. skautų — sktn. Korsakas; 
be to, raštu Dariaus-Girėno

RASEINIŲ SKAUČIŲ TUNTAS.
Minėjome Šv. Kazimierą.
III.4 Maironio v. prd. mokyk

loje įvyko Raseinių skaučių ir 
skautų tuntų sueiga. Paskaitą 
apie šv. Kazimierą ir jo gyve
nimą skaitė gimn. mok. Lipnic- 
kas. Po paskaitos buvo deklama
cijos, dr-vių pasirodymai ir kt.

Skautės teismas.
Tą pat dieną Raseinių gimn. 

Birutės dr-vė surengė skautės 
teismą. Skautę kaltino nedraus
mingumu, neveiklumu skautiška
me gyvenime ir netaupumu. Bet 
gynėjos puikiai sugebėjo skau
tę pateisinti ir pavyzdžiais nu
rodyti, kad Raseinių skautė pa
kankamai drausminga, visad lai
kosi duotojo žodžio, taupi, šel
pia vargšų šeimas, padeda, kur 
tik galėdama artimiesiems, stro
piai lanko sueigas, su šypsena 
atlieka jai pavestą darbą ir t. t.

Todėl teismas, atsižvelgdamas 
į Raseinių tunto skaučių darbo 
sąlygas ir skautės jauną amžių, 
nusprendė bausti skautę lygtinai 
vieneriems metams įtempto skau
tiško darbo ir per tą laiką pa
likti ją griežtoje tuntininkės 
priežiūroje. E. K.

Nauja draugovė.
Kelmė. III.4 gražiai paminė- 

jom savo globėją šv. Kazimierą. 
Iš vakaro buvo egzaminai į III 
p. 1. Rytą visi kelmiškiai skau
tai (kartu ir sesės skautės) nu
ėjom į bažnyčią: Šaulių kino sa
lėje įvyko bendra iškilminga su

dr-vės globėjas gimn. dir. J. Kar
tonas ir Vytauto dr-vė. Minėji
mas šviesos greičiu praėjo paki
lia skautiška nuotaika.

Pavasarėlis.
Linkuva.

Gimnazijoje veikia 2 draugo
vės: skaučių Danutės ir skautų 
Dariaus-Girėno. Berniukams va
dovauja mok. Mikutaitis. Metai 
po metų skautų skaičius Linku
voje didėja. Prieš porą metų 
skautų buvo vos dvi skiltys su 
keliolika skautų. Dabar gi yra 
keturios skiltys: Varnėnų, Brie
džių, Lapinų ir Elnių; skautų 
skaičius siekia jau 39.

Veikimui pagyvinti yra pra
vestas tarpskiltinis konkursas. 
Konkursą laimėjusioms skiltims 
bus įteiktos vertingos dovanos. 
Pernai tokį konkursą laimėjo 
Briedžių skiltis (I vietą). Kon
kursas baigsis III.30.

Mieste yra įsisteigęs skautų 
vyčių Šarūno būrelis. Jam vado
vauja Sabutis.

Danutės draugovėje yra apie 
20 skaučių. Vadovauja mkt. Ro- 
žauskienė. Kastytis.

eiga. 25 skautai davė įžodį. Pir
mą kartą viešai pasirodė nauja 
skautų dr-vė, jos dr-kas skltn. 
R. Gedvilą.
Dalyvavome VL Pūtvio 10 m. 

mirties minėjime.
III.5. įvyko Šaulių S-gos įkū

rėjo VI. Pūtvio 10 metų mirties 
minėjimas. Minėjime, kartu su 
šauliais ir mokiniais, dalyvavo ir 
skautai. Skautai kartu su visais 
uždėjo ir ant velionies kapo vai
niką. Skautams vadovavo skltn 
R. Gedvilą. Berželis.

Kražiai.
11.17 buvo jaun. skautų dr-vės 

suruoštas vakarėlis, kur buvo 
pakviesti skautų tėveliai ir IV. 
V ir VI skyr. mokiniai, grojo 
mokinių orkestrėlis, buvo pro
gramėlė; vakarėliui pasibaigus 
daug mokinių įsirašė į skautus; 
j savaitę vieną sykį darome su
eigą, kiekvienai sueigai pasiruo- 
šiam programėlę. P. D.

Kražiai.
II.11 Kražiuose, mokyt, p. A. 

Jurevičienei vadovaujant, įvyko 
jaun. skautų-čių sueiga.

Sueigoje I-mo ir II-tro būre
lio jaunesn. skautės suvaidino jų 
pačių sukurtą veikaliuką Čigonė. 
Vaidinimas pavyko gerai. Mo
tinos rolėje buvo V. Buivydaitė, 
dukters V. RadaviČiūtė ir čigo
nės A. Damanskytė.

Sueigoje pažaidėme, padaina
vome ir su linksma nuotaika iš
siskirstėme į namus.

Tunto krautuvės.
Žagarėje yra apie 300 skau

tų-čių. Dabar čia įsisteigė skau
tų tuntas. Jo įkurtuvės įvyko 
11.18. Susirinko 150 skautų, jų tė
vai ir rėmėjai. Entuziastingai pa
sveikinome savo tuntininką sktn. 
J. Kirlį, o taip pat tunto adju
tantą A. Stipiną, ta pačia proga 
pakeltą į paskautininkio laipsnį. 
Be to, per tunto įkurtuves davė 
įžodį per 30 skautų. Mūsų šeima 
vėl padidėjo.

Naujai įsteigtąjį tuntą ir jo va
dus širdingai pasveikino mokyt. 
L. Stasiulis — rėmėjų vadas, vir
šaitis L. Naglius — savivaldybės 
vardu ir muitinės viršininkas 
Stančikas — tėvų vardu. Paga
liau, telegrama tuntą gražiai pa
sveikino brolijos vadas vyr. sktn. 
pik. J. Sarauskas ir raštu Joniš
kio vietininkija. Visi džiaugėsi 
gražiu skautų būriu, jų klotinga 
veikla ir atliktais darbais.

Iškilmių antroje dalyje pasi
reiškė visas mūsų skautų-čių kū
rybiškumas, jų noras pasirodyti 
kuo gražiau ir savaimingiau. Pa
sirodymų programa buvo gana 
plati ir labai įvairi.

Iškilmės baigėsi staigmena:

ŽAGARĖS SKAUČIŲ VIETININKIJA.
Skaistgiris. Vyr. skautės mo

kyt. Skablauskaitės rūpesčiu čia 
įsisteigė Živilės dr-vė, suside
danti iš 21 jaunuolės, pasiryžu
sių tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. Tai pirmosios kregždės 
šioje apylinkėje, nes Skaistgiry-

TRAKŲ
Broliai ir sesės scenoje.

III.4 įvyko sueiga. Buvo ofi- 
cialinė dalis, programa. Visų 
nuotaika gera. Esame labai su
sižavėję praeita tautine stovyk
la ir laukiame kitos tokios pat.

A. Čekis.

Kaišiadoriečių veikla. Trakų 
pilies dr-rės sueiga įvyko 1.24. 
Draugininkas J. Stempožeckas 
kalbėjo apie skautybės reikšmę

VAŠKAI.
Pirmas skautų vakaras.

11.16 skautai suruošė įdomų 
vakarą. Suvaidinta Kudirkos gy
venimas. Skautai atliko dar ke
letą dalykėlių. Paskui drauginin
kui ir adjutantui mergaitės skau
tės įteikė gėlių. Po to šokiai ir

DAUGAILIAI.
Daugailių pradž. mok. jaun. 

skautai 11.16 šventė Nepriklau
somybės ir įžodžio šventę. Ta 
diena buvo džiaugsmo diena! 
Mūsų namus puošė trispalvė vė
liava, o mūsų veidą — šypsena, 
kad ir mes, jaun. skautai, turi
me savo vėliavą dėka brolio Br. 
Kviklio. Didžią padėką reiškiame 
mylimam broliui skautui Br. 
Kvikliui už vėliavą, „Skautų Ai
dus“ ir gražų pasveikinimą, o 
brolijos vadeivai sktn. VI. Kvi
kliui — už nuoširdų pasveikini
mą.

vyr. skltn. P. Sūdžiaus, vyr. skltn. 
A. Mikšto rūpesčiu čia pat, pro
gimnazijoje, tapo išleistas laik
raštis Zvalgaitis, kuriame, be ki
ta ko, buvo aprašytos tik ką įvy
kusios tunto įkurtuvių iškilmės.

Seniausioji tunto Kunigaikš
čio Žvalgaičio dr-vė per Jurgi- 
nes (IV.23) minės savo dešimtme
tį. Sukaktuvininkė pasiryžusi 
būti visa uniformuota ir turėti 
savo vėliavą. Bet ir kęstutiečiai 
nesnaudžia: girdėti, jie net pir
mauti yra užsimoję ...

Kruopių skautai veikia.
• Mokytojo psktn. V. Ramono 

pastangomis 1938.XI.8 Kruopiuo
se buvo įkurta skautų draugovė. 
Dr-vę pavadinome D. L. K. Vy
tauto vardu ir suskirstyta į 3 
skiltis: Arų, Sakalų ir Kregždžių. 
Dvi skiltys yra broliukų ir viena 
skiltis sesučių. Narių mūsų drau
govėje yra nemažai: beveik visi 
vyresniųjų skyrių mokiniai yra 
skautai-ės. Darbas sekasi ko 
puikiausiai. Sueigas darome be
veik kas savaitė. Mėginame ir 
skiltyse daryti sueigas. Pirmoji 
savarankišką sueigėlę padarė 
Kregždžių skiltis.

je skautų vieneto dar niekad nė
ra buvę. Vieneto vadės ir pačių 
skaučių-tų nuotaika gera, pasi
ryžimai gražūs. Mokyklos vado
vybė ir bendradarbiai Živilę re
mia ir linki geriausių sėkmių!

RAJONAS.
gyvenime. M. Zaikauskas pade
klamavo eilėraštį „Išgamos mir
tis“. L. Naudžiūnas paskaitė sa
vo kūrybos eilėraštį „Sakalų 
skilčiai“. Be to, buvo paskaityta 
dar keletas savos kūrybos daly
kėlių, pažaista keletas skautiškų 
žaidimų ir padainuota dainų. .

Birutės dr-vės Kregždžių 
skiltis, kuriai vadovauja R. Ta
mulevičiūtė, 1.24 surengė vaka
rą su įdomia programa.

Žygintas.

žaidimai. Publika labai patenkin
ta. Didžiulė džiaugsmo kibirkš
tėlė nušvietė skautų veidus, nes 
žmonių buvo daug ir turi gra
žaus pelno. Dabar vaškiečiai 
skautai užsimokės už registraci
ją, įsigys vitrinėlę, o likusius pi
nigus išdalins neturtingiems.

Valė Motuzaitė.

Į iškilmes buvo atvykęs Ute
nos tunto tuntininkas sk. V. 
Smolenskas. Įžodį davė mok. A. 
Saldytė ir 34 skautai: 12 mer
gaičių ir 22 berniukai. Brolis 
tuntininkas užrišo kaklaryšius, 
padovanojo po gražų ženklelį ir 
palinkėjo būti geriems, skautiš
kai nusiteikusiems, linksmiems. 
Po to, buvo linksmoji dalis — 
būrelių pasirodymai. Baigdami 
šios dienos iškilmes, visi skau
tukai sugiedojo Tautos himną. 
Iškilmes pravedė draugininke 
vyr. skilt. mok. St. Lingytė.

Sesės.
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Skyrių veda vyr. sktn. K. Laucius.

Foto9>Q(uot;
2^'^Iehvieno/

Spausdinama Lietuvos foto mėgėju dr-jos kronika.

„Filmavimas44 su foto aparatu
Žmonės, kurie turi progos matyti 

daugelio foto mėgėjų nuotraukas, tei
gia, kad 95% visų foto mėgėjų vieną 
motyvą tefotografuoja tik vieną sykį. 
Sakysime, nufotografavo koKį įdomų 
buto vaizdinį momentą ir tuo pasitenki
na, nors galėtų padaryti visą eilę nuo
traukų, artimai susijusių su nufotogra
fuotu kuriuo nors veiksmu. Kitaip pa
sakius, vertėtų pasiimti kokią nors te
mą ir ją fotografiškai atvaizduoti. Pa
vyzdžiui, paimkime temą „Mūsų kas
dieninė duona“. Norėdamas šią temą 
pavaizduoti, foto mėgėjas turėtų pada
ryti bent po vieną nuotrauką, vaizduo
jančią šiuos veiksmus: sėją, piūtį, javų 
kūlimą, malimą, duonos kepimą ir, pa
galiau, pačią duoną. Arba paimkime 
vaikutį, kuris geria pieną. Galima pa
daryti vieną vienintelę tai vaizduojan
čią nuotrauką ir kelias nuotraukas, pa
vaizduojančias įvairias šio veiksmo fa
zes. Pavyzdžiui, galime padaryti vieną 
nuotrauką, kaip vaikutis tiesia abi ran
kutes priekin, antrą su motina, paduo- 
dančia jam pieną, trečią — jį geriantį 
ir ketvirtą — kaip jis išgėręs šypsoda
masis, patenkintas, guli. Taigi, su foto 
aparatu galima vaizduoti kurio nors 
darbo atskiras fazes ar eilę įvairių at
skirų veiksmų, pavaizduojančių tam 
tikrą idėją. Toks fotografavimas iš da
lies artėja prie filmavimo.

Yra labai daug sričių, kuriose gali
ma daryti tokias serijines nuotraukas. 
Teisingiau pasakius, nėra srities, kurio
je negalėtų jų daryti. Tačiau ypač daug 
dėkingų motyvų galima rasti amatuose, 
sporte, vaikų gyvenime ir portretines 
nuotraukas darant.

Nueikime, pavyzdžiui, pas batsiuvį 
ii’ pasekime, kaip jis kala batui puspa
dį ir pamatysime, jog galime padaryti 
bent 7—8 šį darbą pavaizduojančias 
nuotraukas. Tas pat bus, jei nueisime 
pas puodžių, stalių ar kurį kitą amati
ninką.

Taip pat labai naudinga daryti spor
to nuotraukų serijas. Šitokios nuotrau
kos net gi gali būti labai pamokinan
čios, pavyzdžiui, eilė nuotraukų, paro
dančių, kaip reikia stumti rutulį, mesti 

skritulį (diską) ar ietį. Tik norint pa
daryti gerų sporto nuotraukų, reikia
pačiam gerai pažinti fotografuosimo
sporto šaką.

Ypač pravartu padaryti daug to 
paties asmens nuotraukų darant por
tretines nuotraukas. Kalbėtis visą laiką 
su fotografuojamuoju asmenimi, juo
kauti ir sykiu visą laiką fotografuoti. 
Tik tokiu būdu galima pagauti natūra
liausią ir fotografuojamam asmeniui 
būdingiausią veido išraišką.

Foto nuotraukų serija, galima saky
ti, yra pasaka vaizduose. Kaip pasaka 
nuobodi, jei ji yra ilga ir neturi intri
gos, taip ir foto nuotraukų serija neti
kusi, jeigu per ilga ir neturi jokio „dra
matiškumo“. Dėl to reikia žiūrėti, kad 
iš vaizdų visą laiką būtų jaučiamas 
laipsniškas žiūrovo dėmesio žadinimas 
ir visos nereikalingos smulkmenos iš
leistos.

Šios rūšies nuotraukos gali būti da
romos dviem metodais: pirmas — su
galvoti kokią nors temą ir paskiau rei
kiamus vaizdus surežisuoti, antras — 
laukti natūralaus įvykio ir fotografuoti 
įvairias jo fazes.

Pirmuoju metodu dirbant galima 
gauti techniškai ir meniškai tobulesnes 
nuotraukas, nes galima reikiamai „su
tvarkyti“ fotografuojamus žmones, pa
rinkti tinkamą apšvietimą, foną. Gali
ma dirbti neskubant, iš lėto, su kiek
vienu foto aparatu. Bet čia yra pavo
jaus, kad mūsų „veikėjai“ gali neiškęsti 
nepozavę, dėl ko nuotraukos nustoja 
natūralumo.

Fotografuojant natūralius įvykius 
yra daug mažiau pavojaus, kad nuo
traukos gali būti sugadintos dėl poza
vimo, ir serija gali daryti labai gilų 
įspūdį, pavyzdžiui, jei nufotografuosi
me kurį nors nelaimingą atsitikimą. 
Tačiau dažnai gali būti netikęs fonas ii’ 
apšvietimas. Be to, tokiems atvejams 
reikalingas labai greit „veikiantis“ foto 
aparatas, nes scenos keičiasi bematant, 
ir foto mėgėjas turi dirbti vikriai tikra 
to žodžio prasme.

Ar galima nurodyti kokias nors pa
stovesnes foto serijų darymo taisykles? 

Manau, kad ne. Kuo gyvesnį, gyveni- 
miškesnį veiksmą vaizduojame, tuo 
mažiau tereikia kurti „intrigą“ fotogra
finėmis priemonėmis. Ir priešingai — 
juo mažiau „judrius“ įvykius vaizduo
jame, juo daugiau turime rūpintis jų 
„dinamizmo pavaizdavimu fotografi
nėmis priemonėmis, kaip išpiovos pa
rinkimu ir kitomis.

Kas dėl techniškosios kalbamųjų 
nuotraukų darymo pusės, galima pri
minti šiuos dalykus:

Greit ir nepastebimai dirbti, jei fo
tografuojami natūralūs įvykiai. Nau
doti staigiašūvių techniką, kuri yra 
plačiau nušviesta knygoje „Fotogra
fuoti gali kiekvienas“. Tokioms nuo
traukoms daryti ypač tinka mažieji fil
miniai aparatai. Kai kurie jų taip 
įrengti, kad tam tikrą skaičių nuotrau
kų galima padaryti vienu pradėjimu, 
t. y. nereikia po kiekvienos nuotrau
kos filmą susukti ir užsukti užraktą. 
Toks, pavyzdžiui, yra „Robot“ pavadi
nimo aparatas. Tokiu automatu galima 
„paversti“ ir „Leicą“, nupirkus tam 
tikrą prietaisą.

Stengtis pasiekti vienodumą, t. y., 
kad nuotraukos būtų vienodo dydžio 
ir vienodai apšviestos. Jei to pasiekti 
fotografuojant negalima, reikia skirtu
mus išlyginti kopijuojant ar didinant 
atitinkamo popieriaus pagalba.

Seriją sudarant patartina pirmiau
siai padaryti visų vaizdų kopijas arba 
padidinimus iki 6x9 cm, pagal eilę su
dėti, o paskiau kas nereikalinga išmes
ti. Parinkus į seriją įjungtinas nuotrau
kas galima jas arba visas vienodo dy
džio pagaminti arba padaryti vienas 
didesnes, kitas mažesnes. Tai priklauso 
nuo to, kas vaizduojama. Jokių kon
kretesnių nurodymų duoti negalima. 
Kartais pravartu, kad nuotraukos toly
džio didėtų, o kitą syk geresnis efektas 
gaunamas, jei pirmosios nuotraukos 
daugiau apima, o kuo tolyn, tuo ma
žesnė imama išpiova.

Parašai po nuotraukomis labai svar
bus dalykas. Jie nesykį daug padeda 
suprasti tai, kas norėta pavaizduoti. 
Tik. iš kitos pusės, nereikia perdėti. 
Kartais benorint parašais sudaryti ypa
tingai juokingą įspūdį, gaunami prie
šingi rezultatai.
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Pašalinami negatyvo trukumai ŽL,
Foto mėgėjo idealas — pagaminti negatyvą, kuris būtų be 

jokių trūkumų ir panaudojant normalios, minkštos ar kietos gra
dacijos popierių galėtų gauti visais atžvilgiais tinkamą pozityvą. 
Deja, gauti tokį negatyvą ne visada pasiseka. Dažnai jis turi 
įvairių trūkumų, kurių vienų pašalinti nebegalima, nes reikėjo 
„imtis atsargos priemonių“ nuotrauką darant, ryškinant, fiksuo
jant, plaunant ar džiovinant. Bet dalį negatyvo trūkumų galima 
pašalinti ir tada, kai jis jau yra pagamintas. Apie tuos svar
biuosius negatyvo trūkumus, kuriuos dar galima pašalinti, kai 
jis jau yra gatavas, čia ir pakalbėsiu. Kiti, vėliau nebepašali- 
nami negatyvo trūkumai, yra aptarti šios knygos pirmojoje 
dalyje.

1. Negatyvas tamsus, nepermatomas.
Visas negatyvas, šešėliuose ir šviesose, per daug tamsus. 

Kartais tiek tamsus, kad net vaizdą sunku beįžiūrėti.
Priežastys.

Per ilgas nuotraukos apšvietimas. Per šiltas ryškalas. Per ilgas 
ryškinimas.

- Pagalba.
Su farmerio skaidralu praskaidrinti.

2. Negatyvas silpnas.
Yra smulkmenos ir šešėliuose, tačiau vos įžiūrimos. Skersai 

negatyvą žiūrint jos atrodo pilkos. Iš viso negatyvo tamsiosios 
dalys „išblyškusios“, nepakankamai juodos.

Priežastys.
Per trumpai apšviestas. Normaliai apšviestas, bet per trumpai 
arba šaltame ryškale išryškintas.

Pagalba.
Jei panaudojant kietos gradacijos popierių negalima gauti gero 
pozityvo, su „Fesachrom“, Agfos „Kupferverstarker“ arba chro
mo stipralu pastiprinti, r ' . '

3. Kontrastingas negatyvas.
a) Skirtumai tarp šviesų ir šešėlių per dideli. Šešėliai atrodo 

normaliai apšviesti, o šviesos žymiai peršviestos.
b) Šviesos teisingai padengtos, bet šešėliuose nematyti jokių 

smulkmenų. Negatyvas tose vietose permatomas, kaip stiklas.
Priežastys.

a) Buvo per daug kontrastingas vaizdo apšvietimas. Per ilgas 
normaliai apšviesto negatyvo ryškinimas. Per daug šiltas 
ryškalas.

b) Negatyvas neprišviestas.
Pagalba.

a) Su engradoliu ir farmerio skaidralu arba su persulfatu pa- 
skaidrinti.

b) Jokia pagalba nebeįmanoma.

4. Negatyvas atrodo monotoniškas.
Yra smulkmenos šešėliuose ir gerai padengtos šviesos, bet 

nėra skirtumo tarp jų. Visas atrodo pilkokas, „išblyškęs“.
Priežastys.

Peršviesta nuotrauka per trumpai išryškinta. Žemos tempera
tūros arba per daug išnaudotas ryškalas.

Pagalba.
Jei su kietos gradacijos popieriumi negalima gauti gerų pozi
tyvų, sustiprinti anksčiau nurodytais būdais.

5. Pilkas šydas.
Visas negatyvas pilkas, lyg kokiu pilku šydu padengtas. 
Priežastys.

Jų gali būti labai įvairių: a) per daug šiltas ryškalas; b) per 
daug ilgai ryškinta; c) ryškinant per dažnai buvo imamas pa
žiūrėti prieš šviesą; d) per sena medžiaga ir kt. (žiūr. „Fotogra
fuoti gali kiekvienas“).

Pagalba.
Su farmerio skaidralu atsargiai paskaidrinti.

6. Geltonas, žalias ar raudonas šydas.
Negatyvas atrodo gelsvos, žalsvos ar rausvos spalvos. To

kios dėmės gali būti tik kai kuriose negatyvo vietose.
Priežastys.

Į ryškalą pateko fiksažo arba į pastarąjį per daug ryškalo (dėl 
nerūpestingo negatyvų apiplovimo prieš dedant į fiksažą), o fik- 
sažas jau buvo gerokai išnaudotas.

Pagalba. %
Maudyti negatyvą kaliaus permanganato 1 : 1000 skiediny (1 g 
kaliaus permanganato 1 Itr vandens), o paskiau — 5-lO°/o kaliaus 
metabisulfito skiediny. Arba maudyti tokios sudėties skiediny:

1. Vandens ................................................................... 100 cm
2. Thiocarbimido ...................................................... 2 g
3. Citrinos rūkšties (Acidum citricum) .......... 1 g

Kai dėmės pranyksta, gerai išplauti ir išdžiovinti. Kartais, kol 
dėmės pranyks, gali užtrukti gana ilgai.

7. Mėlyna arba rusva negatyvo išvaizda.
Priežastys.

Fiksažas nebuvo pakankamai parūkštintas*) ir neištirpdė visiš
kai priešaureolinį sluoksnį.

Pagalba.
Dar sykį išfiksuoti šviežiame, gerai parūkštintame, fiksaže. Jei
gu spalvotumas vis tik nepranyktų, įdėti negatyvą į 5—lO°/o sodos 
skiedinį. Jei negalima tais būdais pašalinti mėlynos spalvos, 
įdėti į vandenį, į kurį įlašinti keletą lašų amoniako.

8. Negatyvas baltai apsitraukęs.
Emulsija padengta baltai pilku sluoksniu.
Priežastys.

Vandeny, kuriame buvo plaunamas negatyvas, buvo daug kalkių. 
Pagalba.

Išmaudyti 2% valgomojo acto skiediny arba vandeny, kuriame 
įlašinti keli lašai (2—3) druskos rūkšties. Apskritai, acto skie
dinys pašalina daug įvairių nereikalingų „šydų“, dėl to baigus 
plauti negatyvą visuomet įdėti jį 2—3 minutėms į šį skiedinį.

9. Negatyvas „išprakaitavęs“.
Emulsija padengta smulkučiais baltais kristalais. 
Priežastys.

Negatyvas nebuvo pakankamai išplautas ir emulsijoje užsiliko 
fiksažo druskų.

Pagalba.
Pakartotinai gerai išplauti.

10. Vandens dėmės antroje negatyvo pusėje.
Priežastys.

Prieš padžiaunant negatyvą nebuvo pašalintos vandens liekanos 
ir buvusios jame įvairios nuosėdos pridžiūvo.

Pagalba.
Jei dėmės dar ne senos, kartais pavyksta pašalinti ilgu plovimu 
(net iki 24 vai.) vandeny. Pamėginti trinti su deginamajame spi
rite pamirkytos vatos gabalėliu. Pagaliau galima pamėginti su 
chromo sustiprintoju negatyvą „išbaltinti“ ir vėl išryškinti, tik 
kad negatyvas nesustiprėtų, reikia į stipralą įdėti daugiau drus
kos rūgšties, kaip recepte (žiūr. „Skautų Aido“ Nr....... psl. ....)
nurodyta, pvz., vietoje vieno kubinio cm kokius 3—4 cm5.

11. Rūdys emulsijoje.
Priežastys.

Atsiranda, jei į vandenį, kuriame plaunami negatyvai, iš krano, 
metalinių indų ar kur kitur patenka geležies rūdžių.

Pagalba.
Išmaudyti negatyvą 5%> oxalio rūkšties skiediny (5 cm oxalio 
rūkšties 100 cm virinto vandens).

12. Negatyvas subraižytas.
Priežastys savaime aiškios.
Pagalba.

Išmaudyti „Repolisan“ skiediny, kurį gamina vokiečių firma 
„Tetenal-Werke“. Kaip vartoti, nurodyta paaiškinimuose, esan
čiuose kiekviename pokely.

13. Skylutės emulsijoje.
Dažniausiai permatomos, atsirandančios dėl emulsijos įvai

riais būdais sužalojimo.
Pagalba.

Retušuoti negatyvą su pieštuku arba dažais.

*) Parūkštintu vadinamas fiksažas, kuriame 200 gramų hypo
sulfite yra įdėta 15 g natriausbisulfito arba 20 gramų kaliaus- 
metabisulfito.

kalendoriaus mėgstą"
kasdieną reikalingų žinių • Parašė K. Laucius, išleido „Viskas Fotografijai

negali apsieiti nė vienas fotomėgėjas, 
nes jame yra kiekvienam fotomėgėjui 

**, Kaunas, Laisvės ai. 46. Kaina 1 lt.
f
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VL Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

_ - Juozas Masiulis.

UJŽ. (LoLSVĄ
Pamilau tik Tave, brangioji Tėvyne, 
Su ašaromis, ir be ašarų... ' 
Nes Tu esi motina žemė auksinė, 
Apipuošta gelsvo lino raštų ...

Ir menu tas aukas ir pasišventimą, 
Tą tvirtą meilę brolių, seserų, 
Kurie savo krauju laisvėje įrašė: 
„Mirti už laisvę mums yra kilnu“.

AUKA
Buvo tylus vakaras. Pamažu, ištempęs 

bures, plaukė laivas. Atrodė, kad visi, iš
skyrus vairininką, miega. Tačiau ne. Ka
jutėje 1 nr. nemiegojo dvylikos metų mer
gaitė. Jos vardas buvo Luiza.

Kajutės laikrodis išmušė 11 valandą. 
Luiza kiek palaukė, paskui apsisiautė sto
ra skara ir tyliai išėjo ant denio. Tai pa
darė, negalėdama užmigti. Atsisėdusi žiū
rėjo į bangas, kurios tuo laiku buvo labai 
ramios.

Staiga iš tamsos išsinėrė didelis, juodas 
laivelio siluetas. Jame sėdėjo keletas 
žmonių.

Laivelis artėjo. Netrukus jis buvo prie 
laivo, ir žmonės iš jo tyliai vienas po kito 
sulipo į laivą. Jų buvo septyni.

Laivo sargyba miegojo.
Luiza vos kvėpavo. Stovėjo prisiglau

dusi prie durų ir visa virpėjo. Visokie 
klausimai lindo jai į galvą, tačiau atsaky
mo nė į vieną nerado. Kas tie žmonės? 
Ko jiems reikia? Kodėl jie neprižadina 
sargybos, bet slenka taip tyliai?

Staiga vienas jų pastebėjo mergaitę. 
Tuojau šoko prie jos.

— Nė garso! — pasakė jis tyliai. — Su
pranti?

Luiza stovėjo išbąlusi. Dabar suprato, 
kas tie žmonės. Norėjo šaukti.

— Kas tu esi? — vėl sušnabždėjo vy
riškis. — Ko čia atėjai?

— Aš esu laivo kapitono duktė, — drą
siai atsakė mergaitė, ir pasididžiavimo ki
birkštys suspindėjo jos akyse.

— Tai vesk mus pas kapitoną! Mes su 
juo greit baigsim. Vesk greičiau!

— Ne! Niekados!
Luiza sudrebėjo, tačiau jos akyse at

sistojo kruvinas tėvo veidas. Energingai 
stūmė plėšiką j šalį ir mirtinoje tyloje 
suskambėjo jos balsas:

— Tėveli, gelbėkis! Plėšikai! Pavojus!..
Pasigirdo šūvis ir mergaitės balsas nu

trūko.
*

* *
Kai raudona saulutė tekėdama pažvel

gė į laivo denį, ten viešpatavo mirties ty
la. Tik ant pakilimo, tarp gėlių ir žva

kių, gulėjo jauna mergaitė. Akys buvo 

užmerktos, o rankose laikė kryželį. Balti 
drabužėliai darė ją panašią į angelą.

Aplink ją klūpojo jūrininkai, keleiviai 
ir tarnai. Visi tylėjo, pagauti kilnios nuo
taikos.

Staiga atsidarė durys, ir juodai apsi
rengęs žmogus pasirodė jose. Jo plaukai 
buvo balti, akys ašarotos.

— Kapitonas! — tyliai sušnabždėjo vie
na moteriškė. — Kiek jis iškentėjo!

Kapitonas priėjo prie mergaitės ir at
siklaupė.

— O, Luiza!.. Mano dukrele!.. Tu pa
siaukojai, norėdama išgelbėti laivą... Iš
gelbėjai, bet žuvai... O, Luiza...

Tėvo širdis neišlaikė. Krito jis ant de
nio garsiai raudodamas. Visi atjautė jo 
skausmą, jo nelaimę. Nebuvo žmogaus, 
kuris neverktų.

Žvakių šviesa raitėsi, lingavo judina
ma švelnaus vėjelio ir apšviesdavo apal
pusį tėvą, mergaitę ir susirinkusius.

Virš didvyrės galvos šlamėjo gėlės, ple
vėsavo burės...

O laivas vis plaukė tolyn...
K. Mickevičiūtė.

Ateis pavasarėlis, 
ir visa sužaliuos. 
O pievų karalaitė, 
karietoj atvažiuos.

Jau tuoj pražys žibutės, 
ir greit varnėnai grįš.
O man, miela motute, 
nerimsta jau širdis.

Šypsosis mums saulutė, 
paukšteliai mums čiulbės, 
pralauš ledus upelis, 
purienos pražydės.

Ir visa tai pasauliui, 
atgims pamažu.
Ir mums, maži vaikeliai, 
džiaugtis bus gražu.

A. R i nkev i čiūt ė.
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Man gražiausia už vis Lietuvos šalis, kur 
kalneliuos rymo kryžiai, o žmonės visi už 

laisvę mirti pasiryžę...

XPOTERONIU PILIAKALNIS.

Važiuojant plentu iš Alytaus į Merki
nę, 10-me kilometre, įvažiuojant į vieš
kelį, kuris eina į Alovės bažnytkaimį, prieš 
akis iškyla įvairiais medžiais apaugęs ne
mažas kalnas, tai Poteronių piliakalnis. 
Pats piliakalnis yra apie 20 metrų aukščio 
ir apie 30 metrų pločio, apvalios formos, 
viduje truputį įdubęs. Iš vienos pusės 
jį plauja Alovėlės upelis, iš kitos pusės,

matyti, buvo gilus griovys, bet dabar vos 
bežymus. Iš visų šio piliakalnio žymių 
spėjama, jog čia senovėje lietuviai turėję 
pastatę šventovę, kūrendavo šventąją ug
nį ir melsdavosi — poteriaudavo. * Tur būt, 
pats kaimas ir piliakalnis nuo to ir pa
vadinimą gavo. Piliakalniui iš vienos pu
sės pradėjus griūti, žmonės rasdavo se
novės įvairių indų, papuošalų ir kt. Kar
tą rado žalvarinį kardą. Seniau piliakal
nio viršuje buvusi skylė, į kurią įmetus 
akmenį, akmuo krisdavo ilgai ir atsimuš
davo į kokį tai skambantį daiktą. Dabar 
šios skylės nėra, nes piemenys, beganyda
mi, užkimšę eglių šakomis ir užlyginę.

Seneliai pasakoja, kad piliakalnyje se
niau vaidendavosi. Vidurnaktį piliakal
nio viršuje pasirodydavo baltais drabužiais 
apsirengusi vaidilutė, kasas išsipynusi, su 
rūtų vainikėliu ant galvos, kūrendavusi 
ugnį, verkdavusi ir aimanuodavusi ligi gai
džiams pragystant, o vėliau išnykdavusi.

Kitame Poteronių kaimo gale (vaka
rinėje dalyje) yra antras kalnas, kuris vie
tos gyventojų Baltakalniu vadinamas. Toks 
pavadinimas kilęs todėl, kad susidaręs 
vien tik iš smėlio ir žvirgždų, atseit, visas 
baltas. Čia žmonės, imdami žvyrių ke
liams žvyriuoti, dažnai iškasdavo žmonių 
griaučių ir įvairių senovės pinigų.

K. Aukštuolis.

DOMUKAS IR ŽĄSYS.

Mažas Domukas labai gamtą mėgo, 
nors buvo vyras metų penkių, 
bet kai saulutė nutirpdė sniegą, 
tuojau kepurę iki ausų 
sau užsimovė ir — prie žąsų! 
Švilpaudamas pirma kiemą apeina, 
paskui prie gluosnių traukia su daina 
ir čia, rankas susikišęs, tvenkinį apžiūri, 
pakalbin vėją ir žąsų būrį.
Bet gamtos draugas, tasai Domukas, 
dar nežinojo, kaip lizdus sukas 
žąsys baltsparnės vaikams perėti. ■ ■> 
Grįžęs į pirkią pas mamą, tėtį, ; 
pasakoja greitai: „Tėti, mamyte, 
mūs žąsys pablūdo jau kaip matyti: 
iš savo gūžių pūkus tik peša . 
ir į žąsidę laston neša, tik neša!“ — 
„Ateina pavasaris“, sako jam tėtis. 
„Žąsys taip ruošias vaikus perėti. ' ' 
Lizdus sau taiso, neša pūkus, 
kad būtų žąsyčiams guolis jaukus. 
O vasarą tie maži žąsiukai -n,,/, 
lankoj ganyti teks tau, Domukai!“ '' ! 
Šitaip Domukui jo tėtis tarė, 
o jis tik linksmą miną padarė. / 
„Tai bus man smagu žąsys ganyti, ; 
tiktai krepšelį pasiūk, mamyte! 
Juk priešpiečius įsidėti turėsiu, 
kai žalioj lankoj žąsis varinėsiu. 
O tu, tėveli, nupirk man peiliuką. 
Aš nesužeisiu su juo žąsiukų. 
Tik kai pavargęs ašai sėdėsiu, 
margą lazdelę sau drožinėsiu“... 
Mama ir tėtis gerą Domuką mylėjo 
ir žąsis ganyti jį leisti žadėjo.
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Br. Kviklys. SAUGOKIMĖS SUSISIE
KIMO NELAIMIŲ. „Policijos“ laikraščio 
leidinys. 12X16,5 cm formato, 72 psl. Kai
na 1,50 lt. Švietimo ministerijos pripažinta 
tinkama mokyklų knygynams.

Didėjant mechaniškų susisiekimo prie
monių skaičiui, sykiu auga ir susisiekimo 
nelaimių skaičius. Ir statistika parodo, jog 
šių nelaimių skaičius auga neproporcingai. 
Taip atsitinka ne vien dėl tų, kurie valdo 
susisiekimo priemones kaltės — labai daž
nai esti kalti ir tie, kurie šiose nelaimėse 
nukenčia.

Dėl to vadovėlis, kuriame paaiškinama, 
ką reikia daryti, kad galėtų išvengti susi
siekimo nelaimių, labai reikalingas. Šios 
knygos autorius ir paruošė tokį vadovėlį 
Jame suglaustai nupasakotos pėstiesiems 
ir važiuotiesiems judėjimo taisyklės, at
spausdinti kelių signalizacijos ženklai ir 
kita, kas susiję su judėjimu viešaisiais 
keliais.

Vadovėlis pasižymi savo aiškumu. Visa, 
kas reikia žinoti, nupasakota trumpai, tai
syklių forma, be jokių „ilgų išvedžiojimų“. 
Štai pavyzdys, kuris parodo, kaip knygutė 
parašyta:

a) Kaip reikia pereiti gatvę.
1. Gatvę arba kelią visada pereik tie

siausiu keliu. (Pav. 1).
2. Pereiti gatvę įstrižai draudžiama. 

(Pav. 2).
Didžiausias knygelės teigiamas privalu

mas yra tas, kad visos svarbiausios susi
siekimo taisyklės pavaizduotos brėžiniais. 
Tokių brėžinių, neįskaitant kelių signali
zacijos ženklų, yra per 40. Be to, yra nuo
traukų, vaizduojančių susisiekimo nelai
mes, ir kitokių.

Ši knygelė yra tokia, kuri turėtų rasti 
vietos kiekvienos draugovės knygynėlyje, 
nes kiekvienas skautas(ė) turi gerai žinoti 
susisiekimo taisykles ne tik, kad pats ne
liktų susisiekimo nelaimių auka, bet kad 
galėtų ir kitus įspėti.

Malonu pastebėti, kad šį naudingą dar
bą atliko skautai: autorius ir knygelės 
iliustruoto j as M. Brazauskas abu yra stu
dentai skautai. K. Laucius.

KITOS KNYGOS.

Stasys Yla. KRIKŠČIONYBĖS ĮVE
DIMAS LIETUVOJE. 160 psl. Lt 2,50. Sa
kalo leid.

Knygoje nagrinėjamas krikščionybės 
įvedimo reikalingumas, įvedimo pavėlavi
mas, įvedimo reikšmė ir bažnytinės bei 
kultūrinės klaidos ir ar jos buvo išven
giamos.

F. Šaliapinas. MANO GYVENIMAS. 
Autobiografija su dainininko atvaizdu. 
Įžangą parašė prof. B. Sruoga, vertė A. 
Braziulis. 232 psl. Lt 2,50. Sakalo leid.

— J. Saulius. KAS YRA BIBLISTAI? 
Supažindinimas su klaidingu Amerikos 
pirklio T. Russel mokslu apie antrą kartą 
greitą Kristaus atėjimą.- Marijonai. 16 
pslp. Lt 0,10 ir 100 egz. — Lt 3,—.

'PjO.cLilca.
Mažeikių skaučių tuntas dėkoja Šiaulių 

berniukų gimnazijos muzikos mokytojui 
violenčelistui psktn. Petrui Armonul už 
dalyvavimą suruoštame š. m. kovo mėn. 
5 d. Mažeikiuose koncerte.

A. Dorino žodžiai.

mus huto:
Lietuviška spauda dažnai rašo apie 

skautų organizaciją. Skautybė yra vis po
puliaresnė ir vis labiau plinta.

Kai kurie laikraščiai jau įvedė tam tik
rus skyrelius skautams. Štai Marijampo
lėje išeinąs savaitraštis SUVALKŲ KRAŠ
TAS turi nuolatinį skyrelį, Skautų Kam
peliu pavadintą, ir jame rašo daugiausia 
kronikinio pobūdžio žinutes apie Mari
jampolės ir kitų artimesnių vietų skautus 
ir skautes. Tokį pat skyrelį skautams-ėms 
turi ir Šiaulių savaitraštis ĮDOMUS MŪ
SŲ MOMENTAS.

Ir Amerikoje plinta lietuviška skauty
bė. Jungt. Amer. Valstybėse išeinąs sa
vaitraštis DIRVA ne tik dažnai rašo apie 
lietuvius skautus, bet ir savo skiltyse už
leido kampelį skautų reikalams, pavadintą 
Skautų Dalis; šį skyrių veda sk. vyt. vyr. 
sklt. J. Jurgelis. Gal būt šį skyrelį savo 
gražiais rašinėliais paremtų ir Lietuvos 
skautai.

Pageidaujama, kad skautai apie skau- 
tybę vis daugiau rašytų ir kituose laik
raščiuose ir tuo populiarintų mūsų orga
nizaciją ir didintų jos darbo pasisekimą.

VAIDINIMAI
Viktoras Galinaitis. VAIDUOKLIAI. 

Vieno veiksmo komedija. M. Pastopedskio 
knyg. leidinys, 1939, Vilkaviškyje. 55 psl. 
Kaina Lt 1,—.

O. Graurogkienė. GOBŠUSIS KARA
LIUS. Trys pjesės vaikų teatrui vaidinti 
ir pasiskaityti: 1) Gobšusis Karalius, 2) 
Mėnulio Karalystėje, 3) Įspėtas Noras ar
ba kiškio pyragas. Viršelį piešė daiL T. 
Kulakauskas. Išleido Spaudos Fondas.

2. Tegul aidi mūsų šūkiai, 3. Nepalauš mūs plieno širdis
Skamba žydinti daina, Joks erelis neramus.
Mūs širdžių vergijos pančiai Mes įstengsim nuslopinti
Nesukaustys niekada! Jo gašliuosius troškimus!

4. Plaukia, plaukia per padanges, 
Skambus garsas išdidus: 
Skautai — Lietuvos gynėjai,

224 psl. Kaina Lt 2,50. Visada pirmieji bus!

■■■■k■■■■■■■■■■
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„VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės a. 4a. Telef. 2 07 26.
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