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Paskiro Nr. kaina 30 et.

------ -------- SKAUTŲ AIDAS--------- -----
Lietuvei skautų Ir skaučių laikraitls Oficialus Lietuvos Skautų Sąjungos organa*

Redaktorius vyr. sktn. Antanas Sau! a J t i s Redakcijos ir administracijos adresas: KAUNAS,
Leidėjas Lietuvos SkautqSqjunga • Nepriklausomybės aikštė 4, telefonas 2 65 34

Administracija dirba dorbo dienomis nuo 8 iki 14,30 vai.

Prenumeratas kaina metams t J
Lietuvoje l Jaunesniesiems skautams-ėms - 2,75 Lt; skeutams-ėms - 4 Lt; neskautams - 5 Lt. Užsienyje l (liskyrus Latvija Ir Estija, kur taikomos vidaus tarifas) dvigubai. 
Skelbimų kaina pagal susitarimų e Ui skelbimų turinį redakcija neatsako . Užuojautos 5 Lt, padėkos — 3 Lt.; spausdinamos ten, kur redakcijai patogiau. 
Rankraščius, piešinius, nuotraukas siųsti redakcijos vardu. Rankraščiai trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra; nesunaudoti nesaugomi; gražinami, jei atsiunčiama 

tam reikalui pašto ženklų. Suk galvų sk. rankraščius siųsti—psktn. Rudzinskui, Gimnazija, Joniškis, (Šiaulių op.)

{■teigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose. t Eina du sykiu per mėnesį: 10 ir 25 d. d.
1939 (XVII) metai. ■ Balandžio mėn. 25 d. 8 (224) Nr.

4 /IM( t
IŠ BROLIJOS VADO ĮSAKYMŲ.

* IV.15. Nr. 17 —
§ 1:

Skelbiu skauto karo sanitaro specialybės ir jos įsigijimo 
dėsnius.

1. Skauto karo sanitaro specialybę gali įsigyti ne jaunesnis 
kaip 14 metų amžiaus ir ne nemažesnio kaip II (pagal senąjį sta
tutą) patyrimo laipsnio skautas. Tuntininkas ypatingais atvejais 
gali padaryti išimčių.

2. Skautų karo sanitarų apmokymas išeinamas pagal „Skau
tų karo sanitarų specialybės programą“.

3. Programa išeinama per 48 vai. (32 vai. teorijos ir 16 vai. 
praktikos).

4. Šios specialybės mokymą (kursus) tuojau organizuoja 
tuntininkai ir vietininkai, pasikvietę lektorius iš atitinkamų vie
tinių specialistų.

~ 5. Šiai specialybei įsigyti egzaminai laikomi prie komisijos, 
į kurią įeina: tuntininkas (vietininkas) arba jo įgaliotas skauti
ninkas, gydytojas ir karininkas. Išlaikiusiems duodami atitin
kami pažymėjimai ir apie specialybės įgijimą skelbiama tunto 
įsakyme. Sąrašai atsiunčiami Brolijos Vadijai.

6. Į šiuos kursus visos draugovės siunčia po lygų tuntininko 
ar vietininko nustatytą skautų skaičių. Iš įsigijusių tą specia
lybę skautų prie draugovių bus sudarytos specialės skautų karo 
sanitarų skiltys.

7. Skautų karo sanitarų specialybei įsigyti kursus ir egza
minus visuose tuntuose ir vietininkijose įvykdyti dar iki vasaros 
atostogų.

8. Tuntininkai ir vietininkai susitaria su tų vietų skaučių 
tuntininkėmis ir vietininkėmis ir organizuoja šios specialybės 
bendrus kursus.

§ 2:
Skautų karo sanitarų specialybės programa.
1. Karo sanitarijos tarnybų organizacija. Sanitarinių postų, 

batalionų, pulkų, divizijų tvarstyklų ir divizijų ligoninių veikla 
ir skautų pagalbos būdai šiems organams. 1 vai. teorijos.

2. Civilinių gyventojų sanitarinis aprūpinimas karo metu. 
1 vai. teorijos.

3. Priešcheminės ir priešlėktuvinės apsaugos organizacija 
ir priemonės. Pirmoji pagalba apnuodytiems cheminiais nuo
dais. 12 vai. teor., 6 vai. praktikos.

4. Pirmoji pagalba sužeistiesiems:
a) žaizdų rūšys, pirmas žaizdos tvarstis, tolimesnio žaiz

dų gydymo bendri dėsniai;
b) kraujo bėgitno tipai ir kraujo stabdymo būdai;
c) tvarsčiai ir jų medžiaga; tvarstymo technika;
d) immobilizacijos (šinos ir jų improvizacija);
e) transporto būdai ir priemonės: neštuvai, vežimai, au

tomobiliai, traukiniai, lėktuvai.
16 vai. teor., 10 vai. praktikos.

Literatūra:
1. Pik. Kenstavičiaus. Pirmoji pagalba.
2. Instrukcija dujokaukės vartojimo mokymui.
3. ■ Inž. mjr. Petkūnas. Priešdujinės slėptuvės ir patalpos.
4. Gynimasis nuo cheminių karo medžiagų.
5. Kaip elgtis per orinius puolimus.
6. Priešlėktuvinės apsaugos oro sekėjų statutas.
7. Baranovas. Vadovėlis kuopų felčeriams ir felčerių mo

kiniams.
8. Gyd. kpt. Petraitis. Karo higienos vadovėlis.

BAIGĖME 1939 M. SKAUTŲ AIDO PIEŠINIO SPALVAVIMO 
. .. ’ KONKURSĄ (4 nr.).
Taisyklės buvo paskelbtos Sk. Aido š. m. 5 nr., 139 psl.
Įvertinus atsiųstus piešinius, parinkti tokie konkurso lai

mėtojai:
A. PIEŠEJAI-OS, JAUNESNI, KAIP 10 M. AMŽ.:

I vieta: Pranas Baranauskas (Žem. Gelgaudiškyje),
II vi a t a: Genė Savukaitė (Šiauliuose),
III vieta: Vytautas Šlekys (Igliaukoje);

B. PIEŠEJAI-OS 10—12 M. AMŽ.:
I vieta: Laimutė Palukaitytė (Kėdainiuose),
II vieta: Vytautas Kulpavičius (Kėdainiuose) ir Anato

lius Kazanovas (Obelių pšt. Astraukos km.),
III vieta: Vytautas Vizgirda (Jankuose).
Dar A grupės gerų piešinių atsiuntė: Jadzė Rentaitė (Šiau

liuose), Irena Dabužinskaitė (Kėdainiuose) ir kt.
B grupės gerų, gerai nuspalvintų, piešinių atsiuntė: Leoka

dija Simanavičiūtė (A. Amaliuose), Kristina Butrimaitė, A. Ka
valiauskas (Jankuose), A. Genrikas (Šakiuose), O. Kalinauskas 
(Valiuose), Jok. Sokolovas, V. Kasperavičius ir kt.

Konkurse nebuvo vertinti šie darbai: J. Laukaičio, Jei. 
Trofimovo, J. Jurgaičio, D. Zutautaitės ir M. Prasauskaitės — 
piešėjai-os yra vyresni, kaip 12 metų. " Šiame konkurse galėjo 
dalyvauti ligi 12 m. amž.

Redakcija šio gausaus konkurso dalyviams dėkoje.
Greit bus paskelbtas naujas konkursas.
Dovanas laimėtojams administracija išsiuntinės po š. m. V.l.

ŠTAI KURIOS DRAUGOVĖS LAIMĖJO SKAUTŲ AIDO 
PRENUMERAVIMO GARBĖS KONKURSĄ.

• Skautų Aido prenumeravimo garbės konkursą laimėjusių 
draugovių sąrašas, kuris buvo paskelbtas Sk. Aido 7 nr. pa
pildomas: ~

Gražinos dr-vė (Žeimelis) ir Dariaus — Girėno dr-vė 
(Telšiai) — prenumeruoja 100%.

D. L. K. Kęstučio dr-vė (Šeduva) — prenumeruoja dau
giau, kaip 75%.
• Platintojai, laimėję skautiškas knygas, prašome pranešti, ko
kių skautiškų knygų pageidaujate. Nesulaukę jokios žinios ligi 
gegužės mėn. 10 d., knygas parinksime 'savo nuožiūra.
• Tiems, kurie dar nėra atsiskaitę su administracija. Yra dar 
tokių platintojų, kurie nėra galutinai atsiskaitę su administracija 
už išplatintą skautišką spaudą. Prašome visus platintojus baigti 
atsiskaitymą iki š. m. gegužės m. 10 d.

Spaudos Administracija.

PAMIRŠTAS SPORTAS.
Moksleiviai, ypatingai skautai, yra didžiausi sporto mė

gėjai, pirmieji propagatoriai.
Tačiau iki šiol yra pamirštas tikrai įdomus dalykas, 

kui-į galima priskirti taip gi prie sporto srities, tai šaudymas 
iš lankų.

Todėl skautiškų reikmenių tiekimo skyrius pradėjo ga
minti lankus ir strėles.

Skubiai kreipkitės, nes kaip tik jau laikas pradėti ke
liauti ir iškylauti. Lankas kaštuoja Lt 10,—, o viena strėlė 
Lt 1,50.
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Karolis V i 1 s o n a s.

^.GublOKQ.!

Galingas Riteri, gėrio, skaisčiųjų idealų Patrone, 
Viduramžy kovojęs, skaisčiais žiedais pražydęs, 
Dar šiandien nevysti — šimtmečiams praėjus 
Nors ir takeliai Tavo dulkėmis išnykę...
Tavo aureolė širdims taip skaidriai šviečia 
Ir lūpas puošia pavasario žibuoklių šypsenom. 
Kas pavasaris, kada žibutės žydėti pradeda — 
Tu mus pastiprini geriems darbeliams žmonėse.
Galingas Riteri, skaisčiųjų mūsų širdžių Patrone, 
Tik Tavo kelias mum toks skaidrus, artimas;
Tu mum ir vieškeliuos, ir kryžkelės vis primeni... 
Ir koks Tu, Šv. Jurgi, mum smūtkeliuos' esi mylimas!

J.0.V/&05 pMninmko. d.k. 'J. 
wedajwna.s iv.23.

MIELI SKAUTAI IR SKAUTĖS!
Šiandien viso pasaulio skautija švenčia krikš

čioniško riterio šventojo Jurgio šventę.
Šv. Jurgio, viso pasaulio skautų Patrono, gyve

nimas skautams yra idėjinis kelrodys ir pasiaukoji
mo, didžiadvasiškumo, geraširdiškumo bei dorovin
gumo pavyzdys. Šv. Jurgis simbolizuoja riterišku
mą, pasiryžimą, pasišventimą ir narsumą.

Šv. Jurgio riterių įstatai skelbė, kad kiekvienas 
tikras ir kilnus riteris turi: 1) visuomet budėti, 2) 
užtarti vargšus ir padėti tiems, kurie patys nepajė
gia gintis, 3) nedaryti nieko, kas galėtų kitą įžeisti 
ar nuskriausti, 4) būti pasiruošęs kautis, kad ap
gintų Bažnyčią ir Tėvynę, 5) nesigailint nei savęs, 
nei savo gyvybės ginti ir aukštinti Tėvynės garbę, 
6) kad ir kažin kokį darbą dirbdamas, savo dorumu 
išlaikytų gerą vardą, 7) niekad nesulaužyti duoto žo
džio ir 8) verčiau dorai mirti, nei doroje bet kaip 
nusižengus, gyventi.

Tie įstatai ir mūsų laikais yra kiekvieno, sie
kiančio būti kilnios sielos žmogumi, šviesūs kelro
džiai. Amžių bėgyje randame, kad tuo keliu žengti 
visų pirma privalu jaunimui, nes tas kelias reika
lauja sunkiausias pareigas Tėvynei bei kitiems vyk
dyti gera valia ir linksma nuotaika, o juodžiausį 
darbą dirbti ir daryti gerą artimiesiems besišypsant. 
Gi per didžiausius vargus su šypsena žengti gali tik 
jaunatviškos sielos.

Skautiško jaunimo noras yra atgaivinti ir įgy
vendinti tuos riterių idealus. Skautų įstatai esmėje 
iškyla iš šv. Jurgio riterių nuostatų, todėl skautai ir 
pasirinko savo Patronu šv. Jurgį.

Tokiais keliais ėjusių dvasios riterių — vyčių 
yra daug ir mūsų istorijoje. Juk mūsų Didysis Ku
nigaikštis Gediminas, Vilniaus įkūrėjas, sakydamas, 
kad: ,,pirma geležis sutirps į vašką ir vanduo pavirs 
uola, nei ištartą savo žodį atšauksiu", žodis į žodį 
pakartojo kiekvieno kilnios sielos žmogaus vykdomą 
dėsnį — duotą žodį visuomet tęsėk. Riteriškumo, 
taurumo bei pasišventimo Tėvynei pavyzdžių mūsų

senovė turi labai daug. Tom kilniom mūsų prosenių 
dorybėm net priešai lenkėsi.

Tokie buvo anos, senos, Lietuvos lietuviai. Ne 
kitokie turi būti ir šių dienų Lietuvos vaikai, nes 
Lietuvos gerbūvis, saugumas ir jos nepriklausomy
bės patvarumas priklauso vien nuo jų pareigingumo, 
pasišventimo ir patriotizmo. Lietuvos likimo kal
viais esame mes patys..

Suskautėjęs Lietuvos jaunimas pirmutinis turi 
atgaivinti savyje ir kitiems skiepyti tas kilnias mū
sų senuolių dorybes bei pareigos supratimą. Taip 
pat jis turi būti pavyzdžiu pareiškiant meilę savo 
kraštui. To reikalauja skautų šūkis ,,Budėk" ir obal- 
sis ,,Dievui, Tėvynei ir Artimui". To reikalauja mū
sų skautybės esmė. To reikalauja mūsų tėviškės 
ateitis.

Žmogus ką nors ir apgalvotai bei planingai da
rydamas, retkarčiais turi stabtelti, susikaupti, ap
žvelgti praeitą kelią ir pažiūrėti pirmyn. Tokios 
reikšmės idėjų gyvenime turi bet kokios šventės. 
Tokios pat reikšmės skautams bei skautėms turi ir 
šv. Jurgio diena. Toji diena mums visų pirma turi 
kilometrinio pakelės stulpo reikšmę. Ji mums pri
mena mūsų pareigas, ypač mūsų riteriškumo ir pa
sišventimo Tėvynei pareigas. Bet tai nėra proga 
ar pagrindas ilgoms kalboms arba pasigyrimams. 
Juk skautystės esmė visų pirma glūdi darbe, veiki
me, idealų siekime bei jų realizavime, o ne graž
bylystėje. Mūsų Tėvynės laisvei išsaugoti ir ap
ginti visų pirma reikalingi gyvi darbai. Tad dirb
kime ir dar kartą dirbkime jos gerovei.

BUDĖK!
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M. Kyberis. 
M( l I S i

Aukšte, krepšyje su šienu gulėjo 
katė su savo dviem kačiukais. Kačiu
kai gimė tik prieš keletą dienų ir bu
vo dar labai bejėgiai — jų mažytės le
tenėlės nuolat paslysdavo, ir nepro
porcingai didelės galvos su aklomis 
akutėmis ieškodamos įsikasdavo moti
nos kailyje. Jie keistokai atrodė, bet 
katė laikė juos nepaprastai gražiais, 
nes jie juk buvo jos vaikai: vienas pil
kai ir juodai raštuotas — vadinasi, tik
ras gražuolis, ką visi pripažintų, — 
antras — tikras tėvas elegantiškomis 
baltomis kelnėmis, baltomis pirštinė
mis ir baltu tašku ant nosies. Ir tėvas 
turėjo tokį gražų balsą... Visai supran
tama, kad mažyčiai slidinėjančiomis le
tenėlėmis ir didelėmis galvomis buvo 
nepaprasti — ne kačiukai, kaip visi 
kiti, bet tokie, kokių pasaulis dar ne
buvo matęs! Katė išdidžiai pasikėlė ir 
apžiūrėjo savo vaikučius meiliais 
žvilgsniais.

Aukštas atrodė visais atžvilgiais 
tinkama vieta mažyčiams augti. Buvo 
taip tylu ir smagu. Krepšys pilnas 
kvepiančio šieno, puikiai tiko pirmie
siems laipiojimo bandymams atlikti; 
įvairūs rakandai aplinkui teikė progos 
tyrinėti, ir aikštelė viduje, ramios mė
nulio šviesos, plaukiančios per langelį, 
buvo patogi vieta žaisti. Ir be visa to 
dar viena: pelių aukšte gyveno taip 
daug, kad kačiukų profesinis lavinimas 
ateityje galėjo ko puikiausiai vykti.

— Turėčiau pati pasidairyti pelių,
— pagalvojo katė, — mažyčiai miega, 
ir man būtų sveika išsiblaškyti. Vai
kus auklėti nelengva, ir esu gerokai iš
alkusi.

Katė dar kartą palaižė savo vaiku
čius ir uostinėdama tyliais žingsniais 
slinko dėžių ir krepšių linkui. Nors 
pirmoji jaunystė ir senai praėjo, bet 
vis dėlto buvo įdomu medžioti. Ir štai
— ar ten nesubrazdėjo kažkas? Ar ne
pakvipo skaniai pelėmis? Dar keletą 
atsargių žingsnių minkštomis kojelė
mis — niekas negalėtų taip švelniai ju
dėti, kaip ji — ir katė atsidūrė prieš 
lizdą, kuriame gulėjo dvi plikos pe
lytės.

— Tiktai plikos pelytės! — pagal
vojo katė. Tokiu atveju atsargumas 
buvo nereikalingas, nes jos negali nei 
matyti, nei bėgti. Beveik neverta 
vargti, du mažyčiai kąsneliai ir dau
giau nieko. Bet pasistiprinti galima...

Ji norėjo čiupti, bet kažkas joje kal
bėjo.

— Jos negali nei bėgti, nei matyti, 
visai kaip tavo vaikai. Jos visiškos 
bejėgės, ir jų motina greičiausiai bus 
negyva. Jos bejėgės, kaip tavo vai
kai, kada tavęs nėra. Teisybė, kad jos

PAREIGAI PIRMA VIETA
Šiek tiek drebėdami nuo šalčio sto

vime prieš paštą ir laukiame autobuso. 
Mus supa išdidi, balta aplinka, nes 
žiema šiemet nepaprastai snieginga ir 
graži.

Pagaliau didelis geltonas autobusas 
sustoja prieš mus; ant jo nupieštas 
ženklas. Dailus šoferis mandagiai ati
daro duris, ir mes patogiai įsitaisome 
didelėse odinėse sėdynėse. Kol krau
na korespondenciją iš kaimo paštelio, 
naudojuosi proga pastudijuoti savo 
bendrakeleivius.

Iš paštelio išeina šoferis, kurio glo
bai mes pavesti. Jis simpatiškas, su
kelia pasitikėjimą; sėdasi prie vairo, ir 
mašina pradeda veikti. Visas autobu
sas lengvai sudreba, kaip nekantrus 
arklys prieš lenktynes. Tada pradeda
me važiuoti, ir už minutės kaimas jau 
toli už mūsų.

Važiuojame per turtingas pievas ir 
gražius ūkius, bet neužilgo kelias ve
da aukštyn į kalnus, ir esame pasakiš
kų žiemos vaizdų apsupti. Kiekvie
nas kelio pasisukimas atskleidžia naują 
grožį.

Aukščiausioje kelio vietoje susto
jame prieš mokyklą, ir sutvarkome 
pašto reikalus. Po to, pradedame leis
tis nuo kalno. Važiuojame per siaurus 
tiltelius, tarp aukštų krantų, ir mus 
saugoja tvirta šoferio ranka.

Toli apačioje baltuoja bažnyčia, mū
sų kelionės galutino tikslo ženklas. 
Saulė pradeda svilinti, ir sniegas tirps
ta nuo jos žvilgsnio. Kelias šlapias ir 

pelės, bet jos mažos pelės, labai ma
žos — jos vaikai: juk tu žinai, ką reiš
kia būti vaikais?

Motinos meilė kalbėjo joje, kuri be
veik nė viename gyvulyje nėra tokia 
stipri, kaip katėje.

— Tiesa, tu žinai, ką reiškia būti 
vaikais? — klausė balsas.

Katė pasilenkė, pagriebė vieną pe
lytę savo dantimis ir nunešė ją į savo 
lizdą. Po to ji grįžo dar kartą ir atnešė 
antrąją ir žindė jas drauge su savo 
vaikais.

Pelytės buvo pusiau sustyrusios, 
bet jos netrukus sušilo. Jos buvo pu
siau išbadėjusios, bet katė jas greitai 
pasotino. Jos jautėsi motinos priglaus
tos ir nežinojo, kad toji motina — katė. 
Kaip jos galėjo tai žinoti? Juk jų aku
tės buvo dar užmerktos, ir jų bejėgiš
kumą saugojo švelni, šilta katės letena.

Kačiukai paaugo ir pelytės paaugo, 
jų akutės atsimerkė ir pamatė tą pa
čią motiną ir tą pačią didelę meilę.

Jie buvo vaikai ir žaidė drauge, ir 
gegužės saulutė švietė pro langą ir 
žaidė su jais. Jos skaistūs spinduliai 
pynė šviesų vainiką aplink katės galvą. 

slidus. Nuo kalno upelis, mūsų deši
nėje, patvinęs ir putodamas veržiasi 
savo vaga. Dabar kelias beveik tiesus; 
kairėje aukšta siena. Staiga šoferis 
duoda trigubą signalą. Kam? Kelyje 
nieko nematyti. O, tai signalas ir pa
sveikinimas. Iš rudos trobelės aukštai 
virš kelio išeina jauna moteris su maž
daug dviejų metų mergyte. Vaikas 
bėga ir moja rankele; moteris taip 
pat pakelia ranką. Matyti, tai šo
ferio žmona ir dukrelė; jis šypsoda
masis pažvelgia į jas.

Tada įvyksta kažkas baisaus. Su
sijaudinusi mergaitė padaro neatsar
gų žingsnį, paslysta ir nurieda nuo 
šlaito tiesiai prieš mūsų visu greitumu 
važiuojantį autobusą. Visi keleiviai su
rinka. Dieve, kodėl tas vyras nepa
traukia stabdžių? Ar jis neteko proto? 
Autobusas pervažiuoja vaiką ir susto
ja.

Baltu veidu šoferis išlipa ir nubė
ga pas vaiką. Ji juda; ji atsikelia ir 
verkdama apkabina pasilenkusio tėvo 
kaklą. Jis pakelia dukrelę ir nune
ša ją motinai, kuri vos gyva stovi atsi
lošusi į namelio sieną.

Šoferiui sugrįžus, vienas keleivis, 
pasipiktinęs, klausią, kodėl jis nesu
stabdė mašinos anksčiau. Jei vaikas 
būtų žuvęs, jis būtų buvęs kaltas.

— Pone, — atsako šoferis manda
giu, bet susijaudinusiu balsu, — šešis 
metus važiuoju šiuo keliu ir niekad ne
su turėjęs katastrofos. Jei būčiau ma
šiną staigiai sustabdęs, visi greičiausiai 
gulėtume ten žemai, apačioje. Neno
rėdamas pražudyti dvylika gyvybių, 
pervažiavau savo vienintelį vaiką. Ga
lite tikėti, kad šis momentas buvo sun
kiausias visame mano gyvenime.

Ponas — mes paskui sužinojome, 
kad tai buvo garsus valstybės vyras — 
paspaudė šoferio ranką ir pasakė: — 
Dovanokite. Jūs teisingai pasielgėte, 
ir aš jus sveikinu. Pareigai pirma vie
ta!
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^Jurgio šoentėje
TYRAS GYVENIMAS, DIDI DARBAI, 
GALINGA DVASIA JO MUS ŽAVI! 
MŪSŲ SILPNYBĖS — TAI MŪS SLIBINAI 
NUGALĖT JUOS — JIS PAVYZDĮ DAVĖ.

o, Šventas globėjau, padėk tobulėti,
SĖKMINGAI LAIMĖTI KOVOJ,
PADĖK MUMS SILPNYBES SAVAS NUGALĖTI, 
GERIEMS BŪTI SiANDIEN - GERESNIEMS RYTOJ!

TU BUDI DRAUGE SU MUMIS, O, ŠVENTASIS, 
TU BUDI DRAUGE SU VISA LIETUVA.
O, PADĖK MUMS RAMYBĘ IR TAIKĄ LAIMĖTI
SU MUMIS, MUMYSE TU GALINGAS DVASIA!

Ir. F r i d m a n ai t ė.

^ucaiė prie moto
Buvo mūsų jūra,
Buvo mūsų miestai,
O žemelė mūsų ir šiandien tebėr.
Tik ant jos lietuvio,
Savojo sūnelio,
Laisvojo lietuvio jau šiandien nebėr.
Buvo mūsų girios,
Girių elniai mūsų,
Aukso smėlio kopos mūsų, mūsų tik.
O šiandien, lietuvi,
Skubėk išsikraustyk,
Savo šventą žemę tu šiandien palik.
Ten paukšteliai mūsų
Mums linksmai giedojo,
Žvejų dukros taisė irstančius tinklus.
O Jūratės sesės
Gintarus nešiojo,
Gausiai jais nuklojo Lietuvos krantus.
Ir Jūratė žiūri
Šiandien nusiminus:
Ji nebesupranta svetimos kalbos ...
Juk tie plieno pančiai
Jos mielai gimtinei
Tik negali būti jau ant visados.
Putom apsidangsčius
Šliejas ji prie molo,
Ji svečių pastogėn nors slapta žiūrės.
Savo brolių vargą
Tyliai seks iš tolo,
Juos iš tolo laimins ir su jais budės.
Ilgos amžių dienos
Metais išrašytos.
Matė jų Jūratė daug ir visokių.
O šiandien iš naujo
Dainos išblaškytos
Prie šventos pakrantės Lietuvos sūnų ...
Bet Jūratė žino,
Kad Teisybės kelias
Josios Tėviškėlės minamas senai.
Ir, kad nieks nežuvo,
Ką Teisybė vedė,
Nors mažos tėvynės būtų jie vaikai.

Psktn. V. Genytė-Šmaižienė.

Otetionė į pienas
»Nebeklauski, mergyt, 

Ko parymęs aš toks — 
Eik! Lankoj bus matyt, 
Kaip žiogeliai pašoks.

Kaip lapeliai nulinks 
Nuo rasos riedulių — 
Prie tavęs susirinks 
Plaštakėlės gėlių.

Pavaišins ten tave
Iš smaragdo taurės: 
Sidabriniai lašai 
Tau į lūpas birės.

Tavo svajos pasklis 
Margumyne lankos ... 
Panarinsi akis 
Į kristalą rasos.

Panarinsi tu jas
Į skaidriausius lašus — 
Tavo vaizdas paliks 
Tik žiedams panašus.

Jonas Jakštas.

Su. panašautu

Gražus pavasaris ir vėliai 
Sugrįžta liūnais, pagiriais. 
Džiaugsmu alsuos dangus numėlęs 
Ir bičių spiečiai medžiuos žais.
Meni, kiek tąsyk džiaugsmo plaL 
Dainų kiek sklido po laukus.
Ir melsvi toliai ir palaukės 
Mums pynė laimės vainikus.
Prie palapinių miesto balto 
Džiaugsmu liepsnojo mūs veidai. 
Taip tyliai, tyliai naktys šaltos 
Kažką šnabždėjo nebyliai...
Gražus pavasaris sugrįžta.
Vėl palapinės ten baltuos!
Ė tai jau regiu — padangės plyšta 
Nuo linksmo juoko ir dainos!
Mes su pavasariu išklysim, 
Kur linksta kloniai nuo žiedų. 
Vėl palapines pastatysim 
Tarp šilo medžių ošiančių!

Adolfas Dorinąs.

^Daiaa apie iėniške

O, tėviškė, tave kaip neminėti 
Pilkų laukų šešėliuose.
Siūbavo šūviai pakelėse, 
Kai tu gyventi kėleis.

Namai baltuoja tavo soduos. 
Balti žiedeliai krinta.
Tu taip skurdi kadais atrodei 
Ten pančiuos surakinta.

Išėjo daug jaunų bernelių, 
Išėjo ir negrįžo.
Todėl palaukėm ir prie kelio 
Palinkę stovi kryžiai.

O vakaruškos' kartais kaime, 
Kai užplėšia suktinį.
Norėtum išdalyti laimę — 
Net grašį paskutinį.

Man tėviškė, graži to soduos, 
Balti žiedai kai krinta.
Ir ne vienam graži atrodei 
Tu pančiuos surakinta.

Julius Šimkevičius.
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Kai kalbame apie Vilniaus skautus, tai 
turime galvoje mūsuosius Gedimino, Min
daugo ir Vytauto būrių skautus. Tačiau 
toksai galvojimas yra kiek netikslus, nes 
turime atminti, kad dabartinė anosios pu
sės 20 tūkst. skautų organizacija turi pilną 
teisę vadinti save Vilniaus skautais. Juk 
Vilniuje, kuriame po šimtmečių prasiver
žė mūsų tautos kultūrinis ir politinis dai
gas, įsikūrė taip pat pirmieji lietuviai 
skautai. Tai buvo 1918 m. lapkričio mėn. 
1 d., kada sugrįžę iš Rusijos broliai Jur
gelevičiai, kurie Didžiojo karo metu su
sipažino su skautų idėja, suorganizavo 
Vilniuje I-ją skautų draugovę.

Pradžioje skautų buvo nedaug: 10 ber
niukų ir 2 mergaitės: Šie „Dvylika apaš
talų“ davė pradžią vėlesniosioms draugo
vėms: I-jai Vytauto — skautų ir II-jai 
Birutės — skaučių. Šios d-vės turėjo 120 
skautų ir skaučių. Šių skautų vadas bu
vo P. Jurgelevičius, globėjas — I-ios Vil
niaus Vyrų gimnazijos direktorius M. Bir
žiška, o pirmasis rėmėjas (paaukojęs 100 
markių) — karininkas J. Juozapavičius.

Dauguma tų pirmųjų skautų žuvo ko
vose dėl mūsų tautos nepriklausomybės, 
o kiti, kurie išliko gyvi, po karų vėl su
sibūrė į organizaciją, tik jau ne Vilniuje, 
bet Kaune. Nuo to laiko laisvojoje Lie
tuvoje prasidėjo spartus skautų organiza
cijos augimas, kuri šiandien turi 120 tūkst. 
skautų.

Vilniuje iki 1925 m. apie lietuvius skau
tus ir galvoti buvo sunku, nes trūko jiems 
specialistų-vadovų. Pagaliau nebuvo ir ki
tų tinkamų sąlygų veikti. Bet štai 1925 m. 
grįžta iš Kaukazo Pranas Žižmaras, kuris, 
kaip gerai susipažinęs su skautų istorija, 
skautiškąja veikla ir ideologija, tųjų pa
čių metų vasario mėn. 16 d. Pranciškonų 
bendrabutyje įkūrė Gedimino Vilkų skiltį. 
Šiųjų Vilniaus skautų veikimas platesnei 
mūsų visuomenei buvo nežinomas. Apie 
jų įsikūrimą pradžioje žinojo tik dr. J. 
Basanavičius, kuris buvo Gedimino Vil
kų garbės narys — garbės skautas. Ge
dimino Vilkai, nors sueigas darė uždangs
tė langus, įžiebė žvakę ir pusgarsiu gie
dodami Tautos himną, tačiau dirbo atsi
dėję, laukdami giedresnių valandų. Aišku, 
tuo metu buvo taip pat prašoma ir vieti
nė valdžia ir vietinis skautų vyriausias 
štabas, kad leistų Gedimino Vilkams Vil
niuje veikti, kaip viešai lietuvių skautų 
organizacijai.

Ateina skaudus 1927 m. vasaris. Miršta 
mūsų didysis tautietis ir pirmasis Vilniaus 
garbės skautas — dr. Jonas Basanavičius. 
Jo laidotuvių metu Gedimino Vilkų skau
tų d-vė nutaria viešai pasirodyti. Prie 
Garbės Skauto karsto* atsistoja budėti 
skautų sargyba, o vėliau, kūną vežant į 
Rasus, jie žygiuoja su savo juoda vėliava 
paskui karstą.

Dauguma Vilniaus gyventojų manė, 
kad tai iš Kauno atvykę skautai į laido
tuves.

Po laidotuvių storastijos pareigūnai pa
stebėjo, kad skautai pasirodė su vėliava, 
kaip neužregistruota organizacija. Tuo 
būdu skautai atsirado keblioje padėtyje. 
Vienintelė išeitis iš susidariusios padėties 
buvo įsirašyti į Lenkijos skautų broliją. 
Vyriausias skautų štabas Varšuvoje pa
tvirtino skautų d-vę, kaip Vilniaus skau
tų II-ąją Gedimino d-vę, skirdamas jos 
draugininku Praną Žižmarą.

Vilniaus
lietuvių

skautai
1927 metais Vilniaus lietuvių skautų 

veikime prasideda naujas etapas. Tais 
metais buvo taip pat pirmoji mūsų skau
tų stovykla Valakumpėje (7 km už 
Vilniaus).

Tų pačių metų rudenį Pr. Žižmaras ir 
St. Valiukevičius vyksta į Švenčionis 
ir ten pradeda tyrinėti skautiškajam dar
bui sąlygas. 1928 m. sausio mėn. 8 d. su
siorganizuoja Švenčionių skautų I-ji skil
tis, kuri pasivadina „Katinai“. Katinams 
vadovavo J. Juodagalvis ir St. Valiuke
vičius. Nuo to laiko pradeda sparčiai plisti 
skautybė Švenčionyse, labiausiai vietinės 
lietuvių gimnazijos mokinių tarpe.

Skautai Vilniuje turėjo menkas sąly
gas dirbti, bet švenčioniškiai, galima sa
kyti, jokių neturėjo. Todėl, jei iškylavo ar 
stovyklavo, tai tik prisijungę prie Vil
niaus d-vės.

Švenčionių skautai veikė iki 1936—37 
m. m., t. y. iki gimnazijos uždarymo. Po 
to švenčioniškiai skautai persikėlė į Vil
nių ir čia 1938 m. sausio mėn. 30 d. atgai
vino savo d-vę, pavadindami ją Vytauto 
vardu.

Vilniaus skautai po 1927 m. žymiai pra
plėtė savo darbų programą. 1927/28 m. jie 
išleido šapirografuotą savo laikraštį — 
„Vilniaus Skautą“, kurio paskutinis nu
meris pasirodė dar 1935 m. 1928 m. Vil
niaus skautai buvo išleidę „Skautų Kalen-

Vilniaus lietuvių Vytauto Didžiojo gim
nazijos vieno lango skautiškas vitražas. 

dorių“. Be to, skautai kasmet rengia sto
vyklas į tolimiausius mūsų krašto pakraš
čius ir dažnas iškylas į istorines vietas: 
frakus, Medininkus ir t. t. 1928 

m. Vilniaus skautai (keletas taip pat iš 
Švenčionių d-vės) išvyko (52 asmens) į 
Kauną, kur dalyvavo pirmajame tautinia
me Lietuvos skautų sąskrydyje A. Pane
munėje. Pasibaigus sąskrydžiui, aplan
kyta eilė atgimusios Lietuvos miestų bei 
atmintinų ir brangių kiekvieno lietuvio 
širdžiai istorinių vietų. Tais pačiais 1928 
m. gegužės mėn. 3 d. Vilniuje buvo visų 
skautų (lietuvių, gudų, lenkų, žydų ir ki
tų) 10 km bėgimas gatvėmis. Gedimino 
d-vės komanda iš 13 dalyvavusių bėgime 
atbėgo pirmoji. Apskritai, skautai visuo
met gyvai, kaip specifiška organizacija, 
dalyvavo mūsų krašto viešajame gyveni
me, daug padėdami visuomenei bei kitoms 
mūsų draugijoms. Procesija į Kalvarijas 
— tvarko ją skautai, viešas vakaras, aka
demija ar šiaip pobūvis — tvarko ir budi 
skautai ir t. t. ir t. t.

Vilniaus skautų veikimo tempas dar 
labiau pagyvėjo, kai Lietuvių Labdarybės 
d-ja davė jiems prie Didžiosios gatvės 12 
nr. butą, kuriame skautai įtaisė savo šta
bą ir sukrovė surinktą per keleris metus 
inventorių.

Iki 1933/34 m. skautams sėkmingai va
dovavo Pr. Žižmaras ir S. Narkevičius. 
Tačiau nuo tų metų prasideda smarki va
dovybės krizė, kurios metu skautiškojo 
veikimo sparta žymiai sumažėjo. Pr. Žiž- 
marui ir S. Narkevičiui pasitraukus, 
skautams trūksta gerų vadų ir reikalingų 
lėšų.

1929 m. Mokyklų Kuratorija pareikala
vo išskirti iš Gedimino d-vės skautus stu
dentus, amatininkus ir visus kitus, kas 
nebuvo V. D. G. mokinys. Studentai skau
tai susimetę buvo į Mindaugo d-vę, bet 
ji neilgai gyvavo, nes USB rektorius už
draudė universitete veikti skautų d-vėms. 
Dėl šių priežasčių Gedimino d-vė nusilpo 
kokybiniai ir kiekybiniai. Tokia padėtis 
truko apie 2 metus. Tiesa, negalima sa
kyti, kad nieko nebuvo daroma. Ne. Kas
met buvo rengiamos stovyklos, iškylos, 
tačiau jos negalėjo prilygti buvusioms.

Padėtis pradeda gerėti nuo 1935 m. ru
dens, kada Gedimino d-vei ima vadovauti 
Br. Sliekas. Tais metais pasitaiso d-vės 
vidujinė tvarka ir materialinė padėtis. 
D-vė j e pravedama daug esminių reformų, 
kurios žymiai pataisė, pakėlė jos lygį. Ge- 
diminiečiai vėl ima pirmauti Vilniaus 
skautų d-vių tarpe, nors jai neleidžiama 
turėti savo vėliavos ir neduodama A ka
tegorijos.

1936/37 ir 1937/38 m. d-vę sukrečia 
skaudžios žinios. Tai buvo metai, kada 
mūsų kaimuose pradėjo nykti lietuviškų 
draugijų mokyklos, skaityklos ir skyriai, 
o vėliau ir pačių d-jų centrai. Vietos ad
ministracinė valdžia kreipėsi į Lenkijos 
skautų vadovybę Varšuvoje ir Vilniuje, 
prašydama sulaikyti Gedimino d-vės vei
kimą, kuris esąs žalingas ir t. t. D-vės 
štabe padaugėjo pranešimų ir kategoriš
kų pastabų iš ZHP. Tačiau d-vė, kaip le
galus suvalstybintos Lenkijos Skautų Są
jungos narys, negalėjo be rimtų argumen
tų būti uždaryta. Tiesa, ji neturėjo lygių 
teisių su kitomis d-vėmis: jos juodoji vė
liava ir šiandien dulksta ZHP štabo kam
pe, o pažadai apie A kategoriją... tik lū
pose. (B. d.). P- Svyra.
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SKAUTAI 
VYČIAI

VYČIO PAREIGOS GYVENAMU MOMENTU.

Yra sunkių valandų.
Tokiais atvejais skautas vytis turi būti pirmiausia ge

ras pilietis, gerai žinąs ii’ sąmoningai vykdąs savo pilietines 
ir tautines pareigas.

Kokios yra tos pareigos?
Geras pilietis turi žinoti pagrindinius tautos siekius ir 

priemones jiems siekti; turi būti valstybiškai drausmingas 
ir pasiryžęs pasišvęsti siekti tautos ir valstybės garbės ir 
gerovės; kiek galėdamas turi skleisti pilietinį sąmoningu
mą mažiau susipratusių ar nutautusių tarpe; kiek lėšos lei
džia, turi remti tokius kilnius tikslus, kaip Ginklų Fondo 
ir k. siekiamus; turi gerai pažinti savo tautos būdą ir jos 
gyvenamą kraštą, kad pasijustų su ja neatskiriamai vie
ningas; turi grūdintis moraliai ir fiziškai; turi nuolat rengtis 
aukščiausiai kiekvieno piliečio pareigai — ginti savo kraštą.

Pagrindinis kiekvienos tautos tikslas yra išlaikyti savo 
tautinę gyvybę, pasireiškiančią kalba, savitais papročiais, 
kultūra, menu ir t. t. Tinkamiausia tam tikslui pasiekti 
priemonė yra tautos politinė ir, nemažiau svarbi, ekono
minė nepriklausomybė. Politinė nepriklausomybė suku
riama ginklu ir diplomatija, remiama ekonomine krašto ge
rove, kuri savo ruožtu remiasi piliečių darbštumu — tai 
štai viena skauto vyčio pareiga. Darbštumas turi vytį ly
dėti visur — ar jis gyventų savarankiškai, ar dar tik reng
tųsi gyvenimui. Darbštumas turi būti planingas — geriau 
vienas darbas, bet gerai dirbamas, kaip „devyni amatai“. 
Nesvarbu ir tai, koks tas darbas — jeigu jis ir visai ne
reikšmingas atrodytų, vistiek jis turi būti nemažiau rūpes
tingai dirbamas, kaip koks sudėtingas, nes jis taip pat dir
bamas krašto gerovei.

Valsrtybiškas drausmingumas reikalauja iš piliečio tiks
laus laikymosi valstybinio gyvenimo pirmosios ir būtiniau
sios sąlygos — valstybės įstatymų. Liūdna ateitis tos vals
tybės, kurios piliečiai įstatymų laikosi tik dėl valstybinės 
sankcijos baimės. Sk. vytis turi ne tik pats tai suprasti, 
bet ir stengtis kitus įsąmoninti.

Plati darbo dirva yra pašalinti iš mūsų tarpo dar iš 
priklausomybės laikų užsilikusi nepasitikėjimą savo vals
tybe, jos organais. Jei būdavo pagrindo nepasitikėti atėjū
nų valdžia, išnaudojusia ir slėgusią mūsų kraštą ir tautą, 
tai to nieku būdu negalima pritaikyti mūsų pačių valstybei 
ir jos organams. Ilgokas priklausomybės laikotarpis su
silpnino vietomis ir tautinę sąmonę; reikia stengtis tą ne
normalumą atitaisyti. Vytis gali turėti gana daug įtakos 
su nutautusiais susidurdamas kaip valdininkasį, mokytojas, 
skautų vadas ir kt. Šiuo klausimu reikia parodyti daug 
takto, nes vistik turima reikalo su savo tautiečiais, tik gy
venančiais paklydime. Juos reikia gydyti, o ne kovoti su 
jais.

Ypatingo dėmesio dabar yra verti Ginklų Fondo ir pa
bėgėlių iš Klaipėdos krašto rėmimas.

Žmogų su jo tėvyne arčiausiai suriša geras jos pažini
mas. Savo krašto iš knygų pažinti negalima. Tam reikia 
jį išvaikščioti, išvažinėti, išplaukioti. Reikia pažinti jo žmo
nes, jų papročius ir t. t.

Valstybės atsparumui yra būtinas jos gyventojų mo
ralinis atsparumas ir fizinė patvara. Propaganda dabar 
išaugo galinga priemone priešui palaužti. Tam dvasiniam 
ginklui atsispirti piliečiai turi būti taip pat parengti. Jeigu 
jau dabar tenka kai kada aiškiai patirti įvairių gandų vei
kimą į visuomenės nuotaiką, tai juo stipresnis bus tokios 
propagandos veikimas kraštui pavojingu metu. Tam pa
sipriešinti gera priemonė yra mažiau patiems kalbėti ir ne
sidrovėti sudrausti kitus „gerai informuotus“ plepalų sklei
dėjus. Vytis čia turi parodyti pakankamai drąsos, susival
dymo ir šalto kraujo. Jis turi tokiais atvejais klausyti savo 
šalto proto, o ne gandų.

Moralinis atsparumas, nepraradimas nuotaikos dėl ne
pasisekimų, dar nėra pakankami. Dar reikalinga fizinė 
jėga ir patvara. Ji reikalinga atremti tokiai pat jėgai. Fi
zinė jėga pasiekiama vispusiška treniruote, sveiku, paprastu 
gyvenimo būdu. Skautai tą praktikuoja, bet nesistemingai 
— daugiausia stovyklose. Vyčiui treniruotė turėtų būti 
kasdieninė duona. Čia ne rekordai svarbu — svarbu, kad 
tautos masės fizinis lygis būtų aukštas, o ne atskirų indi-

Prie Klaipėdos skautų laivų likučių.

vidų rekordai.
Galiausiai visi vyčiai turi rengtis aktyviam krašto gy

nimo darbui. Karinės prievolės įstatyme sakoma, kad kraš
to gynimas yra aukščiausia kiekvieno piliečio pareiga. O 
vyčiai juk yra geri piliečiai. Vyčiai atsargos kariai turi 
stengtis savo kariuomenėje įgytų žinių nepamiršti, kariuo
menėje netarnavę turi stengtis karinių žinių bent minimu
mą įsigyti. Geriausiai tai pavyks padaryti stojus į Šaulių 
Sąjungą. Todėl vyčiai, kurie tik gali, privalėtų neatidė
liodami tapti šauliais. Vyčiai turėtų stengtis daugiau prak
tikuoti karinį sportą: šaudymą, jojimą, žygius su krūviu, 
plaukimą, bėgimą per laukus ii’ t. t.

Kaip matyti, nieko nepaprasto vytis neturėtų nuveikti. 
Jis tik turėtų tapti pats drausmingas, sąmoningas ir aktin
gas pilietis ir stengtis, kad tokie būtų ir visi lietuviai.

S 
K 
A 
U 
T 
E,

Tavo pareigos reikalauja, kad:
— visomis jėgomis globotum troškimą išlaikyti Tė

vynės Laisvę,
— remtum Ginklų Fondą ir visas apsigynimo prie

mones,
— rūpintumeis savo šalies kultūrine ir medžiagine 

gerove,
—• palengvintum Klaipėdos krašto pabėgėlių gyve

nimą,
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Skaitytojau, jei kada užklysi į Alytų, tai, šalia garbingojo karžygio a. a. A. Juozapavičiaus vardo tilto, šalia gražaus K. Petrausko miesto sodo, šalia muziejų, mokyklų ir kitų įdomybių, būtinai aplankyk tikrą lietuviškos gamtos grožio kūrinį — aukštus Nemuno skardžius, apaugusius senu Vidzgirio mišku.Jei Zarasų apylinkės vadinamos Lietuvos Alpėmis, tai puikiąsias Alytaus panemunes, apžėlusias tai dangų remiančiomis pušimis, tai tvirtais šimtamečiais ąžuolais, po kurių šaknimis rausia sau urvus gudriosios lapės, kur dažnai „pra- kriuksi“ flegmatikas šernas, kur dar girdisi naktimis gūdus vilko staugimas, tai šias gražiąsias vietas tektų pavadinti Lietuvos Karpatais.Įsilipi, būdavo, į medį, tai, kiek tik akys mato, melsvuoja tolumoje pušynai, tarp kurių raitosi šviesus žaltys — Nemunas, kur-ne-kur įsispraudžia tarp tamsių girių skurdus kaimelis, ar pačiame horizonte spiriasi į debesis blankūs Slabados bažnyčios bokštai.Kitoje pusėje didingo Vidzgirio matosi mūsiškis Karlsbadas — tankus šilas, įsispyręs aukštame Nemuno krante, kartais šviesus ir viliojąs, kartais gi pasišiaušęs, niūriais šešėliais užgulęs besiraitantį Nemuną.Čia, mažoje aikštelėje prie Nemuno, tarp tamsių miškų, tarp klampių upelių išdygo keletas netvarkingų palapinių ir „prisiperėjo“ smulkių, mokslo nukankintų stovyklautojų. Įsiveržė jie į šį ramų kampelį, išbudino prisnūdusius kiškius, išbaidė iŠ viršūnių ne vieną margą paukštį ir ant švelnios, dalgio nemačiusios pievelės pastatė šias keistas piramidiškas būdas.Žalsvas viršūnes nušvietė švelnūs rytmečio saulės spinduliai. Pasipūtė apsnūdusios pušys, nukrėtė vieną-kitą blizgantį rasos lašelį, žvilgterėjo į šviesiai, šviesiai rausva spalva nusidažiusius debesėlius, nusišypsojo sveikinančiai saulei ir pamažu pradėjo kartu su gamtos choru tyliąją atbudimo simfoniją.

Palapinės blizgėjo nuo rasos. Tyloje paskendusi stovykla miegojo. Tačiau štai mariokų palapinė pradėjo judėti, kyštelėjo pro plyšį kudlota galva, o po jos ir didinga, baltuose marškiniuose tūninti trimitininko Stasio figūra. Kelis kartus nu- ■siražęs ir nusičiaudėjęs, baltasis trimitininkas pakėlė prie lūpų kažką suriesto ir įkvėpęs į galingus plaučius drėgno ryto oro, pūstelėjo... tačiau susigūžusios pušys vietoje nemalonaus spiegimo išgirdo žandų čiauksėjimą ir pastebėjo, kad suktasis daiktas pradėjo nykti trimitininko burnoje. Netrukus ir pats didingasis trimitininkas nusvirduliavo į palapinę ir ten prisijungė prie visos stovyklos traukiamos knarkimo simfonijos, prieš tai dar sumurmėjęs:„— Oi, Rūta, Rūta...“Ryte, pabudus stovyklai, Sergiejus pasigedo kabėjusios prie trimito dešros. Brolis Stasys miegojo vienuose marškiniuose ir, padaręs saldžią miną, rankoje laikė suspaudęs dešros galą.— Šiandien pusryčių, taupumo sumetimais, nebus, — paskelbė ūkio ministras ir, pamatęs nieko gera nežadančius mariokų veidus, pasiskubino pranykti.— Broliai! — sušuko „admirolas Sep - šep“, — broliai, ar mes nusileisim?— Ne, ne — atsakė visi mariokai choru.— Reikia tinkamai jį pamokyti...— Kuparas, bjaurybė... prisimins jis...— Vyrai! — suspiegė sudužusio laivo kapitonas Sergiejus, — turiu idėją — skelbiam „darbo streiką“.Pasiūlymas buvo mariokų vienbalsiai priimtas ir, kuo skubiausiai, įvykdytas. Pirmininku pats save pasiskyrė kapitonas Sergiejus, adjutantu buvo išrinktas bro
(XOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOCODOCOOOOOCOCOOOOOOCCOOOOOCXX)OCOOCCOCOCOOOOOOOOOOC)OOCOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOO

AR RUOŠIATĖS VASAROS STOVYKLOMS, IŠKYLOMS IR KELIONĖMS? 
— DAUG NAUDINGŲ PATARIMŲ RASITE SKTN. DR. K. AVIŽONIO KNY
GOJE KAIP STOVYKLAUTI.

lis Jonas, nariais: Šep-šep ir „porteris“ Šiaudas. Tuojau virš palapinės suplevėsavo juoda vėliava ir ant pušies buvo prisegtas antivyriausybinis plakatas, kur Slavas buvo vadinamas Šlapiasnuke žiurke, o brolis Kuparas — puodeliu.Dangus žėrėjo vakaro saule. Tamsūs pušų šešėliai smego į nurimusį Nemuną. Gamta, dar neseniai buvusi taip gyva ir marga, pradėjo rimti, pilkėti, dar paskutinį kartą nušvito besileidžiančia saule, atsiduso, nušlamėdama tyliai medžiais ir atsidavė kasdieniniam poilsiui.— Broliai! Sesės ateina!— Liga - šiga - liga - šiga, kniau, kniau... — rėkė sesės, duodamos ženklą apie savo atvykimą.Tuoj visa stovykla užvirė. Ruoša didžiausia.Sesės atvyko ne tuščiomis: viena laikė kuonuodidžiausią maišą saldainių, kuris buvo įteiktas ūkio ministrui (jo daugiau ir nebematėm!).Pasipurtė smulkiomis kibirkštimis laužas. Tamsi pušų siena nušvito rausva varsa. Linksmi skaučiukai sveikino ugnį tradicine daina:— Jau saulutė nusileido...Toli, toli Nemunu skrido šventos ugnies pasveikinimo giesmė. Išgirdo ją susimąstęs Nemunas, nustebo kiek ir tuoj nušvito savo blizgančiu paviršiumi. Prisiminė jis senus, senus laikus, kai taip pat lietuviai sveikindavo šventąją ugnį, kai taip pat aidėjo virš ramaus jo paviršiaus skambi lietuviška daina...Linksmai spragsėjo laužo šakos. Daina sekė dainą. Įkaitę skaučiukai rodė savo artistiškus sugebėjimus. Linksmai šypsojos pažadinta gamta.— Ateina naktis... — pasigirdo gailūs laužo maldos žodžiai. Susikaupę skautai dėkojo Dievui už visą grožį ir džiaugsmą, kuriuos Jis sukaupė tylioje gamtoje.Nutilo paskutinieji maldos garsai, nurimo įsiliepsnojęs laužas, vėl užsnūdo pušys. Praėjo dar keletas šviesių dienų ir žalia aikštelė liko vėl vieniša, tik aukštos pušys liūdnai spoksojo į tuščią vietą, kur dar neseniai skambėjo linksmos dainos, kur neseniai dar virė linksmas gyvenimas...
A. Veščiūnas.
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Nakties izaicLunjoi
(Apysakaitė).

Gelsvai nunokęs saulėlydis didingai 
geso už žalios miško tvoros. Gražus gegu
žės vakaras, susisupęs baltomis rūkų 
skz aistėmis ir žvaigždėmis išmarginta nu
gara, tyliai brido per žydinčias pievas, 
laukus, artėdamas prie dviejų mažų pa
lapinių miestelių. Kaip kraupūs vaiduok
liai atrodė baltos palapinės vakaro prie
blandoje. Kur-ne-kur nutysdavo vieniša 
vakaro griežlės daina, o gūdus kaimo šu
nų lojimas medžių viršūnėmis nuslink
davo tolyn, paskęsdamas ūkanotuose to
lių vingiuose.

Vakaro tylą ardė garsus stovyklaujan
čiųjų klegesys, o dabar — skardus drau
gininko švilpukas.

Skautukai, su kaklaryšiais, it kurmiai 
pavasarį iš olų, pasipylė iš palapinių ir 
išsirikiavo prie draugininko. Visi laukė 
kažkokio netikėtumo.

— Šiandien padarysime nakties žaidi
mą, — tarė draugininkas.

Malonaus džiaugsmo banga nuslinko 
berniukų veidais. Ypatingo entuziazmo 
rodė mažasis Juozukas, kuris savo suge
bėjimus naktiniuose žaidimuose jau ne 
kartą įrodė. Kildavo didžiausi ginčai, kai 
reikėdavo nuspręsti, kokiai grupei pri
skirti jį.

— Kas nenori dalyvauti šiandien žai
dime? — paklausė draugininkas.

Nenorinčių neatsirado.
— Ar mes kartu su jais? — paklausė 

Juozukas, rodydamas į vyresniųjų skautų 
stovyklą, kuri buvo už 50 žingsnių.

— Ne, mes vieni.
— Valio! — nesulaikė Juozukas pasi

tenkinimo šūkio.
— Dabar paaiškinsiu jums žaidimą, — 

tarė draugininkas. — Reikės dviejų gru
pių. Viena grupė puls, kita gins. Šio 
žaidimo svarbiausiu objektu bus žibintas, 
kurį puolantieji turės užgesinti. Žibintas 
bus pritvirtintas prie medžio kamieno 
taip, kad galima būtų jį lengvai ranka 
pasiekti. Ginančiųjų svarbiausias tikslas
— apginti žibintą. Ginantieji neturi teisės 
arčiau, kaip 20 metrų stovėti prie žibinto. 
Jie turės ant rankovių baltas skepetaites, 
kad galėtumėt atskirti, kurie gina ir ku
rie puola. Jei kurį iš puolančiųjų palies 
ranka — tas skaitysis nelaisviu. Supran
tat?

— Taip, suprantam,—pasigirdo džiaugs
mingi balsai.

— Dabar su grupėm. Draugovė ramiai! 
Pirmais — antrais skaai-čiuok!

— Pirmas — antras, pirmas — antras...
— garsiai nuskambėjo miško tankmėje.

— Pirmieji tris žingsnius į priekį marš! 
Taip. Štai, turim dvi grupes. Gerai bus?

— Mes norim Juozo! — šaukė antrieji.
Tas patenkintas plačiai šypsojosi, slap

čia kumštelėdamas alkūnėm savo draugus 
ir pakratydamas galvą, tuo duodamas 
jiems suprasti, kad jo neatiduotų.

— Mes Juozo neduosim! — griežtai už
protestavo pirmieji, motyvuodami tuo, 
kad gintis yra lengviau, negu pulti.

Po ilgų derybų antrieji nusileido.
Tik Juozukas išdidžiai šūktelėjo:
— Broli draugininke, prašau pakeisti 

mums Povilą kokiu nors skautu iš antros 
grupės.

— Kodėl? — nustebo draugininkas.
— Jis per bailus pulti. Be to, toks 

nerangus... Dar įsirioglins į kokį tankų 
eglaičių krūmą ir pradės šauktis pagal
bos... Verčiau tegul jis padidina sargy
binių skaičių.

— Cha, cha, cha, — nusikvatojo ber
niukai.

Povilas skaudžiai prikando lūpą ir pa
niūrom žvelgė į Juozą. Jo širdis smar
kiau už bažnyčios bokšto varpus trankėsi 
krūtinėj...

Jis beveik verkiančiu balsu maldavo:
— Broli draugininke, aš neisiu į antrą 

grupę... Juozas piktas ant manęs, todėl...
— Gerai, gerai, — pertraukė jį draugi

ninkas, — liksi pirmoj grupėj. Netinka, 
broliai, nesugyventi su savo draugais. Juk 
penktas įstatas sako, kad skautas manda
gus ir riteriškas. Tikiuos — judu susi
taikinsite.

Dabar eikite susitvarkyti, o už valan
dos išeisime.

Berniukai vikriai pasipylė į palapines.

Tyli naktis. Ant juodo dangaus kili
mo melsvos žvaigždutės šoka savo pa
slaptingą nakties šokį. Retkarčiais išlin
dęs iš už žalio eglaičių krūmo vėjelis 
pūsteli, lėtai sujudina senų eglių nukaru
sias šakas ir, tarytum nenorėdamas truk
dyti skautukų nakties žaidimo, tyliai nu
dūlina tolyn. Vėl taip ramu, paslaptinga... 
Tik duslus sausų šakelių traškėjimas ret
karčiais suardo melancholingą nakties ty
lą, o gelsvas žibintas, it brangus vaiduok
lis prisišliejęs prie medžio kamieno, lėtai 
mirksėjo, atkakliai kovodamas su nakties 
tamsa.

Povilas atsargiai šliaužė pirmyn. Ap- 
graibom nurinkdamas nuo kelio sausas 
šakeles, kurios kiekvienu momentu galėjo 
jį išduoti, jis vis artėjo prie žibinto. Jo 
širdis smarkiai plakė... Gal ne tiek iš bai
mės, kiek nuo Juozo įžeidimo. Jis nutarė 
jam atkeršyti. Keršto būdą jis pasirin
ko — neleisti Juozui pavogti žibinto. Jis 
pavogs žibintą! Jis įrodys, kad ir jis drą
sus, kad ir jis moka neblogiau už Juozą 
slinkti! Šio pasiryžimo paskatintas, jis dar 
atsargiau ėmė slinkti pirmyn.

Staiga jis sudrebėjo... Už kokių 20 
žingsnių išvydo jis eglaičių krūme spink- 
sint mažutę raudoną žarijėlę... Jo didžiau
siam nustebimui — žarijėlė sujudėjo... Iš
gąstingai prigulė jis prie žemės, viena 
akim žvelgdamas į eglaičių krūmą. Kas 
ten galėtų būti? Kas ta žarijėlė? Staiga 
jam dingtelėjo galvon, kad ta žarijėlė — 
papirosas... Šiuo įsitikinimu jis neabejojo. 
Vadinas, ten ne skautų esama...

Po valandėlės jis vėl slinko pirmyn, 
tik ne~ prie žibinto, bet link eglaičių krū
mo. Širdis, it audroje lapelis, blaškėsi jo 
krūtinėje... Užsidengęs kaklaryšio kraštu 
bumą, kad garsus alsavimas jo neišduotų, 
jis vis dar slinko pirmyn...

Prislinkęs visai arti, jis sustojo. Jo 
ausį pasiekė tylus šnabždėjimas:

— Jonai, užgesink papirosą... Dar is- 
siduosim...

— Tylėk!..
— Bet jau laikas eiti...
— Palauk. Tegul tie kurmiai plačiau 

išsisklaido po mišką — tada...
— O ar nežinai, kiek sargybinių?
— Trys.
Truko mažutė tyla.
Povilas akylai klausėsi. Jis suprato 

reikalą... Kažkas nori jų stovyklon pa
kliūti... Jo mintys žaibo greitumu pynė 
visokius apsigynimo planus.

Jo galvojimus vėl pertraukė tylus 
šnabždesys:

— Zinai, jau laikas eiti...
— Gerai. Bet kuris lysim ūkio pala- 

pinėn?
— Aš lysių. Tu stovėsi nuošaliau nuo 

palapinės ir saugosi. Kai sargybinis artin
sis prie mano palapinės, mesk keletą ak
menėlių į eglaičių krūmą, kad nukreip
tum jo dėmesį. Supranti?

— Suprantu.
— Na, tad į žygį...
Du tamsūs siluetai, vos neužlipę ant 

Povilo, atsargiai nuslinko stovyklos linkui.
Povilas pašoko. Kaip zuikis pasileido 

jis bėgti kitu keliu į stovyklą.
Po valandėlės jis jau kalbėjosi su sar

gybiniais.
— Kai jis įlys palapinėn, — kalbėjo jis 

uždusęs, — mes visi keturi prišoksim prie 
palapinės ir uždarysim ją... Kai norės 
lysti pro apačią, prikiškit jam prie nosies 
lazdą... Supratot?

— Taip. Bet jo draugas gali mus už
pulti... — vis dar abejojo vienas mažiau
siųjų sargybinių.

— To žygio jis nedrįs atlikti, nes tuoj 
atbėgs vyresnieji skautai, o, be to, statau 
galvą, kad išsigąs.

— Gerai. Esam pasiruošę.
Po valandėlės trys skautukai vaikš

čiojo atsitolinę nuo ūkio palapinės, tyčia 
garsiai tarp savęs kalbėdamies.

Staiga prie jų prisiartina Povilas ir ty
liai sako:

— Tsss... Jie ateina... Kai išgirsit mano 
švilpuką, visi bėkit prie palapinės.

Tai pasakęs, vėl atsitolino.
Netrukus jie išgirdo tylų laužomų ša

kelių braškėjimą ir po valandėlės... Garsų 
Povilo švilpuką...

Trys skautukai, kaip įgelti, švilpdami 
ir rėkdami šoko prie palapinės.

— Aha, brolyti, įkliuvai... — patenkin
tai kalbėjo Povilas, vaikščiodamas aplink 
palapinę. — Savo draugo nelauk — jis 
pabėgo. Matai, koks bailys...

Netrukus visos stovyklos įgula susi
spietė apie ūkio palapinę.

— Broli draugininke, — išdidžiai pra
bilo sargybos viršininkas Aleksas, — šio 
mūsų pasisekimo priežastis yra Povilas. 
Jis stebėtinai gudriai ir sumaniai sustatė 
apsigynimo planą.

Visų akys nukrypo į Povilą. Juozas 
stovėjo nuošaliau ir nepaprastu žvilgsniu 
žvelgė į jį.

— Sveikinu tave, Povilai, — tarė pri
eidamas ir paduodamas ranką drauginin
kas. — Esi puikus vyras. Matot, broliai, 
prieš porą valandų jūs buvot įsitikinę Po
vilo bailumu ir lepšiškumu, bet dabar esat 
priversti kitaip galvoti.

Adolfas Dorinąs.
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HTOSTABUS VAIKAU
Dideliose Hollywoodo atelje nuolat pa

sirodydavo moteriškė, mažą mergaitę ve
dina. „Ponas režisieriau, nors kartą leis
kite mano dukrelei vaidinti“, sakydavo 
ji, „tada Tamsta pats pamatysite, kokia ji 
gabi“. Bet režisierius nė nepažvelgdavo 
į mažą padarą gelsvomis garbanomis ir 
piktai sumurmėdavo: „Daug laiko turė
čiau gaišti, jei kreipčiau dėmesį į viso
kius „vunderkindus“, kurių čia kasdien 
daugybė prisirenka ...“

Bet moteris su maža mergaite neleis
davo savęs atbaidyti. Kasdien ji vėl atei
davo, ir režisieriai, pažinę ją iš tolo, už
rakindavo ateljė duris.

Pagaliau vienam režisieriaus padėjėjui 
dalykas įkyrėjo. Jis nusprendė, kad to
kiu būdu moterimi nenusikratys, ir leido 
mergaitei vaidinti. Ji turėjo juokdamasi 
pavaikščioti didžiųjų lempų šviesoje. Re
žisieriaus padėjėjas tikėjosi, kad šviesos 
išgąsdins vos 2t/2 metų mergaitę, bet...

SHIRLEY TEMPLE nė kiek nesivar
žydama bėginėjo šen ir ten, siuntė pabu
čiavimus kairėn ir dešinėn, mirkčiojo aku
tėmis, sukinėjosi ant vienos kojelės ir ro
dė linksmas minas. Žmogus prie kame
ros suko ir suko aparato rankeną, tik vie
ną kartą jis beveik sustojo, nes metęs 
žvilgsnį į šalį, jis pamatė režisierių, sto
vintį už režisieriaus padėjėjo, ir už reži
sieriaus daugybę garsių artistų. Ir jie visi 
spoksojo į mažą mergaitę.

Šviesos užgęso. „Eikš čionai“, sušuko 
režisierius. Mergaitė paklusniai priėjo. 
„Kaip vadiniesi?“ — paklausė jis. „Shirley 
Temple“, atsakė mažoji. „Taip, vadinie
si Shirley Temple, aha ...!“

Vos tepraėjo metai, ir Shirley Temple 
vardas puošė visus Amerikos kinomato- 
grafų plakatus, laikraščius. Amerikiečių 
širdys pamilo mažąją artistę, ir netrukus 
ji užkariavo ir kitas pasaulio dalis. Ne 

Mažos kino žvaigždės tvarkaraštis.

Laikas Pirm. Antr. Treč. Ketv. Penkt. Šešt.
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Rytinė 
gimnastika 
Šliaužimas

Rytinė 
gimnastika 

Pratimai ko
joms miklinti

Rytinė 
gimnastika 
Pratimai 
rankoms 
miklinti

Rytinė 
gimnastika 
Galvos ju

desiai

Rytinė 
gimnastika 
Bėgimas 
ir t. t.

9—10 Ateljė (Kostiumų 
repeticija)

Ateljė (Kostiumų 
repeticija)

Ateljė (Kostiumų 
repeticija)

10—11 Ateljė Ateljė Ateljė Ateljė Ateljė Ateljė
11—12 Kalbos 

pratimai
Dainavimo 

pamoka
Šokių 

pamoka
Kalbos 

pra’imai
Dainavimo 
pamoka

Šokių 
pamoka

12-13 Pertrauka: 
Valgyti 

Pasivažinėti

Pertrauka:
Valgyti
Miegoti

Pertrauka: 
Valgyti 

Pasivažinėti

Peitrauka: 
Valgyti 
Miegoti

Pertrauka: 
Valgyti 

Pasivažinėti

Pertrauka: 
Valgyti 
Miegoti

13-14 Siuvėja Tenisas Plaukymas Stepo šokis Siuvėja Deklamaci
jos pamoka

14—15 Ateljė Ateljė Ateljė Ateljė Ateljė Ateljė

15-17 Privati 
pamoka: 

Aritmetika

Privati 
pamoka: 
Rašymas

Privati 
pamoka: 

Skaitymas

Fortepijono 
pamoka

Privati 
pamoka: 

Skaitymas

Privati 
pamoka: 
Rašymas

17—18 Teksto 
mokymasis

Laisva Teksto 
mokymasis

Laisva T eksto 
mokymasis

Laisva

viena mergaitė stengėsi pamėgdžioti Shir
ley, bet niekas nesugebėjo jai prilygti. Ji 
yra ir palieka nuostabus vaikas.

Ir JACKIE COOGANAS? Čaplinas, 
garsusis komikas, norėjo sukti filmą, pa
vadintą „Rastinukas“. Šiai filmai jam 
reikėjo surasti berniuką, kuris drauge su 
juo vaidintų. Bet Čaplinui nesisekė, ir 
jis nutarė atsisakyti nuo savo sumanymo. 
Tada, visai atsitiktinai, jis pamatė mažą 
berniuką nežymaus teatro scenoje. Vai
kas gražiai šypsojosi, ir jo didelėse akyse 
nebuvo nė krislelio baimės. Čaplinas 
tuojau nuėjo į užkulisį, apžiūrėjo 4 metų 
berniuką, ir už valandos sutartis buvo 
parašyta. Jackie Coogano pasisekimas 
buvo didelis, ir netrukus visuose kraš
tuose žinojo jo vardą.

Bet vaikystės dienoms praėjus, kada 
iš mažo berniuko išaugo didokas vaiki
nas, kurio Čaplinas nebegalėjo kišti į savo 
krepšį, Coogano žvaigždė užgęso, nes 
nuostabusis vaiko likimas visuomet savo
tiškas. Kai gyvenimo pasisekimas, kurio 
kiti žmonės siekia ilgus metus, dirbdami 
ir vargdami, žmogui per anksti atitenka, 
garsas surištas su tragiką. Kaip nuosta
bus vaikas galėtų paskui rasti teisingą 
pažiūrą į gyvenimą? Visa, ko kiti trokš
ta ateityje — pripažinimas, išdidumas ir 
garsus vardas — jau atsiekta. Tik nedaug 
nuostabių vaikų sugebėjo išlaikyti savo 
vardo garsą ir išlavinti ypatybes, kurio
mis pasižymėdavo vaikystėje.

Toks nuostabus vaikas buvo WOLF- 
GANGAS AMADEUS MOCARTAS, kurį 
tėvas jau vaikystėje rodydavo pasauliui. 
Būdamas septynerių metų berniukas', Mo
cartas 1763 m. sužavėjo prancūzų karalių, 
o už metų jis jau pašventė anglų kara
liui 6 sonatas. Būdamas dešimties metų 
Mocartas parašė muzikalinį vaidinimą 
„Bastien ir Bastienne“, kurį dar šiandieną

tebevaidina. Šešiolikos metų jis jau bu
vo koncertmeistru.

Ką jaunasis Wolfgangas žadėjo, tą su
augęs Mocartas ištesėjo: jo sukurtos ža
vios, neužmirštamos meliodijos, įamžinu
sios jo vardą. Bet ar liūdnas faktas, kad 
jis mirė turėdamas 35 m., nėra per anks
tyvo išsieikvojimo pasekmė? Jei jo jėgų 
būtų laiku pasigailėta, jei nuostabusis 
vaikas nebūtų buvęs varomas iš vieno 
miesto į kitą dar vaikas būdamas, kažin, 
ar jo gyvenimas būtų taip greitai užge
sęs.

Vienuolikos metų berniukas stovėjo 
smuikuodamas prieš publiką. Jis turėjo 
juodus plaukus, gilias, tamsias akis, ir 
kai jo ranka paliesdavo stygas, visa salė 
sulaikydavo kvapą. Ir kaip tas berniukas 
grojo! Jo smuikas virto gyvu balsu, ža
vinčiu klausytojus, kurie nešė jo vardą 
į platų pasaulį. Nes iš mažo, nežinomo 
italo, Nicolo Paganini, gimusio 1872 m. 
Genujoje, išaugo garsiausias tų laikų 
smuikininkas.

1721 m. Liubeke gimė mažas, silpnas 
berniukas, KRISTIJONAS HEINECKE- 
NAS, kuris per kelias dienas išmoko tai
syklingai kalbėti ir dar neturėdamas nė 
metų, atmintinai deklamavo svarbiausias 
Šventojo Rašto istorijas. Už 3 mėnesių 
jis mokėjo visą Senąjį Testamentą, ir bū
damas trijų metų jis jau laisvai skaitė 
vokiškai ir lotyniškai, ir mokslininkai pri
pažino, kad jo žinios nuostabios. Ketve- 
rių metų jis atlankė Danijos karalių, ku
rio dvare jis pasakė prakalbas prancūzų 
ir lotynų kalbomis, ir atsakė į sunkiausius 
klausimus. Silpnas vaiko kūnelis tačiau 
negalėjo atsispirti per daug dideliam įtem
pimui ir perkrovimui, ir vargšas mažas 
mokslininkas mirė turėdamas ketveris me
tus ir penkis mėnesius.

Nors garsių vaikų gyvenimas atrodo 
viliojąs, nereikia pamiršti, kad tie vaikai 
nustoja gražiausio, ką kiti vaikai turi: 
laimingos ir neapsunkintos vaikystės. Nuo 
ryto iki vakaro diena griežtai suskirstyta, 
ir net laisvalaikis priklauso ne jiems, o 
žiūrovams, į kuriuos jie visuomet turi 
kreipti dėmesį. Pagaliau, tas pats, ar jie, 
kaip Shirley Temple, visur apsaugos po
licijos lydimi, kad niekas jų nepagrobtų, 
ar šešias — septynias valandas praleidžia 
prie fortepijono — kaip mažasis Mocar
tas — svarbiausia, kad jie negali laisvai 
džiaugtis savo vaikyste ir lavinti gamtos 
jiems duotų gabumų tyloje ir ramybėje, 
kaip kiti vaikai. «
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Skyrių tvarko — Paskautininkė R. Skipitytė.

==Tavo veidrodis^—
Tai gerai, sese, kad savo kambarė

lyje arba savo kambario kampelyje tu 
turi veidrodį. Bet kodėl tu jį pastatei 
ant savo dirbamo stalo? Ar jis tau 
padeda mokytis, dirbti? Aš kartą nu
ėjau pas vieną mergaitę, bet ji dar ne
buvo išmokusi pamokų ir todėl papra
šė manęs kiek palaukti. Atsisėdau ir 
tyliai laukiau, ėmė garsiai skaityti kaž
kokį apsakymėlį, kurį ji turėjo rytoj 
klasėj atpasakoti.

Ji skaitė garsiai ir, pasakysiu, gra
žiai. Skaitydama ji visą laiką žvilg
čiojo į priešais stovintį veidrodį, ii’ 
stengėsi, kad ne tik balsas gerai skam
bėtų, bet kad ir veido išraiška ir gal
vutės pakreipimas būtų be priekaištų.

Ji perskaitė vieną kartą, antrą. Ir 
sunkiai atsiduso:

— Ach, tu nežinai, kokia aš nega
bi... Pagalvok tik — du kartu per
skaičiau ir nieko neatsimenu.

Aš nusišypsojau. Priėjau ir, ap- 
gręžus veidrodį, pasakiau:

— Pabandyk dar kartą perskaityti.
Po kelių minučių mes jau linksmos 

ėjom į kiną.
Tau smagu, sese, kad tavo kamba

rėlyje spintos duryse įtaisytas didelis 
veidrodis. Tu visuomet gali į jį pasi
žiūrėti, ir tu niekuomet nebūsi susi
vėlusi. Tavo rūbuose nebus nė vienos 
raukšlelės, nė vienos dėmelės, nes 
veidrodis yra tavo draugas. Tavo ge-

Sesei
Sode sušvyluoja alyvos 
Ir skamba gegutės ku-kū, 
Širdyj skamba dainos vėlyvos 
Iš vargo tėvynės laukų.
Vaidenasi tau palapinės 
Prie upės pakrančių žalių 
Ir vakaras melsvas, supynęs, 
Kvapus, su švelniu vėjeliu ...
Pakelk tad aukštyn savo galvą: 
Vėl žydinti vasara bus.
Tu saulėtam džiaugsmui pamojus 
Skrajosi po žydrus laukus ...

Birutė P ečiokaitė.

ras draugas, kuris visuomet tau atvi
ras, neveidmainiauja, neslepia tiesos ir 
nenori tau pataikauti. Drau
gas, kuris tau pasakys:

—‘ Žiūrėk, tavo kakta ištepta raša
lu. Tavo suknutė suglamžyta, ir tavo 
kojinės susisukusios ir nusmukusios ... 
Tavo diržo sagtis nusisuko ant šono.

Ir tau bus smagu, sese, kad tu turi 
veidrodį, ir tu jį saugosi ir žiūrėsi, kai 
reiks, į jį.

Bet aš ateinu pas tave į svečius.
Bet aš nesijaučiu labai smagiai pas 

tave, miela sese, nes, kalbėdama su 
manim, tu visą laiką žiūri į veidrodį. 
Aš norėčiau, vis dėlto, kad tu ir į mane 
atkreiptum dėmesį.

Ir aš išeinu nusiminusi.
Bet kada nors tu ateisi pas mane ir 

sakysi:
— Aš norėčiau sudaužyti visus pa

saulio veidrodžius. Aš tiek į juos įpra
tau. kad net dirbti nieko nebegaliu. Aš 
net šeimoje pietų metu nejučiomis išsi
traukiu veidrodėlį, kad pamatyčiau, 
kaip aš atrodau valgydama ... Aš ne
kenčiu veidrodžio, bet...

Mieloji, aš nenoriu, kad tu man ka
da nors taip pasakytum. »

Tavo draugė.

Sesės pavasario šventėje.

Šilkas

(Skaučių žaidimas).
Ratu sukdamosios, smagiai dai
nuoja ir minimus veiksmus ju
desiais vaizduoja.

Šilkmedį daržely sodinu 
(neva sodina), 

šilkverpį dėžutėj auginu 
(žiūri i delnus).

Šilkverpis man šilko siūlą 
verps, verps, verps

(verpia).
Pats tarp šilko vijonėlių 
įsiterps

(žaidėjos susigūžia).
Pastatau seklyčioj stakleles 

(stato),
ausiu, ausiu šilko skareles 

(audžia).
Šaudyki, vikri šaudykle, 
šmukšt, šmukšt, šmukšt!

(Iki šiol rato vidury stovėjusi 
,,šaudyklė" stengiasi iš rato pa
sprukti, o ratas susiglausdamos 
neleidžia).

Sučežės skarelė šilko 
čiūkšt, čiūkšt, čiūkšt!

(Neva apsiriša skareles).
Jei „šaudyklei" pavyko iš rato 

pasprukti, antrą kartą žaidžiant, 
„šaudykle" esti ta, kuri išleido 
„šaudyklę". M. Grigonis.

• 199 ■■
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Mudvi keliaujame

M

PIRMADIENIS,
1938 m. birželio mėn. 6 d.Dabar jau po 10 vai. vakaro. Mes prie 8 Nr. lempos, ant stalo apkrauto kojinėm, kuprinėm, nosinėm, „nivea kremo“ dėžutėm, rašom dienoraščius. Mes linksmos, dainuojam, nors šiandien kelionę gana sunkią turėjom.Rytą atsikėlėm anksti ir spėjom paklysti rūmuose, pataikėm į p. Sofijos Radvilaitės miegamąjį. Tyla viešpatavo visur. Tik mūsų (sprunkančių atgal į savo kambarį) žingsniai aidėjo tuščiose salėse ir ilguose koridoriuose. Kažkur toli skambėjo indai: „liokajus“ rengė pusryčius, o mes po nepasisekusio žygio tupėjome kambaryje iki nebuvome pašauktos.Vėl gėrėm kavą, apžiūrėjom seną, puikų, dabar gana apleistą, parką. Su pasididžiavimu buvo parodytas gėlynas: keletą vargšių tulpių, anų, kadaise didžiulių, gėlynų pajuoka. Po šimtamečių liepų alėjas vaikščiojom su senųjų kunigaikščių palikuonimis.— Čia buvo fazanai.— Čia buvo dvi gulbės.— Čia buvo pasislėpę sukilėliai.Tik vienos liepos ne „buvo“, o ir dabar tebėra. Rūmai taip pat daug ką pasako apie praėjusią grožybę ir puikybę, bet po praūžusių karo audrų jie tebėra netaisyti.— Es kostet alles Geld! — tarė Radvilos sesuo, tvarkanti dabar ūkį.Buv.o parodyta visi puodukai, visi staliukai, turkų palapinės užuolaida, ir daug kitų gražių daiktų.-----  • • ■Kelias visą laiką eina per mišką, tačiau jis toks platus, šis nelemtas modernus kelias, jog mes negauname jokio šešėlio. Kaitra visai negailestinga. Vietos nuobodžios, monotoniškos: šlapi alksnynai, kur-ne-kur liūdi eglelė ir svyruoja balt- liemenis berželis. Jokios gyvos dvasios. Tik ta saulė per daug jau gyvybinga ir kaitri: mūsų kaktos ir nosys greit pavirs 

pirmarūšiais kepsniais. Padarėm naują išradimą ir einam užsidengusios veidą skepetaitėmis. Neblogai! Tiktai visai lengvai galima nuo tiesaus kelio į griovį nužengti.Mažame LENO bažnytkaimyje valgėme rūgusį pieną, o dumbliname Lėno ežere, varlių draugijoj maudėmės. Kraštas atrodė be galo vienodas, lygus, besileidžiančios saulės rausvoje šviesoje.Anapus ežero baltuoja tarp medžių UŽULĖNIO dvaras ir graži, raudonu stogu mokykla. Taigi, ten mes ir drožiame. Dvare mus pasitiko pikti šunes ir malonus policininkas, iš kurio be didelio vargo iš- gavome leidimą apžiūrėti prezidento buveinę: modernūs, gražūs trobesiai tarp liūdnų, apšepusių alksnynų.Nakvynę gavom išvažiavusio mokytojo bute, atskirame namukyje. Tik vakarienės nėra, ir mūsų pilvyčiai kurkia garsiau už varles Lėno ežere.Ėmė lyti, kažkas barškino į langą ir, matyt, gąsdino, bet, kadangi mes nesi j audinėm, tai nutilo.Eisim gulti į siaurą lovelę be antklodėlės, o ryt anksti į SIESIKUS ir UKMERGĘ, viso 35 km. Labanakt!..
1938 m. birželio mėn. 7 d.(paskutinė kelionės dienelė).Ūkanotas rytas ir pilkas dangus pasveikino paskutinę mūsų kelionės dieną. Atrodė, kad lis. Pusryčių gauti neturėjom vilties, nes 4 vai. ryto paprastai žmonės miega. Taigi susiveržusios pilvelius (o jie smarkiai kurkė, šie mūsų vargšai mai

tintojai, nuo vakar pietų nieko negavę) palikome Užulėnį.Kelias eina per pelkynus, durpynus, apaugusius retais nuskarusiais berželiais, tarp kurių kur-ne-kur kyšo pakrypęs trobelės stogas.Lygu... lygu... pilka ir liūdna.Dvi margos karvės vaikščioja po kim- syną.— Ei! Kūreee! — mus paveja piemenuko balsas. Aidas bėga lyguma ir dingsta kažkuriame griovy, ar pasislepia už balto berželio.Šiandien batai atrodo sunkūs, sunkios ir galvos, jos svyra prie žemės.Prieiname tris kelius: vienas tiesiog, antras kairėn, trečias dešinėn veda. Kur eiti?— Šituo tikrai ne! — nusprendžiame abidvi apie dešinįjį.— Man rodos, sukam kairėn, — krapšto pakaušį Rame.— O man, — tiesiog! — tvirtinu aš.Pagaliau einam kairėn. Mat, tas kelias buvo platesnis, gilesniais grioviais apkastas. Kad jis visai neišvažinėtas, mums nė ne galvoj. Ir taip einam, klimpdamos naujai sukastame smėly, kol pasiekiame neišeinamus kupstynus, neperžengiamus griovius, ir mūsų kelias visai susigalvoja užsibaigti.Iš trobelių jau rūksta dūmai.— Einam, Vita, kelio pasiklausti!— Einam, Rame, gal ko užvalgyt gausime. -(B. d.).
Kelionmaišiai

Sesute brangi,Štai jau ir visiškas pavasaris. Tu sprunki iš miesto su visa skiltimi į mišką, į laukus. Bet aš tau noriu priminti dar vieną dalykėlį, dėl kurio tu su visa skiltimi vieną vakarą su adata pasėdėsi, bet už tai sekančioji jūsų iškyla bus trigubai malonesnė. O tai yra — kelionmaišis. Mažoms iškyloms kuprinės per daug, o portfelis tau trukdo lakstyti, tad pasisiūk kelionmaišį.Pirmiausia susitarkime dėl medžiagos. Ji gali būti įvairių įvairiausia. Čia labai tinka gabalas standresnės ir storesnės medžiagos (geriau ne vilnonės, nes bus patogiau siūti, galėsi jį geriau išvalyti ir kandys nesuės). Tavo skautiškos uniformos liekana ar stora tamsi drobė. Labai šviesios medžiagos nepatariu, nes per daug bus žymūs visų tavo iškylų pėdsakai. Jeigu tavo medžiaga plona, padėsi kokį nors pamušalą, gali ir nestoro bristo- lio ar panašaus popieriaus įdėti tarp viršaus ir pamušalo. Žinoma, tu laikysies prie savo medžiagos, dėl to neminėsiu atskirai prie kiekyieno kelionmaišio visų šių būdų.Diržas, kurį tu persimesi per petį ir kuris laikys tavo kelionmaišį, gali būti pasiūtas iš tos pačios medžiagos, gali nusipirkti gatavą odos diržiuką ar ir pati iš odos išsipiauti, taip pat gali nusipinti iš siaurų tiesmelių, panašių, kaip batų virvutės. Taip pat gali pavartoti platesnę ir standresnę tiesmelę kokių 2—3 cm.Užsegimui irgi tinka viskas, ką tu turi. Tai yra visokios sagos, kabliukai, „knopkės“, o taip pat ir visokie smulkesni portfelių bei rankinukų užsegimai, kurių gali gauti kiekvienoje geležies krautuvėje.

Kurį iš šių kelionmaišių pasirinksi, priklausys nuo tavo iškylų didumo, tavo laiko ir noro, o taip pat ir nuo medžiagos.

I.Visas piešinėlyje nurodytas figūras iškirpsi iš medžiagos (taip pat neužmirši, kad reikia iškirpti du šonus B). Pirmiausia prisiusi iš viršaus kišenę, kurią padarysi iš keturkampio gabalėlio 10X12 cm, suklosčiusi, kaip parodyta piešinėlyje C. Jei tu nori turėti daugiau skyrių viduje, tai įsiūk ir iš vidaus dabar nors visai paprastas kišenes. Įsiūk šonus. Jei stora medžiaga arba oda, siūk iš viršaus. Kad nespurtų, gali kraštelį iš viršaus apsiūti tos pačios ar tamsesnės spalvos tiesmele. Prisiūk dirželius panašiai, kaip nurodyta piešinėlyje. Paskutinis įsiuvamas užtrauktukas. Jį nusipirksi bent keliais cm ilgesnį už kelionmaišio viršų, kad galas išsikištų toliau. Taip bus patogiau užtraukti. Dabar jį įsiūk, kaip parodyta piešinėlyje (D) su kraštu per viršų. Tavo Sesutė.
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Keli patarimai
Daržininkei.

■ Dirbdama darže užsidėk tvirtą žiurs
tą; apatinę jo dalį apsiūk cerata, kad ga-

Praktiški virtuvės indai ir
Virtuvės indų sąstatą šeimininkė nuo

lat turi papildyti, nes jie labiausiai dūžta 
ir nusidėvi. Todėl labai svarbu žinoti, ką 
vadiname gerais indais ir reikmenėmis. 
Deja, ir prityrusi šeimininkė dažnai perka 
skubiai, neapgalvojusi.

Vieną dalyką ji turi visuomet atminti: 
niekad nereikia pirkti nudužusių indų 
arba indų su trūkumais! Tokiu būdu ne 
taupoma, bet švaistomasi pinigais. Lėkštė 
šiurkščiais kraštais plėšo rankšluostį; šiek 
tiek išdužusi stiklinė neturi jokios vertės 
ir neestetiška; emaliuotas puodas, nors ir 
mažiausiai nuskilęs, už kelių dienų turi 
būti išmestas, nes pavojingas valgytojų 
sveikatai.

Ypač virtuvės indai turi būti geri ir 
tvirti. Per daug lengvas aliuminis netru
kus gauna skylių ir „guzų“, nekalbant apie 
tai, kad valgiai juose lengvai prisvyla. 
Menkos vertės emaliuoti indai sproginėja 
ir beveik niekam nebeverti.

Lengvas puodas sunkiu kotu apvirsta, ir 
ploni aliumininiai indai brangūs, jei jie ir 

mažai kaštavo.

Bet ir kitas reikmenes reikia rūpestin
gai rinktis. Kas nematė šaukštų įstaty
tais kotais, kuriuose renkasi nešvarumai? 
Kas nežino keptuvų, kurių kotai tokie 
sunkūs, kad apverčia visą indą? Senos
konstrukcijos duršliakai ir sietai turi sto
rą, suktą kraštelį, iš kurio sunku iškrapš
tyti valgių likučius. Mediniai šaukštai

Ssr aviškas sietas nepraktiškas, nes sun- 
kuc plauti. Pirk sietą dailiais kraštais.

rei le
me
nęs

Lygus kraštelis švarus ir patogus, todėl 
nepirk indų nelygiais kraštais.

taip pat gali turi nepraktiškų kotų. Iš 
viso, reikia didžiausią dėmesį kreipti į vi
sų puodų ir pan. indų kraštus, taip pat į 
jų kotus, kad būtų lygūs, nepersunkūs ir 
izoliuoti, nes šiaip įkaista ir neįmanoma 
jų imti ranka. Jų visų snapeliai (jei to
kių iš viso esama) turi būti patogūs pils
tyti ir valyti. Perkant pienui puodus, tai 
ypatingai svarbu, nes ir stalas aplaisto
mas ir šiaip kaskart jaučiama nesmagumų. 
Dubens turi būti patogūs laikyti ir ne
klysti iš rankų, kai pripilti valgių.

Dabar keli žodžiai apie tai, kaip elgtis 
su Įvairiais virtuvės indais. Juo švelniau 
mes su jais elgiamės, juo ilgiau jie mums 
tarnauja. Aštrios valyti priemonės ir uo
lus grandymas visuomet kenksmingi.

Emaliuoti indai plaunami tiktai karštu 
vandeniu. Jei valgis prisvilo, įpilame į 
puodą vandens ir leidžiame jam išmirkti. 
Galime pridėti šiek tiek sodos. Niekad 
negalima statyti tuščio emaliuoto indo ant 
ugnies: emalis tuojau ima sproginėti. Taip 
pat nepatartina pilti šalto vandens į puo
dą, kuriame ką tik virė vanduo arba sriu
ba.

Šiais laikais jau pradedama vartoti 
stikliniai indai virti, ypač kepti ir troškin
ti. Jie labai švarūs ir gražūs, bet geriau 
tinka ne malkų kūrenamoms plytoms. At-
vira ugnis neturi jų liesti, todėl po 
apačia padedama plokštelė iš asbesto arba 
kitos izoliuojančios medžiagos. Stikliniai

Pirkdama keptuvą pažiūrėk, ar kotas dai
liai pritaisytas ir gerai izoliuotas. 

lėtumei atsiklaupti nors ir ant drėgnos že
mės.

B Sausos garstyčios, pabarstytos ant že
mės, išbaido kates.

Glaistyto jai.
B Pridėk kelis lašus parafino prie ką 

tik paruošto krakmolo, ir glaistytuvas ne- 
kibs prie baltinių.

B Turėdama pertraukti darbą, išjunk 
elektros glaistytuvą ’ ir apdenk jį šiltai, 
kad be reikalo greitai neatšaltų.

s Lininė medžiaga — staltiesės ir pan. 
— glaistoma pirma geroje pusėje, kad 
blizgėtų.

Slaugytojai.
b Gera slaugytoja nelaukia, kol ligo

niui nuo ilgo gulėjimo iššunta apatinė 
nugaros dalis. Kas rytą ir kas vakarą ji 
nutrina labiausiai spaudžiamas kūno da
lis kvepiančiu spiritu (aptiekoje padaro 
labai gerų mišinių), tepa jas cinko alyva 
ir pudruoja bulviniais miltais. Ji užsipi
la kelis spirito lašus ant delno ir įtrina 
juos apskritais judesiais. Tą patį ji daro 
su pudra. Jei oda jau paraudusi, patar
tina įtrinti riciną, į kurią galima (rū
pestingai) įmaišyti cinko alyvos.

Reikia atminti, kad ne visų žmonių 
oda vienodai reaguoja į tokį gydymą. Jei 
cinkas per daug džiovina odą, galima im
ti vazelino. Jei ir tas netinka, galima 
kreiptis į aptieką ir prašyti specialių vais
tų, į kuriuos įmaišyta parafino alyvos. 
Tais vaistais ligonis tvarstomas 8—12 va
landų, o paskui vėl gydomas parafinu arba 
ricina.

indai taip pat sprogsta nuo staigaus tem
peratūros pakitimo.

Porcelianiniai indai kepti vartotini tik
tai krosnyje, ne ant atviros ugnies.

Aliumininiai indai pilkėja nuo verda
mo juose vandens. Rūkštūs valgiai juose 
netinka vartoti. Smėlis netinka aliumi
niniams indams šveisti: imamos specialios 
valyti priemonės. Patamsėję aliumininiai 
indai vėl pradeda blizgėti, išvirus juose 
rubarbus.

Nikeliniai indai dažnai (atsargiai) va
lomi.

Naujus molinius indus patartina ke
lias valandas išvirinti. S.

Už blogai pritaisyto koto renkasi nešva
rumai.

• 201 ■■
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fl/ fl IT fl II SKYRIŲ TVARKO I UI sktn-^^
LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO ĮSAKYMAS NR. 19.

Kaunas, 1939 m. balandžio mėn. 23 d.
Balandžio 23 d. viso pasaulio skautų Patrono šv. Jurgio 

diena, ir Lietuvos skautams yra šventė. Sv. Jurgis tai riteriš
kumo, didvyriškumo, tvirtos valios, drąsos ir artimui pagalbos 
teikimo pavyzdys. Švento Jurgio asmuo visus žavi ir patrau
kia. Juk ir mūsų gražios tėvynės laukuose stovintieji kryžiai 
dažnai papuošiami šv. Jurgio, kovojančio su slibinu, drožiniais 
ar paveikslais.

Skautams šventas Jurgis yra pavyzdys, kaip reikia vykdyti 
savo pareigas Dievui, Tėvynei ir Artimui. Bet ypač jis mums 
patrauklus savo narsumu bei drąsa ir riteriškumu. Kai visokie 
pavojai siaučia aplink mūsų kraštą, Tėvynės gynimo pareiga 
lieka svarbiausia, o jai tinkamai vykdyti tėra tik šv. Jurgio do
rybių kelias.

Skautai visuomet rūpinosi savo Tėvynės gerove, bet šian
dien tas rūpinimasis turi dešimteriopai padidėti. Dabar visi Lie
tuvos skautai labai intensingai turi stiprinti savo dvasines bei 
fizines jėgas ir gilinti savo patyrimą, kad kuo geriausiai suge
bėti prisidėti prie mūsų nepriklausomybės apgynimo. Užtat 
skautų darbas dabar turi virsti vien tautinės tarnybos darbu. 
Geresniam pasiruošimui tam darbui, paskirų specialybių pro
gramos sustiprinamos, patyrimų laipsnių skaičius bei reikala
vimai padidinami ir įvedami Tėvynės tarnybai skautams labiausiai 
reikalingų specialybių instruktoriatai, kurių vadovavimas pave
damas specialistams. Siekiame, kad skautas sanitaras, ryšinin
kas ar kitoks specialistas mokėtų atlikti kiekvieną savo srities 
darbą Tėvynei ir artimui. Vyresniems skautams bei skautams 
vyčiams, tautinės tarnybos srityje, rimtai valandai išmušus, 
galės būti pavestos net labai atsakingos pareigos, kurioms pa
siruošti irgi teks išeiti specialias programas. Be techniško pa
siruošimo, skautai taip pat turės išeiti ir moralinio pasiruošimo 
programą, kad būtų giliai sąmoningais Lietuvos patriotais, kad 
jokie gąsdinimai ir gundymai mus nepajėgtų įveikti.

Mūsų šūkis „Budėk!“ mus moko, kad pasiruošti reikia ne 
tik tam, kas iš tiesų yra ar bus, bet ir visam tam, kas galėtų 
atsitikti.

Mūsų Patronas šv. Jurgis tebūna toje Tėvynės ir artimo 
tarnyboje mums kilniu pavyzdžiu.

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

KODĖL?
Ne dėl to- aš skautas,
Kad jo spalvos dailios, 
Idėjas matau tas,
Kur taip sielai meilios.

M. G.

VADŲ KURSŲ REIKALU.

Brolijos vadija š. m. IV.21 išleido visiems tuntininkams ir 
vietininkams tokį aplinkraštį, 392 nr., brolijos vadų kursų rei
kalu:

Papildant š. m. kovo mėn. 16 d. aplinkraštį Nr. 271 prane
šama, kad š. m. brolijos vadų kursų reikalu, atsižvelgiant į ypa
tingas sąlygas ir svarbius gyvenimo įvykius prieš Velykas, pa
daryta tokių pakeitimų:

a) į vadų kursus užsirašyti ir įmokėti registracijos mokestį 
galima ne ligi š. m. balandžio 10, bet ligi gegužės m. 1 d.; savo 
kuršininkų sąrašus, jų anketas ir kursų registracijos mokestį 
tuntininkai ir vietininkai vyriausiai vadijai turi prisiųsti taip 
pat ne ligi balandžio 10, bet ligi gegužės 1 d.;

b) teoretinės dalies I-ąją studiją kuršininkai, kurie nespėjo 
vadų lavinimo skyriui prisiųsti ligi balandžio 15, gali prisiųsti 
ligi gegužės 15, — kartu su II-ąja studija.

Šia proga dar pažymima, kad:
a) kuršininkų registracijos mokestis (Lt 10,—), kurį reikia 

įmokėti registruojantis dalyvauti kursuose, bus įskaitytas į kur
sų stovyklos mokestį;

b) tuntininkams ir vietininkams siųstas kovo 16 d. aplink
raštis Nr. 271 buvo atspausdintas ir SKAUTŲ AIDO š. m. Nr. 6, 
150 psl.; tuo būdu visi skaitytojai yra su kursų reikalu supa
žindinti;

c) teoretinės dalies I-osios studijos klausimai buvo tunti
ninkams ir vietininkams išsiuntinėti su š. m. kovo 16 d. aplink
raščiu Nr. 271; kuršininkai, kurie šių klausimų negautų iš savo 
tuntininkų ar vietininkų, galėtų klausimus gauti vyr. brolijos 
vadijoje;

d) teoretinės dalies II-osios studijos klausimai yra atspaus
dinti SKAUTYBES š. m. Nr. 3, 87—89 psl.;

e) įvairios kitos vadų kursų reikalu informacijos ir prane
šimai skelbiami SKAUTŲ AIDE ir SKAUTYBEJE.

Tuntininkai ir vietininkai prašomi energingiau pasirūpinti, 
kad iš jų tuntų ir vietininkijų didesnė dalis vadų išeitų š. m. 
vadų kursus.

Kai kurie tuntininkai ir vietininkai yra pavyzdingai suor
ganizavę savo vadovų dalyvavimą vadų kursuose, bet yra ir 
tokių vietų, iš kur dalyvavimas vadų kursuose dar yra ap
leistas.

Atliekamo metalo rinkimas
Brolijos vadi jos skautų skyrius pa

skelbė TALKĄ ATLIEKAMAM META
LUI RINKTI, į kurią kviečia ir kitų šakų 
brolius. Pirmasis tos talkos laikotarpis 
turi baigtis šių metų Tautos šventei (rug
sėjo mėn. 8d.).

Kiekvienam aiški tokios talkos reikš
mė. Lietuva turi importuotis visus metalo 
išdirbinius ir metalo žaliavos savajai pra
monei iš užsienių, nes savųjų kasyklų ne
turime. Vien už neapdirbtą metalą kas
met išmokama per 20 mil. litų užsieniams, 
o tatai yra apie dešimtoji dalis viso im
porto. Tuo tarpu pilni užkampiai mėtosi 
įvairių metalinių dirbinių liekanų — ge- 
ležigalių, suvartotų įrankių, indų, skardos, 
vielos ir t. t. — ir visa tai ilgainiui žūva.

Kad mūsų talka atneštų daugiau nau
dos, reikia ją išmintingai pravesti. Svar
bu nemaišyti įvairių rūšių metalų — sky
rium krausime: 1. geležį ir plieną, 2. špy- 
žių, 3. varį, bronzą, žalvarį, 4. aliuminį, 
5. šviną, 6. nikelį ir ciną (alavą). Dau
giausia rasime geležies ir plieno liekanų 
— juos krausime į didesnę dėžę ar seną 
statinę. Kitiems retesniems metalams už
teks ir po mažesnę, kad ir popierinę dė

žutę. Brangiausieji metalai iš paminėtųjų 
yra nikelis, cinas, aliuminis.

Aprinkę metalo dirbinių liekanas savo 
namuose, kieme, darže, sandėly, pasisiū
lykime ir kaimynui „apvalyti“ jo sodybą. 
Jis tik apsidžiaugs atsikratęs „šiukšlių“, o 
mūsų rinkinys padidės. Toliau teks daryti 
iškylas su maišais į užmiesčio daubas, slė
nius, krūmynus ir surinkti kitų išmestus 
prakiurusius kibirus, bliūdus, suraizgytos 
skardos ar vielos ir kitus gamtą teršian
čius dalykus.

Svarbiausias dalykas — tuoj pradėti, 
ir bematant susidarys didelės krūvos. 
Kiekvienas skautas renka skyrium na
muose, praneša apie tai skiltininkui; skil
tis taip pat kolektyviškai renka metalą ir 
duoda žinių draugininkui. Tuntininkas 
sutvarkys darbą taip, kad mūsų surinktas 
laužas laiku patektų į dirbtuves. Tokiu 
būdu mes padidinsime kariuomenėje nau
dojamos žaliavos atsargą, o gal nuliedin
sime ir ūkio padargų (plūgą, akėčias) ir 
padovanosime mūsų bičiuliams kaime — 
jauniesiems ūkininkams.

Tik pagalvokime — jei kiekvienas 
skautas surinktų nors po 10 kg metalo,

SEKMINIŲ IŠKYLA — BUDĖKIM!

Brolijos vadijos skautų skyrius ra
gina kiekvieną skiltį suruošti šįmet per 
Sekmines iškylą su bent viena nak
vyne, (palapinėje ar pas ūkininką, 
visvien), kurioje būtų padaryta kelio 
pėsčiom bent 15 kilometrų (skaitant 
pirmyn ir atgal).

Tuo reikalu bus paskelbtos varžy
bos su tuom tarpu paslaptyje laikomu 
uždaviniu (ž. Skautybė 2(17) nr. 51 
p.). Šekit kiekvieną „Skautų Aido“ 
numerį.

tai turėtume 75.000 kg. Tikėkimės, kad 
vėliau ir kitos organizacijos sukrus rinkti 
metalą, tai bent 100.000 talkininkų surin
kę po 10 kg, sudarytų milijono kilogramų 
atsargą! Lietuva sutaupytų 2—3 mil. litų, 
nes tiek reiktų išmokėti užsieniui už tokį 
kiekį importuoto metalo.

Skautų vadai ras smulkesnių patarimų 
ir žinių, kaip organizuoti metalo rinkimo 
talką ir kaip atskirti metalų rūšį, SKAU- 
TYBĖS 3 (18) nr.

Skautai, sekite Sk. Aidą — čia ir to
liau dėsime pranešimų ir patarimų mūsų 
talkai. Psktn. J. Gimbutas.
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Balandžio 23-ai
Vieno tunto skautai nutarė balan

džio dvidešimt trečiąją atžymėti ypač 
gražiu bendru geruoju darbeliu. Ilgai 
buvo laukta geros progos.

Kartą miško viduryje, vieškelyje, 
toli nuo kokio nors kaimo, berniukai, 
dviračiais žvalgę šią apylinkę, užtiko 
sugedusį automobilį. Ką tik nedarė 
šoferis ir automobilio savininkas, ma
šina nejudėjo iš vietos. Skautai tuoj 
suprato padėtį. Nelaukdami prašymo, 
keletas vyresniųjų pasiūlė auto savi
ninkui savo pagalbą, o likusieji du nu
važiavo ir atvedė iš artimiausio mies
telio mechaniką.

Jisai buvo kresnas jaunikaitis, su 
šelmiška šypsena lūpose, protingomis 
akimis; nekalbėdamas daugiau, negu 
reikia, dainuodamas ir švilpaudamas, 
jis tuoj kibo į sunkų ir nešvarų darbą. 
Ilgai truko, kol pakėlė pirmgalį. Ta
čiau mažasis mechanikas buvo nepa
lyginamas: jo vikrumu, kantrybe ir, 
svarbiausia, linksmumu stebėjosi visi: 
savininkas, padedantieji ir žiūrintieji 
skautai.

Viską baigus, buvo pasiteirauta apie 
atlyginimą.

— Duok Tamsta tiems skautams

Šv. Jurgio šventės dieną.

gerą užmokestį, — tarė mechanikas, — 
jie užsitarnavo to; tatai pravers jiems! 
Šiandien jų šventė — Šventas Jurgis.

Tardamas tuos žodžius, vyrukas 
energingai pakėlė ranką broliškam pa
sisveikinimui ir praskėtė savo darbi
nius drabužius — pasimatė mažas 
skautų brolijos ženklelis, garsiai juok

damasis šoko ant dviračio ir dingo ke
lio vingyje.

Taip, jei mes esame skautai nuo 
galvos iki kojų, kiaurutėliai ir visa 
širdimi, tai Švento Jurgio dieną pa
darykime ką nors didžia ir gražaus, 
savo Patroną pagerbdami ir jo globon 
atsiduodami! Sk.

„Jau saulutė vėl atkopdama žadina svietq"
Laikas pabusti ir baidarių sporto mė

gėjams. Ore dar vėsu, bet jau pavasaris 
sparčiu tempu žengia. Taigi, jau paskuti
nis terminas susirūpinti baidarėmis: per
žiūrėti senąsias ar naujų įsigyti.

Senosios reikalingos stropaus patikrini
mo, kad reikiamu metu nesustreikuotų. 
Čia reikės panaudoti špaklių, dažus. Bai
darė pavasarį turi tiek pat gražiai atro
dyti, kaip ir visa bundanti gamta. Tik tas 
jaus tikro džiaugsmo kelionėj, kurio bai
darė bus švari — elegantiška.

Naujas baidares reikia iš anksto užsa
kyti, nes bus jau vėlu, kai reikės išplaukti.

Sutvarkius baidares, prieš bet kokią il
gesnę kelionę, reikalingas treningas. Tai 
nėra persistengimas irkluoti, bet nuosek
lus raumenų pripratinimas irkluoti. Kas 
nori jausti baidarių sporto malonumą, o 
ne pervargimą, tas tik tokiu keliu eina 
prie ilgesnių kelionių, kitaip, nebus jokio 
džiaugsmo. Čia verta priminti, jog prie 
vandens saulės spinduliai ypač aktyviai 
veikia odą. Taigi, nuolatinis ir lėtas lavi
nimasis pripratins ir prie saulės veikimo.

Studentų skautų korp. Vytis šiais 
metais vėl rengia tradicinę Sekminių 
kelionę. Kelionė dar įdomi tuo, jog ren
giama iš Kauno Nemunu žemyn ligi toli
miausio mums likusio taško, kai buvo už
dėtas barjeras keliui mūsų jūron.

Didelis aktyvių dalyvių skaičius paro
dys nepalaužtus mūsų siekius, nenumal
domą veržimąsi prie savos jūros. Jūros 
ne tik raudose apraudotos, dainose apdai

nuotos, bet net ir skautišku krauju ap
šlakstytos.

Tad, sesės ir broliai, visi, turį bent ma
žiausią kibirkštėlę vilties kelionėj daly
vauti, ruoškimės. Ruoškimės tikrai nuo
širdžiai, kad kelionė būtų tikrai didi ir 
graži.

Skiltininke, tau pareiga!
Ar mes galime valstybei di

desnę ir geresnę dovaną suteikti, 
kaip jaunuomenės auklėjimas?

Cicero.

Skautų organizacija yra skaitlinga. Jos 
nariai — besimokantis jaunimas. Šis jau
nimas po kiek laiko turės išeiti į gyve
nimą.

Kada jaunuolis patenka į mokyklos 
(kalbu apie vid. mok.) suolą, jis lieka be
veik nuo nieko nepriklausomas (tokių su
daro daugumą), o auklėjimu, kada reika
lingiausia, beveik niekas nesirūpina. Šei
mininkė, pas kurią jis gyvena, rūpinasi 
buto priežiūra; valgykloje — valgiu, o kla
sėje — daugiausia tik dėstomuoju dalyku.

Šalia to, toks jaunuolis laisvai mokosi 
gatvėje įvairių blogybių. Mokykla, nors 
stengiasi kovoti su bloga įtaka, bet to pil
nai įgyvendinti negali.

Numatyta kelionę pradėti gegužės m. 
27 d. (šeštadienį), 15 vai. ir grįžti 29 d. 
(pirmadienį, antrą Sekminių dieną) va
kare, taip, kad nieko nesutrukdysim: nei 
mokslo, nei darbo. Registruojamės nuo ge
gužės mėn. 1 iki 15 d. d. vyriausioj skautų 
vadijoj darbo valandomis (iki 14,30 vai.).

Visi kelionėn!

Psktn. Naujokaitis.

Todėl mums tenka dar labiau tuo rū
pintis. Šios pareigos didžiausia dalis skau- 
tijoje tenka s k ii t in i n k u i, kuris turi 
būti atsakingas už jaunuolių išauklėjimą. 
Jis į tą pareigą turi žiūrėti atidžiai. Skil- 
tininkas, dažnai su savo draugais susidur
damas, juos geriausia pažįsta. Tada ne
sunku kovoti su jų blogumais. Jeigu skil- 
tininkas to gali pasiekti, iš jo galima daug 
ko laukti ir juo galima pasitikėti, kad jis 
savo pareigą tinkamai atliko.

Skiltininkas pirmiausia pačiame savyje 
turi tobulumą Įgyvendinti, o paskui savo 
pavyzdžiu priversti ir kitus daryti, kas 
gera. O tai nesunku įgyvendinti, jei mums 
netrūksta pasišventimo, energijos ir tvir
tos valios!

Tad mes turime savyje auklėti tvirtą 
valią ir nepalaužiamą energiją.

Prit. sk. v. sklt. S. Kuprevičius.
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X WA.W.1 jnasti didžioji seiroi
STUD. SKAUTŲ KORP. „VYTIS“.Akademinio skautų jaunimo ^padangėje

STUDENČIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖ.

e Draugovė turi buklą. Mo
terų klubo patalpose išsinuoma- 
vom buklą. Šiuo jaukiu kampe
liu esame labai patenkintos. 
Buklo šeimininkė E. Kolupailai- 
tė, o jos padėjėja E. Dominaitė.
• Pasikeitimai dr-vės valdy
boje. Rudenį išrinktoji kandi
dačių vadė psktn. A. Kazlauskai
tė iš pareigų pasitraukė, jos pa
reigas perėmė vicepirmininkė 
A. Jasutytė. Nauja valdybos 
nare išrinkta psktn. A. Dantaitė, 
kuri bus vicepirmininkė.

KAUNO AUŠROS TUNTAS.

Šis tas iš maironiečių padangės.
— Šalia nuolat einančio skil

čių konkurso, Latvijos skautų 
vadų p. M. ir B. Bušmeisteriu 
padovanotam pereinamam sky
dui laimėti, buvo surengti įvai
rūs tarp skilčių ir skautų tur
nyrai: šachmatų, krepšinio ir 
stalo teniso. Šachmatuose nu
galėtojais išėjo: 1. pskltn. M. 
Krygeris, 2. pskltn. J. Malvicas,
3. skltn. M. Olšauskas ir 4. sk. 
A. Čaplikas. Bet krepšinio tur
nyre pasirodė geriausiai „ge
niai“, toliau, „žirgai“, na, ir pa
galiau „gaidžiai“. Po šių įvai
rių turnyrų, su pakilusia nuotai
ka, III.26 „Pažangos“ rūmuose 
draugovės sueiga užbaigėme

KAUNO ŠANČIŲ TUNTAS.

— Tuntas sportuoja. Nuo š. m. 
pradžios Kauno VI valst. gim- 
naz. kas sekmadienį po 2 vai. 
naudodamies sporto sale, vyksta 
tarpdraugovinis krepšinio tur
nyras. Sudarytos dvi grupės 
(A stipresnės komandos ir B — 
silpnesnės komandos). Šiam 
turnyrui suruošti ir vykdyti daug 
pasidarbavo vyr. skltn. J. Ja
navičius. Be to, dar reikia pa
minėti, kad A grupės komandos 
yra gana stiprios ir tenka matyti 
labai gražių ir rimtų rungtynių.

Dabar turnyras yra jau įpu
sėjęs ir komandos rikiuojasi to
kia tvarka:

KAUNO APSKRITIES TUNTAS
Veiveriai.

Valstybinės D. Žilinsko var
do progimnazijos skautų Vytenio 
VIII-ji dr-vė, vedama psktn. mo
kyt. J. Dičiaus ir skaučių M. Peč- 
kauskaitės dr-vė, vedama vyr. 
skaut. mokyt. E. Voznelienės, su
rengė 1.29 viešą vakarą. Buvo 

• Paskaita. II. 26. Žemės ūkio 
rūmuose dr-vė surengė paskai
tą, kurią skaitė dail. A. Tamo
šaitis, tema: „Buto įrengimas 
tautiniais motyvais“.

B. Mackevičiūtė.

O Semiamės naudingos specia
lybės žinių. Nuo III.4 tikrosios 
narės lanko sanitarijos kursus.- 
Juos veda dr. Sakenienė. Pa
skaitos būna Kauno miesto ligo
ninėje. Kursus baigusios gaus 
pažymėjimus. Germani.

skautų pažangumo ir darbštumo 
konkursą dėl pereinamo skydo. 
Ir šį kartą „genių“ nieks nega
lėjo įveikti ir jie jau antrą kar
tą iš eilės laimėjo šį konkursą 
ir skydą.

— Šioje sueigoje buvo su
laukta ir keletas staigmenų. 
Tuntininko įsakymu į vyr. skil- 
tininko laipsnį buvo pakelti: 
dr-ko pavaduotojas skltn. B. 
Barkauskas ir adjutantas skltn. 
M. Olšauskas.

— Dr-vė aktyviai dalyvauja 
skautiškos spaudos platinime ir 
1939 metams visi draugovės 
skautai užsisakė „Skautų Aidą“.

Gaidys.

A grupė

1. Vytauto dr-vė 3—4—140: 69
2. Mindaugo „ 3—4—110:119
3. Basanavič. ,, 1—2— 32: 24
4. Jūrų sk. „ 3—2— 79: 84
5. Eimučio „ 1—0— 36: 51
6. Šarūno „ 1—0— 9: 59

B grupė
1. Mindaugo dr-vė 3—6—128: 65
2. Šarūno „ 3—4—104: 42
3. Vytauto „ 3—2— 55: 60
4. Basanavič. „ 3—2— 60: 82
5. Eimučio „ 2—0— 23:121

suvaidinta J. Dičiaus 2 v. vaizde
lis: „Skautybės keliu“ ir M. Ter- 
nier 1 v. komedija: „Pareiga ge
rai atlikta“ (versta iš prancūzų 
kalbos skauto K. Banio). Grupė 
skautų ir skaučių sušoko „Kepu
rinę“ ir „Suktinį“. Vakaras pra
ėjo sklandžiai ir skautiškoje 
nuotaikoje. Skruzdė.

• Naujas valdybos narys. Val
dybos arbiter elegantiarum sen j. 
A. Jurskis pasitraukė; nauju ar
bitru išrinktas senj. R. Norvy
das.
e Dar vienas filisteris. III. 14. 
senj. Al. Tuminas buvo pakeltas 
filisteriu. Jis baigė V. D. U. 
medicinos fakultetą ir gavo med. 
gydytojo diplomą.
© Filisteris M. Vaitėnas — V. 
D. U-to asistentas. Gyd. M. 
Vaitėnas šiomis dienomis buvo 
išrinktas V. D. U-to medicinos 
fakulteto jaun. asistentu.
e Paskaita apie Kegumo elek
trinę. EH. 21 V. D. U. fizikos — 
chemijos institute buvo vytiečio 
senj. Daniliausko paskaita apie 
Latvijos elektrifikacijos pradžią 
— Kegumo hidrostoties statybą. 
Šią paskaitą atidarė korp. gar
bės narys prof. Stp. Kolupaila.
© Gerai pasirodė mūsų šach
matininkai. Akad. jaunimo spor
to s-gos šachmatų turnyre, tarpe 
7 akad. klubų, dalyvavo ir mūsų 
ekipa. Vytiečiai laimėjo III 
vietą, gavę 21 tašką.

Sk. Aido 5 nr. buvo paskelbti 
4 pirmieji vytiečių krepšininkų

Dr. K. AVIŽONIS

KAIP STOVYKLAUTI
J

— Tai garsaus stovyklavimo vadovėlio pavadinimas. 
Knyga turi 3 pagrindinius skyrius:

1. Pasirengimas stovykloms.
2. Stovyklų Įrengimas ir
3. Stovyklavimas.

308 puslapiai ir 356 iliustracijos.

SKAUTŲ AIDO LEIDINYS. KAINA LT 5,—.

ZARASŲ SKAUČIŲ TUNTAS.

Skiltininkvą kursai Zarasuose. 
III.4—26 kiekvieną šeštadienį ir 
sekmadienį stropiai lankėme 
skiltininkių kursus, kuriuose, da
linai panaudodamos savo įgytas 
per draugininkių sąskrydį, ži
nias, kalbėjo vyr. sktn. Kesiū- 
naitė, vyr. skltn. Krišmantaitė, 
skltn. Sileikytė ir pskltn. Paši- 
lytė. Kursų lankymas-, punktua
lumas, užrašų vedimas ir žaidi
mai buvo vertinami taškais. Kur
sai baigėsi III.26. Buvo tunto 

susitikimų rezultatai su kitų 
korporacijų komandomis. Po to, 
jiems teko žaisti dar 4 rungty

nes. Štai rezultatai: V. su korp. 
Neo-Lithuania I — 20:37 (4:9);
VI. su korp. Jūra 31:18 (7:11);
VII. su korp. Fraternitas Bal- 
tiensis — 25:18 (14:8) ir VIII, su 
Fraternitas Lithuanica — 21:20 
(14:9). Dar beliko žaisti su atei
tininkų Achilo ir Romuvos korp. 
komandomis. Atrodo, kad vy
tiečiai akademinėse krepšinio 
pirmenybėse užims ne pirmą, bet 
vieną iš pirmųjų vietų.

Germantas.

sueiga, kurioje kelios sesės davė 
įžodį ir daug skaučių, tuntinin- 
kės įsakymu, buvo pakeltos į vy
resnį laipsnį. Savo kalboje tun- 
tininkė džiaugėsi, kad Zarasų 
skautės gerai mokosi ir net pati 
geriausia gimnazijos mokinė, pa
sirodo, yra skautė — skltn. Ras
tenytė, kuriai tuntininkė dova
nojo knygų. Dovanų knygomis 
gavo ir daugiausią taškų surin
kusi Žuvėdrų skiltis.

Vandens skautė.
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ŠIAULIŲ RAJONAS

Žagarės skautų tuntas.

Kruopiai. III. 4 čia pirmą kar
tą buvo skautų iškilmės, kurias 
suruošė vietos skautų vadas 
psktn. V. Ramonas. Įžodį davė 
29 skautai, dalyvaujant tėvams, 
mokytojams ir šiaip vietos vi
suomenei. Skautai susilaukė iš 
mokytojų ir visos eilės organi
zacijų širdingiausių sveikinimų 
ir gražiausių linkėjimų. Čia 
pat po iškilmių gražiai pasirodė, 
be kita ko, ir didžiulis skuduti
ninkų būrelis (25 asm.), to paties 
psktn. V. Ramono vedamas. Iš
kilmėse dalyvavo tuntininkas 
sktn. J. Kirlys.

Kursai ir konkursai. Žagarėje 
tuntas organizavo visą eilę kur
sų specialybėms įsigyti. Tele
grafistų ir signalizuotojų (juos 
pravedė pašto v-kas Pr. Gera- 
simas), sanitarų, slaugytojų ir 
higienininkų (lėkt. vyr. skltn. A. 
Mikštas), gaisrininkų (vadovau
ja M. Micevičius) ir pienininkų 
(veda psktn. A. Stipinas); be to, 
veikia ir skiltininkų lavinimo 
kursai.

Tunte veikia visa eilė kon
kursų, iš kurių pažymėtinas ne
seniai tuntininko paskelbtas 
aukštesnių patyrimo laipsnių, 
specialybių ir liudijimų įsigijimo 
konkursas.

UTENOS SKAUČIŲ TUNTAS.

Velykų švenčių proga Mildos 
dr-vės skautės šelpė neturtingas 
šeimas. Aukas rinko ir nešiojo 
atskiros skiltys: kiekviena skil
tis sušelpė vieną šeimą. Jau
nesnės skautės taip pat lankė ne- 
turtingesnius savo draugus-es.

— Mildos draugovė gyvena 
tam tikrą vadovių krizę. Mat, 
skiltininkės daugiausia jaunutės, 
neprityrusios. Skiltininkės pra-

ROKIŠKIO

— Iškylausime. Rokiškio skau
čių ir skautų tuntai šiemet sto
vyklos neruošia, bet už tai žada 
smarkiai keliauti skiltimis ir pa
vieniui.

— Konkursas. Rokiškio tunto 
jaun. skaučių žaidimų konkursą 
laimėjo XVI jaun. skaučių dr-vė, 
psktn. V. Rozmanienės vadovau
jama.

— Obeliai. III. 4 įvyko D. L. 
K. Kęstučio ir Rūtos dr-vių iš

Padarėme 22 inkilus. Meškui
čiai. Šiemet keli mūsų skilties 
skautai padarė ir sukėlė 22 in
kilus. Ant inkilų išdažėme skau
tiškus ženklelius ir datą: 1939.IV.l 

dėjo daryti savo sueigas, kuriose 
bendromis jėgomis ruošis II-o 
pat. 1. egzaminams ir, apskritai, 
lavinsis. Sueigas veda ir pa
deda skiltininkėms lavintis vyr. 
skltn. D. Matukonytė.

— III. 12 Utenos tuntą aplan
kė seserijos vadė. Ta proga bu
vo sušaukta tunto sueiga, kurio
je skautės gausiai dalyvavo.

E-e.

RAJONAS.

kilminga sueiga paminėti Šv. 
Kazimierą. Susirinko pilnutėlė 
salė žmonių. Sueigą atidarė 
skautų dr-kas P. Juodvalkis ir 
psktn. St. Banevičiūtė.

— Obeliuose 3 dr-vės ir dabar 
steigiama 4-ta jaun. skautų 
dr-vė. Mokyklos vedėjo dr-ko 
P. Juodvalkio dėka, turime ir 
buklą, kuriame dažnai vyksta 
skautiški užsiėmimai.

Jonas.

MAŽEIKIŲ SKAUČIŲ TUNTAS.

Didelis Klaipėdos gyventojų 
skaičius atsidūrė Mažeikiuose. 
Skautės, vadovaujamos skt. 
Zailskienės, pirmąją Velykų die
ną, suruošė klaipėdiečių ir ne- 
turtingesniems vietiniams vai
kams velykinį stalą. Mažųjų 
svečių prisirinko apie šimtą, tar

MAŽEIKIŲ SKAUTŲ TUNTAS.

— Vyčių būrelis III. 4, psktn. 
Zižio vadovaujamas, padarė iš
kylą apšarmotan miškan.

— Vingėlos dr-vė, nuoširdžiam 
Lietuvos skautų patronui pagerb
ti, Sv. Kazimiero šventės išva
karėse visi atliko išpažintį ir 
Sv. Kazimiero dienos rytą pri
ėmė Sv. Komuniją. An.

— Karas rūkoriams. III. 1, 
gimn. direktoriui p. P. Stuopiui 
sutikus ir tuntininkui psktn. H. 
Bucevičiui pritarus, I Vingėlos 
dr-vė paskelbė „karą“ jaunie
siems rūkoriams, kurie rūkyda
mi kenkia savo sveikatai. Pir
moji ataka pradėta įvairiais pla
katais, kurie parodo rūkymo 
kenksmingumą. III. 25 įvyko

PANEVĖŽIO RAJONAS

Panevėžio skautų tuntas.
— I D. L. K. Kęstučio dr-vė. 

Kęstutiečiai vėl atgavo savo se
nąją padėtį tunte. Jie vėl visur 
pirmieji. Skautų Aidą užsisakė 
visa draugovė. Skautybės ateina 
9 egz. Dr-vė užmezgė ryšius su 
vilniečiais skautais. 11.23 įsikū
rė oro skautų skiltis; jai vado
vauja Z. Abramavičius. III. 6 
įvyko draugovės (be jaun. skau
tų) naktinis žaidimas; dalyvavo 
28 skautai. III. 18 18 skautų nu- 
drožė miškan; žaidimas pavyko 
puikiausiai. III.19 dr-vės jaun. 
skautai darbininkų — tautinin
kų apylinkės surengtame buv. 
min. pirmininko J. Tūbelio var
dinių minėjime parodė dvejetą 
pasirodymėlių: „Tylųjį stovyk
lautoją“ ir dainelės „Ant kalno 
karklai...“ inscenizaciją.

Kęstutietis.

SAKIŲ SKAUTŲ TUNTAS

— Dr. Vinco Kudirkos dr-vė yra 5, o narių skaičius žymiai 
pradeda gyviau veikti; skilčių padaugėjo. Savas.

TELŠIŲ RAJONAS.

Varniai.
Varniuose yra 2 berniukų ir 5 

mergaičių skiltys; iš viso narių 
57 skautai-ės. Įžodis buvo pr. m. 
XI. 20, IV. 23 vėl buvo įžodis.

pe jų trys dešimtys klaipėdie
čių. Visi buvo pavaišinti saldu
mynais, pyragaičiais ir apdova
noti margučiais. Juokas, vaikiš
kas, linksmas, sklido į visas pu
ses; visi šoko, dainavo, deklama
vo. L. M.

disputas, kurį laimėjo Vingėlos 
dr-vė, įrodydama rūkymo kenks
mingumą. Tai paveikė daugelį 
jaunųjų rūkorių, kurie metė rū
kyti.

— Skautų Aidas. Vingėlos 
dr-vės 99°/o skautų išsirašė Skau
tų Aidą. Jie Skautų Aidu labai 
patenkinti ir prašo padidinti 
aviomodelistų skyrių.

— Motinos dienai. Vingėlos 
dr-vė ruošiasi Motinos dienos 
iškilmėms. Skautukai rašo re
feratus ir kuria eilėraščius. Ma
noma ta proga sušaukti viešą 
sueigą, kur galėsime drauge su 
savo motutėmis praleisti kelias 
valandėles.

Pskltn. B. Balkevičius.

— VIII Dariaus — Girėno 
dr-vė. 11.16 dr-vė minėjo savo 
gyvavimo penkmetį. Šiais moks
lo metais dr-vėje įžodį davė viso 
30 skautų. Dr-vėj paskelbtas 
skilčių konkursas III. 1—V. 1. 
Skautų Aido tiražas bent dešim
teriopai pakilo. Visi jį skaito ir 
labai pamilę. Vils.

Persitvarkė Pasvalio D. L. K. 
„Kęstučio“ dr-vė.

Dr-vei vadovauja sk. vytis 
skltn. L Serapinas, adjutantas 
pskltn. J. Rauduvė.

Pasvaliečiai skautai perka vietos 
šauliams šautuvą.

Pasvaliečiai skautai nutarė iš 
dr-vių suaukotų skautų pinigų 
nupirkti vietos šauliams vieną 
šautuvą. J. S.

Esame padarę jau keletą iškylų 
į gražesnes vietas: į Tolės kalną, 
į Serpaičius ir į Vidmantus.

J. Gr.

TRAKŲ RAJONAS.

Žasliai.

Atskira lapinų skiltis, nuve
žusi tautinėn stovyklon net 90fl/o 
savo narių, susijungė su skautų 
vyčių būreliu ir jaun. skautų 
draugove. Naujasis vienetas — 
Kęstučio dr-vė — šitaip atrodo; 
sk. vyčių būrelis, skautų skiltis 
ir j. skautų 2 būreliai — viso 23 
asm. Draugovei vadovauja v. v. 
bibliotekos vedėjas skilt. V. Ba-

niulaitis, jam padeda pašto val
dininkas psklt. V. Deksnys. Nors 
draugovei gana sunkios materia- 
lės sąlygos, tačiau dirbama, kiek 
tik jėgos neša. Kandidatų drau
govėje tik 5, XII. 31. drau
govė suruošė šeimyninį Naujų 
Metų sutikimą. Sutikimas praėjo 
labai jaukia nuotaika. 1.6. drau
govė suruošė viešą vakarą. Vai
dino linksmą komediją. Gauta 
pelno. Senis Lapinas.

NEBUS TIKRO SKAUTAVIMO, JEI NEGYVENSITE, 

KAIP NURODO SKAUTIŠKAI GYVENTI:

skautėms —

knyga SKAUTYBĖ MERGAITĖMS, 

skautams —

knyga SKAUTYBĖ BERNIUKAMS.

Šias knygas turite tuoj įsigyti!
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®@®@® noill PRITYItlHIlf
Praėjo baltosios dienelės ..

Pasirūpinkim vėl jas tinkamai sutikti.

Jau seniai praėjo žiema. Dabar dau
gelis pamiršo jos malonumus ir gyvena 
pavasario džiaugsmais. Tačiau čia dar no
riu keliomis mintimis pasidalinti su bro
liais dėl žiemos sporto įrankių, būtent, 
SLIDŽIŲ sutvarkymo vasarai. Tas lai
kas ir triūsas, kuriuos jūs dabar paskirsit 
slidėms prižiūrėti, vėliau šimteriopai bus 
atlyginti beslidinėjant žiemą.

Įvairūs smulkūs sugedimai labai dažnai
vėliau tampa nelaimių priežastimi: nere
tai sulūžta slidės, o kartais susižaloja pats 
slidininkas. Užtat reikia žiūrėti, kad sli
dės, jų diržai, užraktai ir batai būtų tvar
koje. Man atrodo, kad dabar kaip tik yra 
pats laikas sutaisyti visus sugedimus. Ati
dėlioti nepatarčiau, nes nė nepastebėsi, 
kaip prabėgs laikas ir vėl bus čia pat žie
ma.

Pirmiausia reikia apžiūrėti, ar nėra kur
slidės įskilusios. Skilimus reikia sutvir
tinti. Ypač pavojingi yra skilimai slidės 
priešakinio galo lenkimo vietoje. Jo ne
sutvarkius, po kurio laiko nulūžta prieša
kinis slidės galas. Geriausia tokį skilimą

apkalti plona sk a r dele (pvz., konservų dė
žutės skarda ar pan.). Reikia žiūrėti, kad 
nebūtų per ilgi viniukai. Paprastai viniu- 
kus reikia nugnybti replėmis iki 3—4 mm 
ilgio. Be to, nepatartina jų daug prikali
nėti į slidę, nes tuo tik susilpninamas jos 
medis. Panašiai reikia daryti, jei yra ski
limų ir užpakaliniame slidės gale.

Ne pro šalį nuodugniau pažiūrėti ir 
užraktus. Kartais jie būna išsiklibinę ar
ba būna išlūžęs vienas kitas sraigtelis, pri-

Puoškime ir gražinkime brangiąją Lietuvą. 

tvirtinantis užraktą prie slidės. Tuos 
sraigtelius reikia gerai įsukti arba pakeisti 
naujais. Nuo išklibusio sraigto (ar per 
dažno jų sukinėjimo) kartais slidės me
dyje atsiranda per didelė skylė. Ją gali
ma užkalti mediniu atitinkamo storio pa
galiuku ir vėl įsukti sraigtą. Tarp kitko, 
turiu priminti broliams, kad slidės apkro
vimo plokštuma (kur statoma ir pritvir
tinama koja) turi būti būtinai apkaustyta.

Norint, kad slidžių mediena būtų lanks- 
ti ir tampri, nuo ko, be abejo, pareina ir 
jų patvarumas, gale kiekvieno sezono sli
des reikia gerai išsmaluoti. Tam tikslui 
nuo slidžių šliaužiamojo paviršiaus rūpes
tingai nuimamas tepalas (galima nuplauti 
žibalu). Gražią saulėtą dieną (dabar tokių 
jau dažnai būna) slidės apatinėmis — 
šliaužiamomis plokštumomis padedamos 
prieš saulę. Kada jos kiek apšils, ant
šliaužiamųjų plokštumų tepamas sluogs-
nis skystos smalos (eglės arba pušies). 
Kai smala įsigers į medį, tepama dar kar
tą. Tepti reikia kelis kartus — tol, kol 
smala daugiau nebeįsigers. Smalavimą ga
lima kiek paskubinti vartojant litavimo

lempą. Tačiau nepatarčiau jos vartoti. 
Nemokėdamas jos tinkamai pavartoti, 
gali tik sugadinti slides^ Nuo nevienodo 
kaitinimo įvairiose vietose, slidės po ku
rio laiko persimes, susikreivins.

Taigi, jau sutvarkėt slides, tačiau ne
užmirškit vieno svarbaus dalyko — jos 
per vasarą neturi nustoti savo „linijos“, 
t. y. išlenkimo. Jas būtinai reikia gerai su
rišti ir įsprausti į tarpą kulbelę. Tačiau 
kartais tokio paprasto surišimo nepakan
ka, nes slidės netinkamai išsilenkia. Daž
niausia kietesnio medžio slidė mažiau iš
silenkia, tuo nuskriausdama lankstesnę 
savo kaimynę. Šiuo atsitikimu vartotinas 
čia brėžinyje parodytas surišimo būdas. 
Tarp slidžių dedama atitinkanti jų ilgį tai
syklinga lenta, kurios dėka galima regu
liuoti kiekvienos slidės išlenkimą, neatsi
žvelgiant į jos medžio kietumą. Tuo būdu 
pasiekiamas vienodas abiejų slidžių išlen
kimas. Panašų įtaisą galima padaryti ly
gioje sienoje (tik ne kambaryje!). Tada 
jau nereikalinga lenta ir slidės pritvirti
namos viena greta kitos.

Vasarą slidės reikia laikyti sausoje, vė
sioje ir tamsioje patalpoje (sandėlyje ar 
kur koridoriaus kertėje). Tarp kitko, ne
užmirškit sutvarkyti slidžių lazdas ir ba
tus. Batus, užraktų ir lazdų dirželius labai 
pravartu ištepti tirštu riebiu tepalu. Prie
šingai jie gali perdžiūti ir sutrūkinėti.

Ger. Juškėnas.

PAUKŠČIAMS MAUDYKLĖS.

Labai nesunku improvizuoti paukš
čiams maudykles iš kokio nors seno indo, 
pvz., molinės lėkštelės, dedamos po gėlių 
vazonu, dubenėlio arba didelės lėkštės. 
Jei dubenėlis per gilus, į jį įdedama lėkš
telė arba nerūdijančio cinko gabalas, kad 
maži paukšteliai nepaskęstų.

Indą maudyklėms įleisk į žemę gra
žioje sodo vietelėje, įpilk vandens — turi 
jį dažnai keisti — ir apdėk maudykles 
plytomis arba plokščiais akmenėliais. 
Tarp akmenėlių gali pasodinti neužmirš
tuolių, našlaičių arba kitų gėlelių, arba 
net žolių pluoštą, vieno akmens vietoje. 
Gali šeimininkauti pagal savo skonį. 
Paukščiai lankysis per ištisus metus, gers 
arba maudysis tavo parūpintose maudyk
lėse.

Kur daug kačių ir paukšteliams pa
vojinga maudytis žemėje, geriau tinka in
dai su vandeniu, iškelti aukštai ant stulpo 
ar pan. P. P.

KOMPASAS IŠ ADATOS.

Įrankiai: puodelis vandens, plieninė 
adata ir gabalėlis siūlo.

Kartais gali atsitikti, kad būtinai rei
kia žinoti dangaus šalis, o nėra nei kom
paso, nei laikrodžio, nei saulės, nei žvaigž
džių ir t. t. Tačiau viską numatąs skau
tas visada kišenėje turi adatų dėžutę su 
siūlais, adat. ir sagomis, o šiuo atveju tie 
dalykai jam atstos kompasą.

Reikia pripilti vandens į puodelį ir pa
laukti, kol paviršius visiškai nusistovės, 
gerai nudžiovinti adatą, įvairiai nutrinti 
ir dviejų kilpų, iš siūlo, pagalba atsargiai 
leisti ją į vandenį, tačiau taip, kad smai
galys ir auselė tuo pat laiku paliestų van
denį. Adatos galą įdėjus į vieną kilpą, 
auselę į kitą, kiek pasistengus, galima tą 
padaryti.

O laisvai atsiradus vandenyje, adata 
akies mirksniu atsistos pietų — šiaurės 
linijoje. v K e B
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Musų pačių darbeliai llllllllllllllHTZf
Stiklinis naras. Paimkime nedidelį stikli

nį mėgintuvėlį, į vidų padėkime mažą me
talinį rutulėlį, užkimškime mėgintuvėlį 
kamščiu, kuriame padarykime nedidelę sky-

Opaus garbės jausmo žmonės 
dažniausiai yra tokie charakte
riai, kurie be galo neatsargiai 
elgiasi su svetimu orumu, su 
svetimu geru vardu ir su sve
tima ambicija; neturi jokių prin
cipų saugoti tai ne jiems pri
klausančiai garbei, neatjaučia 
jos, bet už tat visą teisingumo 
jausmą ir visą išmintingumą, 
kai jų pačių šventas asmuo, nors 
švelniausiai yra paliečiamas. Iš 
tikro, nuostabi garbė yra čia 
ginama!

Fr. W. Foersteris.

lutę. Dabar įpilkime į bonką vandens ir įdė
kit mėgintuvėlį. Metalinis rutulėlis, įdė
tas į mėgintuvėlį, turi būti nedidelis, toks, 
kad mėgintuvėlį nenuskandintų, kad jis 
galėtų plaukioti. Bonkos viršų aptrauki
me (pieš. 1) guminiu dangteliu. Paspaus- 
kim pirštu tą dangtelį ties viduriu, ir stik
linis naras tuoj paners į vandenį.

Rutulėlis akrobatas. Padarykime me
dinį rutulėlį ir įstatykite į jį vielinį kab
lelį. Padarykime popierinį vamzdelį (po
pierių apsukim aplink pieštuką ir sukli- 
juokim). Suklijuotą vamzdelį viename jo 
gale užkimškim kamščiu, o netoli nuo tos 
vietos išgręžkim skylutę. Padėkim ant jos 
rutulėlį, paimkim kitą galą į burną ir pa- 
pūskim — rutulėlis ims šokinėti, kaip tik
ras akrobatas. Pritaisykim dabar ties sky
lute vielinį kablelį (pieš. 2) ir pamėginkim 
papūsti taip, kad „akrobatas“ prikibtų prie 
to kablelio.

Žaislinis tiras. Tiru vadiname vietą, 
kurioj šaudo iš įvairių šaudomų įrankių 
į tam tikrus taikinius. Pasidarykime žais
linį „tirą“. Pasižiūrėkite į pieš. 3 ir su
prasite, kaip jis įtaisytas. Apačioj, ant 
lentos, pritaisyti trys kamščiai su kabliais. 
Paėmę į ranką žiedą, pamėginkit jį pa
siausti taip, kad užsikibtų už vieno, pas
kui už antro ir už trečio kablio.

Sukutis. Paprastas sukutis daromas iš 
špūlės atplautos dalelės (pieš. 4) ir įstaty
to į ją pagalėlio; pagalėlis apvyniotas vir
vele. Norint jį gerai pasukt, reikia tam 
tikro įtaiso. Paimkim lentelę ir išgręžkim 
tokią skylę, kad joje laisvai tilptų suku
čio kojelė. Iš šono irgi išgręžkime skylu
tę, pro kurią įverkime virvelę. Norint pa
leisti sukutį, reikia įstatyti jį į skylę ir 
apvynioti virvele kojelę, paskui smarkiai 
virvelę patraukti ir paleisti — sukutis iš
šoks iš savo lizdo ir ims sukinėtis.

T. S.

SKAUTAS YRA GAMTOS DRAUGAS (6 ist.).

Inkilas zylėms
„Pakilo į dangų aukštai vyturiai...“ 

Gražus šis Maironio eilėraštis, tačiau, de
ja, netinka mūsų straipsnelio uždaviniui 
— sukalti inkilėlį. Pirma, vyturiai, kaip 
žinome, neperi inkiluose, antra, mūsiškis 
inkilas bus dirbamas specialiai zylėms.

Iš mūsų piešinių lengva pamatyti išma- 
čius ir taip pat nesunku bus pagal juos 
padaryti inkilą.

Išskyrus įduobą lizdeliui (A), visoms 
sienoms reikia imti eglines lentas, tik liz
do įduobai (lengviausia būtų ją apvaliu 
kaltu išskobti) reikia kieto medžią Kad 
ji nevirstų šiukšlių duobe, pačiame gale 
neužmirškite išgręžti skylutės, bet jokiu 
būdu ne per didelės, kad drauge su at
matomis neiškristų kiaušiniai arba jau
nikliai. Pryšakinę sieną (su landa) vir
šuje reikia pritvirtinti sukynėmis (žautes- 
kais); tada, reikalui esant, visą inkilą ga
lima lengvai atidaryti ir vėl. uždaryti. 
Tačiau tatai turi atsitikti tik kartą me
tuose — rudenį, inkilui išvalyti. Kitu 
laiku zylių šiukštu negalima judinti, nes

daugiau negrįš ir per tat jaunikliai turės 
žūti.

Įpjovos (B) pryšakinėje sienoje padės 
jaunikliams pasiekti landą ir tokiu būdu 
išlėkti iš inkilo. Prieš landą nereikia jo
kių laktelių ar lentelių nutūpti, nes tokie 
dalykai palengvintų katinams prilipti, o 
juk ne jų labui darėme inkilėlį!

Prikalti inkilą geriausiai į medį sode 
arba miške, tokioje vietoje, kur paukšte
liai jausis kiek nuošaliau. Jei nenorite, 
kad rūdytų, imkite ne geležines, o vari
nes vinis.

Kad būtų išvengta kariškų susirėmi
mų, kurie dažnai baigiasi mirtimi, patar
tina į vieną medį nekelti dviejų inkilų.

Tuomi ir baigiu savo patarimus, ir 
linkiu visiems, kuriuos paskatino šitas 
straipsnelis, sėkmės ir daug džiaugsmo su 
zylių šeimynėlėmis, nes baigus inkilėlį dar 
nebus galas: visą vasarą galėsite džiaug
tis grakščiais giesmininkais!

• 207 ■■ .

19



PEDSEKA
XIII. ŽMONIŲ PĖDSAKAI — BENDRAS SUSKIRSTYMAS.

Mes nagrinėjome žmogaus pėdsakus, kuriuos palieka jo basa 
arba apauta koja; dabar nagrinėsime pėdsakų įvairumus.

Kinomatografe kartais tenka matyti sulėtintus paveikslus, 
rodančius kiekvieną judesio smulkmeną. Tokie paveikslai labai 
naudingi, studijuojant mokslišką pėdsėkos pusę. Jėga, kuri stu
mia žmogų pirmyn, kuri reikalinga, kad būtų padarytas žings
nis, palieka savo žymes žemėje. Kad būtų visiškai aišku, kokiu 
būdu žmogus padaro žingsnį, aprašysiu to judesio elementus.

Norėdamas žengti pirmyn, žmogus šiek tiek pasilenkia, kad 
svorio centrą permestų ton pusėn, kurion jis rengiasi žengti. 
Tam tikslui jis pradeda lenkti kelią to kojos, kuria jis nori 
žengti. Įsivaizduokime, kad jis nori žengti kairiąja koja. Jis 
sulenkia kairįjį kelią ir tuo pačiu, norėdamas atleisti kauliuką, 
pakelia kulnį nuo žemės. Kojai pajudėjus pirmyn, visas pa
das, pagaliau, pasikelia, ir didysis pirštas yra paskutinis. Tada 
žmogus šiek tiek pasvyra dešinėn, perkeldamas savo svorį į de
šiniąją koją ir pėdą. Dešinioji koja stovi plokščiai ant žemės, 
ir svoris joje vienodai pasidalina. Kairioji koja pasikelia, ir 
svorio centras pereina dar labiau pirmyn. Jei gresia pavojus 
nustoti pusiausvyros, kairioji koja išsitiesia, ir jos kulnis pa
liečia žemę. Tuo pačiu akimirksniu dešinioji koja sulenkiama 
kelyje, jos kulnis priverstas atitrūkti nuo žemės, ir tuojau svo
rio centras permetamas į kairįjį užkulnį ir dešiniosios kojos 
pirštą.

Jėgos, stumiančios žmogų pirmyn, kryptis verčia žmogų pa
liesti žemę laukuju užkulnio šonu. Užkulnis įsiremia žemyn ir 
pirmyn į žemę, ir stumia žemę, jei ji minkšta, prieš save. Ši 
žemė pamažu spaudžiama žemyn ir pirmyn, kai kairioji koja 
atsistoja visa pėda. Prieš tai, kaip dešinysis pirštas pasikelia 
nuo žemės, jis dar pasistumia kairiosios kojos linkui ir tuo 
išstumia žemę priešinga kryptimi.

Visas svoris tada perkeliamas į kairiąją koją, ir dešinioji 
pajuda pirmyn, tuo vėl versdama svorį pereiti į dešinę pusę. 
Tada kairioji koja turi įsispausti panašiu būdu. Kada kulnis 
paliečia žemę, jis pastumia žemę pirmyn ir šiek tiek į šoną, 
paskui prispaudžia ją žemyn ir pagaliau jis spaudžia ją į užpa
kalį ir į šoną, nes kairysis kulnis pradeda keltis antrajam žings
niui. Sis kojos pasispaudimas, pasisukimas ir padaro kojos 
nuospaudą platesnį už pačią koją.

Mano aprašymas gali atrodyti painus ir per daug sudėtin
gas, bet iš tiesų jis trumpas ir paprastas: visai tikslus ir smulk
meniškas kojos judesio aprašymas būtų kelis kartus ilgesnis.

Bet jau ir iš šio aprašymo aiškėja, kad giliausiai įsispau- 
džia užkulnio laukujis šonas ir piršto vidus. Be to, stipriau įsi- 
spaudžia letenos apačia už didžiojo piršto ir laukujis kojos kraš
tas už mažojo piršto. Maža krūvelė žemės užkulnio išmetama 
ir prispaudžiama jo plokštuma, ir šiek tiek žemės piršto išme
tama atgal, bet neprispaudžiama.

Iškyla du svarbūs dalykai: kietoje žemėje gali likti tiktai 
dvi žymės: vieta, kur kulnis pirmiausia palietė žemę, ir vieta, 
kur pirštas galiausiai nutrūko nuo žemės. Juo greičiau žmo
gus eis, juo daugiau žemės pirštas išspaus, ir ta žemė bus 
palaidi.

Pastebėta, kad vaikščiojant paprastu žingsniu, kulnis pir
mas paliečia žemę ir pirštai rodo šiek tiek į šoną, sekdamos 
kryptimi, kuria kita koja užsimoja žengti. Nepaprastu žingsniu 
žmogus eina tokiais atvejais, kada galvoja apie savo veiksmą ir 
tuo keičia savo pėdsakų charakteringus bruožus.

Tarpas tarp dešiniosios ir kairiosios kojos pėdsako indivi
dualiai keičiasi. Paprastai, jis turi maždaug 75 cm. Jei išties- 
tume virvę per ėjimo linijos centrą, ji pereitų per abu kulnis, 
bet kairieji pirštai būtų iš kairiosios, o dešinieji pirštai iš deši
niosios pusės.

Jei vaikščiojama lėčiau, reikia didesnės pusiausvyros — tas 
pats yra ir važiuojant dviračiu. Taigi, kulnys atsispaustų šiek 
tiek toliau į kairę ir dešinę nuo centrinės linijos, ir tas tarpas 
didėtų proporcingai su žingsnių lėtumu.

Jei žingsniai būtų greitesni, kulnys prisiartintų prie centri
nės linijos ir pirštai rodytų tiesiau pirmyn. Vadinasi, gamta 
mus savaime moko, kad, norėdami greitai vaikščioti, turime ko
jas statyti tiesiai. Be to, vaikščiojant greičiau, kojų pirštai 
išspaudžia daugiau žemės. Keliantis į kalną, kulnis vis mažiau 
ir mažiau įsispaudžia, juo statesnis kalnas darosi, nes, kojai atsi
stojant ant žemės, kelias sulenkiamas. Ir čia jaučiamas palin
kimas atsukti pirštus tiesiau pirmyn. Nusileidžiant nuo kalno 
paprastu žingsniu, kojos, tiesą pasakius, laikomos tiesiai, bet 
plokščiau, taip, kad pirštas ir užkulnis mažiau įsispaudžia, kaip

lygioje žemėje. Tačiau skubant leistis nuo kalno, kulnys aštriai 
įsismeigia į žemę, nes atlieka stabdžių funkcijas, ir žingsniai žy
miai ilgesni.

Lengvai bėgdamas žmogus palieka beveik tuos pačius cha
rakteringus pėdsakų bruožus, kaip vaikščiodamas, tik tarpas tarp 
atskirų žingsnių padidės ir, kadangi pusiausvyra bus tvirtesnė, 
pėdsakai bus tiesesnėje linijoje. Pastebėta, kad pirštai giliau 
įsispaus ir kulnis mažiau, bet minkštoje žemėje ir jie paliks 
aiškiai matomus ženklus.

Bėgančio žmogaus pėdsakai labai įvairūs, nes pareina nuo 
to, ar žmogus prityręs bėgikas ar šiaip sau paprastas žmogus.

Mokytas bėgikas tepalieka pirštų ir esančios už jų letenos 
dalies pėdsakus. Jo kulnys visai neįsispaudžia, ir jo žingsniai 
bus ilgesni už lengvai bėgančio žmogaus žingsnius. Be to, žy
mės, paliekamos jo* pirštų, bus tiesioje linijoje.

Nemokytas bėgikas paliks kitokį pėdsaką. Visai galima, 
kad jis pirmučiausia palies žemę kulnimi, taip pat, kaip jis daro 
vaikščiodamas, tik didesniu smarkumu. Paskui, jo kojos bus 
pakreiptos į šonus, ir jų pėdsakų linija nebus tiesi.

Šitoks bėgimo būdas pasiekia savo aukščiausią laipsnį „pa
niškame bėgime“, kurį ir mokytas bėgikas, pavojaus ištiktas, 
linkęs bėgti. Apysakų karžygiai pasakoja, kad jie niekad taip 
greitai nebėgę, kaip priešo persekiojami. Mes tuo netikim. 
Išsigandęs žmogus lengvai pamiršta treningą, ir jo pėdsakai su 
giliais kulnų nuospaudais ir kreiva linija nėra pasididžiavimo 
objektu.

Galime suskirstyti žmogaus eiseną į tris grupes ir sakyti, 
kad jis eina, lengvai bėga ir bėga, bet aš siūlau pridėti dar 
tris kitas pėdsakų rūšis, būtent, pėdsakai, paliekami žmogaus, 
vaikščiojančio atbulai, nešančio naštą ir esančio pavargusio.

Senais laikais, kaip sužinome iš įvairių pasakojimų, vagys 
ir panašūs žmonės kartais vaikščiodavo atbuli, kad suklaidintų 
savo persekiotojus. Reikia galvoti, kad šie persekiotojai buvo 
menkos inteligencijos, nes būtų pastebėję apgavystę. Skirtumas 
tarp žmogaus pėdsakų, vaikščiojančio pirmyn, ir žmogaus, vaikš
čiojančio atbulai, toks didelis, kad ir neprityrusi akis juos pa
stebi.

Mes jau aprašėme, kokius pėdsakus palieka žmogus, einąs 
paprastais žingsniais. Atrodo, kad pakeitus veiksmus atbulai, 
atspaudai ant žemės turėtų būti atbuli. Taip ir yra: jis nebeiš
stumia žemės savo pirštu, bet kulnimi; ne kulnis pirmas suduo
da į žemę, žingsniui užsibaigus, bet pirštas. Vadinasi, ženklas 
žemėje parodo du atsispyrimu: kulnies ir piršto. Paprastai 
žingsniai trumpesni, eisenos linija nedrąsi, pirštai linkę krypti 
į vidų ir koja vilktis.

Kartais, norėdamas apgauti savo persekiotojus, žmogus gali 1
pririšti atbulą porą batų prie savo kojų. Šiuo atveju žingsnio 
ilgumas ir jų linija gali būti paprastesnė, bet žemė, atbulo 
piršto išmesta, bus prispausta ir žemė, išmesta atbulo kulnies, 
nebus prispausta.

Žmogus, našta nešinas, turi pastumti save ir naštą pirmyn. 
Jei našta sunki, ji veikia jo pusiausvyrą. Tuo būdu gauname 
tokius bruožus: žingsniai trumpesni, kojos labiau išsižergusios, 
eisenos linija svyruoja, atspaudai žemėje gilesni, kaip papras
tai, ypač po pirštu. Vienintelis tikras sunkumas yra atskirti 
šiuos pėdsakus nuo didelio, sunkaus vyro pėdsakų.

Geriausias raktas yra žingsnių trumpumas ir linijos svy
ravimas.

Pavargęs žmogus nebepajėgia valdyti savo kojų, kaip pa
prastai. Kas dalyvavo bėgimo lenktynėse, pats atsimena šį 
faktą; kiti, gal būt, pastebėjo, kaip lenktynių dalyviai, pasiekę 
savo tikslą, svyruodami arba net suklupdami pasitraukdavo iš 
kelio. Pėdsakai duoda tikrą nuovargio laipsnio vaizdą. Mes 
matome, kad žingsniai žymiai atsitolino nuo centrinės linijos, 
susikryžiuoja, netikri, ir tarpai tarp jų nevienodi. Išvidiniai 
pėdsakų kraštai giliai įsispaudę, iš viso pėdsakai nešvarūs, ne
aiškiai atsižymėję.

Iš panašių pėdsakų galima daryti ir visai kitokių išvadų, 
kaip kad žmogus buvo pavergęs arba sužeistas, bet apie tai 
kalbėsime kitą kartą.

Qs&y.(au&ime
te

(5 (o d telaukime
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------ PRANEŠIMAI
BUVUSIEMS BROLIAMS KLAIPĖDIEČIAMS.

Netikėto smūgio ištikti, išsiskirstėm po visą Lietuvą. Ne
spėjom net vienas kitam rankos paspausti, laimės palinkėti

Atrodo, lyg tai būtų per staigus tokio susigyvenusio vie
neto išardymas. Tai, kas per daug darbo ir triūso atsiekta, taip 
lengvai pamiršti sunku. Dabar, kai jau visi įsikūrėme naujose 
vietose, ir lyg po baisios ir audringos nakties spėjome atsi
kvėpti, būtų kiekvienam iš mūsų malonu dar kartą sueiti į vieną 
vietą, pasidalinti senais, per eilę metų patirtais įspūdžiais.

Todėl siūlyčiau šią vasarą padaryti lyg paskutinį Klaipėdos 
skautų sąskrydi ar stovyklą — tai pareis nuo sąlygų ir mūsų 
pačių noro.

Tai nebūtų vien kas nors panašaus į likvidacinį susirinki
mą, bet taip pat daugeliui simboliškas savo gimtinės prisimi
nimas.

Būtų malonu išgirsti buv. Klaipėdos vyresniųjų brolių nuo
monę.

Psktn. stud. H. Keraitis. 
PANEVĖŽYS, Pedagoginis Institutas.

DIDŽ. BRITANIJOS SKAUTĖS NORI SUSIRAŠINĖTI SU 
MŪSŲ SKAUTĖMIS.

Neseniai gavau Miss A. Gibbs, vienos Anglijos skaučių va
dovės, pr. vasarą buvusios mūsų tautinėje stovykloje, laišką, 
kuriame ji prašo paskelbti mūsų skautėms, kad žemiau sura
šytos jų skautės esančios susidomėjusios Lietuva ir norinčios 
susirašyti su mūsų skautėmis.

Su vyresniosiomis susirašinėti nori:
1. Miss M. Rumbelow,
2. Miss J. Bennett,
3. Miss L. Larkin.
Miss M. Rumbelow yra jaunesniųjų skaučių draugovės 

draugininke; kitos dvi yra taip pat jaun. skaučių vadės. Jos yra 
20—30 m. amžiaus, amžiaus, buvusios skautės ir vyresn. skau
tės; viena jų dirba prekybos įstaigoje, viena telefono įstaigoje 
ir viena yra įstaigos sekretorė. Jos nori susirašinėti su jaun. 
skaučių vadovėmis.

Visom trim rašyti Miss M. Rumbelow's adresu: 
Miss M. Rumbelow,

53 Cecil Cresent, 
Hatfield, 

Hertfordshire,
DIDŽ. BRITANIJA.

Kaip žinome, yra 12 svarbiausių bruožų, iš kurių galima at
skirti 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 vi
durio per mažojo piršto lauko kraštą ir trečia iš to taško 
tiesiai per didžiąją ašį. Gauname ilga liniją, kurios gale susi
daro trikampis.

Pirmą dėrnesį tenka atkreipti į PIRŠTUS. Kiekvienas 
pirštas turi iškilesnę vietą, kuri normaliomis sąlygomis te- 
atsispaudžia 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 (N). Didysis pirštas šiaurėje, mažasis (dešinėje) ry
tuose.

Visai atskirai nuo pirštų atsispaudžia pati KOJA. Linija, 
einanti 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. Šis pakraštys paprastai tiesokas, bet būna ir labai išsi
kišusiu 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 pakraštį. Jis dažniausiai įlenktas, ir tas įlenkimas juo di
desnis, juo pėda aukštesnė. Plokščiapėdžių pėdsakai beveik visai 
neturi įlenkimo.

Su jaunesniomis susirašinėti nori:
1. Vera Anderson, 17 m.,
2. Be'ssie Anderson, 11 m.,
3. Sheila Eldridge, 13 m.,
4. Vera Whitlock, 13 m.,
5. Denise Kerridge, 12 m.,
6. Betty Tarsey, 13 m.,
7. Betty Read, 12 m.
Jos visos yra mokinės ir priklauso IV-ai St. Albans skaučių 

draugovei. Joms rašyti reikia jų draugovės draugininkės adre
su (užrašant ir kiekvienos vardą ir pavardę):

Captain of the 4th St. Albans Company,
21 Vanda Crescent, 

St. Albans, 
Hertfordshire,

DIDŽ. BRITANIJA.
Suprantama, kad su aukščiau nurodytomis vadovėmis ir 

skautėmis susirašinėti reikia anglų kalba.
Buvusios mūsų tautinėje stovykloje Anglijos skautės išsi

vežė daug gražių įspūdžių. Savo patyrimus Lietuvoje grįžusios 
įvairiais būdais (pašnekesiais, laiškais ir p.) stengėsi perduoti ir 
kitoms Anglijos skautėms. Čia paskelbtos, norinčios susiraši
nėti su mūsų skautėmis, yra buvusios Lietuvoje skaučių infor
macijomis sudomintos mūsų tėvyne. Mūsų sesės turėtų įvertinti 
progą ir parašyti laiškų.

Pageidautina, kad pradedančios susirašinėti, praneštų Sk. 
Aido redakcijai, su kuria susirašinės; tada būtų galima kitoms 
mūsų sesėms Sk. Aide paskelbti, kurios pasiskelbusios dar ne
turi ryšio su mūsų skautėmis.

Psktn. O. Saulaitienė.
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Skyrių veda vyr. sktn. K. Laucius.

foto^cttuotj

Spausdinama Lietuvos foto mėgėjų dr-jos kronika.

Smulkmenos, kurių negalima pamiršti pavasarį
Aparato patikrinimas. Kas per žie

mą nefotografavo (tikimės, kad tokių 
nedaug tėra), dabar turėtų patikrinti, 
ar tvarkoje jo aparatas. Pirmiausiai 
reikėtų pažiūrėti, ar gerai veikia už
raktas. Svarbu patikrinti, ar veikia jis 
visiems greičiams (momentams). Pa
sitaiko, kad vieniems greičiau jis ge
rai veikia, o kitiems — dažniausiai 
trumpiausiam momentui — neveikia.

Toliau reikia pažiūrėti, ar švarus 
objektyvas, t. y., ar nėra jame pirštų 
nuospaudų žymių, dulkių ir kita. Jei 
pasirodytų nešvarus, atsargiai nuva
lyti. Dulkes pašalinti su plaukiniu še
petėliu, o dėmes — su minkšta skiau
tele.

Aparato vidus turi būti juodos spal
vos. Jei metalinės dalys aparato vi
duje nusitrina ir pasidaro blizgančios, 
jos refleksuoja šviesą ir negatyve at
siranda šviesos dėmių. Nusitrynusias 
dalis reikia juodai uždažyti.

Mirtinas foto mėgėjo priešas yra 
dulkės, o jų aparate, jei nebuvo per 
žiemą rūpestingai laikomas, gausiai 
prisirenka. Jas reikia rūpestingai iš
valyti, ypač iš dumplių vidaus. Šiam 
reikalui geriausiai naudoti plaukinį 
šepetėlį.

Būtini priedai yra filtras ir saulė- 
gaubtis. Kokia negatyvinė medžiaga 
nebūtų naudojama, teisingiems spalvų 
tonams gauti reikia naudoti filtrą. Tik 
pavasarį negalima naudoti tamsių fil
trų, nes dangus nuotraukoje bus per 
tamsus. Vartotini tik šviesūs filtrai 
(Nr. 0 ar 1). Tamsesnius (Nr. 2 ar 3)

«Sumedžiotas» žaibas
Yra žmonių, kurie išgirdę griaustinį, 

tuoj dairosi, kur čia suradus tamsesnį 
kampelį, o kai dangų pradeda raižyti žai
bai — kuo skubiausiai dumia į lovą ir ant 
galvos susiverčia visus, kiek tik turi, po- 
galvius... Tačiau yra foto mėgėjų, kurie 
tuo labiau patenkinti, kuo smarkiau ir 
kuo įvairesni žaibai padangę raižo. Jie 
stengiasi pačius gražiuosius žaibus su foto 
aparatu „sumedžioti“. Tiems, kurie no
rėtų sekti tokių foto mėgėjų pėdomis, štai 
keletas patarimų.

galima naudoti tik išimtinais atvejais, 
kada tyčia norima gauti tamsų dangų, 
pvz., fotografuojant žydintį medį, ku
riam foną sudaro dangus.

Saulėgaubtis būtinai reikalingas vi
sais tais atvejais, kada fotografuojama 
prieš šviesą, lyjant arba yra stipri šo
ninė šviesa. Apskritai, saulėgaubtis 
naudingas būtų beveik kiekvieną nuo
trauką darant, nes jis apsaugo objek
tyvą nuo pašalinės šviesos, kuri suda
ro nuotraukoje šviesos židinių ar pil
ką aptrauką.

Nuotaika nuotraukai visada, kada 
ji nebūtų daroma, yra svarbiausias da
lykas. Foto mėgėjas negali žiūrėti į 
aplinką tik kaip didesnį ar mažesnį 
daiktų „susigrupavimą“, o turi visur 
ieškoti tam tikros idėjos, nuotaikos. 
Tikro fotografavimo tikslas nėra vien 
tik natūralus daikto (upelio, medelio, 
kalnelio ar kitko) atvaizdavimas, bet 
juos panaudojant sukūrimas fotogra
fijos pagalba tam tikro įspūdžio. Daik
tas yra tik priemonė, o nuotaika viskas. 
Gamtovaizdžio be nuotaikos nuotrau
ka nieko nepasako, o jei žiūrėdami į ją 
jaučiame pavasario dvelkimą, saulės 
žaismą ar audros giesmę, tokia nuo
trauka yra įdomi. Pavasaris yra kaip 
tik labai patogus metas nuotaikingoms 
nuotraukoms ir to reikia nepamiršti.

Ką fotografuoti pavasarį arba kokie 
yra pavasariškki motyvai, nurodymų 
gali rasti knygos „Fotografuoti gali 
kiekvienas“ II leidime ir kalendorėlyje 
„Foto mėgėjo dvylika mėnesių“.

Šios rūšies nuotraukų darymo techni
ka labai paprasta: prasidėjus audrai foto 
aparatą reikia pastatyti prie lango ir ati
daryti objektyvą. Nustatyti begalybei (oo)- 
Kai tame dangaus plote, kurį apima nuo
trauka, pasirodo žaibas, užraktą uždaryti. 
Kol pasirodys „gražus“ žaibas, gali pra
eiti kiek ilgesnis laikas. To bijoti nėra ko. 
Per ilgesnį laiką nuotraukoje gali susi
daryti namų ar medžių kontūrai, kas pa
didina nuotraukos įdomumą. Reikia tik 
žiūrėti, kad į nuotrauką nepatektų nerei

kalinga, pašalinė, šviesa, pavyzdžiui, gat
vės lempų. Žaibų nuotraukos esti labai 
efektingos ir dėl to nereikia gailėtis joms 
sunaudoti keletos filmų ar plokštelių, iš 
kelių nuotraukų viena antra gali pasitai
kyti visiškai pavykusi. Kad būtų gera 
kiekviena, nėra ko norėti.

Kas nauja foto rinkoje
Atėjus pavasariui, prasideda „foto se

zonas“ ir busimieji ar esamieji foto mėgė
jai stengiasi įsigyti naujų foto aparatų ir 
kitokių foto reikmenų. Manome, kad pa
sitarnausime savo skaitytojams, jei pain
formuosime apie Lietuvoje žinomesnių 
užsienio foto fabrikų naujausius gami
nius.

Foto aparatai.
„Retina“ jau turi dvi seseris. Lietu

voje plačiai žinomas mažasis aparatas Ko
dak© „Retina“ neseniai įsigijo dvi „sese
ris“ — tai „Retinette“ ir „Retinette H“.

Abi šios „seserys“ savo išorine išvaiz
da labai panašios į „Retiną“. Dėl to ten
ka žiūrėti, kuo jos skiriasi nuo vyriausio
jo jų „šeimos“ nario.

Minėtieji aparatai nuo „Retinos“ ski
riasi tuo, kad turi silpnesnį (mažiau švie
singą) objektyvą ir paprastesnį užraktą. 
Dėl to yra daug pigesni už „Retiną“, ir 
mažąjį aparatą gali įsigyti ir tas, kas turi 
ir gana ploną piniginę.

„Retinette“ turi 1:6,3 šviesingumo ob
jektyvą ir paprastesnį užraktą, nustatomą 
trims greičiams: 1/25, 7W ir 1/100 sek. Kaš
tuoja 35 vokiečių markės (apie 80 lt). 
„Retinette H“ yra dviejų modelių. Pir
masis modelis turi 1:4,5 šviesingumo ob
jektyvą ir keturių greičių' užraktą (1/26, 
'/so, 7100 ir 7125 sek.) ir automatinį išjun- 
giklį. Kaštuoja 46 markės (apie 110 lt). 
Antrasis modelis turi 1:3,5 objektyvą ir 
„Compur“ užraktą. Kaina 56 markės 
(apie 135 lt).

Šiuose aparatuose yra įrengtas užrak
to stabdis, kuris neleidžia, sykį nuotrau
ką apšvietus, antru syk ją apšviesti. Už
rakto iš jungiklis yra įmontuotas aparato 
korpuse („korpusinis išjungiklis“).

Pati „Retina“ patobulėjo. „Retinoje“ 
yra įrengtas, kaip „Leicoje“ ar „Conitaxe“, 
korpusinis išjungiklis ir filmų stabdis, 
kuris neleidžia per neapsižiūrėjimą du syk 
apšviesti tą pačią nuotrauką arba susuk
ti neapšviestą filmą. Daugiau viskas liko 
kaip buvę.

Kodak firma pagamino ir porą naujų 
6X9 cm formato nuotraukoms aparatų. 
Tai „Regent U“ ir „Junior 0“. Pirmas la
bai brangus, o antrasis — labai pigus.
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„Tenax“ tapo „Tenax II“ ir atsirado 
„Tenax I“. Zeiss-Ikon firma prieš porą 
metų paleido į rinką mažąjį aparatą 
24 x 24 cm formato nuotraukoms „Tenax“. 
Dabar jį pavadino „Tenax II“ ir pagami
no naują modelį „Tenax I“.

„Tenax I“ yra mažiausias visų Zeiss- 
Ikon aparatų ir besveria tik apie 350 gra
mų. Objektyvas 1:3,5 šviesingurno ir la
bai trumpo židinio — 3,5 cm. Dėl to gau
nama labai didelis ryškumo gilumas. Stai- 
giašūviams galima taip nustatyti, kad ryš
kumą prasideda už 3 metrų nuo aparato 
ir tęsiasi iki begalybės. „Compur“ užrak
tas iki 1/300 sek. su stabdžiu. Automatinis 
nuotraukų skaitliukas. 36 nuotraukoms 
skirtoje filmos juostoje galima padaryti 50 
nuotraukų. Kaštuoja 98 markės (apie 
235 lt).

„Ikoflex III“. „Ikoflex“ vadinasi Zeiss- 
Ikon firmos veidrodinis aparatas 6X6 cm 
formato nuotraukoms. Šio aparato taip 
pat pagamintas naujas modelis — „Ikoflex 
III“. Sis modelis turi 1:2,8 šviesingumo 
„Tessar“ objektyvą ir „Compur-Rapid“ 
užraktą. Patobulintas filmos įdėjimas. 
Užraktas užsukamas susukant apšviestą 
filmą (kaip ir „Contax“ aparate), dėl ko 
nebegalima apšviesti tą pačią nuotrauką 
dusyk. Yra „signalas“, kuris parodo, ar 
užsuktas užraktas ir automatinis išjun- 
giklis. Turi ir vadinamą „sportinį vaiz- 
daieškį“, kuris taip įrengtas, kad pašali
na paralaksą. Apskritai, šis modelis turi 
daug patobulinimų, bet už tai ir kaina 
nemaža — 320 markių (apie 765 lt).

Nauji objektyvai Zeiss-Ikon aparatuo
se. Šie Zeiss-Ikon aparatai gaminami ir su 
šitokiais objektyvais:

1) „Net t a r“ 6x9 cm su Zeisso „Tes
sar“ 1: 4,5 ir „Compur“ užraktu.

2) „Ik on t a“ 6x9 cm su „Novar“ 1:3,5 
ir „Compur“ užraktu.

3) „Super Ikonta II“ 4,5x6 cm su „No
var“ 1 : 3,5 ir „Compur 00“.

Sviesomačiai.
„Triumph“. Excelsior“ firma pagamino 

mažesnį už visus iki šiol rinkoje bu
vusius elektrinį šviesomatį pavadinimu 
„Triumph“. Šis šviesomatis taip padary
tas, kad galima užmauti ant „Leicos“ ir 
„Contax“ aparatų.

Patobulintas „Ombrux“ šviesomatis. 
„Ombrux“ elektrinis šviesomatis, kuris

Lietuvos foto mėgėjų 
gyvenimo naujienos

Foto konkursas, kuriame dalyvaus ir 
agronomai.

Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų 
sąjungos foto mėgėjų sekcija jau kelinti 
metai ruošdama savo nariams foto kon
kursus, kuriuose svarbiausiomis temomis 
būdavo žemėtvarkos, melioracijos darbai 
ir mūsų sodžiaus gyvenimas, yra nudir
busi didelės svarbos kultūrinį darbą. Šie
met ji ruošia foto konkursą, kuriame da
lyvaus ir mūsų agronomai su žemės ūkio 
rūmų įstaigų bendradarbiais. Tai labai 
sveikintinas sumanymas.

Šių metų konkursas, kuris baigsis 1940 
metų sausio mėn. 15 d., apims šias ketu
rias temas:

Lietuvoje pasirodė ar tik ne pirmasis, da
bar žymiai patobulintas ir pavadintas 
„Ombrux II“. Įtaisytas jis dabar tokioje 
pat bahelito dėžutėje, kaip ir „Sixtus“ ir 
žymiai suprastintas apšvietimo laiko iš
skaičiavimas. Ypač svarbu tai, kad pa
kelia ir kiek „šiurkštesnį elgesį“, t. y., 
nebėra tiek jautrus; kaip pirmieji mode
liai, sutrenkimams.

Kitokie pagalbiniai priedai.
Naujienos „Rolleiflex“ aparatų savinin

kams. Kiekvieną „Rolleiflex“ ir „Rol- 
leicord“ veidrodinį aparatą galima „pa
versti“ mažuoju aparatu 24x36 mm nuo
traukoms. Reikia tik užpakalinėje apa
rato dalyje įdėti specialų prietaisą, vadi
namą „Rolleikin-Einrichtung“. Šis įtai
sas taip padarytas, kad išfotografuotą fil
mą galima atgal susukti į kasetę, kaip ir 
mažuosiuose aparatuose. Įsigijus šį įtai
są su minėtaisiais veidrodiniais aparatais 
galima daryti mažąsias, taigi ir spalvotas, 
nuotraukas.

Kita naujiena minėtiems aparatams yra 
ant objektyvo uždedamoji diafragma „Rol- 
leiphot“, kuri atstoja paprastą optinį švie
somatį ir, be to, parodo ryškumus gilumą 
matiniame stikle, ko be šio įtaiso negali
ma matyti, nes viršutinysis objektyvas 
(objektyvas ieškiklis) diafragmos neturi.

„Bromo aliejines“ nuotraukas gali da
ryti kiekvienas. Yra nemaža įvairių būdų 
pagaminti nuotraukas panašias į paišytas 
angliniu pieštuku, tapytas ir panašias. Tai 
vadinamieji „kilnieji“ nuotraukų gami
nimo procesai. Iš jų seniau labiausiai 
paplitęs buvo bromo aliejinis procesas 
(Bromoldruck).

Šie kilnieji pozityvų gaminimo proce
sai yra labai sudėtingi, reikalauja didelio 
įgudimo ir daug laiko. Dėl to jie dabar
tiniais laikais labai retai bevartojami. Bet 
už tai foto pramonė stengiasi pateikti mė
gėjams priemonių, su kuriomis galėtų pa
mėgdžioti šiuos procesus. Vokiečių firma 
Halie - Betrieb, Bdmisch - Kannitz (buv. 
Čekoslovakijoj) gamina tam tikras minkš- 
tagrūdes plokšteles (Weichkomfclie), ku
rią kopijuojant ar didinant įdėjus tarp 
popieriaus ir negatyvo, nuotrauka atrodo 
lyg pagal bromo aliejinį procesą paga
minta. Šios plokštelės kainos tokios: 
6,5x9 cm — 1 vok. mark., 9X12 cm — 
1,30 mark., 10x15 cm — 1,50 mark., 13x18 
cm — 2 mark., 18x24 cm — 3,40 mark.

1. Kaimas prieš ir po išskirstymo vien
sėdžiais,

2. Žemės plotai pirm ir po nusausinimo,
3. Matininko, kultūrtechniko ir agro

nomo darbas.
4. Įvairenybės.
Taigi, temos nėra lengvos, ypač antroji. 

Reikia tikėtis, kad šio konkurso dalyviai 
parodys mūsų visuomenei daug naujų, 
įdomių dalykų.

Foto parodėlė Kėdainiuose.
Matininkų ir kultūrtechnikų sąjunga 

šio mėnesio 30 dieną atidaro Kėdainių 
kultūrtechnikų mokykloje foto parodėlę, 
kuri truks keletą dienų. Parodoje bus iš
statyta apie 100 rinktinių nuotraukų. Nuo
traukos bus matininkų, kultūrtechnikų ir 
tos mokyklos mokinių. Įėjimas nemoka
mas. Kėdainiečiams foto mėgėjams ir vi
siems skautams(ėms) patartumėm šią pa
rodėlę aplankyti.

Gerųjų darbelių sumanymai
KONKURSO DALYVIŲ PASIŪLYMAI.

XXm. „VANAGAS“ (Salose).
1. Vyresniam patarnauti.
2. Sunkiai nešančiam pasisiūlyti padėti.
3. Nakvynės prašant priimti.
4. Nemokančiam skaityti, turi jam pa

skaityti knygą, laikraštį ir papasakoti.
5. Klausyti šventų Mišių.
6. Pašerti ir pagirdyti gyvulius, šeimi

ninko neesant.
7. Laikyti švariai drabužius bei kny

gas.
8. Savo vadus ir mokytojus reikia my

lėti, gerbti.
9. Pavaduoti tėvelius, mokant jų dar

bą dirbti.
10. Atliekamą maistą supenėti alka

niems gyvuliams.
11. Visada vyresniam užleisti vietą, 

jam neprašius.
12. Žinoti skautų istoriją bei supras

ti jų gyvenimą.
13. Įkvėpti skautams tautišką ir skau

tišką meilę.
14. Rašyti apie skautų veiklą į „Skau

tų Aidą“.
15. Kuo daugiau skaityti skautišką 

spaudą.
XXIV. „Aš pats“ (Kelmėje).

1. Sek įtariamus pėdsakus.
2. Nešk kaimui kultūrą.
3. Išeidamas iš namų pasitikrink, ar 

visus reikalingus daiktus turi.
4. Naikink šmeižtą.
5. Nusistatyk kasdieninę dienotvarkę.
6. Neskaityk indeksuotų knygų.
7. Neleisk gaudyti žuvis uždraustais 

įrankiais ir uždraustu laiku.
8. Rink senienas.
9. Dalyvauk konkursuose.

10. Uždirbk ir taupyk pinigus.
11. Taisyk rašyseną.
12. Pašalink kliūtis, rastas ant susisie

kimo kelio.
XXV. „Juozas Neptūnietis” (Mažeikiuose) 

(Skauto skola kaimui).
1. Nesuprantančiam kaimo jaunuoliui-ei 

skautybės — išaiškink ją.
2. Įskiepyk kaimo jaunimui skautišką

ją idėją.
3. Kaimo jaunimui padainuok skautiš

kų dainelių, pamokyk skautiškų žaidimų 
ir kt.

4. Į kaimą nuėjęs netriukšmauk ir ne
daryk žalos.

5. Kaimo jaunimui rodyk skautišką 
draugiškumą.

6. Niekuomet neniekink kaimo jaunuo
lio.

7. Kaimo jaunuoliui-ei rodyk didžiau
sias skautiškas dorybes, k. a.: mandagu
mą, nuolankumą, riteriškumą ir daugelį 
kitų.

8. Iškylaudamas, pasikviesk bent vie
ną kaimo jaunuolį.

9. Ruošti skautiškus vakarus bei gegu
žines ten, kur nesupranta skautizmo.

10. Imtis energijos ir darbštumo prieš 
kaimo girtaujantį jaunimą ir jį įtraukti į 
skautiškąjį gyvenimą.

11. Nesijuok. iš kaimo jaunuolio-ės ne
pasisekimo, bet nepasisekus padėk.

12. Suruošk kaimo jaunimui laužą skau
tiškoj dvasioj.

NEPAMIRŠKITE, KAD MES ATSAKO
ME Į SKAITYTOJŲ PAKLAUSIMUS 

FOTOGRAFAVIMO KLAUSIMAIS.
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IV.2 į Kauną suskrido iš visų Lietu
vos kampelių virš 200 užsidegusių pa
žinti aviacijos idėją skautų.

Sąskrydį atidarė brolijos vadas vyr. 
sktn. pik. J. Šarauskas.

Dar sąskrydininkus sveikino savo ir 
karo aviacijos vadovybės vardu vyr. sktn. 
a v. mjr. V. Šenbergas.

Sąskrydžio vadovybė: sktn. lak. K. Ja
navičius — sąskr. vadas, psktn. lak. A. 
Valaitis — komendantas ir vyr. skiltn. A. 
Dičius — ūkio dalies vedėjas.

Skautai su svečiais aplankė Lietuvos 
Aero Klubo angarus. Čia skautus maloniai 
pasitiko klubo lakūnų eskadrilės vadas 
ats. kpt. Taunys. Jis leido skautams ap
žiūrėti lėktuvus ir sklandytuvus. Be to, 
skautus nudžiugino maloni staigmena — 
eskadr. vadas ats. kpt. Taunys maloniai 
sutiko leisti paskraidinti juos lėktuvais. 
Tačiau, deja, ne visiems teko išgyventi tą 
malonumą: buvo paskraidinta apie 20 
skautų (iš kiekvieno tunto po vieną). 
Pirmiausia du lakūnai — J. Dovydaitis ir 
Dženkaitis parodė savo aukštojo pilotažo 
sugebėjimus. Likę žemėje skautai žiūrėjo 
į padanges, lyg užkerėti. 20 „laimingųjų“ 
paskraidino lėktuvais klubo lakūnai: 
Dženkaitis, Vyt. Dovydaitis, Steikūnas, 
Karvelis ir Mookūnas.

Tą dieną po pietų sąskrydininkai ap
lankė Valst. Teatrą ir Karo Muziejų. Va
kare uždėjo gyvų gėlių puokštę ant Ne
žinomojo Kareivio kapo per vėliavos nu
leidimo iškilmes.

IV.3. nuo ryto skautai klausėsi paskai
tų. LAK gen. sekretorius lak. J. Pyragius 
ir sktn. lak. K. Janavičius papasakojo 
jiems apie aviaciją ir jos istoriją. Vidur
dienį visi padarė iškylą į karo aviaciją. 
Čia juos pasitiko av. kpt. Seliokas, kuris 
aprodė ir paaiškino karo lėktuvus. Tie 
plieno paukščiai — karo lėktuvai paliko 
skautams gilų įspūdį.

Tą dieną paskaitas dar skaitė stud.

Brolijos vadas vyr. sktn. pik. J. Šarauskas 
atidaro oro skautų sąskrydį iškilmingoje 

sueigoje. 

skland. Vyt. Tamulevičius apie skridimo 
pagrindus ir modelį, o pskt. lak. A. Va
laitis pranešė apie oro skautų darbo gai
res ir pravedė tuo klausimu diskusijas.

IV.4. sąskrydininkai padarė iškylą 
priešlėktuvinės apsaugos rinktinėm Čia 
paskaitas priešlėktuvinės apsaugos klau
simais skaitė ir tos apsaugos priemones 
paaiškino skautininkai Itn. Monkevičius ir 
p. Itn. Rimkūnas.

Po to, pravestos sąskrydžio uždarymo 
iškilmės. Brolijos vado įgaliotas skautų 
skyr. vedėjas vyr. sktn. V. Čepas įteikė 
dalyviams sąsk. baigimo pažymėjimus ir 
pasakė porą nuoširdžių žodžių. Viso šiuos 
kursus baigė ir gavo pažymėjimus 190 
skautų. Dar į skautus kalbėjo sąskr. va
das sktn. lak. K. Janavičius ir komendan- 
tantas pasktn. lak. A. Valaitis.

Kursantai ir vadovybė yra labai dė
kingi Karo Aviacijai, Priešlėktuvinės Ap
saugos Rinktinei ir Liet. Aero Klubui, 
kurie daug jiems padėjo savo parama.

Po taip puikiai nusisekusio sąskrydžio 
— kursų, reik tik palinkėti, kad jo da
lyviai kuo sėkmingiau dirbtų tuntuose ir 
plačiai paskleistų aviacijos idėją.

Germantas.

Pažinkime Skautų Aido platinimo garbės konkurso
laimėtojus

Dešinėje: Biržų III 
D. L. K. Kęstučio 

draugovė.
Kairėje: jos vadija

Draugovė įsikūrė 1931.11.16. Tą dieną 
buvo leista vyr. skltn. Povilui Pažemeckui 
organizuoti Biržų mieste III-ją skautų 
draugovę. Suorganizuoti draugovę buvo 
nesunku, nes buvo daug jaunuolių, norin
čių įstoti į skautų organizaciją. Per pir
mąją savaitę į draugovę įsirašė 19 skautų 
kandidatų. Labiausiai trūko draugovei 
skiltininkų. Visi įstoję į draugovę skau
tai buvo dar nesusipažinę su skautų orga
nizacija ir jos siekimais. Iš tų dar nepri
tyrusių skautų reikėjo paskirti skiltinin- 
kus. Draugininkas parinko rimtesnius 
skautus ir jiems pavedė atsakingą skilti
ninkų ir paskiltininkių darbą. Daugiau
sia, žinoma, teko ruošti juos pačiam drau
gininkui: jis turėjo ir skiltininkus ruošti 
ir visus skautus į patyrimo laipsnius. Nors 
ir sunki buvo darbo pradžia, bet draugo
vė augo.

1932.IX.23. dr-vė buvo pertvarkyta. Pir
miau buvusi Biržų miesto draugovė virto 
Biržų P. L. R. P. A. Smetonos valstybi
nės gimnazijos mokinių draugove. Iki to 
laiko buvo tik viena gimnazijoj skautų 
draugovė. Dabar jau atsirado dvi. Į III-ją 
D. L. K. Kęstučio dr-vę daugiausia susi
būrė evangelikų tikybos skautai.

Naujai pertvarkytos dr-vės drauginin
ku buvo paskirtas gimn. vicedirektorius 
J. Kutra. Jo vadovaujama draugovė pa
siekė daugiausia laimėjimų.

1934 m. paskelbtą Šefo konkursą lai
mėjo Kęstučio dr-vės skautai. Čia jie pa
rodė savo sugebėjimus ir drausmę. Da
bar dr-vės vėliava yra papuošta gražiu 
Šefo konkursų kaspinu. Po šio didelio 
Kęstučio dr-vės skautų laimėjimo Biržų 
tunte teko jai pirmoji vieta. To ji buvo 
ir verta.

1938 metais, paskelbus Skautų Aido pla
tinimo garbės konkursą, tuoj kęstutinin- 
kai sukruto veikti. Jų geri norai nenuėjo 
veltui. Visi draugovės skautai užsiprenu
meravo 1938 metams Skautų Aidą. Nors 
ir didelis skautų skaičius (33) buvo drau
govėje, bet vistiek ji laimėjo konkursą.

Il-je tautinėje skautų stovykloje Kęs
tučio dr-vės dalyvavo 7 skautai. Ten jų 
įgytas patyrimas padės dar labiau dr-vei 
kilti. Šiemet Biržuose veikusius skilti
ninkų kursus lankė 6 skautai ir juos bai
gė. Draugovei nuo jos persitvarkymo die
nos — nuo 1932 m. iki šiol vadovauja 
psktn. J. Kutra, kurs už nuopelnus skautų 
veikimui Šefo yra apdovanotas ir Svasti
kos ordinu. Draugovės adjutanto parei
gas eina J. Dagys.
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

Kaip Aldutė ir Girdutis motinos dieną minės
— Aldut, gegužės pirmąjį sekma

dienį Motinos Diena.
— Bet, Girduti, ką mes mamytei 

padovanosime?
— Ką aš padovanosiu, jau žinau, 

bet ką tu?
—Aš baigiu siuvinėti maišelį šu

koms susidėti, — pasakė Aldutė.
— O aš iš spalvoto popieriaus kli

juoju gražų, didelį paveikslą. Be to, aš 
parašiau mamytei pasveikinimą. Tas 
pasveikinimas bus nuo mudviejų abie
jų-

— Gerai, Girduti. Bet dabar pasi
tarkime, kaip mes mamytę sveikinsi
me ir kaip savo dovanėles įteiksime.

— Aš jau apgalvojau. Jei taip no
ri, klausyk, pasakysiu ir tau.

Motinos Dienos rytą aš atsikelsiu 
anksčiau. Atsikėlęs, pažadinsiu ii’ ta
ve. Apsirengsime pirmieji. O, be to, 
mudu ir arbatą išvirsime, padengsime 
stalą ir pakviesime mamytę pusryčių. 
Čia perskaitysime sveikinimą ir įteik
sime dovanėles.

Aldutė pritarė.
Motinos Dieną Aldutės ir Girdučio 

mamytė rytą prabudus jų nerado lo
velėse. Tėvelis pasakė, kad jie ruo
šia pusryčius. Greitai ir Aldutė atėjo 
kviesti pusryčių.

Kai mamytė įėjo į valgomąjį, Gir
dutis perskaitė tokį jai parašytą pa

sveikinimą:
„Brangi mūsų mamyte!
Mylime tave kaip saulytę, 
nes tu mums esi viena, 
o šiandie tavo diena.
Aš tavo sūnelis Girdutis 
pasižadu būti vis gerutis 
ir nepyksiu kaip kalakutas. 
O aš, Aldutė, tavo dukrytė 
būsiu tau visada meili, 
kaip mūsų rainė katytė. 
Priimk iš manęs paveiksliuką, 
o iš Aldutės — šukoms maišiuką“. 
Tai šitaip Aldutė ir Girdutis suta

rė pasveikinti savo mamytę Motinos 
Dienoje.

VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYWYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
I

Karalaitė Jūra (Pasaka).

Toli, labai toli ir labai, labai seniai, 
už žaliuojančių pušynų gyveno graži ir 
linksma karalaitė, vardu Jūra. Jos kara
lystės plotai buvo neužmatomi: galėjai 
dieną naktį eiti, vis tiek neapeitumei ap
linkui. Tik ereliai ir sakalai, pasikėlę į 
erdvės aukštybes ir visą dieną skridę, ga
lėdavo pamatyti kitą jos karalystės kraš
tą.

Karalaitė Jūra gyveno savo pilyje, pa
statytoje iš gryniausio gintaro. O keliai, 
kurie iš visų jos karalystės vietų ėjo į 
pilį, buvo nutiesti balto marmuro plyto
mis. Gyvenimas toje karalystėje buvo 
malonus, patogus, nes visi jos gyventojai 
didžiausioje santarvėje gyveno: vienas ki
to neskaudė, neišnaudojo. Ten nebuvo 
teismų, nes niekas nesibylinėjo ir nebuvo 
kas teisti; nebuvo ir kalėjimų, nes niekas 
nebuvo nubaustas. Visi gyventojai prieš 
karalaitę Jūrą buvo lygūs: lygiai visus 

globė, lygiai visus priglausdavo, o kai rei
kėjo, lygiai visus pabardavo. Nebuvo po
nų nė vergų: vieni kitus broliais ir se
serimis vadino.

Visi karalaitės Jūros pavaldiniai buvo 
milžinai, ir nieko jie nebijojo. Kai vieną 
žingsnį žengdavo, septynias mylias nuei
davo. Vienu rankos palietimu su šakni
mis išraudavo šimtmetinius ąžuolus ir 
sviedę į viršų, išmesdavo juos aukščiau 
debesų.

Milžinai labai gerbė ugnį, o saulę jie 
vadino visų ugnių motina. Savo vaikams 
milžinai pasakodavo, kad labai, labai se
niai saulė buvusi nusileidusi ant žemės ir 
įžiebusi ugnį visų namų židiniuose. Grįž
dama atgal į erdvę, saulė liepusi ugnį 
saugoti, kad neužgęstų, nes ji į žemę dau
giau nusileisti negalėsianti, kadangi žmo- 
nyse mažėjąs pasiilgimas jos. Kartu su 

'tuo pasiilgimo mažėjimu, mažėjanti ir pati 
žemė.

Karalaitės Jūros pavaldiniai, milžinai, 
buvo klusnūs netik savo karalaitei, bet ir 
visam, kas gera nešė jai ir visai jos ka

ralystei. Jie ir saulės nurodymus vykdė: 
saugojo ugnį, kad ji niekuomet neužgęstų. 
Ir tas troškimas ruseno kiekvieno milžino 
širdyje, o ugnis nuolat degė jų namų ži
diniuose.

Bet štai, kartą į Jūros karalystę atvy
ko nykštukai. Jie atsivežė daug, daug 
skambančio ir spindinčio aukso. Patys 
niekam blogo negeisdami, milžinai ir apie 
nykštukus nieko blogo nemanė. Tačiau, 
norėdami patirti jų atvykimo tikslą, pa
klausė:

— Nykštukai, ko ieškote mūsų žemėje?
— Nieko neieškom, — atsakė šie.
— Tai ko jūs čia atvykote?
— Mes jums atvežėme...
— Ką jūs, nykštukai, atvežėte? — ne

leidę užbaigti pradėto sakinio, paklausė 
milžinai.

— Mes atvežėme jums saulę, — pasa
kė vienas.

— Daug saulių... — pridūrė kiti.
— Ką? Melagiai jūs! Lauk greičiau iš 

mūsų karalystės, kol nežino mūsų kara
laitė! — šaukė milžinai.
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Užtvindė mūsų širdis pavasario džiaugsmas 
Ir juokiasi lūpos kukždėdamos alėjoj, 
Kad saulė jau alpo ant krūmų žilvičių 
Pavasario grožiui žemėje sutvyskėjus.

Tad pirmyn, mažieji, į tėviškės laukus, 
Kur pavasaris klega su paukščių būriais, 
Kur veidas tėvynės žiedais vainikuojąs 
Ir mūsų širdys alsuoja jos jausmais.

J. Masiulis.
♦z^z^z^z^z<fcz^z^z^z^z^z«fcz^z^z^z^z^z^»z^z^z^z^z^z^z^z^z^z^z^z^z^-^z^z^z^z^z^z^z^z^z^^z^z^z^z-%z^z^z^z^/^z^z^z^z^.'<^z^z^z^z^z^.

Bet nykštukai nesiskubino išeiti; mat, 
jie žinojo milžinų paprotį, kuris draudė 
svečią skausti. Todėl jie iš maišų pažėrė 
auksą ir žiūrėjo, ką milžinai darys.

Auksas tikrai nuostabiai žėrėjo, kaip 
saulė, kaip šimtai saulių, net akys merkė
si nuo to tviskėjimo. Visi milžinai ta
čiau nusisuko nuo jo ir nuėjo šalin. Bet 
atsirado vienas milžinas, kurį auksas su
viliojo. Visa užmiršęs, paniekinęs savo 
papročius, jis puolė prie aukso, susipylė 
į savo kišenes, parbėgo namo, stvėrė kas
tuvą ir, palikęs be priežiūros namų židi
nyje ugnį, išbėgo į lauką, iškasė kelias 
gilias duobes ir sužėręs į jas nykštukų 
auksą, užkasė. O kad žinotų, kur auksą 
paslėpė, tai virš užkastų duobių supylė 
kalnus. Bet, kol jis tai padarė, užgęso 
jo namų židinyje ugnis. Jis užtraukė ne
laimę visai karalystei: iki tol švietusi sau
lė pasislėpė, o perkūnas sudaužė kara
laitės Jūros pilį. Visi milžinai nuliūdę ir 
verkdami išsisklaidė po pasaulį. Ir kur 
tik jų ašara nukrito, ten atsirado gilus 
ežeras.

Nykštukai džiaugėsi, kad pavyko mil
žinų tarpe rasti vieną išsigimėlį, kuris 
už auksą paniekino savo papročius, už
miršo savo garbę ir sunaikino visą ka
ralystę. S.

Vieversėliai
— Motute, motute, jau vieversėliai 

parskrido, — šaukia vaikutis, įbėgęs į tro
bą, anksti pavasarį.

— O iš kur tu žinai? — klausia motutė.
—• Aš jį girdėjau giedant.
— O ką tu daugiau apie vieversėlį 

žinai? — vėl klausia motutė.
Vaikutis tyli. Daugiau jis nieko neži

no, o norėtų žinoti. Motutė jam pasa
koja:

— Vieversėlių yra visoje žemėje? Jų 
priskaitoma daugiau šimto įvairių rūšių. 
Laukai, dirvos, senos aikštės, dykynės ir 
pievos, tai mėgiamiausios vieversėlių vie
tos. Net tolimi Azijos tyrai pilni jų. Vie
versėliai vieni pripildo orą savo giesmė

mis. Vieni padangėse plasnoja, kiti sau 
ramiai žemėje vaikšto ir vabzdžius renka.

Rudeniui artinantis, visi šiaurėje gyve
ną vieversėliai traukia į pietus, kur šil
čiau. Bet pavasarį vėl už visus paukščius 
anksčiau grąžtą.

Vieversėlio skridimas yra savotiškas, 
ypatingas: gali sitačiai kilti į aukštį, o 
sparnelius suglaudęs, lyg koks akmenukas, 
taip pat stačiai žemėn nusileisti.

Lizdus suka žemėje ir dėl to daug nu
kenčia. Katės, ežiai ir kiti plėšikai iš
plauna vieversėlio vaikus, išgeria jo kiau
šinėlius.

Lizdu vieversėlis pradeda rūpinti gana 
anksti. Jau kovo mėnesio pradžioje ga
lima užtikti dirvoje duobelė, beklojama 
sausomis šaknelėmis, lapeliais, plaukais. 
Tai ruošiamas vieversėlio lizdelis. Pate
lė, padėjusi 5—6 kiaušinėlius, peri pasi- 
keisdama su patinėliu. Peri dvi savaites. 
Jei vasara ilgesnė, tai išperi ir antrą kar
tą vaikus. Tai mūsų laukų vieversėlis.

Tyrų vieversėlis.
Tyrų vieversėlis yra iš visų vieversė

lių mažiausias. Gyvena visoje Europoje 
ir Vakarinės Azijos tyruose bei nepriei
namuose miškuose. Vaikus išsiperėjęs, 
aplanko nuplautas pievas, rugienas ir pū
dymus. Žiemai artinantis, pasitraukia į 
Pietų Europą.

Dailų savo lizdelį tyrų vieversėlis su
ka pušelėje ar kadugyje, ant žemės. Pa
telė padeda 4—5 kiaušinėlius ir tik ji vie
na teperi, o patinėlis jai maistą nešioja.

Tyrų vieversėlis dar gražiau gieda ir 
už mūsų laukų vieversėlį. Jis ir nakti
mis gieda: mat, ir naktį reikia linksminti 
perinti patelė. Vidunaktyje jo maloni 
giesmė „liū-liū“ dar puikiau skamba. Su 
lakštingalos giesme, žinoma, negali susi
lyginti, bet užtat lakštingala tik du mė
nesius tegieda, o tyrų vieversėlis šešis mė
nesius. Ir tai gieda tyruose, kur daugiau 
niėkas negieda. Užtat tyrų vieversėlis • 
nusipelno visų meilę.

Vieversėlis barškutis.
Visa Europa žino barškutį. Užtinka

mas jis iš dalies ir Azijoje bei Afrikoje. 
Nėra jo tik pačioje šiaurėje. Lietuvoje 
visi jį pažįsta. Jis ir žiemą pas mus gy
vena, bastydamasis po sodžius ir miestus, 
ir, kaip koks elgeta, prašydamas išmaldos.

Barškutis savo balsu nepasižymi ir ne
laukia, kad jį kas girtų. Minta tuo, ką 
gauna. Lizdą vaikams perėti suka kur. 
papuola, net netoli žmogaus gyvenamų 
namų. Patelė labai tingi tupėti ant kiau
šinių. Vaikus išperi per 13 dienų. Po 9 
dienų vaikai išeina iš lizdelio ir daugiau į 
jį nebegrįžta.

Didysis vieversėlis.
Sis vieversėlis tikrai savo vardo vertas, 

nes yra tvirtas, dideliu, storu snapu, 
aukštomis kojomis, plačiais sparnais. Pie
tinė Europa ir Siaurinė Afrika, tai jo tė
vynė. Mėgsta sausas vietas. Savo iškil
mingu giedojimu skiriasi iš kitų viever
sėlių.

Kas pirmą. kartą girdi jį giedant, ne
gali atsidžiaugti melodijos gražumu. O 
tyruose prieš didžiojo vieversio balsą 
nyksta visų paukščių balsai, taip jis Skar
dus ir malonus. Ir visą pavasarį nesi
liauja giedojęs.

Didžiojo vieversėlio lizdas meistriškai 
padarytas ir visuomet kur nors dauboje, 
prie kero ar javuose gudriai paslėptas. 
Patelė padeda 3—5 kiaušinėlius. Sis vie
versėlis labai budrus ir nesiduoda pagau
namas.

Alpų vieversėlis.
Tai tundrų gyventojas: čia gyvena ir 

čia vaikus peri. Visame panašus į mūsų 
laukų vieversėlį.

Bendrai, vieversėlis yra atgimstančio 
pavasario pranašas ir didelis ūkininko 
draugas. Kiekvieną dieną, kai tik aušra 
rytuose ima brėkšti, vieversėlis šaukia ar
toją prie darbo. Tiktai žiemą tas laukų 
skambąs varpelis tepersiskiria su ūkinin
ku ir išskrenda Afrikon ar Indijon. Bet 
jam ten ilgu. Ir kai tik sniegas baigia 
tirpti, skubinas savo mylimon Lietuvon.“

Kol motutė pasakojo, vaikutis klausėsi 
net išsižiojęs. Dabar jis daug sužinojo 
apie vieversėlius. Bet jis pažino ir dau
giau paukščių, tačiau ir apie juos tiek pat 
mažai težinojo. Jis prašė motutę dar pa
sakoti. Motutė pažadėjo, bet tik kitą 
kartą. Vi.

OBELAITĖS ŽIEDAS.
Ant šakutės obelaitės,
Pumpurėly susiraitęs
Baltas žiedas tyliai miega
Ir sapnuoja šaltą sniegą.

O pietys jau lanko sodą.
Žiedui miegas nusibodo
Ir galvytę švelnią, žalią 
Jis iš pumpuro jau kelia.

Pumpurėlis plyšo, trūko, 
Skleidės lapas po lapiuko — 
Obelaitė balta tapo.
Sode pilna žiedų kvapo.

Žiedas sniego jau nebijo.
Jį pavasaris išvijo.
O kur žiema viešpatavo,
Čia žydėjo ir žaliavo.

VI. S-s.
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1. Karo pasiuntinys.
Mūsų miške po didžiąja egle nykštukų 

pilyje virė gyvenimas. Moterys, sukaitu
sios, ruošėsi: šlavė, dulkino, skalbė. Vy
rai svėrė auksą, pilstė į maišelius ir nešė 
j požemius slėpti. Jaunikliai kapstėsi po 
smėlį. Senis Nigdas, atsisėdęs po trąšaus 
dobilo lapu, paunksmėje rūkė ilgą pypkę 
ir glostė ligi pat žemės nusidriekusią žilą 
barzdą.

Buvo pats vidurdienis prieš Šv. Joną. 
Danguje jokio debesėlio. Aikštelėje apie 
pilį saulė kepinte kepina. Sudžiuvusios 
skujos spraga. Miške didžiausia tyla. At
rodo, kad niekas nebeturi jėgų net prasi
žioti.

Tik staiga senis Nigdas atsistojo, išsi
traukė iš dantų pypkę, akis pridengė del
nu ir įsižiūrėjo į tolį. Kažkas anapus 
aikštės, miške, pro medžius šmėkščiojo 
vis artyn ir artyn. Pagaliau išlindo ant 
didelio žiogo raitelis. Lėkė, kiek tik įka
bina, pilies linkui.

Senis Nigdas, grįžtelėjęs į jaunuosius, 
riktelėjo:

— Pasiuntinys! — ir vėl įsmeigė akis 
į raitelį. Galėjo būti ir ne pasiuntinys, 
bet senis Nigdas girdėjo, kad paskutinė
mis dienomis, ties Didžiąja Pušimi, net 
kelis kartus skruzdės puolė nykštukų pilį, 
bet vis buvo atmuštos. Todėl jam ir ding
telėjo į galvą tokia mintis. Be to, ir iš 
skubėjimo galima buvo spėti, kad neša 
skubią žinią.

Ir jaunieji, susidomėję, stebėjo raitelį. 
Raitelis, artėdamas į pilį, mojo ranka. 
— Bėkit, žiūrėkit, gal nelaimė! — ne- 

rimastavo senis Nigdas.
Jaunieji pasileido prie vartų.
Senis irgi pasijudino. Barzda vilkosi 

žeme, tad suglėbė ją po pažastimi ir, pu
šies skuja pasiramsčiuodamas, nušliaužė 
vartų linkui.

Raitelis suragino žiogą, atleido pava
džius ir prisigūžė. Žiogas sukaupė pa
skutines jėgas, tvirtai pasispyrė į žemę, 
davė smarkų šuolį ir peršoko gana aukštą 
pilies tvorą. Šokimas buvo toks nelaimin
gas, kad žiogas krito ant galvos ir vietoje 
užsimušė, o raitelį nubloškė kelis metrus 
tolyn, ir smarkiai pritrenkė.

Pritrenktasis raitelis iš skausmo sukan
dęs dantis kažką pasakojo. Apstojusiųjų 

veiduose pasirodė nerimas. Raiteliui bai
gus pasakoti, visi sujudo: ėmė šūkauti ir 
iškėlę kumštis kažkam grūmoti.

Pora tvirtų vyrų paėmė raitelį už pa
žastų ir vedė prie Nigdo. Visas būrys 
sekė. Privestas raitelis puolė Nigdui po 
kojomis.

— Kelkis, sūnau! Kas atsitiko?...
Bet raitelis tylėjo, lyg žado netekęs. 

Tada visas būrys kartu papasakojo Nigdui.
—• Sako, kad Didžiosios Pušies nykštu

kų pilį slapta užpuolę kaimyninės pilies 
skruzdės. Kilęs rimtas karas. Nykštukų 
pajėgos mažėją kiekvieną sekundę. Esąs 
rimtas pavojus pralaimėti. Prašo skubios 
pagalbos.

— Veskite pasiuntinį į vidų ir pavai
šinkite, o tuo tarpu pilies taryba pasitars, 
ką daryti.

Vyrai pasiuntinį nusivedė.
Tuoj suskambėjo pavojaus būgnas, pa

darytas iš riešuto kevalo, aptempto plona 
beržo tošele. Dabar visoje pilyje vien 
tekalbėjo apie karą ties Didžiąja Pušimi. 
Į posėdžių salę skubiai rinkosi pilies se
nieji. Posėdžiui vadovavo Nigdas, kaip 
visų seniausias. Karštai tarėsi, ginčijosi. 
Visi pritarė, kad reikia siųsti pagalbos, tik 
kilo klausimas, kiek pasilikti savo pilies 
apsaugai. Mat, paskutiniu laiku visur pa
sidarė labai neramu. Visi vien apie ap
siginklavimą, apie karą tekalba. Ką gali 
žinoti: visi išeis, skruzdės užpuls paliktą 
pilį ir baigta.

Pagaliau pasiuntiniui buvo duotas at
sakymas.

— Kuo greičiausiai į pagalbą išvyks 
pusė visų kareivių.

Pailsėjęs pasiuntinys išbėgo pėsčias. 
Jis nešė linksmą žinią.

2. Ruošimasis j karą.
Sujudo visa pilis; Išvykstantieji ruo

šėsi, liekantieji padėjo. Kiekvienas ka
reivis susirišo po glėbį džiovintų kadugio 
spyglių. Tai turėjo atstoti strėles, šaudo
mas iš lankų. Ietys buvo pagaliai su pri
tvirtintu erškėčio spygliu gale. Skydai pa
dirbti iš kietų karkvabalio sparnų. Žo
džiu, kariuomenė buvo gerai apginkluota 
ir laimėti tikėjosi, nes laukinės skruzdės 
buvo visiškai beginklės: jokios ieties, jo
kios strėlės. Priešą puola tik savo kieto

mis žiaunomis ir stengiasi sukandžioti. Jei 
laimi, tai laimi tik savo gausumu, nes po 
dešimt, po dvidešimt, o kartais net po dau
giau puldamos vieną nykštuką, žinoma, 
nugali. Tačiau dabar nykštukams ateis 
pagalba ir bus laimėta.

— Užpuolikes taip sunaikinsime, — 
šaukė išvykstantieji, — kad jų nė ženklo 
nebeliks!

— Tik drąsiai, drąsiai! Laimėjimas už
tikrintas! — vaikščiodamas tarp sujaudin
tos kariuomenės senis Nigdas dar labiau 
kurstė. — Jei tik būčiau kiek jaunesnis, 
pirmas eičiau!

Rūstutis buvo paskirtas kariuomenės 
vadu, o Gerutis jo padėjėju. Pareigos 
buvo sunkios ir atsakingos, tačiau garbin
gos. Ne vienas jiems jų pavydėjo.

Tuo tarpu moterys namus ir pilies sie
nas iškaišė gėlėmis, vartus išpynė vaini
kais. Pilyje buvo didžiausia šventė.

Pagaliau apsiginklavusi ir- maisto pa
siėmusi kariuomenė pajudėjo iš vietos. 
Priešaky žengė būgnininkas ir rėžė į būg
ną. Būgno taktan siūbavo kariuomenė, 
kaip miškas. Visus žavėjo raudono šilko 
uniforma, blizgą skydai ir drąsūs, pasiry
žimu degą veidai. Ant jų galvų, kaip snie
gas, pabiro balti žiedai. Juos bėrė mergai
tės pilnomis saujomis. Žiedai apsnigo rau
doną šilką ir kariuomenė išžygiavo.

Likę jaunieji dar ilgai žiūrėjo sulipę 
ant pilies sienų ir gailėjo, kad likosi. O 
taip norėjosi pasigrumti, jėgas su priešu 
pabandyti, garbės įsigyti...

3. Karo žygis.
Arčiausias kelias prie Didžiosios Pu

šies buvo nosies tiesumu.
Kelionė per mišką sekėsi laimingai. 

Teko sutikti daug skruzdžių, bet visos 
skubėjo savo reikalais. Atrodė, kad jos 
nėra užpuolikių skruzdėlyno ir apie karą 
nieko nežino. Nuo nykštukų jos visai ne
sislėpė, tik sustos, pažiūrės ir vėl bėga 
toliau. Jos gerai žino, kad nykštukai nie
kam nenori pikto ir dėl jų gali jos būti 
visai saugios.

Rūstutis davė įsakymą eiti kiek galint 
tyliau. Ką gali žinoti, gal kur pasislėpę 
priešo partizanai tyko pasalomis užpulti? 
Dėl atsargumo buvo išsiųsti į priekį ir į 
šonus žvalgai kelio išžvalgyti. Jie, prisi
dengdami medžiais, krūmais, vietomis net 
šliaužte šliauždami, slinko į priekį. Už
pakalyje taip pat ėjo apsaugos būrys. 
Saugi kariuomenė žygiavo pirmyn.

(B. d.).

Jei jie mėgo žiemą iškylautų jie iškylaus 
ir pavasarį.
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ŽAIDIMAI
AŠ LIEČIU NOSĮ!

Žaidimo vadovas liečia kokį nors daik
tą ar kūno dalį ir tuo momentu kitiems 
liepia liesti visai ką kitą.

Pvz., liečia kaklaryšį, o sako: „Aš lie
čiu nosį!“ Žaidikai turi paliesti nosį, bet 
ištarti: „Aš liečiu kaklaryšį!“

Šiam žaidimui reikia labai susikaupti.

GEOMETRIŠKAS ŽAIDIMAS.

S^S^EE

gera augti PRIE mamytės.
Vytės Nemunėlio žodžiai. V. Kuprio-Kupreviėiaus muzika.

Kiekvienas žaidikas gauna popieriaus 
lapą, kuriame nupaišyta 100 tokių ženklų 
(be jokios tvarkos ir eilės):

•-vx t kad.

Laimi tas, katras per trumpiausią lai
ką į kiekvieną brėžinį įrašo tam tikrą 
skaičių, pvz., į keturkampį — 1, į tri
kampį — 2, į įstrižainį 3 ir į kryžių 4.

Už kiekvieną klaidą pridedama po 5 
sekundes.

KIENO GERESNE AKIS?

Ant popieriaus lapo storomis linijomis 
nupiešiama kokia nors figūra ir prikabi
nama prie sienos.

Žaidikai su žirklėmis ir popieriaus la
pais rankose atsisėda tam tikrame atstu
me.

Laimi tas, kas iškerpa geriausiai ati
tinkančią originalui figūrą.

GYVA RAIDĖ.

Keturi skautai stovi vienoje linijoje 
taip, kad ištiesę rankas nesiliestų. Vado
vas pasako kokią raidę. Žaidikai turi ją 
pakeisti morzės ženklais. Kiekvienas vaiz
duoja ženklą pagal eilę (pradžia iš deši
nės). Taškas — viena ranka ištiesta į 
šalį, brūkšnys — abi. Ištarus kitą raidę, 
vaizdas tuoj keičiasi. Įvarius tempą, žai
dimas atrodo labai linksmas.

Galima ir priešingai: raidę, kurią vaiz
duoja keturi žaidikai, turi perskaityti žiū
rovai. s. K. B.

• Br. J. Masiuliui. Eilėraščius dedame. 
Tik juos rašyk ant vieno lapo; taip iš
skėstai surašyti sunkina spaustuvės darbą.
• SKAUTŲ AIDO BENDRADARBIAI. 
Sk. Aido 7 nr„ be redakcijos narių ir sky
rių vedėjų, bendradarbiavo: M. Grigonis, 
sktn. V. Kizlaitis, psktn. J. Liubinaitė, 
kpt. J. Petrauskas, p. Juškėnas, dail. B. 
Macutkevičius, B. Buračas, psktn. S. Jur-

2. Gera žaisti su mamyte, 
Šokt ir juoktis ir dainuot, 

Jokio, jokio rūpestėlio, 
Jokio vargo nežinot...

Linksmas kampelis

— Ar mamytė namie?
— Nejaugi galvojate, kad aš grandau 

takelį, kadangi jis žolių priaugęs?
*

* *
Miestietis: — Kuom visas avies kūnas 

apaugęs?
Ūkininkas: — Vilna.
Miestietis: — Kažin! Tur būt, pusė yra 

medvilnės.

kynienė, psktn. O. Saulaitienė, P. Simaitis, 
O. Latvytė, psktn. A. Masiulis, vyr. skltn. 
M. Namajūnas, V. Balčiūnas, psktn. I. Frid- 
manaitė, A. Grušnys, J. Abeliūnas, Pr. 
Enskaitis, Ed. Misevičius, Pr. Janavičius, 
pskltn. J. Masiulis, skltn. St. Martynaitytė, 
C. Kavaliauskas, A. Dorinąs, Vyt. Apa
navičius, A. Baltrūnas, V. Milmantavičius, 
Br. Paškevičius, J. Kunca, Cioderis ir kt.

3. Jokio jokio rūpestėlio, 
Tik mamytę kaip mylėt, 
Mūsų meilė kad žydėtų, 
Kaip graži, graži gėlė. 2 k.

— Kodėl visą laiką važinėji prieš li
goninę?

— Saugumo dėlei: aš tiktai šiandien 
pradėjau savarankiškai vairuoti.

*
* *

Skautininkas: — Kaip geriausia apsi
saugoti nuo vabzdžių įkandimų?

Kandidatas: — Nekandžioti vabzdžių.

Įlipti įlipau, bet kaip dabar pasiekti žemę.
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