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Iš musų gyvenimo.
Centre.

— Pereitos savaitės posėdyje vyr. skautų 
štabas svarstė vasaros darbų ir stovyklų 
klausimus.

— „Vyriausybės Žinių“ 355 Nr„ 1931 m. 
balandžio mėn. 30 d. paskelbtas naujas ge
ležinkelių tarifas. Jame liečia skautus šie 
nuostatai:

„§ 8. 4. Lietuvos skautams ir skautų va
dams, važiuojant pavieniai, pristačius vyriau
sių skautų štabų patvirtintus asmens liudymus 
su fotografija, duodama 50% nuolaidos nuo 
bet kurios klasės bilieto kainos“.

„5. Lietuvos skautams ir skautų vadams, 
važiuojant grupėmis ne mažesnėmis kaip 3 
žmonės ir pristačius vyriausių skautų štabų 
arba tuntininkų patvirtintus nustatytos formos 
ekskursijoms papiginta kaina geležinkeliais 
važiuoti liudymus, duodama 75% nuolaidos 
nuo II ir III klasės bilieto kainos“.

Šis tarifas veikia nuo gegužės mėn. 1 d.
— Ūkio dalis pagamino vėliavų kotams 

gražius bronzinius ženklus — lelijas. Kai
nuoja 35 lit.

Paukščių šventės atgarsiai.
Sužinojome, kad paukščių dienų Rokiškio 

skautai įkėlė 78 inkilus, Lazdijų skautai — 
38 inkilus ir Šakių skautai—26 inkilus.

Gražus atsilyginimas. Vytauto parke 
Panevėžio skautai iškėlė paukšteliais kelias 
dešimtis inkilėlių. Mažyčiai mūsų draugai 
dabar amžinai čiulba, ulba, džiaugiasi ir ki
tus džiugina. Jų čiulbėjimo pilnas parkas. 
Skambios paukštelių dainelės tikrai atlygina 
skautams už jų pasitarnavimą. ■

Skltn. VI. Kapris.
Jaunieji vileišiečiai.

Kadangi inž. P. Vileišio sk. vyčių būre- 
lin įstoja vis nauji nariai, kurie dar negali 
būti skautais vyčiais, tai kilo reikalas įkurti 
prie būrelio skautų skiltį. Ji turi paruošti 
įstojusius į skautus vyčius. Tos skilties skil- 
tininku paskirtas sk. vyt. vileišietis J. Sabulis. 
Skiltis vadinasi „Jaunieji vileišiečiai“ ir susi
deda iš aštuonių skautų.

Vileišietis.
Kaunas.

Gegužės mėn. 2 d. visos dr-vės padarė 
Motinos dienos paminėjimus, kur buvo per
skaitytas tuntininko raštas. Gegužės 3 d. 
daugumas skautų įteikė savo motutėms gra
žių dovanėlių.

Gegužės 2 d. I-ji Kauno skautų vyčių 
dr-vė surengė vakarą, į kurį atsilankė vy
riausias skautininkas pulk. J. Šarauskas su 
ponia ir garbės gynėjas kap. v. sktn. Žukai- 
tis. Skautai vyčiai su 1 vyr. skaučių dr-vės 
skautėmis gražiai suvaidino St. Žemaičio 
»Meilė ir pavydas«, o tunto orkestras ir 
pasktn. V. Pečiūra puikiai pagrojo kelis da
lykus. S. Daukanto būrelio skautai vyčiai 
padainavo liaudies dainelių.

Į vakarą atvyko—panevėžiečių vyr. skau
čių ir sk. vyčių ekskursija ir Jonavos skau- 
tų-čių draugovės štabas.

Gegužės mėn. 3 d. 1-je Kauno vid. mo
kykloje organizuota skaučių ir skautų skiltys. 
Mokiniai yra labai susidomėję ir kitų mokslo 
metų pradžioje manoma organizuoti drau
govės.

Skautų iškilos. Gegužės 9 d- pirmąją 
iškilą padarė I-ji Kęstučio dr-vė, kurioje ke
letas skautų davė įžodį. Gegužės 10 d. 
I vyr. skaučių dr-vė, III Juozapavičiaus, VI 
Gedimino ir kt. dr-vės irgi padarė iškilas.

Kauno tuntas nori per Sekminių šventes 
suruošti savo draugininkams ir jų adjutan
tams dviejų dienų stovyklą.

V. Vėversėlis.

Atskiroji Žirgų skiltis.
Švenčiame vos kelių savaičių jubiliejų.
Kovo mėn. ketvirtojoje — mūsų gimimo 

dienoje atsiskyrę nuo S Daukanto sk. vyčių 
būrelio, sukūrėme savo atskirą šeimą. Gavę 
vadą pasklt. J. Mamaitį, su didele energija 
ir pasiryžimu pradėjome skautišką darbą.

Per nedidelį laiko tarpą nedaug ką tenu
veiksi. Tačiau, prieš mūsų akis dar graži 
skautiška ateitis. Dirbsim, krutėsim, kliūtis 
nugalėsim, darbu mes viską laimėsim. Skau
tiškas pasižadėjimas šventas ir jį ištesėsim...

Bolius Švilpukas.

Kas girdėti IV L. K. Mindaugo 
draugovėje?

Nors ne pirmieji esame Kauno tunte, ta
čiau dirbame. Nesenai gavę naują draugi
ninką, malonų ir darbštų pasktn. Itn. E. 
Petrauską, dėka jo skautiško (taip pat ir ka
riško) vadovavimo — nesnaudžiame. Daug 
padeda ir mūsų globėjas II Kauno vidur, 
mok. dir. J. Eidukas

Turėdami energingą vadovą — krutam 
tikrai skautiškai. Įkūrėm milžinišką (lilipu
tiškai sumažintą) biblioteką. Aukotojai — 
kūrėjai, patys skautai. Ruošiamės leisti ir 
savą originalų „dienraštį“, į jį susispietė visi 
draugovės „plunksnagriaužiai“, Be to, su 
sesutėmis „laimutėmis“ tariamasi dėl bendros 
sueigos — skautiško pasilinksminimo.

Nepamirštam ir skautiško lavinimosi pro
gramos. Nesenai dauguma, išlaikę į III pa
tyrimo laipsnį, energingai ruošia II p. 1. 
dalykus. Vienu žodžiu, dirbam. Nieko ne
padarysi — skautiškas sutvėrimas!

Bolius Švilpukas.
Ukmergė.

Taip Motinos Dieną minėjom.
Šią mums labai svarbią dieną pradėjom 

pamaldomis visi atvykę į bažnyčią rikiuotėje.
Po pamaldų tunto egzaminų komisija net 

prakaituodama tikrino skautų-čių ir paukšty
čių žinias, bet, pasirodė, kad nešykštėdami 
turi jų prisirinkę.

4 vai. tunto sueiga visai gimnazijai daly
vaujant. Tuntininkas ir jo adjutantas pasi
tinkami raportu. Vyr. skilt. Ant. Umbrazas 
perskaito tuntininko įsakymą, kuriuo amatų 
vid. mokyklos skautams skiriamasnaujas drau 
gininkas, sudaromas kiltininkų kursų egzaminų 
komisija ir protokolas egzaminų ko
misijos. Ponas tuntininkas praneša linksmą 
naujieną, kad vytautiečiai gauna naują glo
bėją p. mokytoją Buinikį ir basanaviškiai — 
kap. Karevičių, pulko adjutantą

Baigus oficialinę dalį programą toliau 
varo gimnazija.

Vyr. skilt. Ant. Umbrazas.
Panevėžys.

Motinos Dieną skautai priėjo prie šv. 
Komunijos. Po piet vienetai minėjo šią dieną 
savo sueigose. V.

Kęstutiečiai iki šiol neturėjo savo pa
lapinės, bet dabar, surinkę 100 „Sk. Aido“ 
prenumeratų, Palangoje gyvens savo pasto
gėje. Gerai organizuotas darbas visada duo
da vaisių. Vnslvs.

Neteko dr-ko. Su Kęstučio draugove 
atsisveikino jos draugininkas paskaut. j. Įeit. 
J. Navikas. Jis perkeltas į Karo Mokyklą. 
Nors jis vadovavo visai neilgai, bet jo darbas 

dr-vėje labai žymus. Kęstutiečiai nuliūdo 
netekę savo mylimo ir brangaus vado.

Kstts.
Vyčiai. Sim. Daukanto vyčių būrelis 

veikia. Būrelyje yra 22 skautai, bet 50% 
sudaro abiturientai, todėl sueigose kai kurie 
pašnekesiai taikomi jiems.

Būrelio vadas psktn. Art. Jurgutis vado
vavimą perdavė skilt. K. Venslovui.

Vytis.
Įdomios ir naudingos sueigos. Vy

tauto D. dr-vė dažnai daro sueigas šeštą va
landą ryto. Vytautiečiai drausmingi ir visi 
punktualiai susirenka. Paprastai į sueigą 
atsilanko 4 p.- p. vyr. puskarininkis ar viršila 
ir pamoko gimnastikos ir rikiuotės. Užtat 
kai Vytauto dr-vė žygiuoja, malonu į ją žiū
rėti. Vytautiečiai dėkingi savo prieteliams— 
kariams. Skit. VI. Kapris.

Jūrų skautai. Broliai šarūniečiai prie 
Nevėžio įsitaisė kuklų, bet patogų uostą. 
Uoste kasdien iškeliama laivo vėliava ir prie 
jos dežuruoja skautas Visos penkios valtys 
atremontuotos, nudažytos. Šią vasarą šarū
niečiai žada padaryti didelį reisą Nevėžiu, 
Nemunu ir kitais Lietuvos vandenimis.

Skit. VI. Kapris.
Šeduva.

I Sakalų skilties skautai įstojo vietos ug
niagesių komandon.

Primo Sakalas.

Vilkaviškio skautų šventė
Gegužės 10 d. Vilkaviškio tuntas šventė 

savo gyvavimo septynerių metų ir skautų 
įsikūrimo Vilkaviškyje 11 metų šventę.

9 vai. visi atvyko į bažnyčią. Po pamal
dų visi nuvyko į gimnazijos aikštę ir gražiai 
išsirikiavę sutiko svečius. Tunto adjutantui 
atraportavus vyr. štabo atstovas sktn. Kvik
lys pasveikino tuntą vyriausio skautininko ir 
vyr. skautų štabo vardu. Po jo kalbos skau- 
tai-ės sušuko garsų valio savo Šefui ir orkes
tras sugrojo tautos himną. Po to įvyko pa
radas, kurį priėmė vyr. skautų štabo atstovas. 
Parado priėmime teikėsi dalyvauti tą dieną 
buvęs Vilkaviškyj aukšt. mokslo departa
mento direktorius p. Daniliauskas, p. gimna
zijos direktorius ir daug Vilkaviškio visuo-^ 
menės.

13’/2 vai. gimn rūmuose įvyko iškilminga 
tunto sueiga. Čia atsilankė p. departamento' 
direktorius, gimnazijos direktorius ir kt. Tun
tininkas sktn. Varauka, pradėdamas sueigą, 
padėkojo p. departamento direktoriui ir per 
jį vyriausybei už teikiamą skautams paramą 
ir p. gimnazijos direktoriui už rūpinimąsi vie
tos skautais. Po to, pasakė gražią kalbą 
departamento direktorius p. Daniliauskas, 
kuris linkėjo tuntui augi, stiprėti ir plėsti 
savo eiles. P. gimnazijos direktorius, svei
kindamas tuntą, palinkėjo suskautinti visą mo
kyklą. Toliau tuntą sveikino II rajono pradžios 
mokyklų inspektorius p. V. Daniliauskas tėvų 
vardu»ir Kauno tunto adjutantas. Pasibaigus 
kalboms, gerbiant didžiuoju saliutu, buvo 
perskaitytas Šefo įsakymas, kuriuo už pasi- 
darbavima skautijai tuntininkas sktn. Z. Va
rauka apdovanojamas lelijos ordenu ir 
čia pat vyr. skautų štabo atstovas įteikė 
ordeną. Po šių apeigų sktn. Kviklys padarė 
trumpą pašnekesį.

Vakare buvo skautiškas pasilinksminimas, 
kuriame skautai-ės maloniai praleido keletą 
Valandų. Be to, kartu su šia švente tuntas 
suruošė gražią rankdarbių parodą.

Ši Vilkaviškio skautų šventė praėjo jau
kioje ir gražioje nuotaikoje. Čia pilni ener
gijos vilkaviškiečiai skautai-ės parodė savo 
norą ir pasiryžimą nenuilstamai dirbti tą kil
nų skautišką darbą — auklėtis ir auklėti 
kitus. ' " V. Vėversėlis.

Redakcinė komisija — sktn. Ant. Saulaitis, sktn. Vyt. Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir už skel- 
Jurgutis, sktn. M. Martinaitis, pasktn. B. Mantvila, vyr. bimų turinį neatsako.
sktn. H. Rudzinskas. Red. ir adm.: Kaunas, Nepriklausomybės a. 2, tel-40-71.
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nLnosiTi^u©ir^s SKAUTŲ LAIKBASTIS

9 (66) nr Kaunas, 1931 m. gegužės men. 15 d. IX metai

<5 d ael n£l mės lt šo ari utim!
(Soaeos saoaifė V. 17 d. iki V. 24 d.

Pasaulio skautų Šefas yra pasakęs, kad visi 
žmonijos gerumai yra nerašytieji skautų įstatai, bet 
jie taip pat branginami, kaip parašytieji juodu ant 
balto.

Švaros savaitės įvedimas mūsų krašte yra tas 
gerumas, kurį Lietuvos skautai turi ypatingai vertinti 
ir laikyti nerašytuoju įstatu.

Kaip skautas - ė gali 
prisidėti prie švaros sa
vaitės?

Skautas - ė darbu 
turi pasireikšti praktiko
je. Yra sakoma, jei ne
moki ar nesugebi mokyti, 
tai nors pavyzdį visada 
gali duoti. Taigi, skau- 
tas-ė turi būti ‘visame 
kame pavyzdžiu kitiems. 
Turi būti pavyzdžiu šva
rume ir susitvarkyme. 
Kur gyvena skautas - ė, 
tas kiemas, tas namas, 
butas turi būti skautiškai 
tvarkomas. Skautas - ė 
švaros savaitės metu tu
ri būti savo rajone vy
riausiu švaros vykdy
toju, tvarkdariu ir pata
rėju. Skautas-ė pirmas 
turi imti grėblį, kastuvą, 
šluotą ir savo pavyz
džiu ir darbštumu turi 
užkrėsti ir paskatinti pa
našiai pasielgti ir kitus.

Nuo ko pradėti?. — 
Pirmiausia nuo savęs, 
savo kūno, drabužių, sa
vo kambario, knygų ir 
baldų. Paskui — į visą butą, į kiemą, į sodelį, į 
sandėlius. Skauto akis turi viską pastebėti, o rankos 
turi sugebėti viską padaryti.

Skautų vadai, vyresnieji skautai, skautai vyčiai 
ir visi kiti, kurie gali, turi prisidėti prie švaros savai
tės ir savo žodžiu. Reikia ruošti paskaitas, pašneke
sius mokyklos draugų tarpe, draugovėse, skiltyse, 
pagaliau eiti į kaimus ir ten varyti švaros savaitės 
propagandą.

Švaros savaitė.

Štai keletas minčių žodiškam darbui.
1. Švaros savaitės reikšmė.
2. Švaros savaitės istorija.
3. Tiesioginis nešvarumų kenksmingumas: a) odos 

funkcija, b) prakaito reikšmė, c) pirtys, jų istorija ir reikšmė, d) šu
liniai, e) dulkės.

4. Mikrobinių nešvarumų kenksmingumas: a) mik
robai ir ligos, b) mikrobų pateki
mas per nešvarių odų, c) džiova, 
skrepliai, dulkės, d) spiau- 
dyklės, e) limpamos ligos, 
f) nešvarumas ir trachoma 
(akių ligos), g) odos ligos, nie
žai, dedervinės, h) vaikų ligos.

5. Virtuvės švara 
ir ligos: a) švara ir nešvara, 
b) produktų kenksmingumas 
(soliteris, trichina ir k.), c) 
vabzdžiai ligų nešiotojai.

6. Asmens švaru
mas: a) baltiniai, b) prau
simasis, c) kenksmingi įpro
čiai— 1) nosies krapštymas, 2) 
rankų bučiavimas, 3) nagų 
kramtymas, 4) pirštų į burnų 
kišimas, 5) kasimasis.

7. Buto švara: 
a) gyvulių laikymas (vištos, 
kiaulės), b) grindys, c) butų 
baltinimas, d) butų vėdinimas 
ir apšvietimas.

8. Kiemų ir sody
bų Švara: a) purvas kie
muose, b) vanduo, c) trųšos, 
d) išeinamos vietos.

9. Savijauta, svei
kata, gražumas.

10. Žmogaus pasi
sekimas.

Šioms mintims medžiagos galima pakankamai 
rasti perėjusių metų švaros savaitės metu išleistoje 
spaudoje—laikraščiuose, brošiūrose ir higienos vado
vėliuose ir šiais metais specialiai švaros savaitei iš
leistam leidiny.

Jei kiekvienas skautas-ė prisidės prie švaros sa
vaitės pasisekimo, mūsų tauta labai apčiuopiamai 
pajus tą didžiulę naudą, kurią atneša skautų orga
nizacija. Sktn. VI. Kyiklys.

f bibpotcfca 
įL__ • .
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Kauno tunto simfoninis orkestras, pasktn. V. Pečiuros vedamas. Jis dažnai kon
certuoja skautų vakaruose ir per skautų radio sueigas. Foto Fridmano

Kitame numeryje bus skautų stovyklos trimito signalų gaidos.

V. R. Zendick.

Nuotykis Arweby kalvoj.
Priešų apsupti.

Tadas Bromlėjus skubėjo ir grei
tai pasiekė tėvo namus. Jis pa
stebėjo kapitoną Bromlėjų išeinantį 
iš priedangos, nubėgo ir papasako
jo, kas atsitiko. Bajoras lygiai taip 
susijaudino kaip sūnus ir pažadėjo 
pats suteikti pagalbos paslaptinga 
jam svetimšaliui.

Kai Tadas išėjo į lauką, jis pa
matė laibą jaunikaitį, kniūpščiomis 
gulintį ir žiūrintį iš po krūmų.

— Kas dabar, Jerry? — jis su
šuko.

— Nieko, aš pamačiau valkatą 
slapstantis tarp medžių, — atsilie
pė Jerry, — vagis koks nors.

— Ar pažįsti poną Poultoną, 
Jerry? — klausė Tadas.

— Taip, Tadai.
— Kuriuo keliu galiu ten grei

čiausiai patekti?
— Nežinau, tokiems vardams sa

vo galvoj neturiu vietos, — prisi
pažino antrasis. — Bet aš galiu 
jus nuvesti.

— Eime! Laikas brangus.
Jerry linksmai jo klausės.
Jis manė, kad nutiko kažkas ne

paprasta. Sklido visokie gandai. 
Tauškaluose šnabždėjo keistus atsi
tikimus; Jerry tai domino.

Į Poultonus buvo dar 5 mylios. 
Jie nedrįso eiti tiesiu keliu, nes 
kavalerijos patruliai visur buvo iš
statyti. Jie artinosi į Storetono 
miestelį, kai Tadas sustojo klaus- 
damasis;

— Kas atsitiko, pone?
— Cit! Mus seka, Jerry.
— Kad tave velniai paimtų! Ar 

nenusipiausime skyrium po lazdą?
— šnairavo Jerry.

— Ne; pirmyn, pirmyn! Kauty
nės gal jum ir patiktų, bet jos lai 
ko sugaišina. Saugokis. Mes gal 
pastebėsime sėlintoją.

— Aš jį pamačiau du kartu.
— A? Jūs nieko man nesakėt?
— Nieko. Aš maniau jį ateinant 

arčiau. Jis tikrai atrodė valkata. 
Reiktų išsipiauti dvi tvirtas lazdas.

— Skubėk, skubėk! Mes suduo- 
sime be pasigailėjimo, jei kas ne
sutrukdys, — atšovė Tadas.

Jie pagreitino žingsnius, ir paga
liau Bebingtonas buvo matomas.

— Seklys vis paskum mus eina,
— pastebėjo Jerry.

— Jūs sakote teisybę. Mes pri
valome juo nusikratyti, kas jis be
būtų.

— Tai niekis. Eik, pone Tadai, 
pratarė laibasis Jerry. — Palik ma
ne čionai. Antroj Bebingtono pusėj 
rasi kalvą. Gaffer Jarvis geras ir 
ištikimas žmogus. Jis parodys jums 
kelią į Poultonus.

— O kas bus su tavim, Jerry?
— Aš piaunuos lazdą. Jūs pra

nykit. Valkata seks tiktai mane, 
nematydamas nieko kito.

— Ir kur mes vėl susitiksime?
— Thorntonhough.
— Bus taip, kaip sakai, Jerry.
Greit po to jie persiskyrė. Ta

das nuėjo į kairę, o Jerry, išsipio- 

vęs lazdą, kuri taip jam rūpėjo, 
pasuko į dešinę.

Jerry'o klastingumas matomai pa
sisekė, nes Tadas daugiau valka
tos nematė. Laiku dar pasiekė 
kalvą ir rado senį Jarvis sunkiai 
bedirbantį. ■

— Aš ieškau Poultono rūmų, po
nas Jarvis, — aiškinosi Tadas.

— Ei, kas jūs esate? — kalvis 
įdėmiai į jį pažiūrėjo.

— Mano vardas Bromlėjus; aš 
ateinu iš Landecan.

— Ei! Aš tave dabar pažįstu. 
Nelaimė tiems karalijos priešams*). 
Jie prašė pakaustyti jų arklius, bet 
užtikrinu—joks žmogus neužsimokės 
už mano darbą. Bet jum reikia 
rūmų. Matote aną ąžuolą. Prieš
priešais yra takas, kuris už 15 mi
nučių jus nuves ten.

Tadas jam padėkojo ir tęsė savo 
kelionę toliau, rado taką ir rūmus 
pasiekė be jokių nuotykių. Raitelių 
būrys buvo susirinkęs prie didžių
jų durų. Jie, matomai, nebuvo prie
šai. Vienas raitelis atjojo jį sutikti.

— Kaip dabar, pone! — prabilo 
jis, — iš kur atvykai ir koks ta
vo įsakymas?

— Aš esu iš Landecan ir nešu 
pranešimą pačiam ponui Jasper 
Egertonui, — atsakė Tadas.

— Kas čia? — atjojo kitas rai
telis ir Tadas pažino bajorą Poul
toną. — Ei! Jūs, jaunasis Bromley. 
Pranešimą, sakei?

— Iš užjūrių, — atsiduso Tadas, 
įteikdamas raštelį.

Ponas Jasper sulaikė kvėpavimą 
ir išskleidė godžiomis akimis laiš
ką. Jis įdėmiai jį skaitė, susimąs
tė, tada jo veidas prašvito džiaugs
mu ir triumfu.

— Šen, draugai! — Jis pamojo 
dviem ponam ir nuleido balsą. — 
Čia didžios naujienos. Tai pusiau 
šifruotas laiškas, kurį vis dėlto pa
sisekė iššifruoti. Jurgis Monkus 
mūsiškis.

— Ką! Monkus valdo Škotijoj? 
— išsitarė vienas.

— Taip, jis laukia progos marši
ruoti į Londoną. Jis tikrai kantrus. 
Ką gi mes veiksime? Lai Chesteris 
ramiai pasiduoda. Tada jų genero
las Lambertas triumfo šypsena 
grįš Londonan, bet šypsena ir 
triumfas greit po to bus mūsų. Lai 
Dievas apsaugoja jo didenybę!

Tado ausys skambėjo išgirdus 
svarbią žinią. Jis pastebėjo, kad 
jo buvimas nebuvo pastebėtas jų 
tarpe iš susijaudinimo, tai jis pa
sišalino.

Vėjas pūtė ir piktai staugė. Ei
damas Thorntonhough link, manė gir
dįs šauksmą ir greitai tuo buvo

*) Patruliai, kariai prieš karalių.
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įsitikinęs. Jis pasuko šauksmo kryp
timi ir pagaliau priėjo prie ką tik 
nukirsto medžio. Iš po jo girdėjo
si šauksmas. Vaikščiodamas aplink 
ir skirdamas lapuotas šakas, Tadas 
atrado žmogų, gulintį parblokštą, 
prispaustą šakomis. Kardo ranke
na kyšojo iš po jos. Tadui pasise
kė kardą ištraukti ir juo kirto ša
ką paskui šaką didele energija, 
kol išrėpliojo tvirtas kareivis, vi
siškai nuvargęs.

— Aš labai dėkingas tamstai, 
drauguži, — tarė išgelbėtasis. — 
Aš sunkumą kurį laiką laikiau pe
čiais, rankomis, bet mano jėgos 
neišlaikė. Dar minutę ir aš būčiau 
buvęs prislėgtas prie žemės.

Jis atsisėdo ant kupsto. Buvo 
išblyškęs nuo smūgio ir sužeistas 
keliose vietose, bet nesunkiai. Ta
das padavė jam kardą ir, jo dė
kojamas, nubėgo ieškoti Jerry.

Dar nepasiekus Thorntonhough, 
Tadas nustebo pamatęs laibą jau
nikaitį jojant širvu arkliu.

— Iš kur gavai arklį? — šaukė 
Tadas, kai Jerry prijojo.

— Iš kareivių. Aš manau, jie jį 
nuo doro žmogaus pavogė, — šnai
ravo Jerry. — Klausyk, aš linksmai 
praleidau laiką. Mane vijos šeši. Ir 
šen ir ten jodamas stengiaus pa
sprukti. Tada Raby miške pastebė
jau mūsiškių būrius. Ir juos ten su
variau, kur noriai ruošėsi puolimui. 
Neturėdamas ginklo pasišalinau ir 
atjojau čia.

— Piktam jūs visuomet gudrūs, 
— šaukė nustebęs tuo, ką girdėjo, 
Tadas. — Tai geras arklys.

— Bėga kaip kiškis, — aiškino 
Jerry, nušokdamas nuo arklio. — 
Pabandyk jį!

Tadas greit įsėdo balnan. Leido
si zovada, gėrėdamasis gyvulio grei
čiu. Jerry juos sekė vertingomis 
akimis, nusijuokdamas lengvu lai
mėjimu, bet pagaliau jis baisiai su
riko ir bėgo pirmyn kaip beprotis.

Keturi raudoni raiteliai išjojo iš 
priedangos, du pryšaky, du užpa
kaly. Tadas buvo numestas nuo 
arklio pirm kaip galėjo pabėgti.

Baisusis įsakymas.
Užgautas, bet nesužeistas, atsi

kėlė Tadas Bromlėjus ir karštai 
protestavo

— Marš! — buvo griežtas įsa
kymas.

Jam niekas kitas neliko daryti, 
kaip klausyti. Jis gerai žinojo, kad 
pačiais neramiais -laikais kareiviai 
buvo įstatymais. Vienintelė paguo
da buvo ta, kad atliko paskirtą 
misiją pirm kaip jį suėmė.

Jie nenuėjo nė mylios, kai pamatė 
būrį karių prie kelio, ir išgirdo, 
kaip vienas iš jų ištarė: „Genero
le Lambertai!“

Tadas ne kartą girdėjo apie Lam- 
bertą. Generolas turėjo pasibaisėtiną 
vardą. Vienas iš jų prijojo atrapor
tuoti suėmimą. Tado širdis smar
kiai plakė, kada stojo veidas vei
dan su žiauriuoju karžygiu.

— Taip, ar tu tas niekšas, kurs 
įtraukė mūsų patrulius į pinkles 
Raby miške? — rėkė generolas 
degančiomis akimis.

— Aš šiandien nebuvau arti Ra
by, — protestavo Tadas.

— Jis meluoja, generole! — pra
nešė karininkas, išeidamas pirmyn.
— Aš ten buvau ir pažįstu savo 
arklį, nes šis arklys buvo mano.

Tadas Bromlėjus išbalo. Jis pri
siminė pabėgimą, kurį Jerry papa
sakojo taip džiaugsmingai; dabar 
suprato gresiantį pavojų.

— Melavimas tavęs neišgelbės.
— Mūsų keturi geriausi vy
rai sužeisti. Šitas išdavimas jau 
per daug įsigalėjo ir reikia, kad 
būtų sulaikytas geru pavyzdžiu. 
Tu būsi sušaudytas kaip išdavikas, 
arba pakartas kaip šnipas. Būsi 
kepinamas, prašysi dovanojimo, iš
duosi draugus, kurie dalyvavo šia
me išdavime.

— Aš šiandien nebuvau arti Ra
by, — pakartojo Tadas.

— Gerai! — suurzgė Lambertas.
— Tu girdėjai mano įsakymą, ka
pitonai Harisai. Duok kvailiui tris 
minutes kalbėti arba atlik įsakymą.

Generolas užsimąstęs nuėjo. Ta
das žvalgėsi kaip laukinis. Jis nė 
nesapnavo, kad teks taip greit su
sitikti su netikėta mirtimi. Nelais
vės jis labiausiai bijojo.

Kiekviename veide jis išskaitė 
gailestį. Aišku, kareiviai nebuvo 
patenkinti tuo įsakymu, bet jiems 
įsakyta ir Tadas žinojo, kad jie tai 
įvykdys. Reikia išduoti savo drau
gus, arba sutikti su likimu. Sekun
dės bėgo. Pertrauka buvo baisi. 
Kareiviai, kurie stovėjo kaip niū
rios statulos, pradėjo bruzdėti.

— Ar kalbėsi? — ragino kari
ninkas Harisas.

— Aš sakiau tiesą, — atsiliepė 
Tadas kimiu, bet energingu balsu.
— Jūs blogai elgiatės su manim.

— Girdėjai įsakymą. Dar jaunas 
esi mirti.

Tadas Bromlėjus krūptelėjo. Pa
galvojo apie namiškius ir grįžo 
jam drąsa. Jie neprivalo jo gė- 
gintis. Giminės ambicija jį stiprino.

— Tamsta turi savo pareigas, 
ponas kapitone, — jis tvirtai tarė.
— Aš turiu savo.

— Šaudymas, eilėn! — koman
davo Harisas.

— Stok, stok! — pasigirdo baisus 
šauksmas, ir liaunas vaikinas pasi
rodė iš krūmų, jo akys laukinės, 
balsas drebantis. — Jis nekaltas.

Šakių Birutės draugovės draugi- 
ninkei paskiltn. T. Sodaitytei dėl 
jos mylimo tėvelio mirties reiškiame 
užuojautos

Sakių rajono tunto štabas.

Aš šiandien jojau šituo arkliu arti 
Raby.

Kariai sumurmėjo nustebę. Ge
nerolas Lambertas, netoli stovėda
mas, girdėjo visa kas atsitiko. Da
bar jis atsisuko ir apžvalgė Jerry.

— Ar pažįsti šį jaunikaitį? — 
paklausė jis Jerry, rodydamas į 
Tadą, kuris buvo apsvaigęs šiuo 
nelemtu atsitikimu.

— Taip, aš tarnavau pas jo tė
vus, — atsiliepė liaunusis.

—. Tai tu galvą kilpon dėtumei, 
jei tėvui sūnų išgelbėtum?

— Ar jūs leistumėt jį mirti už 
mane? — atsiliepė Jerry.

Tuo tarpu atšlubavo karininkas 
prie būrio. Kada jo žvilgsnis krito 
ant mirtinai išbalusio Tado, ateivis 
susiprato, kad kažkas yra rimto.

— Aš tikiuos, kad jokia nelai
mė šitam kilniam jaunikaičiui ne
atsitiks, generole, — atsakė jis.

— Ką žinai apie jį, majore? — 
klausė Lambertas.

— Apie jį patį nieko, tik apie 
jo darbus. Jis, dar nė valandai ne
praslinkus, išgelbėjo mano gyvybę,
— atsiliepė majoras; ir Tadas paži
no žmogų, kurį išgelbėjo iš po 
medžio.

— Na, kur tas atsitiko?
— Poultono miškuose,
— Tada jis negalėjo būti prie 

Raby, — sumurmėjo vadas. — 
Eik še, majore.

Du karininkai pasitraukė į šalį 
ir keletą minučių tarėsi; tada ge
nerolas priėjo ir tarė:

— Jūs berniukus atleiskite.
Kada du jaunuoliai atsisveikino 

ir skubinosi namo, nebuvo nė vie
no kario, kurs nesidžiaugtų jų išsi
gelbėjimu.

— Ten eina du mano širdies 
jaunuoliai, — sakė Lambertas ma
jorui. Vienas būtų dėl teisybės mi
ręs, antras rizikavo galvą, norėda
mas savo šeimininkui išgelbėti sū
nų. Jie bus drąsūs vyrai.

*

Jjt, •f'

Tą vakarą kapitonas Bromlėjus 
ir pulkininkas Hersonas širdingai 
kalbėjosi, kai atsivėrė durys ir 
įėjo Tadas.

— A! Štai kur gaišuotojas! — 
sakė jo tėvas. — Ar nematai, kad 
ilgai tavęs laukėme, pasakyk visą 
vienu atsidūsėjimu. Ar bloga? Ar 
gera?

— Ponas Jasper buvo labai pa
tenkintas, tėve, — atsakė Tadas.
— Sakė, kad tai didžios ir stebėti
nos žinios. Vertė Pr. Drukteinis.
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ęHašo

OCacofis ^Dineika.

Jėgos ir g r o
Mano žodis.

Jeigu prisikeltų senieji graikai, 
tai jie pirmiausia ieškotų, kuri 
tauta yra lygiai ir vispušiskai 
išlavinusi savo jaunimą. Aš esu 
tikras, kad graikų akys nukryp
tų į skautus, nes jie lavina 
ne tik savo protą, valią, jausmus, 
bet taip pat ir savo kūną, kuria
me vieši nemirtingoji dvasia. Že
mės gyvenime kūnas yra pamatas, 
nes be jo mūsų asmenybė negalė
tų pasireikšti ir tobulėti. Todėl 
labai protinga yra rūpintis savo 
kūno sveikata, kad kūnas kuo ma
žiausiai mums trukdytų kilti ir 
augti.

Bet aš negalėčiau pasakyti, kad 
mes šiandieną dar pakankamai rim
tai rūpinamės sveikai g y v e n- 
t i. Tiesa, mes žaidžiame, daro
me kada ne kada gimnastiką, gal 
būt nevengiame ūkio darbo ar 
kurio amato; bet prie viso to, mes 
turėtume ypač atsidėję peržiūrėti 
visos dienos gyvenimą — 
ar jis yra higieniškas. Maža yra 
naudos iš to, kad aš kasdien va
landą ar daugiau būnu grynam ore 
ir linksmai judu. Reikia ir likusias 
23 vai. taip tvarkytis, kad mūsų 
jėgos neitų silpnyn. Darbas turi 
stiprinti, poilsis turi neigiamą dar
bo įtaką atsverti, išlyginti. Ar 
apie tai mes galvojame? — Na, tai 
imkite galvoti, kad išėję iš mokyk
los nepasijustume savotiški inva
lidai.

Bet invalidų galime rasti nema
ža ir sportininkų tarpe; gel tai 
nuostabu? — Dalykas visai papras
tas: siauri specialistai—sportininkai 
pamiršta apie savo sveikatą; vien
pusiškai besilavindami jie skriau
džia savo kūną. Vadinasi, ir spor
tininkai skautai turi išmokti galvoti, 
kas jų organizmui sveika ir kas 
kenksminga. Štai ir prieiname prie 
liepto galo: užvis svarbiau 
yrahigieniškaiapsišvies- 
t i, išmokti suprasti savo 
organizmą ir laiku taip 
susitvarkyti, kad viskas 
išeitų į gera.

Skautė as turi pažinti save, nes 
tik tokiu būdu ji - jis eiti su neuž- 
rištom akim jėgos ir grožio ke
liais.

Fizinės prigimties pažinimas nė
ra visai lengvas dalykas, nes rei

kia išmokti stebėti, kokios įtakos 
į mus daro aplinkuma, maistas, dar
bas ir k. Bet vis dėlto yra daly
kų, kuriuos lengvai gali tyrinėti 
ir mūsų jaunesnieji broliukai — 
sesytės.

Tokiais visiem prieinamais daly
kais yra 1. svarbesnieji kūno 
matavimai ir rodikliai, 
2. fižiško išlavinimo 
bandymai ir 3. Pulso svy
ravimai.

Kas nesidomi šitais kūno lavini
mo kontrolės dalykais, tas tyčia 
užsiriša akis ir eina kur kojos 
neša.

Gyvas paveikslas skaučių kūno kultūros šventėms. Čia matom ir patogiausią 
sporto kostiumą mergaitėms (Iš K. Dineikos albumo).

Tu negali bėgti,
Ir apie tai tau pirmiausia pa

sakys nosis.
Negirdėtas dalykas, kad nuo ši

tokio prasto sutvėrimo pareitų ma
no likimas. Bet vis dėlto prašau 
paaiškinti.

— Nosis yra duota žmogui, kad 
jis pro ją kvėpuotų. Tad 
jeigu kas negali ar kam sunku 
kvėpuoti pro nosį, tai tas ir negali 
bėgti, ir sportuot. Trumpa ir aiš
ku. Bet ar patikėsite?

Atsiminkite, kad į kūno lavini
mo mokyklas visai nepriima tokių 
kandidatų, kurių nosys yra netvar
koje. Mat, jie kvėpuoja pro bur
ną, prisigeria dulkių, sukrikdo krau
jotaką į galvą ir t. t. Jeigu kieno 
nosis ir sveika, bet dėl neįpratimo 
bėgdamas ima dusti ir jau reikia 
kvėpuoti pro burną, tai tuoj rei
kia sustoti ir vaikščioti. Vadinas, 
kvėpuoti pro burną yra nesveika.

Ar nosis yra tvarkoje turi p a- 
tikrinti kiekvienas pats

Skautai tokiais nenori būti! Jie 
nori būti sąmoningi ir kūno kultū
ros darbe! Tad ir mokykimės hi
gieniškai gyventi ir protingai žais
ti, sportuoti. „Skautų Aidas“ eina 
mums į talką, ir kviečia klaus- 
tis redakcijos laiškais 
apie visus rūpimus kūno kultūros 
dalykus.

Su saulės spindulių gaivinančia 
versme eikime naujais gyvenimo 
keliais!

Pradėkime tikslinti kiekvieną 
mūsų gyvenimo valandą ir pamaty
sime, kad mūsų jaunystė pražydės 
kvapiais džiaugsmo ir protingo pa
siryžimo žiedais.

Per jėgą ir grožį į skautų idea
lus!

žaisti ir sportuot!
sau. Reikia prispausti su nykš
čiu vieną nosies skylutę ir taip 
laikant kvėpuoti pro antrą 15-20 
kartų (įkvėpti —iškvėpti). Tą patį 
reikia daryti užėmus antrą nosies 
skylutę ir kvėpuoti pro pirmą. Jei
gu nosis nesulimpa, įkvėpimas ne- 
pasunkėja, tai nosis yra tvarkoje 
ir tuo atžvilgiu nėra kliūčių fiziškai 
lavintis. Bet jeigu nosis sunkiai 
atlieka savo uždavinį, tada reikia 
būtinai kreiptis pas gydytoją, te
gul patikrins ir padarys tvarką; 
kreiptis į gydytoją reikia vistiek 
ar manai sportuoti ar ne. Kvė
puoti pro nosį reikia visada, net 
miegant.

Jeigu mums gerklę skauda ir 
sunku darosi ryti maistą, tai mes 
labai tuo susirūpiname, bet jeigu 
nosis kliudo per ją kvėpuoti, tai 
mes ramiausiai kvėpuojame pro 
burną. Tuo tarpu mūsų orga
nizmui ir jo sveikatin
gumui kur kas svarbiau
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yra gauti normaliu ke
liu pakankamai oro, ne
gu maisto. Žmogus be mais
to gali išbūti apie 2 mėnesius, o 
be oro ir 2 minutes darosi nebe
miela gyventi. Maisto mums rei
kia per parą 3 — 5 kilogramų, tuo 
tarpu oro net 10 — 13 klg. Tad 
būkim akylesni ir supraskime, kuo 
mes turim patarnauti kūnui.

Kada nosis patikrinta, reikia 
kreiptis pas gydytoją, kad jis pa
žiūrėtų širdį, kaip ji dirba r a- 
mybėje, po kokio d a r- 
b o (pavyzdžiui po 10 gana greitų 
pritūpimų, padarytų per 20 sekun
džių, arba po 60 pašokimų per 
30 sek.), ir kaip širdis lik
viduoja uždėtą darbą. 
Išviso 3 klausimai. Aš 
tatai pabrėžiu, nes labai dažnai 
esti širdis žiūrima tik ramybėje. 
Tokio patikrinimo nepakanka tam, 
kurs nori siekti fizinės tobulybės. 
Buvo atsitikimų, kad po tokio pa
viršutiniško širdies žiūrėjimo, buvo 
leista daryti gimnastiką tokiems 
žmonėms, kurie po kelių dienų mi
rė širdies liga!

Skautai-ės būtinai visi turi 
tikrinti širdį bent vieną kartą per 
metus, nes visi skautai gauna gana 
daug fiziškai judėti, nors ir nevisi 
yra sportininkai.

Vėliau nurodysim du būdus, kaip 
patys skautai gali sekti širdį ir pa
gal tai reguliuoti gimnastiką, žai
dimus ir sportą, kad tie lavinimai 
neeikvotų širdies atsarginių jėgų, 
bet ją stiprintų.

Yra nemaža atsitikimų, kada dėl 
mažų, neorganinių širdies trūkumų, 
visai uždraudžia fiziškai lavintis. 
Kad taip neatsitiktų tegul skautai 
paprašo gydytojo aiškiai nurodyti 
širdies trūkumus, kad mes galėtu
me jiems paskui konkrečiai patar
ti, kas vis dėlto jiems būtų nau
dinga daryti.

Čia pažymėsim sportininkams 
svarbesnius širdies trūkumus: 1. 
Maža širdis. 2. Kompensuota šir
dies miastenija. 3. Nutukusių žmo
nių širdis. 4. Nutukusi širdis. 5. 
Hipertoniškoji širdis. 6. Neurotiko 
širdis. 7. Širdies neurozas su arit

mija. 8. Širdies neūrozas su tachi
kardija. 9. Širdies neurozas su 
bradikardija. 10. Širdies hipertro
fija (darbo). 11. Diliatatyviškai hi-

Ką mums patariu
Tai visam pasauly žinomas žmo

gus, kuris visus ragina daryti gim
nastiką kasdien po 15 min. Ir ką 
gi jis mūsų skautams pirmiausia 
patartų? Ogi, broliai ir sesers, nau
dokitės oru ir saule!

Į mūsų kūną kasdien įsibrauna 
milionai mikrobų, kuriuos gali su

Čia matom, koks turi būt sporto kostiumas berniukams, vyrams. Visi šitie jau
nuoliai godžiai gėrė gaivių saulės spindulių versmę, ir rudenį buvo lygiai bronzi

niai įdegę. (Iš K. Dineikos albumo).

naikinti tik kraujas, kuriame yra 
pakankamai gryno deguonio. Tuo 
tarpu labai daug galima rasti žmo
nių, kurie turi gana stiprias kojas 
ir rankas, bet labai silpnus plau
čius, širdį, inkstus, pilvą ir labai 
apleistą odą Toks nesirūpinimasis 
vispusišku organizmo išlavinimu 
negali būti pakenčiamas. Ypač 
reikia stebėtis, kaip žmonės maža 
rūpinasi duoti kūnui pakankamai 
deguonio.

Pirmas daiktas, kurį skautai turi 
įsidėmėti, tai yra tas, kad geras 
oras yra viso gyvenimo 
pagrindas; blogas oras — 
ligų ir perankstyvos mir
ties šaltinis.

Kambarį bent iš ryto ir vakare 
reikia gerai išvėdinti taip, kad 
būtų skersvėjis, nes kitaip 
sugedęs oras paliks. Klases rei
kia kas pertrauka tokiu būdu iš
vėdinti. Škautai čia turi būti at
kaklūs: jie turi be pasigailėjimo 
šitą tvarką gyvendinti. Skautai 
turi žinoti, kad skersvėjis kenkia 
tik tada, kai esi sušilęs, išprakai
tavęs. Daug kas bijo skersvėjo iš 

pertrofuota širdis. 12. PertreniruO- 
ta širdis. 13. Kompensuoti miokor- 
ditai. 14. Kompensuoti klapanų 
trūkumai.

garsusis Miuleris?
prietaringumo. Pasivaikščioti rei
kia būtinai tokiose vietose, kur 
yra kiek galint mažiau dulkių! Ir 
einant reikia kvėpuoti 
giliau negu paprastai—per 3—4 
žingsnius įkvėpti, per 4 — 6 žings
nius iškvėpti. Tik taip kvėpuojant 
mūsų kūnas gaus pakankamai oro, 

o plaučiai bus visi lygiai įtraukti 
į darbą ir stiprės.

Kas gyvena didesniuose mies
tuose, turi tuoj po lietaus eiti 
vaikščioti ir giliai kvėpuoti, nes 
tada oras itin yra švarus ir gaivi
nantis.

Didžiausias nusižengimas yra 
žaisti nepalietoje aikš
tėje. Liveris—laistytojas kaštuoja 
apie 6 litus. Todėl kiekviena skil
tis, nekalbant jau apie draugoves, 
gali šį prietaisą įsitaisyti, kad skau
tai žaisdami sau nekenktų.

Antras daiktas, kurį skautai turi 
panaudoti savo sveikatai, tai oro 
t y n ė s. Reikia kasdien leisti orui 
veikti nuogą kūną, nes tuo būdu 
ne tik stiprėja sveikata, bet gerėja 
nusijautimas ir ištvermė.

Oro tynęs imant kambary, rei
kia jis prieš tai (1 vai.) išvėdinti, 
išsivilkus reikia judėti, masa
žuoti (delnais braukyti) kūną 
širdies link. Oro tynės gali trukti 
ilgiau ir trumpiau, (nuo 5 min), 
svarbu tik nenudrungti. Oro 
tynęs kambary dažniausiai imame 
žiemą iš ryto arba eidami gulti.

Gyvas paveikslas.
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Bet daug daugiau naudos gau
name, jeigu oro tynę imame sau
lės atokaitoje ore, nes oda 
tokiu būdu grūdinama (ir kartu 
švarinama šiltu vandeniu su 
muilu vienąkartapersa- 
v a i t ę) puikiai valo ir atnaujina 
kraują.

Oro tynę imant reikia stropiai 
žiūrėti, kad n eprakaituotu- 
m e. Jei šilame, tai reikia kūnas 
sausai ištrinti arba išmau
dyti.

Šia proga reikia priminti, kad 
drėgni rūbai ima iš kūno daug ši
limos. Todėl visada reikia e i- 
nant žaisti pasiimti ir 
rankšluostį, kad laiku galė
tume nuimti prakaitą. Priešingu at
veju lengva nušalti ir peršalti. O 
peršalimas atidaro duris visoms 
ligoms.

Jeigu nėra kur nuo žmonių akių 
pasislėpus kepintis saulėje, tada 
reikia įsitaisyti perkeliamą 
širmą. Įbedame 4 lazdas ir ap
sitveriame 4 paklodėm. Vietos rei
kia 4 kvadratinių metrų, paklodės 
nuo žemės lig viršaus neturi būti 
aukštesnės kaip 2 mtr.

Pradėti saulės tynęs reikia nuo 
10 minučių, lygiai kepinant nuga
rą, pryšakį, šonus. Laiką gali 
ilginti tik po truputį, kad 
oda po kepinimų smarkiai nepa
raudonuotų. Akis ir sprandą 
reikia apsaugoti nuo saulės.

Saulės tynęs reikia injti kas
dien, nes saulės mes labai mažai 
turim.

Kas treniruojasi rungtynėm, tas 
paskutines dienas neturi imti sau
lės tynęs. Rungtynių dieną reikia 
būt pavėsy.

Miulleris labai įkalbinėja n e- 
nešioti kepurės nei žie
mą, nei vasarą. Žiemą tik svar
bu ausis apsaugoti nuo šalčio. Jei
gu įprastume visada būti be kepu
rės, tai turėtume sveikus plaukus 
(nenupliktume) ir nežinotume, kas 
yra galvos skaudėjimas. Kepurė 
tėra leistina paraduose ir oficia
liuose priėmimuose.

Skalbiniai jokiu būdu ne
turi būt vilnoniai, tik reto audeklo 
arba iš šilko.

Geriausias apavas yra 
sandalai, vieno pado, užkulnio ir 
dviejų diržiukų. Kur ne mieste, 
tai basai kojai sveikiausia, nes tuo 
būdu jas grūdome.

Kojų p 1 a s n a s būtinai reikia 
lavinti: lankstyti žemyn ir į viršų, 
sukti, nes tuo būdu koja įgauna 
gražesnę formą ir sportuojant ne
pasiduoda nikstelėjimams

Jeigu kada toli kuriškils- 
t a m e, tai kojų padus reikia iš

tepti važėliau, o Vakare ištepti 
spiritu,—Kojas reikia kasdien va
karais plauti.

— Miegoti reikia visai nuo
gam. Gulėti reikia ne ant nuga
ros bet ant dešinio šono. Aukštas 
pagalvis visai yra nereikalingas.

Kiekvienas turi kasdien daryti 
rytmečio gimnastiką, sudarytą iš 
mankštymų, odos grūdymo ir ma
sažo. Bet apie tąi kada kitą 
kartą.

Dabar, skautai, ryžkimės visur 
ir visada kvėpuoti tik tyru oru. ir 
jau pradėkime kepintis saulėje, 
kad pradžioje birželio būtume ge
rokai ragavę skanių saulės spin
dulių.

Ei, vyruti, nesikuprink!
Išsivilkęs pažiūrėk į veidrodį—ar 

nesi panašus į šitą jaunikaitį, kuris 
nuo ilgo sėdėjimo įprato kūprintis ir 
štai dabar nuolat palinkęs vaikš
čioja.

Apvala nugara, atsikišusios men- 
tys, nuleisti pečiai, plokčia krūti
nė. Visa tai slegia plaučius, blo
gina kraujotaką, daro veidą pa
blyškusį, nervus pakrikusius. Kur 
tavo, brolau, jaunumas, statumas, 
gražumas? Pakelk įtraukdamas 
smakrą, laikyk galvą tiesiai (ver- 
tikališkai), žiūrėk linksmai į priekį 
— žiūrėk ir išsitiesei. Pratinkis 
nuolat taip laikyti galvą ir k a k- 
1 ą. Jeigu nesi dar perdaug susi
kūprinęs, tai tas padės tau atprasti 

nuo netikusio laikymosi. Priešin
gu atveju teks kasdien daryti dar 
2—3 mankštymus, kurie specialiai 
lavintų — stiprintų nugaros raume
nis. Kitam „Skautų Aido“ n-ry 
juos rasi. Dabar nuo šios valan
dos sėdėk ir stovėk, vaikščiok ir 
dirbk (ypač suole) nesikuprinda- 
mas, kad krūtinės ląsta galėtų lais
vai judėti kvėpuojant, Daug daro 
pasiryžimas, įsivaizdinimas, kaip 
turi būt kūnas laikomas, kad pa
justum tikrą kūno laikymą, atsistok 
prie lygios sienos, priglausk užkul
nius ir prišliek stuburą ir galvą 
prie sienos. Pamatysi, kad toks 
stovėjimas yra visai sveikam ne
įprastas. Bet ką padarysi, — teks 
pratintis, nes nuo to pareina svei
kata, jaunumas, gražumas.

Klausi - neklysi!
Klaus. 1. Kokie rungtynių daly

kai leistini jaunuoliui prieš 18 me
tų amžiaus.

Atsak. Bėgimas nuo 60 — 
300 metrų.

Šuoliai iš vietos, įsibėgėjus. 
Metimai: juniorų ietis, diskas. 
Sporto žaidimai, išskyrus 

futbolą ir vandens polo.
Čiuožimo bėgimas ligi 

1000 mtr.
Plaukimas nuo 50—300 mtr.
Klaus. 2. Kaip turi misti 

sportininkas?
Atsak. Pirmas dėsnis yra tas, 

kad maistas turi būti skanus, 
nes tik toks maistas bus organiz
mo pasisavintas. Kas vienam ska
nu, kitam ne, todėl reikia valgį 
sau prisitaikinti. Bet maiste neturi 
būt daug miltiškų dalykų ir van
dens (nedaugiau 6 stiklinių). Daug 
žalių vaisių ir daržovių.

Antras dėsnis yra tas, kad val
gymo laikas (valandos) turi būti 
griežtai nustatytas.

Trečia — maistas turi būt ge
rai ir smulkiai sukąsnotas.

Apie mitimą bus rašoma dar 
plačiau.

Klaus. 3. Ar sveika miegoti prie 
atdaro lango?

Atsak. Sveika, tik reikia būti- 
tinai žiūrėti, kad srovė neitų t i e- 
s i o g i a i į miegantį, Geriausiai, 
kada langas atdaras gretimam kam
bary. Tam pačiam kambary lai
kant atvirą langą, reikia jis už
tempti smulkia marle, o lova ap
saugoti širma (paklode) ir p. d.

Barzdžiaus Prano technikos 
kontoroje didžiausias pasirinkimas radio 
aparatų, elektros reikmenų, dviračių ir 
motociklų.

Kaunas, Laisvės alėja 72 Nr. 
(prieš miesto sodą).
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Vieną pavakarį sėdėjome ketu
riese savo kambary ir plūdome 
šaltą ir bendrai niekam netikusį 
šių metų pavasarį. ;

— Kas čia šiais metais per pa
vasaris, — niurnėjo visiškai nepa
tenkintas tokiais orais Juozas, — 
Taip šalta, kad net padorus žmo
gus negali išeiti į tyrą orą. Tokio 
pavasario tur būt nebuvo nuo Pa
saulinio Tvano.

— Jei visi tokie pavasariai bū
tų, tai visiškai nebegali Lietuvoj 
gyventi, — pridėjo Steponas.

— Įkyrėjo man tas nuolatinis sė
dėjimas kambary, — išstenėjo Jo
nas. — Ot, kad greičiau būtų ga
lima padaryti iškilą.

— Stovykloje gyventi — ne kam
bary, — pritarė Juozas, — saulė, 
tyras oras ... 0 jeigu dar pušyne, 
prie upelio, tai visiškai kitoniškas 
gyvenimas.

— O aš, tai stačiai nebegaliu 
nei būti kambary, — kalbėjo Ste
ponas, — toks sugadintas oras! 
Nors langą atidarykite ar ką.

— Ir bendrai mieste šuniškas 
gyvenimas. Aplinkui dvokia, dul
ka. Jaunas žmogus ne galvijas esi, 
kad taip visą savo jaunystę leis
tum niekais.

— Žinot, vyrai? — sušuko Ste
ponas. — Padarykim kambary sto
vyklą. Gerai?

— O, kur tu čia ją darysi, kur 
palapinę ištiesi? — paklausėme.

— Visiškai paprastai. Stepono lo
vą pakelsime ant keturių kėdžių 
ir bus palapinė.

— Taip tai taip, bet vis jau bus 
netikra stovykla.

— Nebijokit, bus visiškai puiku.
Ir taip pradėjome iš kambario 

daryti stovyklą. Vieną lovą iškė
lėme ant keturių kėdžių—tai pala
pinė. Prie pečiaus uždegėme ke
lias skiedras, vadinasi, stovyklos 
laužą. Prie durų išstatėme sargybą 
— ką gali žinoti žmogus, gali dar 
priešas užpulti ar šiaip koks prie
puolis ištikti. Jonas, paėmęs kibi
rą vandens, išpylė išilgai kambario

— Įsivaizduokit, kad čia yra 
upelis,—pasakė.

Paskui iš virtuvės prisinešėm 
bulvių, miltų ir panašių maisto da
lykų ir pradėjome virtis vakarie

nės. Juk negali žmogus gyvenda
mas stovykloje būti nevalgęs.

Džiaugėmės, kad iš mūsų kam
bario pasidarė tikra stovykla.

Tik netikėtai mūsų ramų stovyk
los gyvenimą sugadino mūsų sar
gybinio šūkis:

— Pavojus! SOS!—rėkė sargybi
nis.

Mes sučiupome savo skautiškas 
lazdas ir pasiruošėme sutikti pa
vojų.

Tuo tarpu pro duris be jokių 
ceremonijų įsiveržė šeimininkė.

— Čia kas per šposai! Jūs pasilei
dėliai! — sušuko ji. — Pilną apa
tinį aukštą prileidote vandens.

Tik dabar mes atsiminėm, kad 
grindyse buvo skylė ir visas van
duo subėgo į šeimininkės valgomąjį 
kambarį. Tuo laiku šeimininkai va
karieniavo ir vanduo iš mūsų kam
bario subėgo tiesiai ant stalo. Mes 
visiškai išsigandome.

Supykus šeimininkė ištraukė man 
iš rąnkų lazdą ir pradėjo be jokių 
atsiprašymų vanoti mums kailį.

— Ką jūs čia dabar pridirbote?.
— Mes suruošėme sau stovyklą,

— atsakėme.
— Kokią stovyklą? Žiūrėkit ir 

dar ugnį jie čia susikūrė. O, čia 
kas?

— Keptos bulvės, — atsakė Jo
nas.

— Dieve mano, tai iš virtuvės 
nudžiovėte. Na ir pasileidimas 
svieto!

— Mes nieko blogo nenorėjome,
— atsiliepė iš palovės Juozas.

— O čia kas? Ką tu čia palo
vėje veiki? Ir dar visas miltuotas 
kaip malūninkas! Jūs, tur būt, mano 
visus miltus išbarstėte.

— Dovanokite šį kartą, — pra
dėjome su ašaromis maldauti šei
mininkės.

Vadovių stovyklom!
Stovyklos — tas maloniausias 

skautėms laikas—jau artinas. Pus
antro mėnesio, ir Lietuvos skaučių 
vadovės susirinks prie liepsnojančio 
laužo.

Vadovės, jūs šia vadovių stovykla 
turite labai rimtai susirūpinti, visos 
turite stengtis joje dalyvauti, nes 
niekur tiek žinių ir energijos jūsų 
sunkiame darbe negausite, kaip va
dovių stovykloj! Juk čia tokia gera 
proga pas:dalinti mūsų žiniomis, 
patyrimu, išmokti tiek reikalingų 
vadovei dalykų.

Susirūpinti šia stovykla turi ir 
vyresnės skautės, ypatingai abitu
rientės, baigiančios mokytojų semi
narijas. Juk jūs, sesės, greit išsi- 
sklaidysit po įvairius Lietuvos kam
pelius ir turėsite būti nešėjomis 
skautybės idėjų kaimuose, tat tu
rite dar pagilinti savo skautiškas 
žinias ir gerai susipažinti su vil
kiukams-paukštytėms vadovavimo 
darbu.

Kviečiame taip pat ir visas mo
kytojas ir šiaip moteris, norinčias 
susipažinti su skautišku darbu ir 
prie jo prisidėti.

Laukiame tat visų, atvykite prie 
to liepsnojančio laužo, kuris su
teikia visoms tiek jėgų ir energijos, 
kuris uždega norą dirbti numylėtai 
idėjai, skleisti ją mūsų jaunimo tarpe.

Apie savo atvykimą reikia pra
nešti ligi birželio mėn. 1 d. vyr. 
štabo skaučių skyriui, Nepriklauso
mybės aik. 2, Kaunas.

Budėk!
Vyr. štabo skaučių skyrius.

— Aš jums dovanosiu! Tuoj, kad 
jūsų čia nei vieno nebūtų. Tokie 
gyventojai man visiškai nereikalin
gi. Ilgiau pagyvenę, bala žino ką 
iš mano namų padarysite.

Ir taip šią naktį turėjome pasi
daryti tikrą stovyklą „gamtos prie
globsty“, nes buvome iš buto išva
ryti. Tiesą sakant, šaltam ore ne
pergeriausia buvo stovyklauti, bet 
tokiais sunkiais laikais, kada jaunų 
žmonių šeimininkės visiškai nesu
pranta, nieko geresnio negali iš
galvoti.
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Juk
O ją įsigyti yra visai ne

sunkus dalykas. Musų unifor
ma yra ne tik patogi ir graži, 
bet turi dar vieną savybę—ji yra 
pigi. Uniformai medžiaga yra 
labai pigi ir kiekvienas skautas 
gali jos nusipirkti dargi už 
savo sutaupytus pinigus._ Ir 
uniformai pasisiūti nebūtina 
kreiptis į siuvėją—paskaitęs šį 
straipsnį ir pasikvietęs į talką 
mamytę arba vyresnęsesutę, 
kurios, aišku, moka siūti, gali 
pats uniformos siuvimą orga
nizuoti!

Kad uniforma būtų graži, 
svarbiausia yra geras su
kirpimas. čia kaip tik ir 
duodame nurodymų, kaip uni
formą sukirpti. Pirmiausia at
skiros dalys nubraižomos popie- 
ryje ir iškerpamos.

Kelnės.
Reikalingos šios išmie- 

ros: 1) kojos vidaus siūlės 
ilgis, 2) šoro siūlės ilgis, 
3) juosmens išmiera, 4) du
bens išmiera ir 5) plotis prie 
kelio.

Normali šių išmierų len
telė yra tokia:

Brėžinys, kuris musų paimtas pavyzdžiu, yra daromas 10 metų 
skautui. Esant kitokiam amžiui ir išmieros atitinkamai pasi

10 metų 12 metų 14 metų 16 metų
1. vidaus siūlės ilgis 28 cm. 29 cm. 30 cm. 32 cm.
2. šono siūlės ilgis . 51 „ 52 „ 54 „ 56 „
3. juosmuo .... 09 „ 71 „ 73 „ 76 „
4. dubens išm. . . 79 „ 81 „ 84 „ 86 „
5. plotis prie kelio . 46 „ 48 „ 51 „ 53 „

Aišku, siuvant uniformą reikia šias išmieras patikrinti.

keičia.

Reikia paimti didelį lapą (viniojamo) popierio, paišelį, 
centimetrinę juostelę, stačiakampainį ir žirkles.

Pirmiausia dalijama p u s i a u dubens (4) išmiera. Sį 
kartą padaliję 79 iš 2 gausime 39,5 cm. Si išmiera bus mums 
tam tikras vienetas, skala, kuria naudosimės nustatydami kitas 
išmieras. Išvedame ties;ą liniją HK, lygią šoninės siūlės ilgiui, 
t. y. 51 cm. Atidedame į viršų nuo K iki A 28 cm. — t. y. vi- 

nori turėti uniformą!
daus siūlės ilgį. 9 cm., t. y. l/< mūsų skalos, į viršų nuo taško 
A pažymime tašką S, kur bus dubens linija. Nuo taško 
H žemyn 4 cm. pažymimas taškas F, per kurį eis diržo li
nija. Išvedame liniją HG, lygią */2 mūsų skalos, t. y. 20 cm. 
Nuo taško A stačiu kampu atidedama linija AB, lygi ll3 ska
los, t. y. 13 cm. Ji pratęsiama iki taško C ir linija AC=1/2 sko
los, t. y. 20 cm. ir dar pratęsiama iki D, linija AD=2/3 skalos, 
t. y. 26 cm. Taškai G ir C sujungiami tiesia linija. Linija FF, 
= 2 cm., taškas F, sujungiamas su H ir išvedamas taip pat 
žemyn. Va skalos—13 cm. — nuo taško C į viršų žymimas 
taškas L, kuris sujungiamas lenkta linija su tašku D. Iš taško 
B stačiu kampu žemyn išvedama linija BI. Linijos 1J ir IK, 
= 1/i kelnių pločio prie kelio, t. y. 11,5 cm. Sujungiame taškus 
D ir J ir A su K,. Tai priešakinė kelnių pusė baigta. Iškerpame 
šį modelį ir padėję kitame lape išbrėžiame jo kopiją,'* kurios 
pagalba braižysime kelnių užpakalio modelį.

Linija AD pratęsiama iki taško M, linija DM=1/io skalos, 
t. y. 4 cm. Išbrėžiame tiesią liniją DN, kuri eitų per tašką L. 
Jos žemutinį galą užlenkę sujungiame su tašku M. Pažymime 
tašką O, 1 cm. į šalį nuo J. Linija JK,=23 cm. Atidedame 
tarpą 23 cm. 4- 1 cm. siūlei nuo taško O iki P, viso linija 
OP= 24 cm.

Linija TS=20 cm. Nuo taško L atidedame 20 cm. iki taško G, 
pridedame dar 3 cm. siūlei ir atsargai. Linija EF,=18 cm. 
Nuo taško 9 atidedame 18 cm. J- 2 cm. siūlei, iki R, viso 
20 cm- Išvedame liniją RVP ir liniją MO- Tai ir užpakalio 
dalis baigta (Brėž. 11).

Iškerpame ir šį modelį. Imame priekio modelį (brėž. I), 
padedame jį ant dvilinkos mėlynos medžiagos ir apvedame 
kontūrus kreida. Tą patį darome ir su užpakalio modeliu. 
Paliekame bent 5 cm. pločio atsargą žemai, prie kelio užlenkti 
ir mažiausiai 3 cm. atsargos užpakalio siūlei.

Klaidų bus išvengta, jei šį darbą žiūrės, kas nusimano 
siuvime, nes aprašymas niekados neatstos praktiško prityrimo.

Iš pamušalo medžiagos padaromos dvi kišenės, tokios 
formos, kaip parodyta brėžinyje. Kišenės įsiuvamos šonose 
susiuvant priekio ir užpakalio dalių šonines siūles. Vėliau 
susiuvamos vidaus siūlės ir pradedama jungti abi dalis. Tai 
atlikus įsiuvamas pamušalas apie juostą, užlenkiami į vidų ir 
apsiuvami apačios kraštai, padaromas užsegimas, įsiuvamos 
sagos ir padaromos sagų kilpelės. Prie juostos prisiuvamos 
kelios kilpos diržui praverti. Gatavos kelnės išprosuojamos.

Marškiniai.
Ir čia paduodame normalią išmierų skalą:*) (žiūr. išnašą) 
Marškiniai. Brėžinys patiektas irgi 10 metų skautui. 

Imama dengiamos chaki spalvos medžiagos 150 cm., t. 
y. dvigubas marškinių ilgis, ir sudedama, kaip parodyta 
brėžinyje, paliekant priekio pusę 5 cm. ilgesnę už užpa
kalinę. Pažymime taškus A ir B po 4 cm. nuo kampų, ir taškus 
C ir D po 20 cm. nuo viršaus. Išvedame lenktas linijas tarp 
taškų AC ir BD, kaip brėžinyje.

Rankovė. Išbrėžiame liniją BR, 4 cm. ilgesnę už ranko
vės ilgį, t. y. 40 cm. Linija BT=20 cm. ir linija RS=13 cm. 
Sujungiame linija taškus TS, pažymime tašką D, 4 cm. nuo T. 
Išvedame rankovėje lenktą liniją DB, rankovei įsiūti į marški
nius. Taip gavome pusę rankovės, kerpant rankovę iš 
medžiagos liniją BR reikia laikyti ant dvilinko medžiagos su
lenkimo briaunos.

Petis. Linija EF=EB+0,5 cm. centro siūlei, linija EG= 
10 cm. ir FH=6 cm. Išvedame liniją GH. Tai bus pusė 
peties.

Mankietai. IJ=22 cm. IM ir JM=po 10 cm. IL ir IK= 
po 8 cm.

Krūtinės užsegimas — (pažym. brėž. raide C) 29X9 cm.
Kišenė — NO = 12 cm.-j-5 cm. raukšlei padaryti. NP = 

13 cm. Kampai užlenkiami. Sagos dangtelis 4 cm. pločio.
Antpečiai. 15 cm. ilgio, plotis prie peties 4 cm , prie sa

gos 2,5 cm.
Apykaklė susideda iš dviejų dalių: A — susegimas ir B 

— atlenkiama dalis. Brėžinyje abi duotos po pusę ilgio.

*) 1) liemuo ....
2) rankovė ....
3) mankietas . . .
4) petis . . . . .
5) krūtinės užsegimas
6) apykaklė ....

10 metų 
74X51 cm. 

36X20X13 cm. 
22X10 cm. 

46X10X6 cm. 
28X9 cm.

33 cm.

12 metų 
76X56 cm. 

38X21X13 cm 
22X10 cm. 

51X12X6 cm. 
31X9 cm.

35 cm.

14 metų 
79X61 cm. 

39X22X14 cm. 
23X12 cm. 

56X12X8 cm. 
32X9 cm.

36 cm.

16 metų 
84X64 cm. 

41X23X14 cm. 
24X13 cm. 

58X12X8 cm.
33X9 cm.
. 37 cm.
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a Į LThomrson SetonJILhmažiįautzinuRai-
— Palauk. Naujas sumanymas. Atidarykime 

tvenkinį ir išsikaskime gilų perkasą iš vienos pusės, 
kad vanduo galėtų išeiti, paskui padarykime perkasui 
sieną iš molio, o kitoje pusėje iškaskime gilią duobę. 
Tai duos mums daug medžiagos tvenkiniui ir padės 
mums jį pagilinti.

Šitaip jie darbavos. Po savaitės dėžė buvo pilna 
prikrauta molio ir akmenų. Paskui buvo atliktas 
paskutinis didysis darbas — buvo uždarytas tvenkinio 
perkasas. Tai nebuvo lengva, kadangi vanduo smar
kiai veržės, bet jie darbavos kaip bebriukai ir galų 
gale užtaisė perkasą.

Tą naktį smarkiai palijo. Kitą dieną, kada jie 
prisiartino, jie išgirdo miške kurčią ūžesį. Jie sustojo 
ir ėmė klausytis abejodami, paskui Yanas džiaugsmin
gai sušuko: „Tvenkinys! Tai vanduo bėga per viršų.“

Jie abudu riktelėję leidos tekini ir nubėgo, kiek 
kojos neša. Kaip tik prisiartino, jie pamatė didelį 
plotą lygaus vandens, kur pirma buvo akmenėta upelio 
vaga, ir tolydžio sriautą bėgant per žemumą, kurią 
jie buvo palikę užtvankos viduryje vandeniui išbėgti.

Koks tai buvo jiems džiaugsmas!
— Kuris paskutinis įšoks į vandenį, bus didesnis 

liurbis.
— Tik neužgauk mano skaudamo kelio, — atsi

liepė Samas.
Abudu berniukai suniko rengtis ir paskui, pasi

leidę tekini, drauge pliumtelėjo į vandenį.
Giliausioje vietoje buvo penkios pėdos vandens, 

tvenkinys buvo šimto pėdų ilgio, ir visa tai buvo jų 
pačių darbas.

— Na, ar nevertėjo padaryti? — paklausė Yanas, 
kuris turėjo daug bėdos su Samu ir vos vos jį privertė 

taip ilgai žaisti žaidimą, kuris buvo toks panašus 
darbą.

— Kažin kaip ta trinka čia atsidūrė? Man rodės, 
kad ją palikau palapinėje, — tarė Samas, rodydamas 
į trinką, kurią jis vartojo sėdyne palapinėje ir kuri 
dabar plūduriavo patvenkiny

Yanas puikiai plaukė, ir, jiems žaidžiant ir pūš- 
kinantis, Samas tarė: '.Dabar aš žinau, kas tu esi. 
Dabar nuo manęs nebeišsislėpsi. Aš jau tave įtariau, 
kada dirbai tvenkinį. Tu esi tas biaurybė indijonas, kurį 
vadina „Mažuoju Bebru."

— Aš ir tave sekiau, — atvertė Yanas, — ir 
man rodos, kad aš užtikau tą įvairiaspalvį bužungalvį 
„Jaunikaitį — bijantį — lopetos“.

— Nieko panašaus, — tarė Samas. — Nesu aš ir 
„Plikas — erelis tupįs —ant — uolos — ir nuleidęs — 
uodegą — per — kraštą“. Tiesą pasakius, tuo tarpu 
aš ir nenoriu, kad mane pažintų. Ar nemalonu pa
galvoti, kad vargšams gyvuliams dabar neteks taip 
toli vaikščioti?

Samas, matyti, norėjo nukreipti kalbą, bet Yanas 
nesidavė taip lengvai nusikratomas. — Aš girdėjau 
Si tave vadinant „Geniu“ aną dieną.

— Taigi. Taip mane praminė mokykloje. Kada 
aš buvau mažas, vis girdėdavau mamą kalbant apie 
mano gražius auksinius plaukus, bet, kada aš 
patekau į mokyklą, aš sužinojau, kad jie yra tik 
rudi, ir vaikai mane praminė ,,Rudagalviu Geniu". 
Aš mėginau muštis, bet daugelis vaikų galėdavo mane 
įveikti, ir tada būdavo dar blogiau. Kada pamačiau, 
kad iš mušimosi niekas neišeina, aš apsimečiau, kad 
tai man patinka, bet jau buvo per vėlu. Daugumas

A — AB =4 cm. daugiau, negu reikalingas apykaklės dy
dis, tat 16,5 cm.J-2 cm. = 18,5 cm. Pažymime tašką E, 2,5 cm. 
nuo B, ir tašką G, 7,5 cm. nuo C. Išvedame liniją GE, kaip 
brėžinyje, prie F padaromas įpjovimas sagos kilpelei- Paskiau 
išvedame liniją AB, kaip brėžinyje.

B. Linija J K išbrėžiama 2,5 cm. ilgesnė už AB, t. y. 
21,5 cm. Linijos KL. ir IM = po 7,5 cm. Sujungiame taškus 
L ir M. Nuo taško I žemyn 4 cm. atidedamas taškas N, o 
nuo taško K į dešinę 6,5 cm. atidedamas taškas H. Sujungia
me taškus H L ir H N linijomis, kaip brėžinyje. Čia irgi bus 
atlenkiamos apykaklės dalies pusė. Abi apykaklės dalys susiu
vamos, sudėjus briaunas BA ir HN.

Mankietai, pečiai, kišenės ir k. iškerpami iš likusių 
medžiagos dalių.

Aišku, kad ir marškinius siūti turės tas, kas nusimano 
siuvime. Svarbiausia yra gerai pritaikyti pečius. Iš priekio nuo 
apykaklės E žemyn padaromas 23 cm. ilgio įpjovimas susegi
mui. Šonai susiuvami ir apsiulėjami kraštai žemai. Šonus 
siuvant gera yra palikti žemai apie 15 cm. nesusiutus įkirpi- 
mus. Rankovės padaromos ir įsiuvamos į joms skirtas vietas 
taip, kad rankovės siūlė sutaptų su marškinių šono siūle. Ranko
vės mankietos užsegamos dviem sagom (viena užsega mankietą, 
antra — skiemį). Iškerpama reikalingo dydžio vieta apykaklei— 
darbas, reikalingas įgudimo. Padaroma ir įsiuvama apykaklė. Į 
pabaigą įsiuvami antpečiai ir prisiuvamos kišenės. Rūpestingai 
apsiuvamos sagų kilpelės ir tvirtai prisiuvamos sagos.

Uniforma pasiūta — belieka apsivilkti, užsirišti geltoną 
kaklaraištį ir bėgti į skilties sueigą.

Tikra nelaimė, kad daug skautų įsi
vaizduoja, kad jie yra tikri skautai.
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vaikų mane vadino trumpai „Geniu“. Bet man rodos, 
kad dėl to aš dar niekad ypatingai nesisielojau.

Pusę valandos vėliau, sėdint prie ugnies, kurią 
Yanas sukūrė su trintuvais, Yanas tarė: „Klausyk, 
Geny, noriu tau pasakyti vieną dalyką“. Samas išsišie
pė, ištempė ausis ir pašiepiamai prisirengė klausytis.

— Kitą kartą buvo indijonė, kurią kažkokia 
kita indijonų kiltis šiaurėje paėmė į nelaisvę. Jie 
nusivedė ją apie 500 mylių, bet vieną naktį ji paspruko 
ir leidos, ne namo, nes ji žinojo, kad indijonai seks 
į tą pusę ir ją užmuš, bet į šalį. Ji nepažino krašto 
ir paklydo. Ji neturėjo jokių ginklų, kaip tik peilį, 
ir jokio maisto, kaip tik uogas. Na, kelias dienas ji 
keliavo greitai, kol užėjo didelė audra su lietumi, po 
to ji pasijuto nebe pavojuje, nes ji žinojo, kad dabar 
jos priešai jos nebegalės atsekti. Bet artinos žiema, 
ir ji negalėjo suspėti namo, prieš jai ateinant. Todėl 
ji ėmės darbo ten pat, kur buvo.

Ji pasidirbo palapinę iš tošies ir susikūrė ugnį 
su trintuvais, vartodama savo mokasinų užraikštį 
temple lankui. Iš gluosnio vidaus žievės ir iš pušies 
šaknų ji pasidarė kilpų, taip pat spąstų zuikiams gau
dyti. Iš pradžių ji kartais pabadaudavo ir maitinda- 
vos beržų spurgomis ir vidaus žieve, kol surado 
vietą, kur buvo daug zuikių. Ir kada ji pagavo jų, 
ji suvartojo kiekvieną jų dalelę. Ji pasidirbo meškerę 
žuvauti iš jų gyslų, o iš kaulų ir dantų kūkelį.

Iš zuikenų ji pasidirbo apsiaustą, kurį pasisiuvo 
su adatomis, padarytomis iš zuikių kaulų, ir siūlu, 
pagamintu iš zuikių gyslų. Be to, iš tošies ji prisi
dirbo daug lėkščių, kurias susisiuvo su pušies šakni
mis.

Ji praleido visą žiemą ten viena, ir, kada pa
vasaris atėjo, ją ten surado didis keliauninkas Samuelis 
Hearne. Jos brangus peilis buvo visiškai sudilęs, 
bet ji pati buvo riebi, laiminga ir prisirengusi kelio
nei pas saviškius.

— Na, tai baisiai įdomu, — tarė Samas — jis 
buvo labai atidžiai išklausęs pasakojimą, — ir aš 
nieko geriau ir nenorėčiau kaip tai išmėginti su šau
tuvu, kur būtų daug žvėrienos.

— Kas gi nenorėtų?
— Labai mažai norėtų ir dar mažiau galėtų.
— Aš galėčiau.
— Ką, galėtum viską pasidaryti su vienu peiliu? 

Norėčiau pamatyti tave darant palapinę. — Paskui 
Yanas pridūrė rimtai: — Šamai, mes iki šiolei žai
dėme esą indijonai; dabar pamėginkime tikrai būti. 
Darykime viską tik iš to, ką randame girioje.

— Tur būt, teks dar kartą aplankyti Sangerio 
raganą. Ji viską žino apie augalus.

— Būsime Sangerio indijonai. Mes abudu ga
lėsime būti viršininkai, — tarė Yanas, nenorėdamas 
savęs pasiūlyti viršininku ir nenorėdamas priimti Ša
mo vyresniu. — Aš esu Mažasis Bebras. O tu kas?

— Kruvinas — griaustinis — debesis — popietėje.
— Ne, dar kartą pamėgink. Pasivadink kokiu 

nors vardu, kurį galima nupiešti, kad būtų galima 
padaryti totemą. Tegul jis būna trumpas.

— Kuris žvėris yra gudriausias?
— Tur būt .. tur būt. . vulverinas.
— Ką! Gudresnis ir už lapę?
— Taip knygose rašo.
— Ar jis gali įveikti bebrą?
— Na, žinoma.
— Na, tai aš būsiu „Vulverinas.“
— Nieko panašaus! Aš nieko bendro neturėsiu 

su vaikinu, kuris gali mane įveikti. Vis tiek tas 
vardas tau taip gerai netinka kaip „Genys“. Aš juk 

visados tave paprašau, kada man reikia gražų medį 
pagadinti ar sukapoti, — atvertė Yanas, didžiasieliš- 
kai nutylėdamas asmeninį motyvą tam vardui.

— Tai jau ne taip bloga, kaip bebrinti.
„Bebrinti" buvo žodis su istorija. Kirviai ir 

miškas buvo didžiausi dalykai sangeriečių gyvenime. 
Nagingumas su kirviu buvo aukščiausias privalumas. 
Senieji naujakuriai padarydavo viską namuose iš me
džio su kirviu, kaipo vieninteliu įrankiu. Net buvo 
sakoma, kad kai kurie iš jų sekmadieniais kirvį 
pagaląsdavo ir nusiskųsdavo. Kada tėvas leido sūnų 
į savarankišką gyvenimą, jis jam įduodavo kirvį. 
Kirvis buvo didžių didžioji gyvenimo ir darbo reik- 
menė ir turėjo atstoti visa kita. Visi puikiai mo
kėdavo apseiti su kirviais. Kiekvienas vyras ir vai
kėzas buvo didesnis ar mažesnis ekspertas ir neži
nodavo, koks jis ekspertas, kol nepasitaikydavo koks 
„grinorius“. Yra tam tikras taisyklingas būdas kiek
vienam medžiui kirsti, kad jis pavirstų į norimą pusę 
su mažiausia darbo. Visi tie dalykai yra antras pri
gimimas sangeriečiams. Bebras bet kaip graužia 
aplink medį, kol jis bet kaip pavirsta, ir, kada kir
tėjas nukrypsta kad ir mažiausiai nuo taisyklingojo 
būdo, sangeriečiai sakydavo, kad jis „bebrina“; todėl 
pasakyti, kad žmogus „dirba kaip bebras“ yra pa
gyrimas, o „bebrinti“ yra begalinis įžeidimas. Šamo 
paskutinis atsikirtimas galėjo būti tik sangeriečio 
tinkamai suprastas ir įvertintas.

XIII.*)
Pietūs pas raganę.

Tuo tarpu Biddy krypavo po kambarį, pliauškin
dama savo plačiomis basomis letenomis grindis, ir 
ruošė pietus. Ji, matyti, norėjo pasirodyti, nes ji 
baisiai kraipęs. Ji keletą kartų užsiminė apie „laikus, 
kada gyvenau pas tavo mamą“, paskui paklausė se
nelę, kur staltiesė.

— Na, tik pasiklausykite, — atsakė ta, — ji 
puikiausiai žino, kad visame name nėra nė dvasios 
staltiesės; mes džiaugėmės turėdami šio to pasidėti 
ant stalo pavalgyti, jau nekalbant apie kokias stal
tieses. — Senė visai nepastebėjo, kaip sakydama 
tai ji nieku verčia Biddy puikybę.

— Ar gersi arbatos ar kavos, Yanai?
— Arbatos, — pasirinko Yanas.
— Ir džiaugiuos, kad pasakei arbatos, nes jau 

nuo Kalėdų nė grūdelio kavos nemačiau, o arbatos 
aš galiu prisirinkti miške. Bet dar vieną dalyką galiu 
tau duoti, kuris neauga miške, — tarė senė ir nu- 
šlubavo į lentyną kertėje, nukėlė seną dėžę nuo ciga
rų ir iš tarp degtukų, tabakos, plunksnų, vienelių, 
spilgų, siūlų ir dulkių ji išrinko šešis gabalėlius cuk
raus, kurie kadaise buvo balti.

— Štai! Cukrų laikiau kunigui; jau metai, kaip 
jis buvo apsilankęs! Bet dar keturios savaitės iki jo 
naujo atsilankymo ir Dievas žino, kas iki to laiko 
galės atsitikti. Še, imk, ir tebūna tau į sveikatą, — 
tarė ji ir tris gabalėlius įmetė Yanui į arbatą. — 
Kitus gabalėlius paliksime antram puodeliui. Įsidėk 
grietinės. — ir ji pastūmė į jį apskretusį puodelį, 
pilną labai geros grietinės. — Biddy, duok Yanui 
duonos.

Kepalas, matomai vienintelis, buvo suraikytas ir 
dvi ar trys riekės per prievartą įdėtos į Yano lėkštę.

*) IX skyriuje rašytojas papasakoja, kaip Yanas aplanko 
Sanger o „raganą“, senulę de Ntuville. Ji jam papasakoja daug 
įdomių dalykų apie įvairius augalus ir pas ją Yanas vėl susi
duria su savo motinos buvusia tarnaite Biddy, kuri pasirodo 
esanti senutės de Neuville anūkė.
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Gyvenimas pro
Aparato pasirinkimas ir pirkimas. Renkantis aparatą 

pirmiausiai susiduriam su pinigų klausimu. Kuo geresnis ob
jektyvas, tuo brangesnis bus aparatas. Mėgėjams geriausiai 
tinka aparatas, kuriuo galima fotografuoti ne tik reginius, por
tretus ir grupes, bet ir daryti momento nuotraukas iš judančių 
objektų. Tiems reikalavimams visai atsako anastigmatas su 
šviesos stiprumu 1:4,5 — 1:6,3. Židinio nuotolis gali būti dau
giausia toks, kaip vartojamos plokštelės į s t r i ž a i n ė, t. y., 
pav., 15 cm., jei plokštelės vartojamos 9X12 cm., mažiausiai 
turi būti lygus bent plokštelės aukščiui, t. y., tuo pačiu 
atveju bent 12 cm.

Aparato dydžio — formato pasirinkimas yra skonio da
lykas, bet turi ryšio ir su kaštais bei tikslingumu. Kuo mažes
nis formatas, tuo lengvesnis ir patogesnis aparatas, tuo pi
gesnės plokštelės ir kita medžiaga. Bet kuo didesnis forma
tas, tuo didesnės ir fotografijos! Ir šis motyvas dažnai nule
mia pasirinkimą. Čia peržiūrėsiĮme dažniausiai vartojamus 
formatus.

6X9 cm. formatas yra bene labiausiai paplitęs filminių 
aparatų tarpe. Nors fotografijos ir nelabai didelės, tačiau gra
žios ir nepadidintos, o iš geresnių nuotraukų galima pasida
ryti gražių padidinimų. Aparatas ir kasetės nesunkios, reika
lingi nedaug vietos, foto medžiaga palyginti nebrangi. Šio dy
džio plokštelių aparatai, su gerais objektyvais, kainuoja apie 
100 litų, geresnio atlikimo, žinoma, brangiau. Tokio pat dydžio 
filminiai aparatai kainuoja irgi 100—‘150 litų.

9X12 cm, tas formatas ypač mėgiamas plokštelių apara
tams, nes duoda gana didelius vaizdus pats nebūdamas labai 
griozdiškas. Toks aparatas, su anastigmato objektyvu, tinkąs 
plokštelėms ir filmpakams, geros filmos, irgi galima pirkti už 
100—150 litų.

10—15 cm, (atvirutės didumas). Jis jau žymiai didesn’s 
ir sunkesnis, bet turi tą privalumą, kad fotografija užpildo 
visą atvirutę (9X14 cm.). Ypatingai tinka gamtos vaizdų, tro
besių ir p. nuotraukoms.

Štatyvo ar rankinis aparatas. Planingiems mėginimams ir 
rimtam darbui geriausiai tinka štatyvinė kamera, nes joje 
galima visai ramiai ir ryškiai nustatyti fotografuojamas vaizdas 
matiniame stikle.Padarytą nuotrauką galima tuojau praaiškin- 
ti ir pasižiūrėti rezultatų. Štatyvinė kamera ypatingai tinka por
tretams, reginiams, trobesių vidui ir p. fotografuoti,'

Rankinė kamera pasirinktina, kai norima daugiausia da
ryti momento nuotraukų laikant aparatą rankoje, pav. kelionė
je, vaikščiojant, sportuojant, važiuojant ir p. Šiems aparatams 
ypatingai svarbus objektyvo šviesos stiprumas, nes tik tinka
mos optiškos objektyvo savybės įgalina daryti vykusių mo
mento nuotraukų ir blogoms šviesos sąlygoms esant. Štatyvas 
rankiniams aparatams vartojamas tik esant didesniam išlaiky
mui. 1) Rankinė kamera turi būti nedidelė ir lengva. 2). Ji 
turi būti greit ar lengvai atidaroma ir paruošiama fotografuo
ti. Tam reikalavimui iš plokštelių ir filmpakų kamerų geriau
siai tinka formatas 9X12 cm., o iš filminių — formatas 8X10,5 
cm., bet ypatingai patogus ir geras, bene labiausiai paplitęs 
yra film, kamerų formatas 6X9 cm.

foto objektyvą!
Kadangi rankinėms kameroms nėra laiko nustatyti 

vaizdo ryškumo matiniame stikle, tai tenka kreipti dėmesį, 
kad šios kameros turėtų gerą veidrodinį vaizdo ieško
toją (Bildsucher). Atstums nuo fotografuojamojo daikto 

nustatomas mechaniškai panaudojant atstumo skalą, 
kuri turi padalinimų fotografuoti iš 2, 3, 4, 6, 10 metrų ir 00 
(begalybės ženklas). Aparato atstumas nuo daikto tada nusta
tomas iš akies arba išmatuojamas žingsniais.

Aparato pirkimas. Geram aparatui gauti geriausiai yra 
nueiti į didesnę foto dalykų parduotuvę ir apžiūrėti įvairius 
modelius. Ypatingai kreipti dėmesį į objektyvo tipą ir jo op
tines savybes. Jei arti didesnių parduotuvių nėra, tai geriausiai 
išrašyti iš didesnių firmų, pav., iš Kauno, žinomų markių apa
ratų katalogus (pav., Zeiss-Ikon‘o, Voigtlander'io, Agfos ir 
k.), Tuose kataloguose būna nemaža medžiagos, kurią išstu
dijavus galima išsirinkti patikusį ir prieinamos kainos apara
tą. Aišku, daugiausia nuo kainos pasirinkimas ir priklauso. Vi
sai neblogų aparatų yra 100—150 litų vertės, yra aparatų ir 
žymiai pigesnių, bet toks taupumas nevisada patartinas, ypač 
jei perkamas aparatas su prastesniu objektyvu, nes blogesnis 
aparatas duos daugiau nevykusių nuotraukų, ir užtat foto
grafavimas iš tikrųjų bus brangesnis. Ypač reikia sau
gotis susižavėti gra’.ia išviršine aparato išvaizda, bet žiūrėti 
tų jo savybių, apie kurias kalbėjom aukščiau.

Didesnės firmos tiems, kurie pirkdami aparatą iš karto 
sumoka pinigus, duoda nuolaidą 10 nuoš. Prie kiekvieno parduoda
mo aparato būna pridėta brošiūra, kaip juo naudotis.

Metalinė kasetė įdė
ti plokštelei.

Taip įdedama filmą į filminį 
aparatą.

— Gal sviestas sugyžęs, — pastebėjo šeimininkė, 
pamačiusi, kad Yanas labai šykščiai jo tepąs. — Pa
lauk. — Ji vėl nuėjo į kertinę lentyną ir nukėlė 
seną stiklinį indą su skardiniu dangteliu. Jame, ma
tyti, buvo uogienė. Ji nukėlė dangtelį ir sušuko.

— Na, aš niekad! — Paskui, nuėjusi prie durų, 
ji savo pirštais išžvejojo negyvą pelę ir išmetė laukan, 
ramiai pastebėdama: — Aš pati stebėjaus, kur vel
niūkštis dingo. Jau dvi savaitės kaip jo nemačiau ir 
jau maniau, kad katė jį suėdė. Tebūnie man dova
nota už tokį neteisingumą! Kad ir galas paimtų tas 
muses! Tas dangtis niekad nepritiko. — Ir vėl ji 
ėmė darbuotis savo pirštu, ir šį kartą nugramdė visą 
sluoksnį musių.

— Se, Yaneli, valgyk sveikas, kad ir visą. Man 
malonu žiūrėti į tave valgant — dar turiu daugiau 
ten, iš kur šitą pasiėmiau, — nors buvo aišku, kad 
ji buvo savo viską sudėjusi ant stalo.

Vargšas Yanas atsidūrė didelėje bėdoje. Jis jau
tė, kad gera senė naikina savo kelių savaičių ištek
lių jam pavaišinti, bet jis taip pat jautė, kad ji gi
liai įsižeis, jei jis nesirodys valgąs viską su didžiausiu 

malonumu. Vienintelis švarus dalykas buvo duona. 
Todėl jis ir pasišventė duonai; ji buvo kuo prasčiausios 
rūšies; valgant į dantis įsivėlė vienas kitas plaukas, 
bet tai dar buvo niekis — kiek vėliau jis įsikando 
lininį skudurėlį su saga ir tai visai numušė jam ape
titą. Jam pavyko paslėpti skudurėlį, bet jis negalėjo 
paslėpti savo staigaus apetito netekimo.

— Dar pasiimk ir šio, — jį ragino, ir, nežiūrint 
jo priešinimosi, į jo lėkštę buvo prikrauta valgio, 
tarp kitko, keletas gražiai išvirtų bulvių, bet per ne
laimę šeimininkė jas iš puodo atnešė savo senos ir 
juodos prijuostės kertėje ir padavė savo liesa lopą.

Dabar Yano apetitas buvo visai dingęs, ir tai 
labai nuliūdino vaišingąją šeimininkę. — Aš dar ką 
nors pagaminsiu—ji siūlės, o Yanas kaip įmanydamas 
atsisakinėjo.

— O gal suvalgytum kiaušinį, — pasiūlė Biddy.
— Gerai, gerai! — sušuko Yanas beveik su 

perdaug dideliu entuziazmu. Jis pamanė: ,,Vištos 
yra švarūs sutvėrimai. Kiaušinis tikrai bus švarus.“

Išvertė Vikt. Kamantauskas.
(B. d.)
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Plokštelių įdėjimas j kasetę, tas atliekama tamsioje patal
poje, tamsiai raudonai šviesai šviečiant. Ten atidaroma plokš
telių dėžutė, plokštelės išviniojamos ir dedamos į kasetes. Plok
štelės imamos tik už briaunų, bet ne už paviršiaus, nes ta
da paliktų dėmių arba pirštų nuospaudų.

Ir raudona šviesa gali plokštelei pakenkti. Raudona švie
sa negali būti peršviesi ir plokštelės turi būti joje laiko
mos kuo trumpiausiai. Be to, dirbti reikia kuo toliau 
nuo šviesos šaltinio ir ten, kur krenta šešėlis, kur nesiekia ne- 
tarpiai spinduliai.

Plokštelė įstatoma į viršų tąja puse, kurioje yra 
emulsija. Ją pažinsime iš to, kad ji šviesoje neblizga, palie
čiant pirštu prie kampo jaučiamas nelygumas ir truputį limpa. 
Kita plokštelės pusė yra paprastas stiklas ir prieš šviesą lai
komas blizga.

Kasetės rūpestingai uždaromos, o likusios plokštelės vėl 
suviniojamos ir sudedamos į dėžutę. Įstatant plokšteles, rankos 
ir stalas turi būti sausas.

Kartą atidaryta plokštelių dėžutė vengtina laikyti dienos 
šviesoje. Įkrautas kasetes saugoti nuo saulės.

Įdėti filmpaką arba viniojamą filmą galima ir dienos švie
soje ir yra visai nesunku. Kaip tai atlikti — sužinosite pirk
dami aparatą arba iš pridėtos prie aparato brošiūros.

Kas fotografuoti. Pradedantiems nuotraukos lauke yra 
lengviausios ir geriau pavyksta. Gamtoje įprantama žiūrėti, 
ieškoti gražių formų, linijų, šviesos ir šešėlių kompozicijų. Ra
mus ir šviesus oras yra geriausia proga eiti su aparatu laimės 
mėginti. Daugiausia nuotaikos yra gamtoje ankstyvą rytą ir 
vėlyvomis popiečio valandomis.Labai grynas yra oras po lietaus. 

Pasirenkant reginį fotografuoti atsiminkime, kad fotogra
fijoje vaizdas gaunamas tik dviejų spalvų — baltas ir juodas, 
užtai nuotraukai pasirinktinas ne -gražių spalvų vaizdas, kuris 
visvien toks neišeis, bet gražių formų, toks, kuris galima gra
žiai patalpinti plokštelėje. Iš viso daug priklauso nuotraukos 
gražumas nuo to, kaip joje patalpinti daiktai. O patalpinimas 
daug priklauso nuo to, iš kurios vietos fotografuojama. Tat čia 
naujajam mėgėjui yra nemaža progų mėginti ir ieškoti geriausių 
rezultatų.

0 fotografuoti mes visi turėtume ką. Kiek yra įvairių 
momentų, kurie greit prabėga ir nebegrįžta — šventės, iškil
mės, vasaros stovyklos gyvenimas, draugų būrelis, skiltis, drau
govės veikimas. Ir kiek yra gražių reginių aplinkui, kuriuos 
norėtųsi ilgesniam laikui pasilikti fotografijoje. Aišku — turint 
rankose aparatą, neilgai teks ieškoti, kas fotografuoti.

Kaip fotografuoti. Jei tik nefotografuojama momentu iš 
rankos, tai aparatas pastatomas ant štatyvo. Kuo arčiau yra 
aparatas nuo fotografuojamo daikto,tuo didesnis gaunasi vaizdas. 
Bet portretus fotografuojant reikia aparatas statyti ne arčiau 
2 metrų, nes priešingai gautųsi neryškus vaizdas.

Kamerą pastatyti kuo tiesiau. Aparato palenkimas į viršų 
arba žemyn be būtino reikalo vengtinas, nes tas iškraipo linijas.

Jei tik galima, aparatą statyti pavėsyje, mažų mažiausiai 
taip, kad saulė nešviestų į objektyvą. Reikia objektyvą nuo 
saulės pridengti nors ranka, skrybėle ir p., kad ant jo kristų še
šėlis. O su šia sąlyga galima fotografuoti ir prieš saulę, 
nors bendra taisyklė yra, kad fotografuojant saulė turi būti 
už aparato.

Ryškumo nustatymas. Atidarius objektyvą vaiz
das atsimuša matiniame stikle (Mattscheibe). Ryškumas 
nustatomas atidarius objektyvą visą arba bent su didele dia
fragma. Svarbiausia fotogr. daikto dalis talpinama matinio stik
lo viduryje.

Kuo arčiau einame su aparatu į daiktą, tuo labiau reikia 
ilginti kamerą, t. y., tolinti objektyvą nuo plokštelės.

Fotografuojant veidą, ryškiausiai nustatomos akys, foto
grafuojant visą ūgį — krūtinė.

Fotografuojant plačias grupes einama su aparatu taip 
toli,kad visa grupė tilptų matiniame stikle ir dar liktų prie kraš
tų kiek vietos. Ryškumas nustatomas į centrines priekio figūras.

Kuo toliau yra aparatas nuo fotografuojamo daikto, tuo 
jis gaunasi plokštelėje mažesnis, bet už tai geresnėse perespek- 
tyvos sąlygose.

Ryškumą nustačius nei aparatas negali būti judinamas, nei 
fotografuojamas objektas perkeltas į kitą vietą.

Diafragma. Kuo trumpiau norima nušviesti plokštelę, 
tuo labiau turi būti išlaikytas visas objektyvo šviesos stipru
mas, t. y. tuo didesnė turi būti diafragma.

Portretams ir momento nuotraukoms, ypač v a i- 
k ų nuotraukoms geriau visą objektyvą išnaudoti, nes tada 
pritaikomas trumpesnis momentas. Grupių nuotraukos ore ga
lima daryti su vidutine diafragma, reginiams ir trobesiams — 
mažesnė diafragma, kad ir toliau esantieji daiktai ryškiau išei
tų. Bet kaip bendrą taisyklę turėkime galvoj — nevartoti be 
ypatingo reikalo mažų diafragmų.

Eksponavimas — nušvietimas. Objektyvą uždarius 
išimamas matinis stiklas ir vietoj jo įstatoma kasetė su plokš
tele arba filmpaku. Kasetė atsargiai atidaroma traukiant dang
telį. Plokštelė nušviečiama atidarant objektyvą, paprastai, vie
los įjungtuvo (Drahtausloser) pagalba. Objektyvą atidarant rei
kia nesukrėsti aparato, nes vaizdas išeitų neryškus, dvilipis. 
Fotografuojantis turi būti prie aparato, kad galėtų „paspausti“, 
kaip kartais sakoma. Tačiau yra automatiškų įjungtuvų, vad, 
„„autoknipsų“. Turint tokį autoknipsą, aparatą nustačius, dar 
yra truputį laiko, per kurį galima suspėti nueiti prie grupės ar 
šiaip prieš aparatą, o objektyvą atidaro autoknipsas pats, be 
fotografuotojo. Aišku, dažnai tas yra labai patogu. Autoknipsas 
kainuoja 10—15 litų.

Nuo tinkamo nušvietimo ilgumo priklauso nuotraukos 
pasisekimas. Pradedantiems kaip tik paprastai yra sunkesnis 
uždavinys nustatyti tą reikalingą nušvietimo laiko 
ilgi-

Pirmiausia reikia nuspręsti, ar fotografuoti momentu 
ar didesniu išlaikymu. Pirmuoju atveju dar reikia 
pasirinkti didesnis arba mažesnis momentas, antruoju atveju 
— koks turi būti išlaikymas: kelių ar keliolikos sekundžių arba 
net viršyti minutę.

Plokštelė nušviečiama tuo trumpiau: kuo didesnė dia
fragma (t. y. kuo didesnis paliktas objektyvo skersmuo); kuo 
trumpesnis židinio nuotolis; kuo intensyvesnė šviesa; kuo 
arčiau vidurdienis; kuo toliau fotogr. daiktas; kuo platesnis 
reginys.

Plokštelė nušviečiama ilgiau — kai maža diafragma; 
ryto ir vakaro valandomis; žiemos metu (jei nėra sniego); kai 
dangus debesuotas; po tankių medžių; miške ir kambaryje; kai 
fotogr. daiktas arti.

Kambaryje momento nuotraukos gali pavykti tik esant 
ypatingai geroms šviesos sąlygoms ir didelio šviesos stiprumo 
anastigmato objektyvui.

Abejojimo atvejais geriau nušviesti kiek perilgai, negu 
pertrumpai. Dvigubai ar daugiau perlaikytas negatyvas, atsar
giai praaiškinant, gali duoti dar pakenčiamą nuotrauką, tuo 
tarpu tik truputį nedalaikyta plokštelė jau yra žuvusi.

Vedamuoju siūlu nušvietimo ilgiui nustatyti gali būti 'r 
šie nurodymai — tinkamas nušvietimo laikas ore, šviesią die
ną, su vidutinio šviesos stiprumo objektyvu (mažd. 1:8), var
tojant normalaus jautrumo (extrarapid) plokštelę — yra tarp 
1/4 ir 1/2 sekundės. Jei šviečia saulė — pakanka Vio arba 
1?25 sek. Kambaryje reikia keletos sekundžių išlaikymo. D a u- 
gumas pradedančiųjų daro tą klaidą, kad 
ore eksponuoja perilgai ir kambaryje 
pertrumpai.

Yra įvairių mechaniškų prietaisų išlaikymo ilgumui tiksliai 
nustatyti. Apie tuos prietaisus galima sužinoti daugiau firmų 
kataloguose. Yra ir specialių lentelių, kurių pagalba galima 
apskaičiuoti reikalingą nušvietimo laiką. Tokios lentelės gau
namos fotografijos reikmens parduotuvėse ir yra visai nebran
gios. Šių priemonių vartojimas yra tuo geras, kad mažų ma
žiausiai apsaugoja nuo stambių klaidų, ir užtai patartinas.

Eksponuotų plokštelių (arba filmų) praaiškinimas 
gali būti atliktas tuojau arba vėliau, nes „paslėptas" vaizdas iš 
plokštelės nebepranyksta, jei ji laikoma tamsoje ir negaus švie
sos. Bet vis dėlto perilgai laikyti nepraaiškintas nuotraukas ne
patartina, ypač pradžioje geriau greit jas praaiškinti, kad būtų 
galima padaryti išvados iš mėginimų rezultatų.

Kaip pačiam atlikti plokštelių praaiškinimą ir fiksavimą 
—1 foto chemijos dalykas — rasite kitame numeryje. Mieste ar
ba arčiau miesto gyvenantieji gali duoti praaiškinti nuo
traukas fotografui, kuris už nedidelį atlyginimą mielai tai pa
darys. Bet ir pačiam mėgėjui yra būtina tų foto chemijos darbų 
pramokti, tuo labiau, kad jie nėra labai sunkūs.

Pirmųjų nuotraukų rezultatus — negatyvus — reikia pa
rodyti fotografui arba šiaip nusimanančiam fotografijoje, nes 
labai svarbu yra išmokti skirti perlaikytus negatyvus nuo 
n e d a I a J,k y t ų.

(B. d.)

Fotografuoti visi gali, o skautams net būtina.
Nori gauti pigų ir gerą aparatą — kreipkis šiuo adresu:

Pr- Barzdžius Kaunas, Laisvės alėja 72 Nr.
Skautams nuolaidai (Žiūr. viršelį).
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John Lewis.

Kaip vesti skiltį?
VIII SKYRIUS

Lazdos — emblemos.
Tiek konkursų larp skilčių, ypač stovykloje, organizavimo 

metodas, tiek lazdų — emblemų su išpiaustinėjimais sistema, 
duoda daug patogumų. Tai yra specialiai sk'lčių sistemos 
metodas, kuris labai padeda sustiprinti skiltį.

Štai, trumpai kalbant, kuo tai pasireiškia.
Kiekviena skiltis prieš savo pa’apinės įėjimą, stovykloje, 

įduria į žemę lazdą, pačių skautų išpiautą miške. Skilties gy
vulio siluetas, toks_ kokiu jis yra ant skilties gairelės, yra iš- 
piaustytas mažu plūkiu iš plonos fanieros ir pritvirtintas prie 
lazdos viršūnės. Lazda gali būti dažyta ir papuošta, tačiau 
reikia ant jos palikti bent 50 centimetrų laisvų nuo visų deko
ravimų. Čia bus pažymėti skilties „žygdarbiai“ — laimėjimai. 
Po kiekvieno atlikto svarbaus žygio, po kiekvieno didesnio 
laimėjimo, skiltis padaro įpiovą tam rezervuotoje vietoje ant 
savo lazdos — emblemos. Visam tam paliudyti rašomas spe
cialus protokolas. Kai visa lazda yra padengta pasižymėjimo 
ženklais, pavyzdžiui kada jų prisirinko jau apie 20, ši lazda yra 
pakeičiama kita, ir ji tampa brangia skilties trofėja.

Pasižymėjimo ženklai yra teikiami:
lo už kiekvieną skautišką gerai atliktą ir skilčiai skirią 

darbą.
2o už laimėtą premiją rungtynėse.
3o už puikiai atliktus skautiškus darbus.
Pavyzdžiai jums leis geriau suprasti turimų galvoje dar

bų rūšį:
a) padarytas stalas dr-vės būstui,
b) aktyvus dalyvavimas gaisro gesinime,
c) ypatingas pasidarbavimas prie stovyklos laužų (sutei

kiama stovyklai pasibaigus).
Skautininkas nutaria, kas bus prizo ar premijos objektas. 

Jis atsiklaus'a skiltininkų nuomonės, paragina jų pačių suma
nymus ir juos priima, jei jie yra priimtini.

Premijos gali būti duotos, pavyzdžiui, už laimėtą
a) estafetės bėgimą,
b) šaudymo konkuisą,
c) s'gnalizuotę ir t. t.
Laimėtos premijos yra įteikiamos vakare prie degarč o 

laužo, jas priima skiltininkai savo skilčių vardu.
Skautininkas (draugininkas) sudaro rerfgtinų konkursų 

sąrašą, juos suskirstęs serijomis.

Pionerizmas
pastatyti: 
palapinę, 
tiltą per upę, 
keltuvą per upę;
nukirsti medį

Virtuvė 
padaryti: 
stovyklos krosnį, 
virti pietus, 
kepti duoną

Žvalgyba
padaryti stovyklos 
žemėlapį, rasti arti
miausi girininką, 
sekti pėdsakus

Gali būti konkursų be serijos:
eiti upeliuku iki jo versmių,
sekti kompaso kryptį per 3 klm. per laukus, mišką ir t.t.
Tam, kad ši sistema pasisektų, yra labai svarbu nustatyti 

kiekvienos stovyk'os dienos programą.
Konkursų paskelbime reikia duoli iniciatyvos ir patiems 

skiltininkams bei skautams, reikia atsiklausti jų nuomonės ir 
pageidavimų, jie gali išgalvoti naujų konkursų, duoti savo pa
siūlymų.

Darbas skiltimis tokioms premijoms laimėti yra puikus 
dalykas stovyklos gerajai nuotaikai palaikyti, išvengti nuobo
dumo ir „nėra ką veikti“ periodus.

Aukščiau duoti pavyzdžiai toli gražu nepabaigia galimų 
konkursų eilės. Šis metodas yra elastiškas ir turi būti sude
rintas su va kų jėgomis. Konkursas, kuris puikiausiai tinka 
vienoje draugovėje, gali būti juokingai lengvas kitoje.

Konku’sų temų galima ieškoti laipsnių ir specialybių 
programoje, tačiau reikia stengtis konkursams rasti ką nors 
romantiška ir avantiuristška.

Konkursų sistema galima naudotis ne tik stovykloje, bet 
ir per paprastas sueigas būste. Vadui gera įsitaisyti galimų 
konkursų temų sąsiuvinį. Čia irgi skautininko (draugininko) 
vaizduotė ir įdomaus ir romant ško pajutimas privalo rasti 
originalesnių dalykų, kitaip konkursų patraukimas gali žūti.

Keli pavyzdžiai:
padaryti aštuonius mazgus užrištomis akimis per vieną 

minutę; tai padaryti galima. Sekti skautininką mieste per 
3 valandas. Skautininkas išeina 200 mtr. pirm skautų ir 
pąnašiąi.

Garbė nešti per iškilmes draugovės vėb'avą tenka skilčiai, 
laimėjusiai metų bėgyje daugiau konkursų ir gavusiai daugiau
sia pažymėjimų — įpjovimu savo skilties lazdoje—emblemoje.

IX SKYRIUS.

Stovykla.
Čia bus kalbama tik apie skilties stovyklą, o ne apie 

draugovės.
Kiekvienoje geroje dr-vėje draugovės stovykla susideda 

iš skilčių stovyklų. Tai yra, skiltys stovyklauja nuošaliai viena 
nuo kitos ir stovyklauja savarankiškai. Jų palapinės yra 
išstatytos dideliu ratu, kurio centre yra skautininko pa'apinė. 
Ratas gali būti labai didelis ir skautininkas perduos savo įsa
kymus skiltims signalizuodamas.

Nereikia sakyti, kad k:ekviena skiltis yra savarankiška ir 
atsakinga. Ji pati perka sau maistą, įveda savo tvarką, savo 
metodus. Reikia raginti skiltis turėti savo nuomonės ir inicia
tyvos, daryti savo konkursų, būti tiek originaliai, tiek savaran
kiškai, kiek tik galima.

Čia dar pasireiškia didelė vertė darbo skiltimis. Taip pat, 
kaip skilties sueigos yra skautams naudingesnės, labiau juos 
formuojančios nekaip draugovės sueigos, taip pat stovyklavimas 
skiltimis lavina skautų gerus privalumus, kaip jokia didesnė 
stovykla jų išlavinti negalėtų. Gal būti tai dėl to, kad tik ma
žose grupėse galima turėti šio artimo draugiškumo, šios nuo
latinės asmeniškos vado kontrolės, šio bendro vieneto darbo 
ir šio intimio bendradarbiavimo, kas turi taip daug reikšmės. 
Daugiau, didesnėje grupėje ramesniems vaikams gresia pavo
jus būti užtušuotiems, paniekintiems, nepastebėtiems. Mažoje 
grupėje kiekvienas turi savo laimės, savo progos pasireikšti, 
pasirodyti, ką nors padaryti.

Nuostabu matyti, kaip daug lengviau turėti tvarkos ir 
disciplinos turint mažą vaikų skaičių. Kaip tik peržengta aštuo
niukė, gauname minią ar karišką vienetą; iš to išeina sumiši
mas ar grynai kareiviška disciplina, kuri neturi mažiausio- 
vertės skautiškam auklėjimui ( Scouting for boys“ 208 ir 308 p.).

Grupėje iš 6 ar 8 berniukų kiekvienas gali duoti savo 
nuomonės ir dirbti nepriklausomai savo iniciatyva. Skiltis yra 
bičiulių grupė. Šių pliusų nustojame turėdami didesnius bū
rius. Skiltyje kiekvienam skautui galima suteikti daugiau asme
niškos laisvės. Iš to seka, kad skiltis dirba kaip vienetas inte- 
ligentiškesnis, negu didesnė grupė, ir ji turi geresnių minčių, 
geresnių darbo pasekmių. Stovykloje tai kaip tik puikiausiai 
pastebime.

Naktinės savaitės galo iškilos.

(Nuo šeštadienio popiečio iki pirmadienio ryto).
Klaida—stovyklauti tik vieną ar dusyk per metus. Iš tik

rųjų, tikroji skautiška formacija gaunama tik stovykloje. Reikia 
stengtis, skiltininkui vadovaujant, stovyklauti reguliariai kas 
savaitę. Dviejų nedidelių palapinių užteks 6 ar 8 žmonių skil
čiai. Jas galima vežti ant dviračio.

Tajai stovyklos rūšiai geriausia išsiųsti pirmyn vieną 
skautą, kuris randa stovyklai vietą ir gauna sklypo savininko 
leidimą stovyklauti. Kiek vėliau atvyksta likusioji skilties da
lis. Pastato palapines, truputį skautystės, vakarienė, kelios 
dainos ir einama gulti. Skiltis gali grįžti namo sekmadienį 
po piet arba sekmadienį vakare. Tačiau, jei ji yra gerai dis- 
ciplinota ir gero skiltininko vedama, jai galima leisti pasilikti 
stovyklauti iki pirmadienio 6 vai. ryto. Kiekvienas turi sau 
maisto kuprinėje, taigi, beveik nėra piniginių išlaidų.

Daug skilčių taip darė ir turėjo pasisekimo. Draugovės 
pradėdavo pavasarį ir nepraleisdavo nei vieno sekmadienio be 
vienos ar kitos skilties naktinės iškilos. Taip ėjo iki rudens. 
Be to, dar per vasarą ši draugovė turėjo 3 trumpas visos drau
govės stovyklas.

Stovykla yra dar malonesnė, jei stovyklaujama tik dviese 
ir trise. Skiltis turėtų nuolat dirbti dviem grupėmis, viena 
skiltininko, antra paskiltininko vedama. Visą pėdsakų sekimą, 
signalizuotę, pirmąją pagalbą ir panaš. yra maloniau ir links
miau dirbti mažomis grupėmis-

Du ar trys bičiuliai dirba kartu per ištisus metus tol, 
kol jie taps gerais skautais—tas yra, be abejo, geriausias dalykas. 
Atminkit, ką sakė Baden Powell’is: „Skautai veikia paprastai 
po du, kartais po vieną; jei jų yra daugiau, jie sudaro tai, kas 
vadinama skiltimi“.

(Bus daugiau).
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Sktn. K. Avižonis.
Išmokime iškilauti ir iškilaukime!

(Tąsa iš Nr. 5—6, 7, 8).
Maitinimasis. Labai svarbus, ypač il

gesnėse iškilose, yra maitinimosi klausi
mas. Iškilose skautai daug daugiau valgo 
ir jų virškinimo organai veikia geriau, 
negu namie. Ką nors valgant, visada yra 
svarbiausia gerai sukramtyti. 
Skiltininkas turi žiūrėti, kad skautai nie
ko „nerytų". Antra būtina sąlyga — visi 
valgiai turi būti švariai ir gerai 
išvirti.

Nors iškilose k ūnas yra ir ištver
mingesnis, daugiau pakelia ir geriau 
virškina, bet neturi būti užmirštama, kad 
mūsų virškinimo aparatas yra kiek iš
lepęs geresniam maistui, kurį mes gauna
me namie.

Nepatartina iškilose per dažnai val
gyti mėsą: jai virti reikia daug laiko, 
sunkiai virškinama, karštomis dienomis 
nemaloni yra valgyti ir greit genda. 
Reikia stengtis kuo daugiau pieno ger
ti, kaip tik dažnai galima gauti. Labai 
gerai yra rūgusis pienas ir pasukos: tuoj 
atgaivina visą kūną. Maistingos yra ir 
įvairios daržovės ir kruopos.

Virėjai žadinami turi tuoj arba net 
anksčiau už kitus atsikelti ir paruošti 
pusryčius. Malkomis ir vandeniu turi 
būti jau iš vakaro apsirūpinta. Iš ryto 
nėra būtina virtis sriubą: pilnai užten
ka arbatos, kakavos ar net šilto pieno 
su duona, sviestu, sūriu ar dešra. Sriubos 
virimas tik laiką gaišina. Gera, bet ne 
būtina, yra porą valandų iš ryto pa
keliauti tuščiu pilvu, ir tik tada pusry
čiauti. Tas ypač patartina po šaltokos 
nakvynės, arba jei vandens ar pieno 

tenka neštis iš tolo ir tam gaišti pačio 
brangiausio visos dienos laiko. Niekad 
nereikia valgyti tiek daug, kad net dir
žas tektų atleisti: nesveika ir, be to, sun
ku keliauti. Valgyti po truputį, bet daž
nai. Gera yra tarp pusryčio ir pietų ir 
tarp pietų ir vakarienės po kokį buter
brodą suvalgyti.

Ką valgyti pietums, — priklauso me
tų laiko, apylinkės, skautų pažiūrų ir 
paties skiltininko sugebėjimo. Turtingiau
sias laikas yra ruduo, kada yra daug 
daržovių, bulvių ir vaisių. Pavasarį ir 
vasarą daugiau valgoma ankštinių auga
lų (žirnių, pupelių, pupų), bulvių ir kruo
pų (ryžių, miežių ir k.), skanu ir sotu 
yra pasidaryti kiaušinienės su lašiniu- 
kais-

Vakarienei tinka pienas, kava, arbata 
su buterbrodais.

Valgį gamintis ir virti turi ne kiek
vienas skautas skyrium, bet visa skil
tis bendrai ir kartu. Tas veikia labai 
auklėjančiai ir sutaupo daug laiko ir dar
bo. Verdant po virtuvę neturi maišytis 
šiam darbui nereikalingi skautai. Verda 
tik paskirti virėjai. Malkų ir vandens 
nešiotojai, atlikę savo darbą, taip pat 
pasišalina ir nesimaišo. Jei lietui lyjant 
ar šiaip (pusryčius, vakarienę) tenka vir
ti ūkininko troboje, tai virtuvėje nesimai- 

šo ir nesėdi visi skautai: verda tiktai 
virėjai. Šiuo atveju reikia visada manda
giai paprašyti šeimininkės leisti naudo
tis virtuve, visada pasiklausti, kur gali
ma užkaisti puodą, iš kur imtis vandens 
ir malkų ir p. Nieko nedaryti nepasi- 
klausus. Jei kas svetimoje virtuvėje šei
mininkauja kaip savoje, svetimus puodus 
nustumia į šalį ir savuosius ten užkai
čia, — nemandagu ir negražu, gadina 
skautų vardą. Taip pat neužmiršti pasiū
lyti šeimininkei užmokėti, jei pinigų ne
priima, tai gražiai padėkoti.

Verdant pietus lauke, labai svarbu 
pasirinkti tinkamą vietą virtuvei: malkos 
ir vanduo turi būti netoli. Taip pat rei
kia žiūrėti, kad vieta būtų graži, nes 
pietų metu ilsimasi, ir tą laiką reikia 
išnaudoti bent žiūrint į gražius reginius. 
Tinkamą vietą galima išsirinkti jau ir iš 
žemėlapio, tik čia reikia jau labai gerai 
mokėti jį skaityti. Galima sustoti kur ant 
kalno, o virti pakalnėje, prie vandens. 
Virti tinka upelių, šaltinių ir bendrai 
tekąs vanduo. Nevirintą vandenį gerti 
galima tik iš švarių šulinių ir šaltinių. 
Niekad iškiloje nereikia per daug gerti, 
nors ir didelis būtų troškulys, nes tai 
nepadės, o kūnas, dar labiau prakaituos, 
Tas yra tikras silpnuolis, kuris negali 
2—3 valandas vasaros karštyje iškęsti 
negėręs. Iš kur imamas vanduo, ten ne
galima indų, kojų ar ko kito plauti. 
Upelyje tas galima tik kelioliką metrų 
pavandeniui.

Malkų virimuisi rasti nėra sunku. 
Reikia stengtis rinkti tik sausas šakas. 
Po lietaus ar lyjant, reikia laužyti sausas

Įvairus virtuvės įrengimo būdai iškilose.

Skautėms.
„Vyturys" jau išėjo! Sesės skau

tės padėkit mums jį platinti. Skau
čių skyrius,suprasdamas, kaip svarbu 
mūsų mažuosius auklėti, telkia pe
dagogus ir rašytojus į bendrą darbą 
po „Vyturio“ sparneliais.

Įtempėm visas jėgas ir stengsi
mės, kad „Vyturys“ vis tobulėtų, 
darom ką galim ir dabar mūsų pa
sisekimas jūsų rankose.

Sesės skautės, jūsų broliukai pri
statė medžiuose inkilėlių strazde
liams, nes skautai globoja paukšte
lius, o strazdeliai ir čiulba ir me
džius valo—jums teks įvest „Vyturį“ 
į kiekvienus namus, kur yra vaiku
čių, kad tas mūsų minties paukšte
lis čiulbėtų, linksmintų vaikučius, 
m< kytų juos kovoti su ydomis, 
augintų linksmus, tiesius vaikus, 
mokytų gražiai sugyventi su drau
gais, gerbti vyresniuosius ir my
lėti darbą.

Mes tikimės, kad vilkiukų paukš
tyčių vedėjos ras medžiagos savo 
būrelių širdelėms lavinti.

Taigi mielosios skautės, nepasi- 
gailėkit savo triūso, nes čia glūdi 
didelė mūsų darbo pasisekimo dalis.

Budėk!
Sktn. S. Čiurlionienė 

skaučių vadė.

šakas nuo medžių, nes jos yra sausesnės, 
negu nuo žemės. Kai ugnis gerai įsidega, 
galima ir šlapiomis malkomis kūrenti. 
Malkas patogiausia nešti virvute ar dir
žu perrišus. Geriausiai kūrenti ir grei
čiausiai užverda, deginant 3—5 cm. sto
rumo šakas. Žali medžiai blogiau dega ir 
mažiau duoda šilimos. Tinkamiausi — 
eglišakiai ir pušų šakos.

Jokiu būdu negalima virti tankumy
ne, vidury miško. Ugnį reikia kurti kiek
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„Skautų Aido“ prenumeratorių 
laimėjimai. „Sk. Aido“ konkurse 
loterijos būdu laimėjo:

I Rašalinę — vyr. pusk. Gaška, Panevėžys, 4 p. p
II Knygų arba 100 litų — Jonas Tribas Tauragė, pradžios 

mokykla nr. 1.
III. Atvykti į Kauną ir skraidyti lėktuvu-Regina Ma

linauskaitė, Alytus, Bažnyčios g 5.
Jei III laimėtoja nesutiktų skraidyti, tai skraidyti galės iš eilės kandidatai, 
kurių yra loterijos būdu išrinkti du. Pastarųjų pavardės yra įtrauktos 
loterijos protokolan ir tuo tarpu neskelbiamos.

„Sk. Aido“ administracija.

smėlyje ar šiaip drėgnoje žemėje, tik 
ne durpyne, nes tada visa žemė užside
ga. Ugnį taip kurti, kad vėjas neneštų 
kibirkščių ir dūmų į mišką; žiūrėti, kad 
arti nebūtų aukštos išdžiūvusios žolės ar 
javų lauko, nes jie nuo mažiausios ki
birkštėlės užsidega ir beveik visai nega
lima užgesinti. Esant sausrai, ypač reikia 
saugotis. Geriausia virti nusekusių upelių 
vagose, paežerėse, prie upių, smėlio duo
bėse. Nešienautose pievose sustoti ir 

virti būtų neskautiška. Ugniavietę rei
kia apkasti raveliu, nuimant velėną, kad 
ugnis nepersimestų kiton vieton. Ap
leidžiant reikia ugnį užgesinti vandeniu 
ir visą ugniavietę apkasti žemėmis, kad 
vėjas neišpūstų ugnies. Taip pat visą 
sustojimo vietą reikia kuo švariausiai 

palikti (neprimėtyti popiergalių, užkasti 
visas prakastas duobutes ir t. t.).

Kaip pasidaryti iškilose (ne stovyk
lose) virtuvę ir kaip pastatyti puodą, 
matysite iš pridedamo braižinio.

Pučiant vėjui, geriausia išsikasti duo
butę ir joje kūrenti ugnį, iš priešingos 
vėjui pusės susikasti pylimuką, kad liep
snos neblaškytų. Gerai yra turėti iš kietos 
vielos pasidarius tris tinkamai sulank
stytus virbalus (žiūr. brėž.), įsismeigti juos 
į žemę ir ant jų padėti puodą. Tuo būdu 
virtuvė įrengiama greit ir patogiai, tik 
tuos virbalus reikia visada nešiotis su 
savim. Visada reikia žiūrėti, kad puodas 
nekabėtų arba nebūtų pastatytas per 

daug aukštai nuo žemės arba per daug 
arti prie žemės. Norma, žiūrint vėjo stip
rumo, yra 10—20 cm. nuo žemės. Patarti
na visada prie ugnies turėti vandens, kad 
ištikus nelaimei ugnis būtų pačioje pra
džioje užgniaužta.

Virėjas visada turi nusimanyti, kiek 
kokia medžiaga yra maistinga ir kaip 
alkani skautai, kad nei per daug, nei per 
mažai neišvirtų. Jau daug kas buvo nu
stebęs, kad 1/4 kg. bulvių neužtenka 
žmogui pavalgyti, kai iš tiek pat kruo
pų daugiau, kaip pusė atlieka, ir žmo
gus yra sotus. Visada reikia žinoti, kiek 
ilgai kas verda, numatant laiką pietums.

Iškiloje visada yra geriau pietums iš
sivirti tik vieną gerą patiekalą, kaip 
porą ar tris, kiekvieno po truputį, Sriu
ba ir trečiasis patiekalas iškilose visada 
būna nereikalingi. Jie reikalauja tik dau
giau indų, darbo ir laiko, o naudos ma
žiau, kaip iš vieno gero patiekalo. Ver
dant yra žinotina: 1) visas daržoves gali
ma maišyti (virti kartu) su bulvėmis, įvai
riomis kruopomis ir tešla; 2) visas kruo
pas galima maišyti su tešla ir džiovintais 
ar žaliais vaisiais; 3) visas daržoves — 
su tešla, daržovėmis ir mėsa. Verdant 
daržoves, nuo jų vanduo niekad nenu- 
piliamas. Taip maišant produktus, galima 
sugalvoti daugybę patiekalų. Valgyti so
čiai, bet niekada nepersivalgyti.

(B. d.).

SKautai-lės visame pasaulyje.
Vadas atsakingas už skautus. Vie

noje skautų stovykloje berniukas nuėjęs 
(nežiūrint viršininko uždraudimo) į upę 
maudytis, paskendo. Stovyklos viršininkas 
buvo patrauktas atsakomybėn. Tesme 
savo apsigynimui jis pasakė: „Vaikas ma
nęs nepaklausė, aš nekaltas“ Tribunolas 
atsakė: ...„vadas, jei jis yra sąžiningas va
das, be to, žinodamas savo jiunų 14—15 
berniukų pr gimtį ir būdą, jų patraukimus 
ir norus, kartais niekuo nepagrįstus, kurie 
viršija gautus įsakymus, privalėjo prižiū
rėti duotojo įsakymo vykdymą“. Teismas 
rado, kad nelaimingas atsitikima^ įvyko 
dėl skautininko apsileidimo ir autoriteto 
stokos dėka, pripažino jį vaiko mirties 
kaltininku ir nuteisė...

Prancūzų skautuose šis liūdnas įvykis 
padarė įspūdį. Visi pripažino teismo 
sprendimą teisingu. Jaučiamas reikalin
gumas pakelti vadų atsakomingumą.

„Le chef“, Prancūzijoje, iškėlė būti
numą skautams ir jų vadams, apsirengus 
civiliai, turėti įsegtą skautišką ženklelį.

„Nėra nei vienos rimtos priežasties“, 
sako kun. J. Sevin, „dėl kurios būtų ga
lima nenešioti visur ir visada skautiško 
ženkliuko.Įsigilinki! į pasiaiškinimus ženk
lelio nenešiojančių — jūs visada rasite 
kokio tai noro būti laisvesniais. Tai atro
do gan įtartini i. Būti laisvu, kam? Ar tam, 
kad elgtis, kaip negalėtų elgtis, skautas?“

Straipsnio autorius apgailestauja, kad 
skautiško ženklelio nešiojimo būtinumas 
visur ir visada nėra užfiksuotas organiza
cijos statutu.

Amerikos Jungtinėse Valstybėse yra 
625.209 skautai draugovėse, 3.823 paskirų 
skautų ir 219.119 skautų vadų.

Belgijoje dabartiniu metu yra apie 
10.000 skautų. Skautų skaičius šiame 
krašte per 1930 metus padidėjo 1430 skau
tų, kas sudaro 26 nuošimčių prieauglį.

Bendrai pasaulyje skautų skaičius per 
1930 metus padidėjo 123.502 skautais (ne
skaitai skaučių).

Motinos dieną Amerikos Jungtinių 
valstybių skautai iškilmingai apvaikščiojo 
š. m. gegužės mėnesio 10 dieną-

Padėka.
Šėtos Šarūno skautų draugovė taria 

nuoširdžius padėkos žodžius Sėtos kle
bonui kun. K. Norvaišai, vidurinės mo
kyklos direktoriui p. J. Gūžiui, p. p. V. 
Andziulienei, J. Čaprockiui, V. Čechana- 
vičiui, E. Gužienei, J. Kamantauskui, J. 
Kasperiūnui, J. Kiršinaitei, B. Kliorei, J. 
Ptašinskiui, E. Skubalienei, J. Slučkai, 
F. Švelniui, J. Tatjauskiui ir N. N. už 
maloniai suteiktą draugovės kūrimosi 
metu materialinę, o kartu ir mora
linę paramą. Draugovės vadovybė.

Redakcijos atsakymai.
P' J J- Kamaitis. Dėkingi už Tams

tos paga bą Techniškai sutvarkę pasi
naudos me. Būtų labai pageidautina ką 
nors ir nauja įdėti.

V. Sklt. J. N. Tinka. Įdėsime vėliau.
Kl. Karlalis. „Aš įsimylėjau“ ga> ome 

vėlai, skaitysime.
A. Kavahukas- Gražus dalykėlis Su

naudosime vėliau.
K- Sabulis. J. Jakštas skaitysime.
A. Valiukėnas. Vėliau įdėsime.
J. Baublys. Apie baidarkas tinka, dė

sime vėliau. Tegul dabar pasivažinėja 
be vairo ir be būrių.

F. Grinius. T. karikatūros tuo tarpu 
dar silpnos. Daryk jas rūpestingiau. Be 
to lyg panašios į jau dedamas „Šk. A.“ 
karikatūras. Tikimės, krd padirbėjęs, 
galėsi būti įdomus „Sk. A.“ skaitytojams.

Alba. „Pasikalbėjimas su draugininke“ 
sklandus ir gyvas, tačiau gaila, kad jis 
gali kai kuriuos „S. A.“ skaitytojus užgau
li. O tokių dalykų mes iš viso vengiame.

Vėbras. „Vėbrai iškiloje“ skaitysime, 
tik labai ilgas.

A. Gr-nis. Panašios medžiagos turi
me daug, jdėsime vėliau.

Le. iros. Įdėsime vėliau.

Prancūzų katalikų skautų organiza
cija konstatavo paskutiniu laiku didelę 
vadų krizę, vadų trūkumą. Organizacijos 
viršihinkas generolas de Salins įsako 
visiems organizacijos nariams, kurie turi 
statuto nustatytą amžių, stengtis įgyti 
atitinkamų žinių ir laikyti egzaminus į va
dovų laipsnius (dr-vės adjutanto ir drau
gininko). Esant vadų krizei, organizacijos 
nariui turėti pakankamą metų skaičių ir 
šiek tiek sugebėjimo vengti vadovavimo 
pareigų yra neleistinas prasižengimas, — 
sako įsakymas.

Argi tai nėra taikintina ir Lietuvos 
skautams?

Lenkijos skautų 20-ties metų gyva
vimo sukaktuvės. Šių metų kovo mėn. 
20 d. sukako 20 metų nuo pirmojo lenkų 
skautų vieneto įsikūrimo Lvove.

1920 metų skautų reg.stracija parodė, 
kad tuo metu Lenkijoje buvo 28.866sk mtai 
(iš kurių 20.410 skautai ir 8.456 skautės). 
Praeitais met is statistikos žiniomis Len
kijoje buvo 62-151 skautas (skautų 41.480 
ir skaučių 20.671). Taigi per antrąiį de- 
šimtmtį skautų skaičius padidėjo 33.285 
nariais.

1930 m. Lenkijoje buvo 603 skautų 
centrai, kas beveik a.įtinka Lenkijt s mies
tų skaičiui. Dabar beveik kiekviename 
miestelyje yra skautų vienetai. Be to, už
sienyje lenkai turi apie pusketvirto tūks
tančio organizuotų skautų.

Lenkijoje yra ir mažumų skautų vie
netų. Keli gudų bei ukrainiečių ir lietu
vių draugovės Vilniuje ir Švenčionyse.

Lenkijos skautų organizacija susidaro 
daugiaus a iš gimnazijų moksleivių 31,4% 
ir iš vyresniųjų bendrosios mokyklos kla
sių 35,5°/0. Liaudies mokyklose—kaimuose 
—amatininkų ir darbininkų tarpe skautų 
procentas labai mažas—vos 3%.

Svarbiausias lenkų skautų darbuotės 
pasireiškimas tai stovyklos. 1930 metais 
įvairiose Lenkijos skautų stovyklc.se buvo 
per 15.000 skautų-čių.

Lenkijoje skautai gausiai remiami taip 
vadinamos „vyresniųjų draugų sąjungos“ 
(turi per 10.000 narių) ir švietimo ministe
rijos, kuri steigia skautų mokytojų kursus.

Dabartiniu metu daroma skautų pro
gramos revizija—norima ją suderinti su 
bendra karinio paruošimo ir fizinio lavi
nimo programa. Tas, tur būti, dar la
biau sumihtarizuos ir taip jau militarią 
lenkų skautų organizaciją.
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IDE J l] KELIAIS.
Keli „patarimai“ 

skautams—moksleiviams.
1. Rytą neskubėk keltis. Skati 

tas turi gerai pasilsėti. Jei pavė
luotum, pasakyk, kad esi skautas 
ir turėjai saugoti sveikatą, nes bu
vai nuvargęs.

2. Su draugais nieko bendro 
neturėk, jie tau peržemi, o juk 
skautas išdidus. Be to, jei esi fi
ziškai išsilavinęs, ginčus baik kum
štimis. Skautui juk gėda nusileisti. 
Tavęs turi kiti klausyti ir bijoti.

3. Per pamokas juokauk, dai
nuok, trukšmauk. Juk skautas 
visad linksmas. Ramiai sėdėti ne
sveika. Tu turi per pamokas visus 
linksminti, kad draugai kreiptų dė
mesio į tave, o ne Į mokytoją. 
Mokytojams juk taip pat tokie moki
niai patinka.

4. Jei kur kokia nelaimė atsi
tiks, bėk greičiausia toliau, kad 
nereikėtų kam nors patarnauti 
Skautas turi tik apie save rūpintis.

5. Namuose nebereikia mokytis, 
nes užtenka mokykloj Daug svei
kiau pamiegoti, pajuokauti su drau
gais, kortomis pažaisti, pigius ro 
manus skaityti. Gera taip pat 
kiekvieną dieną kino aplankyti

6. Kai mokytojai nuolat klausi
nės, kodėl pamokų nemoki, sakyk, 
kad buvo sueiga ar užsiėmimas ir 
todėl negalėjai išmokti O jei tau 
trimestre penkios ar šešios dveju
kės, sakyk, kad mokslui daug pa
kenkė skautų organizacija, sueigos. 
Nes juk taip galvoti ir sakyti sudaro 
kai kurių patogumų.

Iš mūsų gyvenimo.
(Tąsa iš viršelio 2 pusi.).

Klaipėda.
Gegužės 10 d., Motinos dieną, įvyko 

Klaipėdos skautų tunto šventė. Buvo 
sujungtos dvi šventės: Šv. Jurgio ir Mo
tinos. Šventėje dalyvavo Klaipėdos, Kre
tingos ir Darbėnų skautai.

11 vai. susirikiavę skautai nuėjo į 
bažnyčią. 13 vai. Vytauto Didžiojo gim
nazijos kieme skautai išsirikiavo. Buvo 
nemaža svečių.

Pirmas kalbėjo tuntininkas kap. Ku
kutis.

Be kuponų uždaviniai neužskaitomi.

„Skautų Aido“ suk galvą skyrius 
uždavinių sprendimo konkurso

Kuponas Nr. 2.

Sprendėjas .........................................

Visad prisimink tuos patarimus ir 
pasistenk juos vykdyti Ragink ir 
kitus taip daryti, o tada mūsų mo
kyklos bus geros ir pavyzdingos! 
Ir skautijai gerą padarysi.

Margis.
Jaunatvės nuotaika.

Mes žinome iš savo 8-jo įstato, 
kad skautas yra linksmas visose 
aplinkybėse.

Prancūzų skautai sako, kad skau
tas visados šypsosi ir dainuoja, 
kaip laimėje, taip ir nelaimėje.

Reiškia skautas yra visados links
mas ir geros nuotaikos. Nusimi
nimas ir beviltiškumas visai netinka 
skautiškam gyvenimui. Skauto 
troškimas yra su šypsena ir tvirtu 
pasiryžimu pakelti visas sunkeny
bes Susivaldymas ir visados links
mos nuotaikos išlaikymas yra svar
bi gyvenime sąlyga. Gyvenimo 
kliūtys yra tik tada nugalimos, kai 
jos sutinkamos su drąsa ir p si- 
ryžimu.

Skautas taip pat turi mokėti su
derinti linksmumą su nusiminimu, 
darbus su žaismais, nes tas jo gy
venime labai dažnai pinasi.

Skautų idealas yra tikrai gražus 
ir susižavėjimo vertas! Tad būki
me tikrais tos kilnios skautų idėjos 
atstovais!

Mes esame pasiryžę tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir artimui. Iš vie
no obalsio, matome kokias kilnias 
pareigas turime atlikti.

Tad ženkim tvirtai prie savo 
idealo, pilni pasiryžimo ir drąsos!

OI. Rumpytė.

Iš Kauno atvykęs vyr. sk. štabo adju
tantas sktn. Saulaitis sveikino skautus 
vyr. skautininko vardu.

Iš Šiaulių atvykusi psktn. Venclaus- 
kaitė sveikino Šiaulių skautų vardu.

Po sveikinimų trys skautai apdova
noti ordinais „už nuopelnus“, (Zemtu- 
rytė, Knopfmileris ir Petraška), vienas 
pakeltas į paskautininko laipsnį (Dir- 
meitis) ir vienas į garbės skautus (Ge- 
daitis) 1931 metams.

Po to buvo skautų įžodis (skautų, da
vusių įžodį buvo per 30, iš kurių beveik 
pusė skautės).

Dienos programos pirmoji dalis bagta 
skautų paradu.

8 vai. vak. „Viktorijoj“ buvo antroji 
programos dalis, pradėta p. Gudelienės, 
pritaikinta tai dienai paskaita. Paskui 
sekė skautų pasirodymai: eilėraštis, vai
dinimas „Jonukas ir Jagutė“ ir baletas, 
kuris visiems labai patiko.

Pažymėtina, kad skautams surengti 
vakarą padėjo trys moterų draugijos: 
„Globa“, „Klaipėdos krašto moterų dr-ja“ 
ir „Karių moterų dr-ja“, už ką skautai 
yra labai dėkingi.

Pelnas skiriamas neturtingoms moti
noms šelpti. Kirs.

Buvusiems Geležinio Vilko 
broliams.

I Giedraičių Geležinio Vilko drau
govė 5-rių veikimo metų sukaktuvėms 
paminėti rengia gražų albumą.

Visus buvusius draugininkus, skil- 
tininkus ir šiaip skautus ir skautes 
prašome atsiųsti savo fotografijas 
(geriau iš anų laikų) iki š. m. birže
lio mėn. 1 dienos su savo aiškiais 
parašais.

Geležinio Vilko d-vė Giedraičiuose.
Siųsti šiuo adresu: paskilt. A. Ka- 

valiukui, Giedraičių Vid. Mok.

Ž A D II IMI A
Sužeistieji belaisviai.

Belaisviai—jų skaičius yra lygus kitų 
žaidėjų skaičiui—guli mažjaug 50 metrų 
nuotolyje nuo stovyklos. Šie belaisviai 
(juos reikia parinkti mažesniųjų skautų 
tarpe) guli stipriai surištom rankom ir 
kojom. Įsivaizduojama, kad jie yra ne
tekę sąmonės.

Ženklą davus, kiti žaidėjai bėga iš 
stovyklos prie belaisvių. Kiekvienas turi 
atnešti į stovyklą ant rankų vieną belaisvį. 
Pirmas skautas, kuris grįžo su paliuo- 
suotu belaisviu gauna 12 taškų. Žaidėjai 
gali belaisvius paliuosuoti nuo pančių ar 
tai vietoje, kur jie guli (kas jiems duos 
galimybės juos patogiau nešti) arba atvy
kus stovyklon; tačiau rezultatas gali būti 
pasiektas tik tada, kai belaisvis yra lais
vas nuo visų virvių.

Draudžiama vartoti peilius virvėms 
perpjauti ir belaisviai (kadangi yra įsivaiz
duota, kad jie yra be sąmonės) negali 
niekuo padėti. Instruktorius prižiūri daly
vius per visą žaidimą. Jis privalo būti 
ypač griežtas, jei kas žaidėjų elgiasi su 
belaisviais per brutaliai ir neatsargiai — 
negalima pamiršti, kad jie yra sužeisti.

Laimi tas, kas gauna daugiau taškų. 
Žaidėjas, kuris, pavyzdžiui, gavo 12 taškų 
už tai, kad atvyko pirmesnis, gali nustoti 
3 taškų už per brutalų sužeistojo nešimą 
ir tokiu būdu gali laimęti žaidėjas, atvy
kęs antruoju ir gavęs tik 10 taškų. Ben
drai, tačiau, turėtų laimėti pirmas atbėgęs.

Tas žaidimas yra geras lavintis mazgų 
atrišinėj me ir ligonių pernešime. Jį ga
lima žaisti kaip konkursą tarp 2 skilčių, 
(atbėgęs pirmas iš 12 dalyvių gauna 24 
taškus, paskutinis—2; skdtis, gavusi dau
giau taškų, la:mi).

Iš Baden-Powell1 io 
žaidimų rinkinio.

Radio sueigos.
Buvo:
Gegužės 10 d. Kaip mes šventė

me Šv. Jurgio ir Motinos šventes.
Bus:
Gegužės m. 17 d 17 vai. 30 min.: 

1) ką mes turime veikti per šva
ros savaitę; 2) iš mūsų gyvenimo; 
3) dainos.

Gegužės m. 24 d. 17 vai. 30 
min.: 1) kur ir kaip šiais metais 
stovyklausime, 2) iš mūsų gyveni
mo, 3) stovyklų dainos.

Gegužės m. 31 d. 17 vai. 30 
min. 1) šis tas apie stovyklų lau
žus, 2) iš mūsų gyvenimo.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga Ats. Redaktorius Ant. Saulaitis.
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Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.

Uždaviniai
Užd. Nr. 58.

Atsiuntė V. Miliūnas iš Vilkaviškio.
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Šachmatų žirgo ėjimu perskaityti gerą 

skautui patarimą.
Užd. vert. 3 tašk.

Atsiuntė
Užd. Nr. >0

A. Gustaitis iš IKauno-

Perskaitykit: 1) amatininkas, 2) meta
las, 3) Anglijos pinigas, 4) miškų gyvu
lys, 5) Az jos miestas, 6) paukštis, 7) na
mų baldas, 8) paros dalis, 9) paukštis, 
10) ganosi kartu su arkliu, 11) įrankis, 
12) naminis gyvulys, 13) sussiekimo 
priemonė, 14) koks būna baras, 15) retas 
mūsų upių svečias, 16) nekartus.

Iš gautų žodžių pirmų raidžių išeina 
žinoma patarlė.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. Nr. 61.
Atsiuntė J. Vilčinskas iš Vilkaviškio

Šarada.
Gyvuliukui raidę vieną 
Pakeisk greitai dar šiandieną, 
Ir jau kitą tu matysi, 
Pirmo priešu šį laikysi.

Užd. vert. 1 tašk.

Užd. Nr. 62.
Atsiuntė rl. Labutis iš Šakių.

Atsakymai.
Visiems. Sprendimus siųskit kartu 

su kuponais iki gegužės 23 d.
Šį kartą skelbiamos pavardės tų spren

dėjų, kurie surinko 10 ar 7 tašk.; kas 
surinko mažiau bus paskelbtas vėliau, 
kai surinktų taškų skėčius bus didesnis.

E. Jakaičiui. Uždav. įvertina re
dakcija.

Už sprendimus gavo 10 taškų: V. 
Miliūn s, A. Sušinskas, J. Miliūnaitė, A. 
Gustaitis, St. Abrssonis, B. Domantas, 
V. Remišau^kas, K. Grigaitis, J. Pranske- 
vičius. A. Grigaitis, J. Klimavičius tVk.), 
S. Babel s, E. Treigys, J. Daniliauskas, J. 
Vilčinskas.

7 tašk.: J Gimbutas, R. Šeštakauskas, 
Ste—Pili.-, G. Vait ekavičius, D. Zakare
vičius, A. Kondratas, K. Redvilas. T. Aleš- 
kayičius, K. Damijonaitis, P. Staugaitis, 
B. Simanauskas, A. Eitmanas, V. Šulma, 
K. Kiaunis, O. Vorobėjus, V. Norkus, 
J. Karosas, E. Jakaitis, M. Jesaitis, V- 
Norkus (K.).

Uždavinių sprendimai.
Užd. Nr. 52.

Stačiai: 1) šilkas, 2) piratas, 3) vairas, 
4) šilkas, 5) Simanas, 6) kakao, 7) sėb
ras, 8) žirgas.

Gulsčiai: 9) varis, 2) parakas, 
ras, 11) raktas, 12) Sibiras, 
14) Simnas, 8) žandas.

Užd. Nr.
Varėna, arena.

Užd. Nr.
Aruodas, uodas.

Užd. Nr.

10) tig-
13) padas,

53.

54.

55.

Perskaitę gaunam: skaute, neužmiršk 
gerą darbelį padaryti kiekvieną dieną.

45|43 42|4l|39 38]T7|36

£46 44| 6 8|40|23 24Į31Į32 35[_
|48|47| 5| 7| 9|16|I7|22|25|3O 33 34|

1 4| 2| 1 10|14|15|l8|21|Z6|29
3|ll|12H3|l9|2o|27| 8| 1

Užd. Nr. 57.
Naras, aras.

Užd. Nr. 59.
Atsiuntė A. Labutis iš Šakių.

1) Atogrąžų gyvulys, 2) sąsiauris 
Europoje, 3) europietis.

Užd. vert. 1 tašk.

Užd. Nr. 56.
Perskaitę gaunam: kiekvienas skau

tas pagyventi stovykloje turįs nors dvi 
savaiti, nes ten jis geriau susigyvenąs 
su drausme, tvarka, švara, skautų papro
čiais, išmokstąs savarankiškumo.

Kas išeina sudėjus šias daleles?
Užd. vert. 3 tašk.
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BARZDŽIUS

Atskiro nr. kaina 30 et.

aujas vaikų laikraštis
saunas, Laisvės alėja 72 nr. Telef. 12-22

FOTO 
APARATAI 
filminiai, plokštelių 

ir filmpakų

Aparatai visokių 
formatų, pradedant 
nuo 3X4 cm., bai
giant 10X15 cm. 

ir didesn.

Visi foto reikmenys ir medžiaga:
stiklai, filmai, filmpakai ir popieriai.

Visi foto mėgėjų laboratorijai reikmenys:
vonios, lempos, medikais i.

Kainos p r i einamia tįsios !

Viskas išsiunčiama paštu apdėtu mokesniu.
Klientams pridedama lietuvių kalboje apšvietimo lentelė

„VYTURYS“
Pasirodė seniai laukiamas vaikų laikraštis 

„Vyturys“.
„Vytury" rašo sktn S. Čiurlionienė, Pr. Ma

šiotas ir kiti Įžymūs darbuotojai. Laikraštį re
daguoja p. Nemeikšaitė

Laikraštis yra skautiškos dvasios.
Rinkite vaikų tarpe prenumeratą. „Vyturo“ 

ligi mokslo metų galo išeis 4 numeriai ir kaš
tuos 2 lit. Atskiro numerio kaina 50 et. Pre
numeruojant nemažiau kaip 5 egz. ligi mokslo 
metų galo kaštuos tik 4 lt.

Adresas:
Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 2.

Kiekvienai skaučių vadovei yra būtina skaityti 
vienintelj Lietuvoje skaučių vadovių laikraštį

„VADOVĖ“
Atskiro numerio kaina 50 centu.
Redakcija ir administracija:

Kaunas, Nepriklausomybės aikštė Nr. 2.

pacituodami bilietai 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
OHauįai XIX (olecijai

„Skautų Aido“ administracija, kaip visa
da. norėdama suteikti skautams malonumo, iš
leido 2 puikiu daugspalviu skautišku paveikslu. 
Tai pirmieji lietuviški skautiški paveikslai.

1. „Skautų stovykla" Įžymaus Lietuvos 
dailininko Ant. Žmuidzinavičiaus paveikslo re
produkcija.

2. „Švento Jurgio diena" gražus dailinin
ko Kulakausko specialiai šiai dienai paišytas 
paveikslas.

Kiekvienas paveikslas kaštuoja tik po 75 
centus. Už persiuntimą reikia primokėti po 25 
centus. Kas perka daugiau kaip 10 paveikslų 
persiuntimo išlaidų nemoka.

Šie du paveikslai privalo būti kiekvieno 
skauto kambario papuošalu.

Skautiškoji literatūra 
lietuvių kalba.

P. Jurgelevičius. Piliečių auklėjimo mokykla — 
skautybė. „Švyturio“ b-vės leidiny*. Kauna*. 1920 m. 
100 psl.

P. Jurgelevičius, Pirmieji skauto žingsneliai. 
| „Ateities" leidinys. Kaunas, 1920 m. 40 psl.

P- Jurgelevičius, Lietuvos ateitis. Lietuvos skau
tams remti d-jos leidinys. Kaunas, 1925 m. 32 pusi.

J- AL ir !g. T., Skautų žaidimai. I da’is. Liet, 
skautų brolijos vyr. štabo leidinys. Kaunas, 1926 met. 
32 pusi. Kaina 50 cnt.

P. Jurgelevičius. Skautystė Vadovėlis jaunuome
nei auklėti pagal gen. R. Baden-Pouell’io sistemą. Kny
ga gausiai iliustruota. „Aušros“ knygyno leidinys. Kau
nas, 1927 m. 287 pusi.

P- Jurgelevičius. Skautų tarnavimas tėvynei. 
Kaunas, 1927 m. 32 psl.

P. Jurgelevičius, Skautų vadovas. Praktiškas va
dovėlis skautų vadovams. I dabs. Kaunas, 1929. met. 
120 psl. Kaina 2 lt.

Prof. St. Šalkauskis. Skautai ir pasaulėžiūra. 
Los K-unn tunto skautų vyčiu draugovės leidinys. Kau
na-, 1930 V. D. m. 24 pusi. Kaiba 75 et.

Kelias j laimę Gausiai iliustruotas įvairių auto
rių skautiškų straipsnių rinkinys. Išleido Loji Kauno 
tunto skaučių vyčių dr-vė. Kaunas, 1930 V. D. m. 
Kaina 2 lt. 50 et.

Skautų šventės. Panevėžio Los D. L. K- Kęs
tučio draugovės leidinys. 1930 V. D. m. 32 pusi.

Lietuvos skautų brolijos statutas. Kaunas. 1930 
V. D. m. vyr. sk. štabo leidinys. 90 pusi. Kaina 1 lt.

VILNIAUS" sp Krūme, Nepriklausomybės Aikštė 2. «vlct, • /b. Karo Cenzūros leis

20


	1931-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0001
	1931-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0002
	1931-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0003
	1931-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0004
	1931-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0005
	1931-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0006
	1931-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0007
	1931-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0008
	1931-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0009
	1931-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0010
	1931-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0011
	1931-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0012
	1931-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0013
	1931-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0014
	1931-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0015
	1931-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0016
	1931-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0017
	1931-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0018
	1931-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0019
	1931-Nr09-SKAUTU-AIDAS_0020

