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Is musų gyvenimo.
Centre.

— Vyriausio skautų štabo rūpesniu, 
miškų departamentas, pritariant p. žemės 
ūkio ministeriui, davė visiems miškų urė
dams ir girininkams parėdymą, kad ne
darytų skautams kliūčių ir leista ruošti 
miškuose stovyklas, iškilas ir ekskursijas. 
Stovyklos bus nu lodomos tokiose vie- 
tosef kur nėra pavojaus kilti miško gaisrui.

Savo keliu skautams laužui padaryti 
ir valgiui išvirti yra leista pasirinkti ku
rui seno laužo, šakų, žabų ir kitų miško 
liekanų, tikslu išvalyti mišką, nemokamai; 
o palapinėms statyti ir įrengti smulkios 
išvartos, beržinės ir eglinės karčiukts at
leidžiamos be viešo pardavimo, taksos 
kaina.

Skautai turi būti dėkingi miškų adm- 
cijai už teikiamą jų stovykloms tokią g-a- 
žią pagalbą. Skautai turi pateisinti rodo
mą jiems pasitikėjimą ir vadai turi žiū
rėti visų atsargumo reikalavimų stovyklų 
ir iškilų metu kurdami laužus, kad ne
kiltų miško gaisras.

Kaunas.
Vadų stovykla. Gražios saulėtos ge

gužės dienos visus vil.ote vilioja ir kvie
čia į žaliuojančią gamtą. Kauno tuntas, 
besiruošdamas vasaros stovykloms, per 
Sekmines (gegužės 24—25 d.) suruošė 
Vaišvidavos miške vadų stovyklą. Stovyk
lavo draugininkai ir adjutantai—viso 28 
skautai- Stovykloje dalyvavo du dr-vių 

•globėjai mokytojai. Stovyklai vadovavo 
tuntininkas vyr. sktn. Šenbergas.

Jau iš vakaro (gegužės 23 d.) tarp 
gražių pušų išdygo pusračiu palapinės ir 
21 vai. viduryje stovyklos sužibo žavintis 
laužas. Čia pat atvyko Vyriausias Skau
tininkas pulk. Šarauskas su ponia ir kai 
kurie vyr. sk. štabo nariai. Svečiai pasi
džiaugę laužu ir apžiūrėję stovyklą 23,30 
vai. išvyko Kaunan.

Gegužės 24 d. 9 vai. pakelta vėliava. 
Stovyklos programą sudarė pašnekesiai 
apie stovyklų organizavimą, tvarkymą ir 
vadovavimą. Be to, praktiški įdomūs žai
dimai.

Taip dvi dienas pasimokę ir kupini 
gražiausių įspūdžių gegužės 25 d. baigė 
šią pirmąją vadų stovyklą ir pilni ener
gijos ir pasiryžimo grįžę Kaunan išsi
skirstė tęsti savo kasdieninį darbą ir 
ruoštis vasaros stovykloms.

V. Vėversėiis.

Skautų iškilos. Kauno dr-vės nepra
leidžia progos ir išnaudoja kiekveną va
landėlę išeiti į gamtą. Taip, gegužės 24— 
25 d. 1-ji Kęstučio dr-ye padarė iškilą į 
Kleboniškio mišką. Čia skautai atliko 
praktikos darbus.

VI Gedimino dr-vė ptdarė vienos ui-ę-. 
nos-iškilą į Panemunės mišką, o VjL-ji. 
dr-vė tokią pat iškilą i Pažaislio mišką.

— Birželio 12 d. Kauno tuntas ruošia 
savo Šefui p. Respublikos Prezidentui 
pagerbti tradicinį laužą. Šiais met i i s šis 
laužas bus labai didelis ir įdomus.

I'. ir;- rtši //s- ’

Šiauliai. •
Taisom karių kapus. Kas pa\asarį 

Šiaulių. skautai-ės sutvarko karių kapus;. 
S enict tą tv.’rkynią at (ko mosytoių se-' 
minarijos skautai. Vie os pulko vadovybė 
parėmė materialiniai. Padirtram kelis nau

jus betoninius kryžius. Dabar vėl Gsi 
kapai bus su kryžiais.

Kelionė baidarkomis. Skautai vyčiai 
vasarą nori padaryti ilgesnę kelionę bai
darkomis. jau turi patys pasidirbę net 6 
baidarkas. Kelionei ruošiamasi pilnu 
tempu.

Stovyklon! Jau kelias vasaras volio- 
jomės Palangos kopose, maudėmės Bal
tijos jūroje,- žaidėm Birutės miške.- ir 
šiemet važiuosim į senąją savo stovyklų 
vietą—Palangą. Ruošiamės įkaitę.

Kėdainiai.
Skautų iškila. Pavasaris gražus išsi

veržė . . . Sti gamta sukruto ir Kėdainių 
skautai.

Sekmadienį, gegužės 10 d., įvyko die
nos iškila. Tuoj po pamaldų visi, trau
kiame į pušyną.

Sudaromas štabas ir vykdoma pro
grama. Visų laipsnių skautai turi atlikti 
paskirtus uždavinius. Čia paka.tojama 
ir praktikoj pademonstruojama visi išeiti 
dalykai. Paukštvtės ir vilkiukai žaidžia 
ir linksminąs. Vėliau skautai pasidali
no į dvi grupes, sudarė dvi s'ovyk- 
las ir priešingos pusės turėjo jas užimti. 
Kaip linksmai pušys šlama, kai pro la 
bus jų kamienus šliaužia skautai, o skau
tės saugoja stovyklas. Seka ir visa eilė 
kitų skautiškų žaidimų ir sporto dalykų. 
Buvo atsilankę ir svečių: kai kurių skautų 
tėvai, p. II art. p. vadas ir karininkai.

Šešios valandos k-np akimrksnh pra
švilpė ir kada jau saulė šypsodama vos 
užgriebė mūsų raudonus veidus, visi su 
didžiausiu entuziazmu ir linksmi grįžta
me į miestą. V7. Trmp.

Skautai veikia. Susikūrė vyresniųjų 
skiltis, kuriai vadovauja nenuilstamas 
skautas vytis pasktn, A. Vaškevičius. Čia 
nagrinėjami įvairūs skautų ideologijos ir 
šiaip praktiški ir įdomūs klausim i Su
eigas darom kas savaitė, jas patys ir ve
dame. 4 Pavasarį ištrūksim iš g^mnaz ios 
mūrų ir vvksim i mišką ar kitur.

T. Trmp.

Krakės.1
D. L. K.. Kęstuč o dr-vės skautai š.m. 

gegužės mėn. 23 d. padarė dviejų dienų 
iškilą. Iškdos vieta buvo Pašušvio miškas. 
Iškilai vadovavo dr-kas ats. įeit. vyr. skilr. 
K. Bandžius. Iškila pavyko labai gerai, 
nes buvo gražus oras.

- „Senas Lapinas1'.

Jonava.
Gegužės 3 d. Jonavos skautų-čių Kudir

kos dr-vė minėdama Motinos diena, padarė 
visų skilčių sueigas, kur atsilankė dr-vės 
globėjai ir mokytojai. Po to visi' nuvyko 
Į pradžios mokyklų Vaikams suruoštą pami
nėjimą. kur dr-vės adjutantas pasakė kalbą, 
skautės-ai atliko gražią programą. Sis skautų 
žygis paliko labai malonų įspūdi

Gegužės 9 d. Jonavos skautai suruošė 
skautišką vakarą, i kuri atsilankė direktorius 
—p." Kartanąs, dr-vės globėjai ir buy. glo
bėjas, Kalvarijos vid. mok. dir. p. blapšys 
ir tunto atstovai. Programą išpildė patys 

.skautai gražiai suvaidindami skautišką vei
kalėli «Męilė ir pavydas*. Po vaidinimų 
skautai gražiai pastatė kelias piramides, c 
skautų choras, mokyt. -jisii vadovaujant, 
sudainavo kelias liaudies ir skautiškas dai
neles. '• . i '’frs'ehs.

Panevėžys.
Kęstutiečiai buv. draugininko psktn. 

j. leu. Naviko pradėtą darbą gyvai tęsia. 
Gegužės mėn. 17 d. buvo suruošę dienos 
iškilą Nevėžiu. Per Sekmines su ruoša 
tradicinė stovykla. Kstts.

II Algirdo dr-vė. Nemanykite, kad 
tai nauja draugovė — tai toji pati dr vė, 
kuri p rma turėjo Vytauto D. vardą, tik 
dabar perkrikštyta ir vadovauja naujas 
dr-kas sktn. Grigaitis. Algirdiečiai veikia 
visai gerai. Krsp.

Didelė sporto šventė. Birželio mėn. 
7 d. ruošiama didelė Panevėžio skautų 
sporto šventė. Tai tradicinė panevėžie
čių šventė, be kurios nepraeina nei vie
nas pavasaris. Bet šioji šventė dar tuo 
svarbi, kad ji sutampa su pradžios mo
kyklų mokytojų konferencija ir leis mo
kytojams arčiau susipažinti su skautais. 
Mokytojų dalyvavimas šioje šventėje įra
šytas konferencijos dienotvarkėn atskiru 
punktu. Be to, tuntininkas konferenci
joje laikys paskaitą apie skautus ir vil
kiukų—paukštyčių organizavimą.

Biržai.
Š. m. gegužės 3 d. Biržų jūrų skautai 

savo valtį „Delfiną“ įleido į vandenį. 
Prie šio įleidimo dalyvavo daug skautų 
rėmėjų ir svečių. Taip pat dalyvavo ir 
sktn. Martinaitis. Jis širdingai pasveikino 
skautus, linkėdamas gero pasisekimo.

Po sktn. Martinaičio sveikinimo skau
tus pasveikino mūsų tuntininkas Rozma- 
nas, Biržų notaras p. Lemberis, mok. p. 
Šukys ir d-ras Mikelėnas.

Telšių r. tuntas.
Svarbus ir sektinas žygis. Gegu

žės m. 14 d. (per Šeštines) Telšių skau
tai surengė Alsėdžiuose skautų dieną. Al- 
sėdžiųskautų atsk.„Lapinų" skiltis tą pačią 
dieną minėjo vienerių metų veikimo su
kaktuves. Visa skiltis išlaikė į 111 p. 1. 
ir davė įžodi. Telšiškiai nusikraustė tenr 
kaip kas galėjo: vieni iš vakaro pėsti,, 
kiti iš ryto dviračiais, treti autobusu. Visi 
skautai dalyvavo uniformuoti. Gražiai 
išsirikiavę nuėjo į bažnyčią pamaldoms; 
o vėhau gražioj aikštelėj įvyko paradas, 
kurį priėmė tuntininkas p. V. Tallat- 
Keipša. Aikštė prisirinko pilna žmonių, 
nes jie maža tebuvo girdėję apie skau
tus. Po parado skautai palinksmino žiū
rėtojus švariais rimtais ir komiškais 
.sporto numeriais ir dainomis.

5 v. p. p. pra.-idėjo vakaras. Pora 
skautiškų linksmų vaidinimų „pelėda", 
linksmos dainos ir skaučių baletas už- 
■ ildė programą. Griežė pačių skautų 
orkestras. į vakarą atėjo labai daug 
žmonių. Iš žem- Kalvarijos net ekskur
sija atvažiavo.

Skautai Alsėdžiuose paliko grąžtus 
įspūdžio ir supažmdmo alsėdiškius su 
savo veikimu bei idėjomis.

Seda. Vidurinėj mokykloj veikia 
ąt<k. „Lapinų" ir ,,Kregždžių" skiltys. 
Skautai' veik a nebloga’. V.17 čia buvo 
egzaminai į UI p. 1. ir įžodis, kurį davė 
15 skautų-čių. Buvo atsilankę tunto 
štabo nariai: psktn. A. Kupetaitė ir vyr. 
skitn, A M ivydas. Be to iš Telšių buvo 
atvažiavę 2 skautės ir 5 skautai, norėdami 
daug:au .susipažin’i su sediškiais. Va- 

.. kare vid.; m, salėje buvo vakaras su 
skautiška programą. ' Md/įfčs-

Sekantis;..,Sk. Aido" nr išeis š. m 
b i r? m; .15 d. . .

Redakcinė komisija — -sk-tn.
Jurgutis, sktn. M. Martinaitis, 
sktn. H.-Rudzmskas

Ant Siūlaitis;! -m. Vyt. s redakcija nesaugo ir už skel-
(B. Martvįla, \ r. r m . neatsako. ■

-:eu. > Nępriklausomybės a.. 2. te!-40-71. j
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GENEROLAS KARLIS GOPPERS.
Latvijos Skautų Centralinės Organizacijos prezi

dentas generolas Karlis Goppers gimė 1876 m. balandžio 
mėn. 2 d. Šiaurinėj Vidžemės dalyj — Trikates valsč. 
1893 m. jis įstojo savanoriu Kauno tvirtovės pėstininkų 
batalijonan, o po metų Vilniaus karo mokyklon, ku
rią 1896 m. baigė ir nuo to 
laiko tarnavo įvairiuose rusų 
kariuomenės pulkuose. Karo 
metu dalyvavo kovose ir buvo 
3 kartus sužeistas. Už karo 
nuopelnus apdovanotas dauge
liu aukštų buv. Rusijos or- 
denų.

Įsikūrus Latvijos šaulių ba- 
talijonams, Goppers aktyviai 
dalyvauja jų organizavime ir 
1916 m. skiriamas pulko vadu.

Užėmus vokiečiams Rygą 
ir kilus Rusijos revoliucijai, 
Goppers pasitraukia į Rusiją ir, 
po nepavykusio sukilimo Ja
roslave prieš bolševikus, perei
na kelis frontus ir atsiduria 
Sizrane, kur susitinka su savo 
šeima.

Įsikūrus Omske Latvių 
nacionalinei tarybai joje aktyviai 
dalyvauja ir padeda įkurti latvių 
nacionalinį Imantos pulką, su 
kuriuo 1920 m. grįžta Latvijon. 
Tais pat metais Ministerių Ka
bineto nutarimu pakeliamas į 
generolo laipsnį. Nuo 1924 m. 
yra Vidžemės divizijos vadu ir 
Rygos įgulos viršininku.

Generolas Karlis Goppers, Latvijos Skanių Centralinės 
Organizacijos Prezidentas, gegužės mėn. 23 d. minėjo 
10 m. skau’ų vadovavimo sukaktuves ir ta proga Lietu

vos skautų Šefo apdovanotas Lebjos ordinu.

1926 m. balandžio mėn. 
2 d. generolas Goppers šventė 
savo 50 metų gimimo dieną, 
30 m. karo tarnybos ir 5 me
tų darbavimosi Latvijos skautų
centralinėj organizacijoj sukaktuves.

Skautai generolui Goppers buvo jau senai žinomi, 
ir jis dalyvavo jau Sibiro skautų gyvenime. 1921 m. 
gegužės mėn. 23 d. jis išrenkamas Latvijos skautų 
organizacijos pirmininku, o nuo 1922 m. rudens—jos 

prezidentu. Jis yra parašęs apie skautus knygų ir su- 
ruošęs daug paskaitų. Kad ir turėdamas daug svarbaus 
tarnybinio darbo, jis visuomet suranda progos dalyvauti 
skautuose. 1923 m. I Latvijos Jamboree metu priima 
iš Valstybės Prezident ©Latvijos Skautų Centralės organi

zacijos vėliavą. Tuo pat laiku už 
nuopelnus apdovanojamas „Bal
tosios Lelijos“ ordenu. Generolas 
Goppers’dalyvauja II pasaulinėj 
Jamboree Danijoj, kaipo Latvi
jos skautų delegacijos pirmi
ninkas. 1927 m. dalyvavo Jam
boree Švedijoj ir 1929 m. pa
saulinėj Jamboree ir Tarptau
tinėj Konferencijoj.

Generolas Goppers gerai 
pažįsta jaunimą ir skautus, jų 
trūkumus ir reikalus. Todėl jis 
yra gerbiamas ir didelių ir ma
žų skautŲ-

Gen- Goppers, jo skautiš
ko darbo sukaktuvių proga, 
mūsų šefo apdovanotas L e I i- 
jos ordinu, kurį Rygon nuve
žė vyr. sk. štabo užsienių da
lies vedėjas sktn. V. Čečeta.

Ordiną įteikė Lietuvos ne
paprastas pasiuntinys ir įgalio
tas ministeris Latvijai p. Dai
lidė.

Lietuvos skautai džiaugiasi 
laimingais latvių skautais, tu
rinčiais savo vadovu tokį gra
žaus gyvenimo, jaunos sielos, 
daug patyrusį žmogų, kaip 
gen, K. Goppers, ir jam linki 
pasekmingai vesti Latvijos 
skautų centralinę organizaciją 
tvirtybėn dar daugelį metų .

linki broliškos latvių tautosLietuvos skautai
skautams, artimiausiems savo broliams, atsidavusiai 
sekti savo Vado, drauge ir nuoširdžiausio viršininko, 
pavyzdžiu, į didžius darbus savo kraštui, savo Tėvynei, 
į turiningą gyvenimą...
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A.'Lėvanas, Seinų r. tunto tuntininkas, Lazdi
jų gimn. mokytojas, įžymus abstinencijos idėjos 

skelbėjas. Jam nesenai įteiktas svastikos 
ordinas.

Skautai, pagerbkime žuvusius.
Pavasaris! Visur atbudusios gy

vybės džiaugsmas. Miškuose gie
da paukščiai. Pievose žydi gėlės. 
Jauni ir skaistūs mes einame gy
venimo keliu...

Ir pavasario šventės akimirkas 
gyvendami užmirštame tuos, kurių 
dėka šiandieną mes laisvi ir laimin
gi. Jie — kritę dėl Lietuvos lais
vės karžygiai, ramiai ilsisi šaltoj 
žemėj ir jų sklidinos tėvynės mei
lės širdys jau nebeplaka, ir jų akys, 
kurios taip godžiai laukė Lietuvos 
laisvės aušros ryto, to, kas šian
dien yra — nemato.

Ir ant tų kilniųjų karžygių kapų 
težaliuoja kukli pavasario žolelė... 
Ar mes užmiršome jų nuopelnus? 
Ar mes neįvertiname jų aukos? Ar 
mes neturime jiems didžiausios pa
garbos ir meilės? Ne ir ne!

Nueikime į karių kapus. Pilkos 
kuklių nedidelių kryžių eilės ir 
daug vardų. Neretai pamatai ir pa
rašą: „Nežinomas kareivis“...

Šviesių kryžių eilė ir tik žalia 
žolė. Kur gėlės, kurias mes teikia
me tiems, kuriuos mylime? Kur 
rožės, kuriomis turėtume papuoš
ti karžygių kapus, kad jie žinotų 
ir justų, kaip jie yra mums bran
gūs?...

- Skautai! Mes jauni. Mes busi
mieji kovotojai dėl tautos idealų. 
Pagerbkime toj kovoj žuvusius.

Mes neturime rožių, bet nors 
kukliais dobilėliais ir kitomis skai-

Vyriausias Skautininkas apie stovyklas. 
Kuo daugiausia stovyhlaukim!

Prieš šio ,,Sk. Aido“ nr. išleidimą 
,,Sk. A,“ bendradarbis aplankė Vy
riausiąjį Skautininką ir kiek pla
čiau pasikalbėjo artėjančios vasa
ros stovyklų klausimu. Pasikalbė
jimo mintis paduodame.

— Pats įdomiausias ir reikšmin
giausias skautiškajam auklėjime 
užsiėmimas yra iškilos ir sto
vyklos, — pradėjo Vyriausias 
Skautininkas. Jose ypač daug pa
darome skautų praktiškam pasi
ruošimui. Be to, skautai, būdami 
kelioliką dienų stovyklose, suar
tėja per įdomius — patraukiamus 
žaidimus, dainas ir laužus, susida
ro ypatingai malonią ir tikrai 
skautišką nuotaiką. Stovyklų įspū
džiai labai ilgą laiką palieka 
jaunuoliui akstinu gerai skautiškai 
elgtis ir duoda įkvėpimo tolimes
niam savęs auklėjimui. Už tat mes 
tiek daug svarbos paliekame sto
vykloms. Gi kartą stovyklavę 
skautai, jau kitos stovyklos laukia 
nekantraudami.

— Ar šią vasarą įvyks daug sto
vyklų?

— Idealas yra, kad kiekvienas 
skautas-ė vasarą gali bent 10 — 
14 dienų stovyklauti. Bet mūsų 
sąlygose šiemet tur būt to nepa
sieksime. Už tat norime, kad kuo 
didžiausias skautų ir skaučių skai
čius stovyklautų. Jau vyriausias 
skautų štabas turi davinių apie 
ruošiamas stovyklas. — Klaipėdos, 
Telšių ir Šiaulių rajonų tuntai iš 
rudens pradėjo ruoštis stovyklauti 
Palangoje. Nesenai Panevėžio, Bir
žų, Rokiškio ir Utenos raj. tuntų 
vadovybės taip pat pradėjo organi
zuotis į Palangą. Vyr. sk. štabas 
turi tų visų tuntų darbą sukordi- 
nuoti. Tuo būdu Palangoje įvyks 
didelė stovykla. Norim paįvairinti 
jos programą ekskursijomis į Klai
pėdą, Nidą ir garlaiviu į jūrą bei 
mares. Sudaroma proga visiems, ir 
toliau nuo Palangos esantiems tun
tams, prisiųsti į šią stovyklą iš savo 
tuntų po 4 — 6 (?) vyresniojo am
žiaus skautus, kad bestovyklauda-

sčiomis gėlėmis papuoškime ka
pus tų, kurių mirtis mūsų tėvynei 
suteikė laisvę!

Tegu kiekvieną kartą, kai mes 
puošime karžygių kapus, nemato
mi ryšiai jungs mus su jų kilniais 
šešėliais, su audringa nepriklauso
mybės kovų metų praeitimi, iš ku
rios mes semkime sau stiprybės 
ateities žygiams!

Puoškime karių kapus! Pagerb
kime žuvusius dėl Lietuvos lais
vės! P. Babickas. 

mi užmegstu ryšius su kit. tuntų 
skautais ir patys pamatytų jūrą, tą 
mūsų langą į Europą. Taip pat ir 
kiti tuntai ruošias stovyklauti. Yra 
pagirtinas pageidavimas padaryti 
kelias stovyklas prie administraci
nės linijos. ,,Sk. Aidas“ taip pat su
sirūpinęs prisidėti prie tų stovyklų 
realizavimo.

Be to, centras sudarė projektą 
skautų vadų ir mokytojų stovyklai, 
kuri įvyks netoli Kauno. Šiai sto
vyklai reikia priduoti nemažos 
svarbos, ypač jei joje nori dalyvau
ti mokytojai. Gi skaučių skyrius ir 
šiemet ruošia skaučių vadovėms 
specialinę stovyklą, pradžios mo
kyklų mokytojoms stovyklą — 
kursus.

Turiu pažymėti, kad jau įvyko 
kelios trijų dienų stovyklos, pav. 
Kauno t., Telšių t., Tauragės ir kt.

— Kokių, Skautininke, numato
te kliūčių šios vasaros stovykloms?

— Kokių nors ypatingų kliūčių 
nenumatom. Bet viena kita nepa
lanki smulkmena ir yra. Pirmiau
sia, skautų tėvai, kurių žinioje yra 
vaikų leidimas į stovyklą ir mate
rialinis aprūpinimas, nėra tikrai 
informuoti apie tų stovyklų svar
bą jaunimo auklėjime. Tačiau šią 
kliūtį laužiame su didele energija. 
Vietose organizuojasi stovykloms 
ruošti įvairios komisijos. Jos dirba 
plačiu frontu. Tektų pažymėti lėšų 
ir inventoriaus stoką. Stovykloms 
lėšų iš dalies sudės patys skautai, 
paskum vakarai, šventės ir pan. 
duoda pelno, kuris taip pat beveik 
visur skiriamas stovyklų fondan. 
Žymiai padeda, kaip ir kitais me
tais, geraširdžiai skautų-čių prietė- 
liai, rėmėjai. Nepaprastų simpatijų 
mums parodė kariuomenės vado
vybė, išleisdama dalių vadams ap
linkraštį, kuriuo leidžiama skautų 
stovykloms paskolinti invento
riaus, susisiekimo priemonių ir kitų 
reikmenų. Gi miškų administracija 
taip pat parodė savo palankumą 
skautams, atleisdama urėdams ir 
girininkams duoti skautų stovyk
loms prieinamomis sąlygomis miš
ko medžiagos.

Tuo būdu stovyklavimui sąly
gos yra labai palankios.

Ta proga negalėčiau nepaminėti 
didelio pasiryžimo, kurį parodo 
skautų vadovai, tuntininkai, drau
gininkai ir skiltininkai, ruošdamies 
jau visai besiartinančioms stovyk
loms. Tikimės, kad visų mūsų ben
dras noras ir didis troškimas — 
stovyklosna! — tikrai turės gerų 
vaisių — baigė pulk. vyr. sktn. Ša- 
rauskas pasikalbėjimą.

2

4



Pasiryžimas nugali kliūtis tr 
, padaro stebuklus.

Kap. Ltndbergh’o oro kelione per Atlanto vandenyną.
Šiaurės Amerikos Jungtinės 

Valstybės yra sukurtos nepaprasta 
energija ir ištverme jos pirmųjų gy
ventojų. Pirmieji atsikėlę į Šiaurės 
Ameriką kolonistai turėjo nugalėti 
didelius pavojus, pakelti sunkų 
vargą. Bet kartą apsigyvenę Ame
rikos rytų pakrantėse, jie vis 
skverbėsi gilyn į tą kraštą, kirto 
miškus, arė laukus, statė miestus, 
kol galop užvaldė tuos didžiulius 
plotus, kur šiandien gyvena mili
jonai žmonių. Ir per visą Amerikos 
istoriją lyg raudonu siūlu eina tas 
pasiryžimas, noras kovoti ir laimė
ti, nebojant kliūčių, vargo ir pavo
jaus.

Tokių žmonių Amerika turi ir
šiandien nemaža. Vienas tokių pir
mųjų Amerikos pionierių tradicijų 
sekėjų yra Charles A. Lind
berg h'a s, neseniai, 1927 m., atli
kęs nepaprastą žygį — vienas lėk
tuvu perskridęs per Atlanto 
vandenyną.

Lindbergas yra trečias perskri
dęs Atlantą. Jo skridimas nepa
prastas tuo, kad jis skrido vienas, 
be padėjėjo, mechaniko.

Jo skridimas galėjo atrodyti be
protiškas. Bet Lindbergas žinojo, 
ką darė. Jo planas buvo detališ- 
kai išstudijuotas ir apgalvotas ir 
Lindbergas buvo tikras, kad skri
dimas pavyks. Skridimui pasi
ruošti jis panaudojo visą savo 
didelę aviacijos praktiką ir te
oretinį žinojimą. Jis pats rin

Keletas stovyklos vaizdelių (Panevėžio tunto stovykla 1930 m. liepos mėn. 1—15 d. Anykščių 
Šilelyje). Viršuj — a) stovyklaujančių grupė su tuntininku ir svečiais, b) plaukiam... Žemai — 

e) skaučių „ožkų“ skiltis prie savo palapinės, d) pietaujam...

kosi ir drauge su inžinieriais kon- 
strutavo šiai kelionei lėktuvą. Jis 
pats užsakė lėktuvą R y a n'o fa
brikuose S a n-D i e g o mieste (Ka
lifornijoje) ir per visą statymo lai
ką pasiliko ten. Ten jis mokėjo 
visus užkrėsti savo entuziazmu ir 
energija: ,,...per du mėnesius, kai 
buvo statomas lėktuvas, visame fa
brike virė toks gyvas darbas, kaip 
niekados. Visi dirbo dieną ir nak
tį, kol iš kelių metalo gabalų ir 
plieno virbalų padarė griaučius ge
riausio lėktuvo, kuris kada nors
skyrė oro erdves. Dažnai per tas 
savaites žmonės dirbo po 24 valan
das be poilsio, o kartą vyriausias 
inžinierius dirbo prie braižomo-
jo stalo 36 valandas“. Tat, lėktu
vas buvo pastatytas jam pačiam 
vadovaujant ir jis pats atliko pir
mąjį naujo plieno paukščio mėgi
nimą. Kol buvo statomas lėktuvas, 
Lindbergas studijavo maršruto de
tales, ruošė žemėlapius ir aprangą.

Kai lėktuvas buvo išmėgintas, 
Lindbergas išskrido juo iš Kalifor
nijos į rytus, į Niujorką. Vienu skri
dimu, nenutūpdamas, pasiekė iš 
San-Diego St. Louis miestą. Tą 
dieną Amerikos sporto laikraščiai 
įdėjo trumpą žinutę: „Kapitonas 
Lindbergas, atskridęs iš San-Diego 
į St. Louis, nori skristi per Atlan
tą“. Ir tik tiek.

Čia pernakvojęs, rytą išskrido į 
Niujorką ir keliomis valandomis 
anksčiau kaip buvo laukiamas, jau

Sktn, V. Čečeta, vyr. skautų štabo užsie
nio dalies vedėjas, nesenai apdovanotas 
latvių skautų „Baltosios lelijos“ ordinu.

skraidė viršum to didžiulio miesto. 
Ir čia laikraščiai iš karto nedaug 
rašė apie jį. Be to, visą savaitę 
siautė vandenyne audra ir neleido 
jam skristi. Per visą tą laiką jis bu
vo ramus, tylus, užsidaręs savyje.

Pagaliau, vieną rytą kaip žaibas 
perskrido žinia per visą šalį: „Lind
bergas pakilo“. Staiga visi juo su
sirūpino, jo išskridimo aprašymas 
užėmė kuone visų pasaulio dien
raščių lapus. Štai kaip Lindbergas 
pats pasakoja apie savo startą: 
„Rytą gegužės m. 19 d. lijo ir dan
gus buvo apsiniaukęs. Metereolo- 
giniai pranešimai iš jūros ir konti
nento stočių buvo nepalankūs ir 
mažiausia daugeliui dienų nebuvo 
vilties išskristi. Todėl aš tą dieną 

apžiūrėjau W r i g h t‘o 
įmones, o vakare ren
giausi į teatrą. Bet 6 
vai. aš gavau naujų 
(palankesnių) meteoro
loginių pranešimų. Ati
dėlioti nebuvo prasmės. 

„Mes greit nuvyko
me į aerodromą ir aš 
įsakiau paruošti lėktu
vą startui. Pavedęs 
lėktuvo paruošimą ae
rodromo personalui, aš 
pats nuvykau į viešbu
tį ,kad pamiegočiau 
nors pustrečios valan
dos, bet ten manęs lau
kė tiek smulkmenų, kad 
miegoti tą naktį man 
neteko.

„Prieš auštant gegu
žės m. 20 d. aš vėl bu
vau aerodrome. Lijo
smulkus lietus, beveik 
iki pat saulėtekio. Tas 
sulaikė startą iki 8 vai.
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ryto. Išaušus lietus nustojo, bet 
dangus buvo apsiniaukęs. Lėktuvą 
pastatėme į tolimiausią aerodromo 
galą. Dėl lietaus starto kelias iš
tižo ir sunkiai prikrautas lėktuvas
riedėjo labai pamažu. 
Bet pasiekęs ratą, ku
riuo pažymėtas starto 
kelio vidurys, aš jau bu
vau tikras, kad nugalė
siu visas kliūtis pakil
ti ...“

Pasakoja vieną įdo
mią smulkmeną apie jo 
pakilimą. Kai jau sėdėjo 
lėktuve, draugai padavė 
jam kačiuką, kad paim
tų su savim „laimei“. 
Lindbergas atsisakė, ta
ręs: „Vargšui katinėliui 
būtų ten labai šalta“.

Visoje Amerikoje ir 
kitose šalyse žmonės 
visą dieną godžiai gau
dė žinias apie skridimą. 
Visų lūpose buvo vienas 
vardas: „Lindbergas“. 
Tik apie jį rašė tą die
ną Amerikos laikraščiai 
ir kas pusvalandis siun
tė komunikatus radio 
stotys. Vakare gauta 
paskutinė žinia, kad 
vienas laivas pastebėjo 
lėktuvą, greit pranykusį 
apsiaučiančios Atlantą 
nakties tamsoje.

Daug širdžių neramiai plakė tą 
naktį, kai Lindbergas vienas skrido 
tamsoje viršum vandenyno.

„Apie 8 vai. 15 min. — rašo Lind
bergas — viršum vandenyno sute
mo ir pakilo rūkas, iš kurio labai 
aiškiai kyšojo baltųjų aisbergų 
(ledo kalnų) viršūnės. Rūkas tirš
tėjo ir kilo vis aukščiau. Po dvie
jų valandų aš perskridau viršum 
aukščiausio debesio 3000 m. aukš
tyje, bet ir čia dar buvo toks rūkas, 
kad galėjau' matyti tik tas žvaigž
des, kurios buvo kaip tik viršum 
manęs. Mėnulis nešvietė, buvo la
bai tamsu. Kaikurie audros de
besys buvo labai aukšti ir kai aš 
sumaniau kiaurai perskristi vieną 
tokį debesį, ant lėktuvo nusėdo 
storas šerkšno sluoksnis. Aš tuoj 
pasukiau atgal, išskridau į tyrą orą 
ir nuo tol lenkiau visus debesis, 
aukščiau kurių negalėjau pakilti. 
Po dviejų valandų skridimo tam
soje patekėjo mėnulis ir skristi pa
sidarė žymiai lengviau“.

Auštant. Amerikoje susirūpini
mas Lindbergo likimu vis augo. Vi
są dieną skraidė įvairios žinios, 
dažnai prieštaraujančios. Pagaliau, 
5 vai. 30 min. vak. gegužės m. 21

d. Niujorke gauta žinia — Lindber- 
gas laimingai nusileido Paryžiuje.

„Paryžiaus žiburius pastebėjau 
apie 10 vai. vakaro, arba apie 4 
vai. vakaro Niujorko laiku. Po 

Charles Lindbergh’as.

kelių minučių jau skridau ratu vir
šum Eifelio bokšto 1400 m. aukš
tyje.

„Aerodromo LaBourge ugnys 
buvo aiškiai matyti... aš pradėjau 
leistis aerodromo žiburių kryptimi. 
Greit galėjau atskirti eiles angarų 
ir plentą, kuris man atrodė už
tvenktas automobilių. Aš perskri
dau viršum aerodromo nedidelia
me aukštyje, paskiau pasukiau 
prieš vėją ir nusileidau. Kai lėk
tuvas sustojo, aš apgręžiau jį ir no
rėjau nuriedėti atgal į žiburius, bet 
visas laukas prieš mane buvo nu
sėtas šimtais tūkstančių žmonių, 

bėgančių į mano lėktuvą. Kai pir 
mieji pasiekė mane, aš pamėginau 
prašyti juos sulaikyti minią, bet 
niekas, rodės, manęs nesuprato ir 
neklausė prašymo. Aš išjungiau 
motorą, kad propeleris atsitiktinai 
ko nors neužmuštų, ir pamėginau 
kaip nors gelbėti lėktuvą nuo už
griuvusios žmonių masės. Bet rasti 
žmonių apsaugai nebuvo galima, ir 
kai lėtuvas pradėjo traškėti, aš ry
žausi išlipti iš kabinos, kad nu
kreipčiau minios dėmesį nuo lėk
tuvo į save.

„Kalbėti nebuvo galima, žodžiai 
nyko daugtūkstantinės minios šau
kime ir niekas manęs nenorėjo 
klausyti. Kaip tik aš pakilau ka
binoje, tuoj buvau iškeltas iš jos 
beveik savaime. Beveik pusvalan
dį aš negalėjau pasiekti kietos že
mės, nes mane nešiojo įvariom 
kryptim po visą aerodromą. Visi, 
rodės, turėjo geriausius norus, tik 
niekas nežinojo — kokius.

„Pagaliau prancūzų karo lakū
nai rado sumaningą išeitį. Jų gru
pė susitarus įsimaišė į minią, nu
tvėrė Amerikos korespondentą, už
dėjo jam šalmą ir pradėjo šaukti: 
„Štai Lindbergas!“ Aviacijos šal
mas ant amerikiečio galvos pavei
kė ir kai jį, nežiūrėdami pasiprieši
nimo, nutempė į sutikimo komite
to kambarį, aš suspėjau išsigelbėti 
viename angare. Tuo pat metu ki
tas lakūnas ir kareivių būrys ap
gynė lėktuvą ir padėjo jį į saugią 
vietą — į kitą angarą.“

Taip padangių takų klajūnas pa
siekė tikslą. Naujas didis žygdar
bis tapo istorijos nuosavybe.

Lindbergas skrido beveik 40 va
landų, visą laiką valdydamas lėk
tuvą.

Lindbergas savo triumfą sutiko 
taip pat paprastai, kaip ir kitus 
savo gyvenimo įvykius. Visai nė
ra jame noro reklamuotis, statyti 
save į viešumą. Apie savo nepa
prastą žygį pats Lindbergas pa
sakoja labai paprastai ir kukliai.

Vaizdas būtų nepilnas, jei nieko 
nepasakytume apie Lindbergo mo-

Lėktuvas «Spirit of St. Louis», kuriuo Lindbergas 
perskrido vandenyną.
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Pavojingas momentas — palikęs lėktuvą pilotas mėgina išsigelbėti parašiutu.

tiną. Per visą įtempto laukimo me 
tą ji nenustojo tikėjusi savo sūnaus 
laime. Triumfo valandoje tyliai 
širdyje didžiavosi savo sūnumi. Ji 
visados buvo parama sūnui, kaip 
pats Lindbergas rašo: „Iki savo 
aviacijos karjeros pradžios aš visa
da gyvenau kartu su motina, ir mes 
abu laukėm dienos, kada galėsime 
drauge skristi. Mano motina iš 
karto pamėgo aviaciją ir vėliau ne
kartą skraidė su manim. Vieną 
kartą ji net padarė reiso skridimą 
iš Čikagos į St. Louis mano pašto 
lėktuvo kabinoje“.

Greit po to, kaip Lindbergas misi 
leido Paryžiuje, transatlantinis ka
belis atnešė jam tokią telegramą- 
„Kapitonui Charles Lindbergh’ui.

USA pasiuntinybė, Paryžius, 
Prancūzija. Astuoni šimtai ketu
riasdešimt tūkstančių Amerikos 
skautų didžiuojasi kilniu pasireiš
kimu tipingos Amerikos jaunimo 
dvasios, pavykusiu tamstos did
vyrišku žygiu.

James E, West, 
Boy Scouts of Amerika“.

O poniai Lindbergienei pasiųsta 
tokia telegrama:

„Aštuoni šimtai keturiasdešimt 
tūkstančių skautų prisideda prie 
pasididžiavimo pareiškimo, tams
tos sūnui atlikus didį skridimą. 
Niekam tas žygdarbis neturi di
desnės prasmės, kaip skautams, ir 
jų širdyse tamstos sūnus dabar lai
mėjo didvyriui pritinkančią vietą.

James E. West, 
Chief Scout Executiv“.

——o-----
Lindbergas ne kartą yra pa

reiškęs, kad skristi per At
lantą sumanė tik turėdamas 
galvoje aviacijos pažangą. Ir 
prie tos pažangos jis žymiai pri
sidėjo. Jo pėdomis mėgino eiti ki
ti, iki 1930 m. vidurio buvo 44 mė
ginimai skristi per vandenyną ir iš 
jų 20 pavyko. Jis skrido ne tam, 
kad pagarsėtų. Gražioje knygoje, 

kurią pats yra parašęs („We" — 
„mes“), kaip tik ir matyti tas su
sirūpinimas daugiau aviacija ir ma
žiau savimi. Keliuose puslapiuose 
kalba apie savo tėvą, motiną ir 
savo vaikystę. Visa likusi dalis 
paskirta aprašyti jo aviacijos prak
tikos nuotykiams, transatlantinio 
skridimo sumanymui ir vykdymui. 
Vis dėlto iš tų jo parašytų lapų

Lindbergas su motina.

vaizdingai atsiskleidžia skaitytojui 
nepaprasta vieno žymiausių pasau
lio lakūnų karjera.

Istorija, kurią pasakoja Lindber
gas autobiografijoje, yra labai įdo
mi. Jis gimė 1902 m., jo tėvas bu
vo advokatas, vėliau USA kongre
so narys. Jis iš mažens svajojo apie 
aviaciją. ,,Nuo to laiko, kaip 1912 
m. aš pirmą sykį pamačiau lėktu
vą, aviacija tapo mano svajone, 
nors iki 1922 m. man neteko būti 
arti lėktuvo“. Tarp tos dienos, ka
da savo motociklu 1922 m. jis atva
žiavo į Linkolno miestą, kad pa
mėgintų skraidyti, ir tos dienos, 
kada nusileido Paryžiaus aerodro
me, praėjo vos penkeri metai. Per 
tą laiką jis įgijo visą reikalingą la
kūnui patyrimą. Linkolno mieste 
jis paėmė aštuonias pirmas skridi

mo pamokas ir sumokėjo už jas 
500 dolerių. Bet negavo skristi sa
varankiškai, nes neturėjo pinigų 
užstatui už galimą lėktuvo paga- 
dinimą. Vis dėlto lieka prie aero
dromo, dirba kaip mechanikas prie 
svetimų lėktuvų. Vieną kartą išsi
prašė leidimą šokti iš lėktuvo su 
parašiutu. Tas šokimas jam pa
vyko.

Rudeniop nusipirko už du doleriu 
seną valtį ir ja leidosi į kelionę 
Yellowstono upe iš Lewisto- 
no, Linkolno miesto link. Upė buvo 
labai akmenuota, ir sena valtis, be
sidaužydama į akmenis, pagaliau 
visai prakiuro, Lindbergas dovano
jo ją vienam ūkininkui, kuris nu
vežė jį už tai į artimiausią geležin
kelio stotį ir jis baigė kelionę 
traukiniu ir motociklu.

Kitais metais A m e r i k us'o 
mieste, Georgijos štate, Lindber
gas pirko už 500 dolerių kariuome
nės parduodamą iš varžytynių mo
komąjį lėktuvą, su nauju 90 jėgų 
motoru. Mat, Amerikoje lėktuvą 
gali įsigyti kiekvienas, lygiai kaip 
automobilį arba motociklą. Iki šiol 
nė kartą nebuvo pats valdęs lėk
tuvo ore. „Pagaliau vieną gražią 
dieną aš ryžaus. Išvedęs lėktuvą 
į aerodromo kampą aš paleidau jį 
visa jėga ir iš karto pakilau. Kai 
lėktuvas buvo pakilęs IVž metro, 
jis pradėjo krypti į dešinį sparną 
ir aš supratau, kad skridimą tuoj 
reikia nutraukti. Nusileidimas iš
ėjo ant vieno sparno ir lėktuvo 
sparnas kurį laiką vilkosi žeme, tik 
laimei nė viena aparato dalis nenu
kentėjo“. Vienas draugas jį pamo
kė ir po savaitės skraidymų „solo“, 
vienas, Lindbergas išskrido per 
Techasą į Minnesotą, kur buvo tuo 
laiku jo tėvai. Jam sakė, kad toji 
kryptis yra blogiausias kelias skris
ti į pietus, koks tik gali būti. „Suri
šęs į antklodę savo nedidelę mantą 
ir kai kurias atsargos dalis, pririšau 
jas prie žvalgo sėdynės ir... sudie 
Amerikus! Pakilęs paskutinį kar
tą, aš paėmiau kryptį į Minnesotą... 
Mane buvo įspėję, kad kelias per 
Techasą eina per blogiausias skri
dimui vietas, bet tas įspėjimas tik 
sužadino man norą jas arčiau pa
žinti..“ Jei atsirasdavo tose vie
tose, kur nusileisdavo, norinčių už 
5 dolerius pamėginti skraidymo 
malonumo, juos pavežiodavo, kol 
pristigdavo mėgėjų. Tuo būdu šiek 
tiek uždirbo. „...Mano kišenėje 
buvo 250 dolerių daugiau kaip skri
dimo pradžioje. Mano tikėjimas 
savo lakūniškais gabumais labai su
stiprėjo ir aš pirmą sykį patyriau, 
kad ne tik galima pinigus leisti, 
bet ir uždirbti“. Iš tikrųjų, įgytas
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A. a. Henrikas Jurgaitis, b. Klaipėdos r. tunto 
adjutantas, kurį 1930 m. gegužės mėn. 25 d. 

grįžtantį iš skautų sueigos nutrenkė žaibas.

. v Viktoras Kropas.

BEŽDŽIONIŲ TĖVIŠKĖJ.
(Nuotykiai keliaujant

Jau keliolika dienų kaip mes vie
šime pas fazandierių, kuris pačiam 
Amazonos pakranty turi cukraus ir 
vatos fazendas (plantacijas). Fa- 
zandierius labai malonus ir vaišin
gas žmogus. Sunkios kelionės ir 
drugio kankinimų buvome labai nu
kamuoti, bet per šį laiką pas fa
zandierių sustiprėję ir atgavę šiek 
tiek jėgų, nutarėm palikti fazendą 
ir keliauti toliau.

Žmogus, drugio nukamuotas, 
negreitai atsitaiso, taigi mes buvo
me dar silpni. Mums nusibodo 
čia gyventi ir mes buvome išsi
ilgę kultūringo pasaulio ir galuti
nai nusprendėm rytoj rytą atsisvei
kinti ir iškeliauti.

Šioje fazendoje, kelionėje mums 
susirgus, paliko mus tris, viena bri- 
lijantų ieškotojų ir medžiotojų eks
pedicija. Jau keliolika dienų čia 
pagyvenę, žinojome, kad mūsų eks
pedicijos draugus sunku bus rasti, 
nes jau per šį laiką jie toli bus nu
keliavę.

Likome vieni. Nenusiminėm, o 
rengiamės kelionei, nors žinojo
me, kad kelionė mažam būreliui 
bus ilgesnė, pavojingesnė.

Iš vakaro susitaisėm ryt dienos 
kelionei, kad rytojaus dieną, dar

Henriką prisiminus.

Griaudingai man verkė širdis 
Kai Tąvąjį kapą regėjau... 
Gražioji vaidenosi vis praeitis 
Ir skausmo šešėliai aidėjo ..

Ne Tau sušvis pavasario saulė— 
Giedos padangėj vėversys, 
Ne Tau pražydės miško gėlelės 
Ir džiaugsmas širdies nebramins.

Ne Tau sužybs ugningas laužas 
Žaliojo miško tamsumoj, 
Ne tau skambės skardi dainelė 
Ar švies mėnulis — vienumoj.

Nebesijuoks Tau miško aidas 
Nei gražūs saulės spinduliai, 
Jau nebesveikins miško paukšteliai 
Tavęs — likimo Henrikai.

Graudingai man verkė širdis 
Kai Tąvąjį kapą regėjau...
Gražioji vaidenosi vis praeitis 
Ir skausmo šešėliai aidėjo...

K. Pr.

po Amazonos girias).

saulei netekėjus, galėtumėm iške
liauti. Fazandierius įdėjo dar šo
vinių, carna seka's (džiovintos mė
sos) ir ryžių duonos sausainių. Vis
ką sutvarkę, anksti nuėjom gūdi.

Ilgai negalėjau užmigti, galvoje 
pynėsi įvairių minčių tinklai. Gal
vojau apie kelionę, draugus, apie 
įvairius pavojus, kol pagaliau, visai 
minčių nukamuotas, užmigau.

Jau kelinta diena, kaip mes gyve
name giriose, kiekvieną dieną pa
darydami po kelius kilometrus sa
vo kelionės. Ėjome vis Amazonos 
upės pakrančių, per miškus ir pel
kes. Trims kelionė nuobodi ir ilga. 
Išsiilgome baltųjų žmonių. Nuo iš
keliavimo dienos iš fazendos nie
kur neteko pamatyti baltojo.

Nors ir tekdavo pamatyti žmo
nes keliaujant per miškus, kurie 
medžiodavo, bet mūsų jie nė kiek 
neviliojo ir nedžiugino, priešingai 
— reikėdavo nuo jų slėptis, kaip 
ir nuo plėšriųjų žvėrių. Šie žmo
nės, kuriuos mums tekdavo matyti 
šiuose miškuose, buvo laukiniai in
dėnai, kurie iš savo lankų (saido
kų) labai taikliai šaudė. Kuomet 
juos pamatydavom, ar išgirsdavom 
jų riksmą, tuoj slėpdavomės, kad 

Mažeikių Vingeles draugovės buvu
siam draugininkui paskiltn.

E. Jansonui
dėl jo myjimos motutės miities 
reiškiame užuojautos.

Mažeikių Vingėlos 
draugovės štabas.

Buvusiam Mažeikių Skautų Bendio 
Štabo Vi'šininkui psklin.
Eduardui Jansonui, 
mirus jo motutei, nuoširdžią užuo
jautą įeiškia

Mažeikių Skautų 
Bendras Štabas.

tik nepakliūtumėm į jų rankas. Rei
kėjo būti labai atsargiems. Indėnai 
ne tik moka taikliai šaudyti, bet 
labai gerai girdi ir užuodžia.

Nors ir atsargus buvau, nors ir 
mokėdavau gerai nuo jų pasislėpti, 
bet vis dėlto vos vos negavau galo 
nuo jų strielės.

Vieną sykį, per vidurdienio karš
tį, kuris tęsėsi iki 5—6 valandų 
vakaro, atsisėdome patogioje vie
toje, pavėsyj, kad keletą valandų 
pasilsėtumėm ir palauktumėm, kol 
sumažės karštis. Mums dar rei
kėjo eiti per dideles miško pelkes, 
kurios buvo tankiai apaugusios 
tankiais, bet neaukštais krūmais, 
gausiai perpintos lijanomis ir kitais 
vijokliais.

Matydami, kad šie krūmai nega
lės mus apsaugoti nuo karštų sau
lės spindulių, nutarėm apsistoti 
miške ir palaukti, kol oras atvės.

Suradęs gerą vietelę ir, kad vel
tui laiko neleisčiau ir nenuobo
džiaučiau, atsisėdęs išsiėmiau iš 
savo krepšio užrašų knygutę ir pai
šelį, dariau savo kelionės užrašus. 
Draugai gi mano, kiekvienas pasi
rinkęs sau tinkamas vietas, lopė 
savo drabužius ar valė ginklus. 
Tik staiga netoli manęs sutraškėjo 
krūmai. Instinktyviškai pakėliau 
galvą ir pamačiau krūme tupintį 
indėną, kuris tiesiai į mane taikė 
iš savo lanko. Matyti, jis norėjo 
prie manęs prieiti arčiau, bet po 
kojomis lūžusi šakelė sulaikė jį. 
Sekundei mano akys susitiko su 
piktai žibančiomis laukinio aki
mis, kurios rodė tiek neapykantos, 
kad aš sudrebėjau ir neišlaikiau jo 
žvilgsnio.

Mano užtaisytas šautuvas gulėjo 
man ant kelių, bet aš jo negalėjau 
paimti, nes mane sekė jo piktos 
akys. Be to, į mane buvo taikoma 
gal net ir užnuodyta strėlė. A", 
nejudėdamas žiūrėjau į jį, jis į ma
ne. Jei būčiau metęs knygelę ir 
čiupęs šautuvą, jis tikrai būtų mane 
pervėręs savo striele.
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Ilgai negalvodamas kniūpsčias 
puoliau nuo aukšto, molinio skruz
dėlyno žemyn. Pasigirdo švilpi
mas, indėnas šovė į mane. Paleis
toji strėlė susilaikė krūmuose toje 
vietoje, kur aš sėdėjau. Nespė
jo jis paleisti antros, kaip aš 
sučiupau savo šautuvą ir nesikel
damas šoviau tiesiog į jį. Pasigir
do skaudus riksmas. Pamačiau tik, 
kaip indėnas skubiai pasitraukė at
gal. Aš vėl iššoviau. Sutraškėjo 
krūmai ir minutei viskas nutilo. 
Nespėjau dar atsikelti nuo žemės, 
kaip kitoje pusėje krūmų pastebė
jau dar du indėnu. Vėl pasigirdo 
švilpimas, ir dvi strėlės įsibedė į 
skruzdėlyną.

Aš be pertraukos iššoviau tris 
sykius ir, skubiai ištraukęs iš kabū- 
ros parabelį, norėjau vėl šauti, bet 
jau indėnų nebemačiau, tik girdė
jau krūmų traškėjimą, nes mano 
draugai gulėdami ant žemės pylė 
ir pylė iš šautuvų į krūmus.

Matyti, palikę draugą, indėnai 
spruko toliau.

Skubiai užtaisėm šautuvus ir lei
domės bėgti, nes indėnai galėjo su
šaukti savo išsisklaidžiusius drau
gus, ir tada mums būtų galas.

Kokį pusvalandį bėgdami pelkė
mis pasiekėm nedidelę upę, kur 
sustojom ir truputį pasilsėjom. Bi
jodami toliau eiti, nepaslėpę savo 
pėdsakų, kurie pelkėje buvo labai 
žymūs, nutarėm bristi sudrumsta 
upe ir tik gerokai pabridę iš jos iš 
lipti.

Pėdsakus, nors ir nelabai žymius, 
indėnai suseka. Reikėjo juos ko
kiu nors būdu paslėpti.

Išmatavę krantą, drąsiai įlipome 
upėn ir leidomės eiti prieš tėkmę. 
Eiti buvo sunku: kojos giliai grimz
do dumblan, greit bėganti upės sro
vė neleido eiti. Buvome patenkin
tų kad upė buvo labai sudrumsta,

Laikinosios taisyklės Lietuvos Skautų Sąjungos 
vienetams steigti ir registruoti*).

1. L. S. S. vienetą (draugovę, laivą, atskirą skiltį, būrelį, valtį, gaują, pulkelį 
ir t. t.) organizuoti ir jam vadovauti gali skautininkas. Jei skautininko nėra, tą darbą 
atlikti gali tik pilnateisis Lietuvos pilietis, apsipažinęs su skautų vadovavimu ir turįs 
bent 17 metų amžiaus.

Jei draugovei ar tolygiam vienetui vadovauja ne skautininkas ir turįs mažiau, 
kaip 21 metus, atsakomybė už to vieneto veikimą tenka to vieneto globėjui,

2. Prieš steigdamas kokį L. S. S. vienetą, steigėjas turi gauti iš artimiausio 
tuntininko specialų registracijos lapą. Ne vėliau, kaip po trijų mėnesių nuo registra
cijos lapo išdavimo dienos, steigiamasis vienetas turi būti šiose taisyklėse ir registra
cijos lape nurodytomis sąlygomis įregistruotas Vyriausiam Skautų Štabe.

3. Steigiamas vienetas priklauso registracijos lapą išdavusiam tuntininkui.
4. Vieneto steigėjas surašo reikalaujamas žinias į registracijos lapą ir per tą 

lapą išdavusį tuntininką pasiunčia Vyr. Sk. Štabui užregistruoti vienetą. Vyr. Sk. 
Štabe registracijos lapas svarstomas tik tuo atveju, jei jis atitinka visus nurodytus 
reikalavimus.

5. Steigiami bei registruojami vienetai turi atitikti 1930 — V. D. — m. balan
džio mėn. 14 d. išleistą Lietuvos Skautų Brolijos statutą, kiek jo paskirti dėsniai ne
prieštarauja veikiančiam L. S. S. įstatymui ir Sąjungos vadovybės išleistoms tai
syklėms.

6. Registruojamoje draugovėje (ar tolygiam vienete) turi būti ne mažiau, kaip 
2 ir ne daugiau, kaip 5 skiltys po 6 — 12 asmenų kiekvienoje.

Vienetai negali būti mišrūs: skautai ir skautės organizuojami į atskirus viene
tus. Tačiau vilkiųkų-paukštyčių vienetuose berniukai ir mergaitės gali būti ir kartu.

7. Registruojamos draugovės (ar tolygaus vieneto) draugininkas (vadas) turi 
turėti bent II patyrimo laipsnio adjutantą (padėjėją) ne jaunesnį, kaip 17 metų amžiaus,

8. Skiltininkai ir paskiltininkai turi būti bent II patyrimo laipsnio.
9. Registr. vienetas turi būti aprūpintas patalpa visoms savo sueigoms daryti.
10. Jei vienetas steigiamas mokykloje, steigėjas turi gauti tos mokyklos va

dovybės pritarimą vienetą steigti.
11. Kartu su registracijos lapu Vyr. Sk. Štabui siunčiamas vieneto registraci

jos mokestis: draugovė (ar tolygus vienetas) — 10 litų, kiti (ir visi vilkiukų-paukšty- 
čių) vienetai — 5 lit.

12. Įregistruotam vienetui išduodama: 1) Vieneto įregistravimo liudijimas; 
2) draugininko (vado) ir adjutanto (padėjėjo) liudijimai; 3) štampas ir antspaudas.

13. Dėvėti skautišką uniformą bei ženklus gaii tik tie skautai-ės, kurie yra 
išlaikę egzaminus bent į III patyrimo laipsnį ir davę įžodį.

14. Vieneto steigėjas, prašydamas įregistruoti vienetą, turi duoti pareiškimą, 
kad prisilaikys Sąjungos, statuto, organizacijos nuostatų ir vykdys vadovybės nuro
dymus. Kartu patiekia smulkų vieneto veikimo planą bent pusei metų, savo curri
culum vitae ir 2 fotografijas.

15. Šios taisyklės galioja iki pradės veikti Lietuvos Skautų Sąjungos įstatyme 
numatytas statutas.

Kaunas, 1931 m, gegužės mėn. 29 d.
Pulk. vyr. sktn. J. ŠARAUSKAS,

Vyriausias Skautininkas.
Sktn. ANT, SAULAITIS,

Adjutantas.

*) Šias taisykles L. S. Šefo pavaduotojas š. m. V. 29. patvirtino.

o mūsų pėdsakai paslėpti. Ėjome 
labai lėtai ir atsargiai, nes bijo
jome duobių ir verpetų. Be to,

visą laiką reikėjo šautuvo buože 
gintis nuo kaimanų (krokodilų veis
lė), kurių čia buvo labai daug. Čia 
vienoje, čia kitoje vietoje pasiro
dydavo jų biaurūs snukiai ir taikė 
čiupti už kojos, bet užtekdavo vie
no šautuvo mostelėjimo, kad jie pa
sislėptų ir vėl kitoje vietoje pasi
rodytų.

Mes nuėjome upe ne daugiau, 
kaip keletą šimtų metrų, bet taip 
pavargome, kad nepaisydami jokios 
baimės, išlipom krantan pasilsėti.

Truputį toliau nuo tos vietos, 
kur mes išlipom, pamatėm storą, 
šakotą medį, kuris buvo įkliuvęs 
tarp krūmų savo šakomis ir nega
lėjo toliau plaukti. Pamatę šį me
dį, labai nudžiugome. Jis mus ga
lėjo ne tik išgelbėti nuo indėnų, 
bet ir padėti keliauti.

Briliantų ieškotojų ir medžiotojų ekspedicijos dienos trofėjai: milžiniškas boa, 
keletas mažesnių gyvačių ir kitų žvėrių.

(Bus daugiau).
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Prieš Sekmines šeštadienį ėjo
me namo. Steponas buvo susirau
kęs ir piktas. Atrodė, kad jam virš
kinimas buvo netvarkoj arba šiaip 
kas nors nevietoj.

— Kas tau šiandien yra? — pa
klausė Stasys.

— Pats matai. Toks gražus, oras, 
o mes turėsime tupėti, kaip pe
rekšlės vištos kambary.

— Aiškus daiktas, — pridėjo 
Jurgis. — Žmogus ne bekonas, at
siprašant, kad galėtų visą laiką 
tupėti namuose.

— Kad taip galėtum gyventi 
miške, nieko nedirbti, nesimokyti,
— šnekėjo Steponas. — O dabars 
tie dvejetukai ir visokį panašu " 
daiktai iš žmogaus, stačiai, šakalį 
padaro.

— Šneki, kaip didelis, — prita
rė Stasys, — kažin, kad taip ma
žą iškiliukę į mišką padarius.

— Čia tai atsakantis sumanymas,
— sušuko Steponas, — Padaryki
me iškilą!

Ir taip nutarėme padaryti mažą 
iškilą.

Po dviejų valandų mes jau bu
vome miške. Žalias miškas ir tyras 
oras veikė į mus puikiausiai. Bė
giojome, šokinėjome, stačiai, gal
va ėjome po mišką. Pagaliau išal
kome valgyti.

— Alo! Steponai! — sušuko Sta
sys. — Aš valgyt noriu. Duok šen 
portfeli su maistu.

— Tiesą sakai, mes irgi norime 
valgyti, — pritarėme su Jurgiu.

— Matote, vyrai, čia toks daly
kas. Kažkokiu būdu portfelis bu
vo paliktas namie, — atsakė Ste
ponas.

— Ar tik iš galvos neišsikraus- 
tei. Kas tavęs prašė palikti portfe
lį, — sušukome supykę.

— Prašyt, tai niekas neprašė, 
bet, matomai, per nesusipratimą 
portfelis liko namie.

— Miškas, gamta, tyras oras — 
geras daiktas, — pradėjo Jurgis,
— bet klausyti tuščių vidurių kon
certo, tai visiškai nemalonus daik
tas.

— Žinai, — tarė Steponas, — 
mokyti žmonės sako, kad pabūti 

vieną dieną nevalgiusiam, yra ne
žmoniškai sveika.

— Tai tegu jie ir nevalgo, — 
atkirtome.

— Nieko, broliai, pyksit ar ne, 
vistiek teks nevalgiusiems pabūti, 
— atsakė mums Steponas.

— Aišku, kad teks. Juk neval
gysi varnalėšų arba kokių šakne
lių, — nusišypsojo Jurgis.

— Nevalgę būsim, tai būsim. 
Bet pasakykit man, kurioj dalyj 
miško mes esame? — paklausė 
Stasys. — Saulės nebesimato. 
Įdomu, kur čia šiaurė ir kur pie
tūs.

— Juk tu turi kompasą, — pa
klausė Steponas.

— Taigi ir yra čia toks nešvarus 
daiktas. Man kažkaip atrodo, kad 
kompasas bus likęs namie, — at
sakė Stasys, darydamas savo ki
šenėse smulkią reviziją.

— Peckeliai iš jūsų tikriausi, — 
barėsi Jurgis. — Vienas užmiršo 
valgį, antras kompasą. Įdomu, ko
kiu būdu dar jūs savo galvos na
mie nepalikot.

Taip mums besibarant atėjo va
karas. Miške pasidarė visiškai 
tamsu.

— Matosi, kad mums teks miške 
ir nakvoti, — šnekėjo Jurgis.

— Nieko nepadarysi, — atsa
kiau.

Susikūrėm ugnį. Suveržėm dir
žais tuščius pilvus ir sugulėm ap
link ugnį.

— Oi! — vienu kartu suriko Jur
gis ir pašoko nuo žemės.

— Kas tau dabar? — paklau
sėm.

■— Oi! oi! oi! — šaukė jisai ir 
pradėjo šokinėti.

— Koks galas tave apsėdo?

— Ai, ai. Visą kūną apkibo 
skruzdėlės!

Po to, jis greitai nusirengė ir iš
kratė visas skruzdėles.

— Kad jas devyni, kad sukan
džiojo, — kalbėjo jis. — Matot, 
nepamačiau, kad ant skruzdėlyno 
atsiguliau.

Tuo tarpu krūmuose kažinkas 
sušnarėjo. Šaltas drebulys suvirpi
no mūsų kinkas.

— Kas čia dabar? — pasigirdo 
storas balsas.

Mes tylėjome.
Tuo tarpu iš krūmų išėjo eigu- 

lis.
— Ką jūs čia veikiate? Kas jums 

leido vidury miško ugnį kūrenti?
— paklausė piktu balsu.

__  7

— Ko tylite, kaip nebyliai?
— Niekas, — pagaliau atsakė 

Steponas. — Mes paklydome miš
ke ir negalėjome grįžti namo.

— Paklydote? Ar jūs savo kam
bary kartais nepaklystate? Juk 
čia pamiškė. Eikit su manim. Ry
toj aš jus pristatysiu girininkui.

Mums visiškai pasidarė riesta. 
Pradėjome visokiais būdais aiš
kintis ir prašytis, bet akmeninės 
eigulio širdies nepasisekė palenk
ti savo pusėn.

Nuėjome pas eigulį. Jo žmonai 
geriau sekėsi aiškintis.

— Mes alkani, kaip vilkai, — 
pagaliau išsitarė Jurgis.

— Reikėtų jums duoti šiek tiek 
užvalgyti, — pasakė eigulienė.

— Ne užvalgyti jiems, o įsegt 
diržu, tai visiškai būtų ne pro šalį,
— sumurmėjo eigulis.

Bet vistiek eigulienė mus paval
gydino. Valgydami vis dar stengė
mės įrodyti eiguliui savo nekalty
bę.

Pagaliau ir jo akmeninė širdis 
atsileido ir prižadėjo nebevest! 
pas girininką.

— Bala jūsų nematė. Šį kartą 
dovanosiu, bet jei man dar kitą 
kartą, atsiprašant, padarysit tokią 
kiaulystę, tai jau žinokit, — pa
sakė.

10

10



ineiba.

Jėgos ir g r o
Patikrink širdį!

Gydytojai yra patyrę (nors sta
tistikos nėra), kad lietuvių ne tik 
plaučiai, bet ir širdis nėra stipriau
sia, Širdis yra svarbiausias gyvy
bės organas, tad, be abejo, kiek
vienam reikia žinoti, kokią širdį jis 
turi. Nors širdį geriausiai gali iš
tirti gydytojas, bet vis dėlto čia 
nurodysiu tris būdus, kuriuos rei
kia žinoti.

1. Pulsas poilsy, dirbant, po dar
bo. Reikia skaityti, kiek kartų 
širdis stumtelėja kraują per minu
tę, Pulsą galim rasti arterijose. 
Lengviausiai pulsą užčiuopti rieše 
už nykščio, paliai išorę. Sveiko ir 
treniruoto suaugusio žmogaus pul
sas visada lygus (ritmiškas) ir po
ilsy būna 72, smarkiai dirbant ne
daugiau 120 ir po darbo, po 5 
min., beveik grįžta į poilsį. Sveikos 
širdies pažymis yra tas, kad dir
bant pulso skaičius nelabai kyla, 
nes padidėjusį darbą širdis atlieka 
su didesniu įtempimu. Yra nusta
tyta, kad širdies naudingo darbo 
riba yra 120. Darbas, kur pulsas 
padidėja lig 144 — 150 kartų per 
minutę, ilgainiui gali pakenkti. Kū
no lavinimas turi užugdyti sveiką, 
storų sienų, raumeningą ir sunkią 
širdį, nes tik toki širdis lengvai 
nugali padidėjusį darbą, ir ne tik 
nuo darbo nesilpnėja, bet darosi 
stipresnė. Bet, deja, daugumas širdį 
turi lengvą, neraumeningą, kuri 
padidėjusį darbą gali įveikti per
nelyg dažnai susitraukdama.

2. Greitas pulso grįžimas į nor
mą yra antras stiprios ir sveikos

Vadovių stovyklon vyk
stančių dėmesiui.

Gerb p. p. mokytojos ir mielosios 
skautės, vadcvių stovyklai vieta jau pa
rinkta. Stovyklausime vienąme gražiau
sių Lietuvos kampelių kalnuotam Prienų 
miške, netoli Birštono. Iš stovyklos da
rysime iškilas, aplankysime Birštoną, Pu
nią ir kt.

Vykstančios į stovyklą turi atvykti į 
Kauną liepos mėn. 5 d. ir įsiregistruoti 
vyriausiam skautų štabe ligi 16 vai. Lie
pos mėn. 5 d. 17 vai. renkasi visos prie 
vyriausio skautų štabo iš kur ir išvyksim 
stovyklon.

Sesės, kurios dar norįte atvykti sto
vyklon, o dėl kokių nors priežasčių apie 
savo norą atvykti nesate pranešusios, 
skubėkite pranešti. Skaučių skyrius nuta
rė registraciją pratęsti dar ligi birželio 
mėn. 15 d.

Budėk!
' ’ y r. s k. štabo skaučių skyr.

širdies pažymis. Pavyzdžiui mano 
vyresnių klasių (7, 8 kl.) kai kurie 
skautai tuoj po 10 min. vienodo 
bėgimo turi pulsą 82 — 71. Bet 
daugumas mokinių užgrūdina širdį 
tik per ilgesnį laiką. Kūno kultū
rininkai turi atsargiai ir nuosaikiai 
šito tikslo siekti.

Apskritai reikia žinoti, kad „jei 
širdies susirgimas pareina nuo šir
dies nervų veikimo pakrikimo, ta
da mankštymai gali daryti gelbė- 
jančios įtakos“ (Lorenz). Ir dar 
vienas persergėjimas. Nuo 15 — 
17 metų reikia vengti širdį treni
ruoti, nes tuo laikotarpiu širdis 
smarkiai auga (1 — 2 kartu), o 
aorta labai lėtai (’A). Šitam amžiui 
svarbu ne darbo kiekis, bet ko
kybė.

3. Pagaliau yra ir trečias būdas 
širdies veikimo eigai susekti. Šitą 
tyrinėjimą reikia atlikti iš ryto, vi
sai nedirbus. Prieš tai reikia iš
mokti pritūpti ir atsistoti per dvi 
sekundi. Pritūpimas šitaip daryti

Normaliai išlavintas atletas.
Pirmiausiai žinok, kad tikras 

atletas turi būt ne tik kūno, bet ir 
dvasios milžinas. Jei sportininkui 
nesiseka mokslas, tai turi būt aiš
ku, kad jis vienpusiškai lavinasi, 
pamiršdamas protą. Kas lygiai at
sidėjęs miklina protą ir kūną, gy
vena sveikai ir dorovingai, tas tik
rai gali padidinti savo kūno jėgas 
apie 3 kartus. Tik svarbu, kad 15 
— 17 metų laikotarpy būtų taupo
ma širdis, vadinas, reikia vengti 
sporto ir rungtynių. 18 amžiaus 
metais jau laikas lavinti jėgą ir iš
tvermingumą. Kad kūnas būtų la
vinamas vispusiškai, reikia kartas 
nuo karto bandyti kūno galingumą 
žemiau nurodytais dalykais. Per 
pirmą dieną atlikti pirmus 5, per 
antrą dieną kitus 5 bandymus. Jei 
sportininkas yra arti nurodytų

Ei, skauteliai, bukim status, bukim grakštus !
„Šalin nusiminę dūsavimai skau

dūs!“ — sako mūsiĮ dainius Mai
ronis. Ir mes tą patį sakom, nes 
norim būti statūs ir grakštūs. Dū
savimai, tamsios mintys, vilingi 
geiduliai temdo mūsų sielos veid
rodį — akis ir riečia mūsų kūną 
prie žemės. Kad to nebūtų, daž

nas: Rankomis klubus, pasistiebti, 
— tai pasirengimas. Dabar per 
skaičių viens (viena sekundė) pri
tūpti (lenkti kelius ir skėsti juos į 
šalis), per skaičių du (vėl sekundė) 
atsistoti. Žinoma, prieš save reikia 
turėti laikrodis, ir pagal sekundi- 
ninką sekti, kad pritūpimas ir at
sistojimas būtų atliktas per 2 se
kundi.

Pirmiausia turim suskaityti savo 
pulsą prieš bandymą ir gautą skai
čių per vieną minutę užrašyti. Da
bar atlikim 10 pritūpimų ir atsi
stojimų per 20 sekundžių, ir po de
šimto atsistojimo tuojau suskaity- 
kim pulsą per vieną minutę, ir vėl 
užrašykim. Iš gauto skaičiaus atim
kim pirmą, ir gausim širdies stip
rumo rodiklį: nuo 1 — 10 rodys 
širdį labai stiprią esant, nuo 11 — 
20 — stiprią, nuo 21 — 30 — vidu
tinę, nuo 31 — 40 — žemiau vidu
tinio, ir nuo 41 — 50 — silpną. Jei 
po 10 pritūpimų pulsas visai nepa
kyla, tas parodo, jog širdis yra mil
žiniško stiprumo, kurią teturi labai 
rūpestingai išlavinti atletai.

normų, arba kiek jas prašoka, tai 
tas parodo, jog jis yra normaliai 
išlavintas. Štai tie greitumo, jė
gos ir ištvermingumo bandymai:

1. 100 metrų bėgimas per 14 sek.
2. Šuolis įsibėgėjus į tolį 4 met

rai.
3. Rutulio stūmimas — dešine r.

6, kaire 5 metr.
4. Šuolis įsibėgėjus į aukštį 1,20 

cm.
5. 400 mtr. bėgimas 1 min. 10 

sek.
• 6. 110 mtr. barjerinis bėgimas 
24 sek.

7. Disko metimas dešine r. 17, 
kaire 13 mtr.

8. Šuolis su kartimi 1 mtr. 80 cm.
9. Ieties metimas dešin. 20, kaire 

14 mtr.
10. 1500 mtr. bėgimas 6 min.

niau kartokim sau tuos Maironio 
žodžius, varykim nuo savęs ap
snūdimą, sukrikimą. Tada ir must} 
kupros, įdubusi krūtinė išsities, 
kvėpavimas darysis gilesnis, skruo
stai bus raudonesni.

Jeigu, broleli, tavo galva svyra 
žemyn ir tu paniuręs, trinktelk ko-
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ja į žemę, žvelgk į dangų, į medžių 
viršūnes, kur paukšteliai čiulba — 
ulba! Žiūrėk, vienu 
ypu išsitiesi, pasi
jusi, kad tau lyg 
sparnai auga ir tau 
darosi lengva vaik
ščioti.

Bet vis dėlto be 
šitų prichinių mo
mentų reikia dar i. 
nuolatinio, kad ir 
trumpo, bet kas
dien atliekamo nu
garos ir dangos 
raumenų stiprini
mo.

Štai, įsižiūrėk 
į šitą paveikslėlį.
Tereikia atsigulti ant taburetės ar 
suolelio taip, kad šlaunimis rem
tųsi kūnas, o liemuo būtų anoj 
pusėj suolelio. Jeigu gyveni su 
draugu, tai tegul jisai prilaiko at
siklaupęs kojas. Jeigu draugo nė
ra, tai prisitaikink ir pakišk kojas 
kur, kad jos gerai laikytųsi. Atsi-
remk rankomis į žemę ir iškvėpk. 
Įkvėpdamas įsirįžk taip, kaip ma
tai paveikslėly. Taip daryk 3 — 4 
kartūs, bet stropiai žiūrėk, kad ne
suvaržytum kvėpavimo. Kada įpra
si, tai kas savaitę mankštymų 
skaičių padidink 1 — 2 kartais. 
Šitas lavinimas ir didelę kuprelę 
(kifozą) ištiesia.

Jeigu kam rodosi nepatogu gu
lėti ant suolelio, tai tegul gulasi 
pievelėje ar namie ant kilimo 
kniupščias ir tegul kelia į viršų 
galvą ir kojas (tiesias, nesulenktas) 
kiek galint aukščiau. Rankas remti 
į klubus. Kvėpavimo nevaržyti!

Kada jau įprasi, tai kniupščias 
gulėdamas kelk rankas į viršų.

Štai kaip skautai luri sėdėti, kad 
būtų statūs ir grakštūs. Dažniau 
prisiminkim šitą figūrą, kad ir mes 
sėdėdami nesikuprintume, nes su
krypęs liemuo kliudo taisyklingam 
širdies ir plaučių darbui.

Lavindamas tik nugaros raume
nis savo figūrą visai neištiesi, nes 

ir dangos (pilvo) raumens reikia 
miklinti. Kitam ,.Skautų Aido“ 
n-ry rasi dangos raumenų lavini
mų, o dabar per tą laiką stenkis 
kasdien, pliš — truks, tiesti nuga
rą, kad tuo būdu per 2 — 3 mėne-

Kuri čia tavo koja? *

Per kojas įeina į mūsų organiz
mą ligos. Yra tikras pasakymas, 
kad drėgnos kojos veda į grabą. 
Štai kodėl yra protingą rūpintis 
kojų gražia išvaizda: kojos taisyk
lingumas, neiškraipyti ir be nuos
paudų pirštai jau daug ką gera pa
sako apie žmogų. Kairėje matome 
koją taisyklingoje avalynėje, de
šinėje — batukas siauras, koja su
spausta ir suniurkyta; pirštai kais
ta, oda pąla, kraujotaka pakrinka. 
Jau iš tolo tokių kojų kvapas už
gauna uoslę. Dažniau, kur tik yra 
progos, išsiaukim, kad vargšė koja 
gautų oro, saulės ir būtų grunto 
grūdinama. Pirkdami naujus batu
kus, ypač skautės, žiūrėkim, kad 
jie būtų patogūs (paveikslėlis kai-

Klausi -
KLAUS. 4. Ar nėra pavojaus nušalti 

miegant be skalbinių?
ATSAK. Pavojinga tiems, kurie naktį 

prakaituoja, blaškosi — nusikloja, ir 
miega prie atviro lango. Staigus ir vie
linis nušalimas kenkia. Sveiki turi mie
goti be skalbinių arba eidami gulti turi 
užsivilkti kitus. Jeigu miegame .prie 
atviro lango (žiūrėkim, kad srovė nepūs

tų tiesiog į mus) ir oras atšąla, tada rei
kia šilčiau susikloti.

KLAUS. 5. Ar visiems yra naudinga 
saulės tynės?

ATSAK. Ne, ne visiems. Jeigu kas 
yra labai nusilpęs, arba kieno širdis turi 
aiškius trūkumus, kas serga plaučių džio
va ar kita kuria smarkesne liga su t° 
pakilimu, tam dažniausiai saulė kenkia.

Musų žinios.
XLietuvos futbolo rinktinė nuga
lėjo Club Franęais 5:2 (5:1). Revan
šo rungtynes sužaidė lygiomis.
X Julius Smetona š. m. Kauno te
niso klubo pavasario turnyre išėjo 
nugalėtoju.
X Š. m. gegužės 25 d. buvo Aly
taus v. gimnazijos kūno kultūros 
šventė. Programa buvo labai įvai
ri. Pasiektas geras šuolio įsibėgė
jus į tolį rezultatas—5 mt. 85 cm. 
(Tomsas V.) Kauno rezultatas — 
5 mt. 80 cm.

sius pasidarytum status ir grakš
tus, kaip senovės graikas!

Tik nepamiršk šito mano para
ginimo, nes sutingęs kūnas pro
testuos prieš ,.varginimus“ ir bus 
pavojaus apsileisti.

Bet tikėsime, kad skautų links
ma šypsena ir pasiryžimas nuga
lės visas kliūtis.

Ar gerus batukus turi?
rėje) ir be aukštų kurkų. Kas vaka
ras, eidami gulti, plaukim kojas 
vėsiu ar šaltu vandeniu. Nuo to 
jos grūdysis, lengvai pakels oro at
mainas, nebus linkusios peršalti. 
Be to, ir nakties miegas bus ma
lonesnis. Tad, skautai, rūpinkimės 
labiau savo kojomis, kad stovyk
loje nebūtų gėda išsiauti. Būtų ge
ra, kur tik yra progos- skatinti ko
jų prižiūrėjimą. Čia ir dovanėlių bei 
prizų skyrimas galėtų nemaža pa
tarnauti. Ir aš esu tikras, kad pri
zą už kojas be nuospaudų reta 
mergaitė laimėtų. Taip pat ne 
kiekvienas vyresnis berniukas gau
tų prizą už taisyklingai išplėto
tus kojos pirštus.

neklysi!
Bet saulė ir daug ligų gydo: metimo su
krikimas (suaugesniem), plaučių katarai, 
neuralgijos, kaikurios neurasfeniio" fer
mos, odos ligos, kaulų, sąnarių ir liaukų 
džiova pasiduoda saulės gydomąjai įta
kai. Todėl italai teisingai, iš savo patyri
mo, ir sako: ,,Kur saulė neįeina, ten gy
dytojas eina". Šiandieną gydytojo nuro
dymais galima sėkmingai saule gydyti ir 
nutukimą, žarnų atoniją, anemiją (ma
žakraujystę), maliariją, reumatizmą, šir
dies ligas ir k. Tad, tik naudokimės mo
kėdami saulės, spinduliais! Pirmiausiai, 
tikrindami savo sveikatą, neužmirškime 
paklausti gydytojo ar nėra kokių ypatin
gų organizmo sukrikimų, kurie turi būti 
atsargiai gydomi saule. Jeigu nėra, tada 
laikykitės šitų saulės tynėms imti tai
syklių:
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1. Stenkis Lepintis prie vandens, bet 
prieš kepinimąsį nesimaudyk ir nesi- 
šlakštyk. Jeigu nėra upės, ežero, tai pa
siimk puskibirį vandens, nes po saulės 
tynės būtinai reikia apsipilti ar apsi
trinti.

2. Kepinkis gulėdamas. Galvą reikia 
kiek pakelti ir apsaugoti nuo saulės (pav. 
parasonu, balta skepetaite). Geriausiai yra 
laikyti galvą pavėsy. Jeigu kraujas plūsta 
į galvą, dėk kompresą (sušlakštytą sku
durą).

3. Pradėk kepintis nuo 5 min. (stip
resni nuo 10 min.) ir kasdien pridėk po 
5 min., kad atsirastų lygi pigmentacija. 
Kepintis gulint daugiau kaip 1 vai. nerei
kia. Žaisti, sportuoti išsivilkus galima ir 
kelias valandas.

4. Kepintis reikia keičiant kūno pa
dėtį, kad lygiai gautų saulės spindulių 
krūtinė, nugara, šonai.

5. Po saulės tynės reikia apsipilti van
deniu, kurio temperatūra būtų nuo 20 — 
25° R. Stiprūs gali apsipilti vėsesniu van
deniu (10 — 15° R.).

6. Apsipylus reikia išsišluostyti ir ’/» 
vai. prigulti pavėsy.

7. Kepintis nevalgius negalima. Ge
riausiai kepintis 1 — P/2 vai. prieš arba 
po valgymo.

8. Jeigu svoris mažėja — nebesike- 
pinti. Nutukę — priešingai, turi dar dau
giau kepintis.

9. Jeigu pulsas darosi netaisyklingas 
(nevienodas), laikinai nebesikepinti.

10. Smarkius odos paraudonavimus, nu
deginus reikia tepti vazelinu arba cinko 
tepalu. Skaudamos vietos yra gera už
dengti raudonu, ružavu arba geltonu sku
duru. Galima tepti ir glicerinu.

KLAUS. 6. Kokio kūno sudėjimo žmo
nės tinka disko metimams?

ATSAK. Diską mėtyti naudinga vi
siems, ir mergaitės turi mėtyti juniorų 
diską. Bet gerus rezultatus parodys tie, 
kurie turi ilgas kojas ir rankas, didelę 
plaštaką; gerų diskininkų kūnas yra liek
nas; turi būti gerai išlavinti plaučiai (tū
ris 4600 — 5700 kb. cm.); jie paprastai 
išspaudžia dinamometrą 45 — 49 klg. 
Krūtinės apimtis be pusės ūgio yra + 
6,8 ligi + 19,5 cm. Gyvybinis rodiklis 
(plaučių tūrį reikia padalinti iš svorio 
kilogramų skaičiaus) 62 ligi 69. Visi šitie 
pažymiai taikomi ir ietininkams bei ru
tulio stūmėjams.

Esu pastebėjęs, kad skautai — diski- 
ninkai ne visai racionaliai lavinasi: jie 
perdažnai ir perdaug kartų meta; be to 
visai nelavina arba visai mažai lavina 
kairę ranką.

Šia proga čia pažymėsiu tiek: kol ne
siseka gražiai paleisti diskas, nereikia 
mesti su apsisukimu ir į tolį. Be to, ne
reikia kiekvieną treniruotės dieną statyti 
rekordus. Toks dažnas visų jėgų įtempi
mas visai nelavina, bet mažina pajėgu
mą. Prieš sporto šventę reikia jau iš 
anksto 3 — 4 kartus per savaitę (ne dau
giau) mėtyti diską. Kada artėja rungty
nės, reikia savaitę pasilsėti ir tada kelias 
savaites treniruotis, kad ir pagal šitą 
Liubimovo planą:

Antradienis: Lankstumo lavinimai; 
trumpas bėgimas; 10 — 15 metimų; kreip
ti dėmesį į stilių.

Trečiadienis: Lankstumo lavinimai 
(gimnastika); 3 — 4 silpni metimai, pas
kui 10 — 12 metimų į tolį; 6 — 7 stilin
gi metimai.

Ketvirtadienis: Poilsis.
Penktadienis: Kitų sporto dalykų tre

niruotė.
Šeštadienis: Poilsis.
Sekmadienis: Rungtynės.

Sktn. K. Avižonis.

Išmokime iškilauti ir iškilaukime!
(Tąsa iš Nr. 5—6, 7, 8, 9).

Nakvynė palapinėse ir pastogėse. P a- 
lapinės tinka, bet nėra būti
nas daiktas iškiloms. Ypač 
ilgesnėms, kaip 2 dienos iškiloms, nepa
tartina jų imtis, nes kaitros metu jos su
daro didelį nereikalingą svorį. Iškilaujant 
su palapinėmis, geriausia imti jas sude
damas iš kelių dalių, susagstomas iš kelių 
gabalų. Gabalus, dratinius kuolelius ir 
virves reik išdalinti tarp visų skautų, 
kad nė vienas nebūtų apsunkintas. Laz
dų imtis nereikia, visada galima rasti 
vietoje. Neturint sudedamų palapinių, 
geriau imti kelias mažas, negu vieną di
delę, ir tai kuo lengviausias. Tačiau daž
niausiai palapinės iškilose sudaro tik 
nereikalingą balastą. Palapinę statyti ku i 
sa'>s?snėje vi toje. \en. t; žoSn^, nes ten 
yra drėgna. Visada geriau statyti į to
kią vietą, kur visą dieną šviečia saulė, 
bet ne į pavėsingas ir labiau samanotas 
vietas. Nors tokios vietos būtų nuo vėjo 
neuždengtos, vistik jos geresnės už pa
vėsingas ir labai samanuotas vietas; vė
jas pro palapinę neprapučia ir gerai pa
statytos nenuverčia. Palapinės statomos 
ant kalnelių ir dar iš visų pusių apkasa- 
mos grioveliu, kad lyjant nepribėgtų 
vandens į vidų. Palapinės šonus reikia 
suleisti į tuos griovelius, o iš jų išimtą 
žemę supilti palapinėje pasieniai. Rave 
liams reikia padaryti kelis nutekėjimus, 
kad vanduo juose nesilaikytų.

Pakapinę reikia statyti kiek nuožul
nioje vietoje, kad gulint galvos būtų kiek

DIDELĖ STOVYKLA PALAN
GOJE.

Vyr. Skautų Štabas liepos mėn. 
pradžioje Palango pušyne ruo
šia jungtinę tuntų skautų stovyk
lą. Stovyklai pasiruoš tuntai sky
rium, tik tą darbą ir patį stovyk
lavimą derins vyr. sk. štabas. 
Bendrosios stovyklos vyriausią 
vadovybę skirs vyr. skautininkas. 
Tuntai atveš skautus į stovyklą 
suskirstę skiltimis, o stovyklos vy
riausioji vadovybė tas skiltis tvar
kys draugovėmis.

Be kasdieninės stovyklos pro
gramos, kaip tai: žaidimų, laužų, 
konkursų, ir k. įvairenybių, nu
matoma suruošti skautų ekskursija 
Klaipėdon, o iš ten garlaiviu į 
Juodkrantę ir Nidą. Stovyklauto
jai galės naudotis pušyno oru, sau
le ir jūra...

Tad, jau laikas ruoštis į Palangą! 

aukščiau už kojas, tik ne per daug. Pa
lapinės viduj, jei tik galima, pasikloti 
sausų šiaudų, šieno, lapų, sausų sama
nų, bruknių ar mėlynių lapų (tik be uo
gų!) ir tik ant jų klotis patalą. Kad ap
sisaugojus nuo drėgmės, gera pasikloti 
apačioje brezentus: jų neturint, reikia 
ant pat žemės pridėti daug eglišakių. 
Svarbu įsitaisyti kiek galima patogiau, 
nes nuo patogaus gulėjimo pareina ge
ras poilsis, kas iškilose labai svarbu. 
Kuprinė padedama pagalvio vietoje. Vi
si kiti daiktai taip sudedami, kad jokiu 
būdu neliestų palapinės šonų, nes lyjant 
pro tas vietas ims varvėti, nors ir ge
riausia būtų palapinė. Kad kūnas pailsė
tų ir būtų šilta miegoti, visada reikia 
nusirengti ir miegoti t i k su nakti
niais marškiniais, susivynioti į antklodę 
ir nusivilktus drabužius užsidėti ant vir
šaus. Nusivilkti ir ant viršaus ar į apačią 
padėti drabužiai daug geriau šildo, 
kaip kad ant kūno. Miegant daug žmo
nių, palapinėje palikti pravirą mažą ply
šį, kad įeitų tyras oras. Prieš statant pa
lapinę neužmiršti paprašyti žemės savi
ninko ar eigulio leidimo.

Nors ir labai gražu ir gera vartoti iš
kilose palapines, tačiau ilgesnėse iški
lose daug patogiau yra nakvoti kur pa
stogėse, negu palapinėse. Labai gerai ir 
patogiai galima pernakvoti pas ūkininkus 
ant šiaudų ar šieno (visai šviežaus šieno 
geriau vengti, nes jis savo kvapu svaigi
na). Nakvyne reikia jau iš anksto pasirū
pinti, dar prieš pradedant temti, nes kar
tais ūkininkas gali ir nepriimti nakvynėn, 
kad užtektų laiko dar kur kitur nueiti; 
be to, kaime žmonės visada eina anksti 
gulti, o jiems sugulus sunku bus begauti 
nakvynė. Ja reikia apsirūpinti, dar prieš 
vakarienę. Ūkininkas turi labai pasitikė
ti svetimais žmonėmis, jei jis juos priima 
nakvynėn. Todėl visur reikią stengtis 

kiek galima daugiau įgyti žmonių pasiti
kėjimo. Niekad nepatarsiu siųsti nakvy
ne rūpintis tuos, kurie savo diržą yra 
apsikabinėję visokiais peiliais, kirvukais 
ar net visais gaisrininkų įrankiais: žmonės 
gali nusigąsti, o pasėkoje to, nebus kur 
pernakvoti.

Jei jau vieną Kartą skautai yra -vo
kiame kaime nakvoję, tai tą tuoj galima 
matyti iš to, kaip juos priima, nes tai 
priklauso pirmiau buvusių skautų suda
ryto įspūdžio. Jei jie sudarė gerą įspūdį, 
tai ir jus mielai priims, jei blogai, — 
sunku bus su nakvyne. Todėl, gavę kur 
nakvynės, visada būkite mandagūs su 
namiškiais. Neužmirškite ir dainų, kurios 
labai gerai veikia. Naudokitės kiekviena 
tokia proga supažindinti žmones su skau- 
tybė, nepagailėkite ir įvairių skautiškų 
spaudinių.Tokios nakvynės yra naudingos, 
nes jomis arčiau susieinama su žmonė
mis, pažįstami jie ir jų gyvenimo būdas.
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Šeimininkai jausis labai įžeisti, jei 
laisvai elgsitės, nieko nesiklausę viską 
imsite ir su visukuo elgsitės, kaip su sa
vo daiktu. Jei ko nors esat reikalingi, 
niekad neimkit nepasiklausę. Būkit vi
sada tvarkingi, nes niekas geriau ne
veikia, kaip drausmingumas ir tvarkin
gumas. Pagaliau, žinokite, kad iš jūsų 
elgesio spręs apie visus skautus, niekur 
nedarykite to, kas žemintų skauto 

vardą.

Taip pat dar su šviesa reikia pasida
ryti guolį. Nakvojant ant šiaudų ar šie
no, guolis įruošiamas taip: nesigulkit per 
daug nuožulniai, nes nepasilsėsite, bet 
galva visada turi būti kiek aukščiau už 
kojas. Nesigulkit per arti prie krašto, — 
naktį nejučiomis galima nukristi. Jei guolį 
reikia pasidaryti ant žemės ar troboje 
ant grindų, dirbkit viską tvarkingai, ne- 
prikreikit šiaudų. Šiaudus reikia dėti 
dviem sluogsniais: pirmasis turi būti sker
sai žmogaus kūno, antrasis, viršutinis, iš
ilgai varpomis į kojų galą ir, storesnis. 
Po galvų pasidėti kuprines ar šiaudų 
pluoštą skersai. Nesigulti tol, kol sukel
tos dulkės vėl nenukris. Prie šieno 
ir šiaudų galima vartoti tik 
elektros lemputes, jokiu būdu n e- 
galima nei degtukų, nei žvakių var
toti. Jei jau būtinai tenka užžiebti žibin
tuvą, tai tegu pašviečia pats šeimi
ninkas, kol visi suguls: ir jam, ir skau
tams bus ramiau. Kad visiškai nuraminti 
šeimininką, reikia jam paaiškinti, kad 
niekas nerūko, ir visus degtukus atiduoti.

Kaip pasiklosi, — taip išmiegosi. Ta
čiau dauguma nemoka pasikloti ir blogai 
išmiega. Naujokai, kiek palapinėje, tiek 
ant šieno nakvodami paprastai iš va
karo nepakankamai apsiklosto. 
Prityręs skautas žino, kad iš ryto, auš
tant, oras labai atšąla, nors iš vakaro 
ir labai šilta būtų. Todėl naujokai iš ryto 
pradeda šalti, o tada jau ir klostymasi:: 
nelabai bepadeda. Visada reikia į s i - 
vinioti į paklodę ir antklo- 
d ę ir apsikasti šiaudais ar šienu. 
Tada, nors vakare bus kiek per šilta, 
visą naktį bus gerai miegoti. Šaltesnę 
naktį reikia arčiau vienas prie kito gulti. 
Miegoti visada nusirengus, tik 
su naktiniais marškiniais, Prieš gulsiant 
visus smulkius daiktus iš kišenių išimti, 
surišti į nosiniuką ir padėti kur ant že
mės, kad nepasimestų šiene ar šiauduose, 
nes tada jų jau neberasi. Be to, tokie vi
sokie daikteliai gali pakenkti gyvuliams, 
jei jie juos kartu su šienu prarys. Savai
me suprantama, kad ant šieno nereikia 
lipti su purvinais batais. Batus vi
sada reikia palikti žemai. Kitaip, nė 

vienas ūkininkas neduos pašaro teršti ir 
neleis nakvoti.

Kaip pasisiuvamas miegamasis maišas (a — skylė, pro kurią prikemšamas šienu 
pagalvis, b — petims uždangalas).

Atsigulus reikia tuoj užmigti, neple
pėti, nepasakoti visokių nuotykių nors 
ir labai norėtųsi. Tam užtenka laiko 
dieną, o naktį reikia gerai pailsėti. Čia 
skiltininkas turi būti labai griežtas. Iš 
ryto viską reikia kuo geriausiai sutvar
kyti ir šeimininkams gražiomis dainelė
mis padėkoti.

Nepatartina ieškoti nakvynių vien tik 
dvaruose ar klebonijose, nors ten ir mie
liau priimtų. Reikia stengtis visur pa
būti), ypač pas ūkininkus,pažinti visus 
žmonių sluogsnius. Vieną kartą apsinak- 
vokit pas ūkininką, kitą kartą pas dvari
ninką, dar kitą oas kunigą, mokytoją, 
mokykloje, dar kitą pas malūnininką. 
Bus ir įvairiau, ir naudingiau, Jeigu iš 
anksto kur užsisakote nakvynę, visada 
atvykite laiku. Nemandagu versti šeimi
ninkus laukti ir pavėlavus neatsiprašyti. 
Kur buvot gerai ir maloniai priimti, ne
užmirškit gerai padėkoti ir grįžę namo 
dar kartą pasiųskite laišku savo padėką.

Kiek miegant palapinėj, tiek ir pasto
gėse, visada be antklodės dar reikia tu
rėti ir paklodę, Tačiau ir turint paklodę 
nėra labai gera miegoti, nes paprastai 
prilenda šieno, 'šiaudų, samanų ir ji pati 
susijaukia. Geriausia yra turėti 
tam tikrus, kad ir iš paklodžių susiūtus, 
miegamuosius maišus (Schlaf- 
sack). Tai yra šienikai, į kuriuos ne šieno 
prikiši, bet pats įlendi ir miegi. Jie yra 
vartojami vieton paklodės, ir labai pato

gu, kartu nebrangu ir lengva pačiam 
pasidaryti. Į tokį miegamąjį maišą nie
kad nei šieno, nei šiaudų nei kitokių pur
vų neprilenda, o susitepusius, kaip ir 
kiekvieną paklodę, galima plauti. Į jį 
įlindus, reikia dar užsidengti antklode, 
šienu ar šiaudais, — ir bus šilta ir pa
togu. Jį darantis reikia pasiimti dvi sto
ras nelabai plačias paklodes arba 4,5 m. 
ilgio ir 75—80 cm. pločio storos drobės 
ir sulenkus sudėti taip, kaip parodyta 
paveikslėlyje.

Apatinei daliai užtenka 2 metrų, vir
šutinei 1,5 m. Ilgesni skautai turi pasi
siūti atitinkamai ilgesnį maišą. Taip su
dėjus, šonus reikia susiūti stipriais siū
lais taip, kaip parodyta paveikslėlyje. 
Vieta, kur bus padedama galva, užsiuva
ma taip, kad iš vieno šono liktų 25 cm. 
plišys, pro kurį į vidų galima būtų pri
kimšti šieno ar ko kito ir tuo būdu pa
sidaryti pagalvę. Čia prisiūti kaspinus, 
kurie prikimšus užrišami. Kad neprilįstų 
šiaudų į patį maišą, gerai galvų gale pri- 
siųti dar uždangalą pečiams, kaip tai pa
rodyta brėžinyje. Iškišus pro skylę gal
vą, uždangalas prisegamas sagomis prie 
viršutinės maišo dalies.

Aš patariu kiekvienam iškylaujančiam 
ar stovyklaujančiam pasisiūti tokius mie
gamuosius maišus, — tai visai nesunku, 
nedaug tekainuoja, yra visai menkas da
lykėlis, o suteikia labai daug patogumo.

Pirmas šio pavasario laužas Kauno t. vadų stovykloj 
(per Sekmines). Vidury sėdi Vyriausias Skautininkas.

Skautų įžodis.
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John' Lewis

Kaip vesti skiltį?
X SKYRIUS.

Skilties posėdžiai.
Skiltis privalo tvarkyti savo dalykus, nustatyti savo spe

cialų reguliaminą, sudaryti ir tvarkyti savo kasą. Visi šie 
klausimai yra aptariami skilties posėdžiuose. Juos pakanka 
daryti kartą per trimestrą. Šių posėdžių dienotvarkės ir nu
tarimai įrašomi į skilties knygutę. Skiltininko dalykas prižiū
rėti, kad nut irimai būtų tiksliai Įgyvendinti.

Prieš kiekvieną skilties posėdį reikia padaryti paruošia
mąjį pasitaiimą tarp skiltininko, passiltininko ir vieno geres
niųjų skautų. Jie iškelia svarstytinus klausimus ir juos įrašo 
į posėdžio dienotvarkę.

Skilties skautams apie posėdį turi būti pranešta mažiau
siai prieš savaitę. Juos reikia perspėti, kad norint iškelti ko
kį klausimą posėdyje, jį reikia pirma duoti aptarti paruošiama
jam pasitarimui.

Kiekvienas pasiūlymas privalo būti padarytas raštiškai, 
jį reikia duoti skiltininkui ar paskiltininkui, šie paskutinieji jį 
apsvarstys prieš keldami posėdyje.

Tai, aišku, skiltininkas pirmininkauja posėdyje. Jis turi 
būti aiškus, teisingas ir griežtas. Jis privalo tvirtai laikytis iš 
anksto nustatytos dienotvarkės ir neleisti diskusijų klausimų, 
kurie jos neliečia. Iš kitos pusės skiltininkas turi prižiūrėti, 
kad autorius nuomonės, kuri neturi pasisekimo, turėtų pilnos 
laisvės išdėstyti savo mintis, jis neprivalo leisti jam kliudyti. 
Dažnai būna, kad pastaba arba pažiūra, Jš pradžios rodos 
nežymi, turi savyje daug tiesos.

Skiltininkas turi gerai apsižiūrėti ir pagalvoti statydamas 
kokį klausimą balsuoti. Nežymi dauguma parodo didelę mažu
mą, o didelė mažuma gali įnešti ginčų ir nesusipratimų. Jei 
skiltyje pasireiškia absoliučiai įvairių nuomonių kokio klausi
mo sprendime, protingiausias dalykas, tai klausimą atidėti vie
nai savaitei; sprendimas bus, be abejo, aiškesnis, kai susirinksit 
iš naujo.

Jei balsavimas yra tikrai būtinas, reikia iš pradžių pri
minti skautams jų ištikimybės skilčiai pareigą, ir jiems pasa
kyti, kad jie būtų pasiruošę nusileisti daugumai šio klausimo 
sprendime.

Dažnai skilties posėdyje gali pasitaikyti svarstyti kokį 
tikrai rimtą ir sunkų dalyką, kas gali patraukti su savim ne
pasitenkinimą vienų ar pyktį kitų. Nutarimai, padaryti tada, 
kai skautai yra susipykę, neturi jokios vertės. Jei negali
ma taikingai baigti dalyko, jį būtmai reikia atidėti kitai die
nai. Kartais galėtų būti priimtas koks pergriežtas ir kam 
nors nemalonus nutarimas, ir būtų negražu ir nesąžinin
ga iš skiltininkų pusės, jei jis nedrįstų atlikti savo pareigos. 
Tai reikia padaryti net ir tada, jei tas pasmerkia kokį prity- 
rusį skautą, arba skilties daugumą. Tas, kas reikia, turi būti 
padaryta.

Kokie klausimai svarstytini skilties posėdžiuose? Jie bus:
1) Prasto skilties skautų elgesio atsitikimai, bausmės.
2) Nario mokesnio nustatymas, jo, ir bendrai skilties 

pinigų, paskirstymas.
3) Stovyklų ir iškilų organizavimas.
4) N’ujų narių priėmimas; paskiltininko rinkimai.
5) Kai kurių iškeltų ypatingų sumanymų ar gerų darbų 

svarstymas. Švenčių programos.
6) Skilties veikimas.
Skautų šefas Baden-Powell’is labai pataria, kad kiekvieno 

skauto darbo apyskaita būtų duodama kas dvi savaitės. Tą 
apyskaitą paruošia sk'ltininkM ir ją duoda dr-vės štabui. Apy
skaitos turėtų duoti progos tuoj sužinoti, ką daro:

a) draugovė,
a) kiekviena dr-vės skiltis,
c) kiekvienas skilties skautas.
Tai sudaro puikų archyvą.
Labai gerai, irgi, turėti skiltims kronikos knygą, kurioje 

yra tilpę skilties darbų aorašymai, jos žaidimai, visa jos isto
rija. Ta knyga būtų iliustruota skautų piešiniais bei foto- 
grafiiomis.

Viskas tai, kas buvo pasakyta apie skilties posėdžius yra 
taikintina ir dr-vės štabui. Šis paskutinis susidaro iš skilti
ninkų ir paskiltininkų su dr-vės ad|utantu ir draugininku (skau
tininku). Vienas skiltininkų rašo posėdžio protokolą Drau
govės štabai renkami kas dvi savaites ir viena jo didžiausių 
pareigų—nagrinėti skilčių veik mo apyskaitas.

Formacija, kurios gauna berniukai, lošdami savo rolę 
skilties posėdyje, turi pirmaeilės reikšmės jų charakteriui ir 
bū imajam visuomeniniam gyvenimui. Tas juos pratina pa
reikšti savo nuomonę, laisvai ir nuodugniai diskutuoti ir rim
tai elgtis.

Štai romantiškas senosios pilies bokštas. Šį bokštą Tauragės 
a. komerc. mokykla pavedė skautų buklui. Arčiau, prie pa

minklo, stovi tos mokyklos direkt. p. Ambraziejus.

XI SKYRIUS.

Skilties dvasia.
Kada organizacija yra tobula, kada yra padaryta viskas, 

kas galėjo būti padaryta, skiltis gali būti dar menkas dalykas, 
jei ji neturi tikros dvasios, geros dvasios. Kas tai yra?

Geroji skiltis yra prietelių skiltis; joje myli ir gerbia 
skiltininkų; joje yra visi ištikimi skilčiai ir, kaip geros futbolo 
komandos nariai, visi yra pasiruošę pašvęsti savo asmenišką 
naudą bendrajam pasisekimui.

Bendrai viskas pareina nuo skiltininko. Jis privalėtų vi
sad atminti, kad jis yra kas tai daugiau nekaip skautas; jis 
yra vadas ir valdo. Skautystė nėra tik puikus žaidimas, 
tai budo auklėjimas ir tas, kas nori turėti garbės būti virši
ninku, privalo pasiimti ir atsakomybės būti auklėtoju, charak
terių formatoriu.

Ar tai ne perdidelis reikalavimas skiltininkui?
Gal būt, tačiau, jis gali to pasiekti.
Skiltininkas neturėtų pamiršti, kad negalima būti vadu 

dėl garbės. Jeigu vadas yra egoistas, jis nėra niekam tikęs, 
niekam nenaudingas.

Skautai dalijasi į dvi kategorijas: pirmoje — paprastas 
skautas,kuris yra savo vadų formuojamas. Iš pradžių jis at
rodo kaip ir paprasti berniukai: palankus tinginiavimui, nemo
kąs savęs valdyti, dažnai nemandagus. Jei jo vadai atlieka 
savo pareigą, jis tampa su laiku geru skautu, tiesu, neegoistiš
ku, moraliu, sveiku, tikru savęs, sumaniu, sveiku kūnu ir dva
sia. Taip, tokiu jis tampa, jei jo vadai gerai atlieka jų 
pareigą.

Kitoje kategorijoje yra visi vadai, kurie turi atsakomybės 
už viską, kas dedas organizacijoje. Šie vadai yra: Vyriausias 
skautininkas, vyr. sk-tų štabo nariai, tuntininkai, drauginin
kai ir skiltininkai. (Anglų skautų reguliaminas). Matot ko
kioje vietoje pastatyti skiltininkai.

Atskira skautų skiltis ir savo skiltininko padaro taip svarbų 
asmenį, kad jis galėtų didžiuotis, jei nebūtų šio vaisto: skilti
ninkas, kuris rimtai žiūri į savo darbą, matys, kad tas darbas 
yra persunkus, kad butų kuo didžiuotis. Parado draugovė, 
kurioje skiltys neturi savarankiškumo, ir kurioje skiltininkai ar 
turi tai labai nedaug ar visai neturi atsakomybės, gali turėti 
pasiputusių vadų. Bet geroje draugovėje kiekvienas skiltininkas 
yra nuolat užimtas darbu su savo berniukais, norėdamas, kad jie 
pasiektų tinkamos aukštumos. Jis neturi laiko pūstis ir po
zuoti... Štai visas pasisekimo sekretas: skiltininkas privalo tik
rai įdomautis kiekvienu savo skilties berniuku. Reikia įdomau
tis kiekvienu atskirai, jį žiūrėti, raginti, jam padėti ir, iš tikrųjų, 
pavartoti visą savo energiją tam, kad iš jo padaryti gerą skautą. 
Kartais rodysis, kad berniuku tenka nusivilti: tai nesvarbu: dar 
jo nepaleiskit. Skiltininkas yra savo skautų draugas ir jeigu 
jus apleisit prietelių, kai jis eina ne visai tikru keliu, jūs nesat 
jo tikras draugas. Laikas nuo laiko nueikit aplankyti savo skau-
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Gyvenimas pro foto objektyvą!
Šį kartą pasimokysim nuotraukas praaiškinti ir fiksuoti. 
Tamsi patalpa. Plokštelėms įdėti į kasetes, nuotraukas 

praaiškinti ir k. foto darbams reikalinga tamsi patalpa. Į ją vi
sai neturi skverbtis šviesos spinduliai. Šiam tikslui tinka kokia 
nors tamsi kamarėlė, rūsys ir p. Jei nerandama tokios vietos, 
tada reikia palaukti vakaro, ir galima dirbti kambaryje, kad tik 
į jį neitų šviesa pro langus (pav., mėnulio sp.) ar iš gretimų 
kambarių.

Visi šie darbai atliekami tamsiai raudonoj šviesoj. Yra 
specialių raudono stiklo arba su raudonu gobtuvu elektros 
lempučių. Jei nėra elektros, tenka imti raudono stiklo žibin
tuvėlį žvakei įstatyti arba žibalo lemputę su specialiu stiklu. 
Jų yra įvairiausių rūšių ir visokių kainų.

Vonios fo'o laborator jai.

Tinka ir paprastas kišeninis elektrinis žibintuvėlis su rau
dona lempute. Jis ypač kelionėje patogus.

Ir raudona šviesa neturi būti perstipri. Ji turi būti 
tokia, kad laikraštį būtų galima skaityti ne toliau, kaip 1 metro 
atst. nuo šviesos šaltinio.

Kiti įrankiai. Plokštelių ar filmų praaiškinimui, filtravimui 
ir plovimui reikia trijų vonių. Jos turi būti kiek didesnės 
už vartojamų plokštelių formatą. Vandeniui vonia reikalinga 
didesnė, kad tilptų kelios plokštelės kartu. Tam reikalui tin
ka ir šiaip koks indas. Be to, gera turėti menzūrą, rei
kalingiems skiediniams matuoti.

Kiekvieną vonią visados vartoti tik tam pačiam tikslui, o 
nemaišyti: vieną kartą praaiškinimui, kitą — fiksavimui. Jas, 
geriausiai, iš karto sužymėti. Po vartojimo vonias tuojau ge
rai išmazgoti.

Dažnai bus naudingos nedidelės svarstyklės. Šiam 
tikslui tinka automatinės (laiškų) svarstyklės iki 200 gr.

Praaiškinimo (Entwickler) ir fiksavimo skiediniams laikyti 
reikalingi gerai užkemšami (geriau stiklo kamščiais) buteliai, 
su užrašais.

Praaiškinimas. Padarytai bromo sidabro plokštelėj nuo
traukai praaiškinti vartojamas tam tikras chemikalas, vad., pra- 
aiškintojas (Entwickler). Jame yra tam tikrų substancijų (pav., 
glycino, hidrochinono, metolo), kurios priverčia pajuoduoti tas 
vietas plokštelėje, kur pateko šviesos, ir tuo būdu iššaukia 

plokštelėje nufotografuotą vaizdą. Praaiškintojų yra dviejų rū
šių: veikiančių pamažu ir veikiančių greitai (rapid). Tu
rint nedidelį prityrimą, pradedančiam patartina imti tokį pra- 
aiškintoją, kuris veikia pamažu.

Praaiškintoją (Enwickler) galima pirkti gatavą — arba 
sausą, trūbelėje,. tokį prieš vartojimą dar reikia praskiesti tam 
tikrame vandens kiekyje, arba jau praskiestą, koncentruotą 
(sutirštintą), tokį prieš vartojimą irgi reikia atskiesti vandeniu 
iki tam tikro laipsnio. Labai tinka, pav., Agfos koncentruotas 
praaiškintojas, buteliukuose po 200 gr. (kaina apie 3 lit.) Tokio 
vieno buteliuko pakanka gana ilgam. Pradedančiam patartina 
bent pradžioje vartoti gatavą praaiškinimo skiedinį, kad prak
tikoje apsipažintų su gerai paruošto praaišk. skiedinio veikimu.

Metolo-hidrochinono praaiškintojas. Jis yra bene labiau
siai vartojamas ir tinka įvairių rūšių nuotraukoms praaiškinti 
(gerai tinka ir momento nuotraukoms). Jis padaromas taip. 
Gerai užkemšamam butely pirmiausiai praskiedžiama

vandens (destiliuoto) 1 litras,
metolo 5 gr.

Viniojamos filmos praaiški- putė su rau-
Menzura. nimas. donų stiklu.

Metolui visiškai sutirpus vienas po kito ištirpinami tame 
pačiame skiedinyje ir ta pačia eile, kaip žemiau surašyta, šie 
dalykai:

hidrochinonas 7 gr.
natriumsulfitas (kristalai) 100 ,,
potašas 100 ,,
bromkalium 2,5 ,,

tus jų numuose. Prieš stovyklą, pavyzdžiui, apeikit -savo skau
tus duodami jiems nurodymų ką pasiimti j stovyklą ir tikrinant 
jų daiktus. Bendrai priežasčių užeiti pas kokį iš skautų niekad 
netrūksta. Tur būti nereikia sakyti, kad skauto nebuvimas vie
noje sueigoje privalo būti tą pat dieną, jei galima, palydėtas 
skiltininko vizitu. Skiltininkas privalo nueiti pas skautą pasiin- 
formuoti, kas jam sukliudė dalyvauti užsiėmime.

Retai skiltininkai atjaučia, iki kokio laipsnio skautai juos 
seka, nuolat žiūri j juos. Jie apie tai nekalba, skautai, tačiau 
jie, tikriausiai, įsivaizduoja, kad jų skiltininkas yra puikus tipas. 
Iš čia pavyzdžio svarba: skiltininkas pats būtinai privalo būti 
geras ir tikras skautas.

Pažiūrėkit Anglijoje, pavyzdžiui, dėl ko Baden-Powell’is 
yra taip populiarus, dėl ko skautininkai jam yra taip ištikimi? 
Labai paprastai—todėl, kad jis pats, pirmas, yra tikras Skautas.

Skiltininkas sąžiningas, vyriškas ir tyras, kuris nepaleidžia 
niekad žodžio, kuris galėtų pakenkti draugovės garbei, įgauna 
pagarbos ir pasigėrėjimo savo skilties, tai jį skiltis laiko savo 
pavyzdžiu.

Skautystė, kaip mes tai matėm, yra būdas pakeisti pa
prastus berniukus į tikrus skautus. Jei kas nors prašys aiškiau 
papasakoti, kaip tai įvyksta, yra tik vienas atsakymas: per skil
tininko pavyzdingumą. Kitų būdų nėra.

Geroje draugovėje ištikimybė skilčiai nėra svarbiausiu 
dalyku. Ištikimybė draugininkui ir draugovei turi būti prieš 
viską. Taip pat, kaip kiekvienas skautas savo skilties reikalą 
laiko aukščiau savo asmeniško malonumo, taip pat kiekviena skil
tis aukščiau visko stato savo draugovės reikalus. Vienos geros 
draugovės skiltys dirba kartu, kaip vienos geros skilties skautai. 
Vienos skilties skiltininkas privalo dirbti kartu su kitais be 
mažiausio pavydo.

Skiltis, kuri tik ir galvoja apie tai, kaip pralenkti kitas 

skiltis, nėra nieko verta, ir ji greit pasigadins: jos nariai, kaip 
individai, turės tą pačią ydą, kurią jie turi kaipo vienetas, ir jie 
tik ir svajos apie tai, kaip pralenkti, kaip nugalėti vienam kitą 
vietoje to, kad kartu dirbti skilčiai.

Visi patarimai, duoti skilties vedirr ui, yra lygiai pavar- 
totini ir geros draugovės vedimui. Tai ištikimybė draugininkui, 
tai ji viena gali padaryti ir palaikyti draugovės vienybę-

Draugovė gali daug pramokti iš santykių su kitomis drau
govėmis, per konkursus ir per bendrus su jomis skautiškus 
žaidimus.

Gerai, labai gerai yra daryti bendrą vieno tunto skiltininkų 
susirinkimą, konferenciją. Skiltininkai pasikeičia savo nuomonė
mis, pasidalija savo prityrimu ir juos diskutuoja. Galima duoti 
jiems nagrinėti caugumą mmėtų aukščiau einančiuose pusla
piuose klausimų ir dar kai kurių, pavyzdžiui: kaip elgtis su 
tinginiais? Skautystė ir futbolas? Kaip palaikyti gerą nuotaiką? 
ir panašių. Skautininkai bei tuntininkas visai nėra būtini pana
šiame susirinkime. Tačiau jie gali kartais ten užeiti, arba vie
nas skautininkų gali tokiame susirinkime pirmininkauti. Bai
giama, kaip visada, dainomis,

Tunto konferencijų, draugovės štabo, skilties posėdžių 
tikslas yra vienas, tai tas pats tikslas, kurio siekia šiame savo 
darbe ir skautų šefas ir draugininkas ir skiltininkas—perdirbti 
paprastus berniukus į tikrus skautus. Tam tikslui, tam idealui, 
lordas Rosebery kiek prieš didįjį karą pareiškė puikios pagar
bos žodžiais:

„Jei man reiktų pareikšti, koks yra aukščiausias idealas, 
apie kurį aš svajoju savo tėvynei, tai būtų: padaryti tautą, ku
rios visi vyrai buvo ar yra auklėjami skautiškais principais. 
Tokia tauta butų žmonijos garbė. Ji būtų didžiausia pasaulio- 
moralinė jėga“.
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Potašas įdedamas tik natriumsulfitui visiškai sutirpus, 
priešingai skiedinys nusidažys. Šis skiedinys, laikomas gerai 
užkimštame butelyje ir nešviesioje vietoje, gali ilgai negesti.

Visų šių dalykų galima gauti pirkti foto reikmenų parduo
tuvėse arba vaistinėje.

Geram praaiškinimui normalių plokštelių šio skiedinio 
imama viena dalis ir atskiedžiama 3 ar 4 dalyse vandens. Peril
gai nušviestoms plokštelėms (perlaikytoms) atskiedžiama 6 da
lyse ir dar gera pridėti kelis kub. centim. bromkalio skiedinio 
(1:10). Vieną kartą vartotas, bet po to laikomas gerai užkimš
tam butely, šis praaiškintojas, pridėjus dar nevartoto, tinka ir 
kitam kartui.

Jis tinka ne tik plokštelėms — negatyvams praaiškinti, bet 
ir kopijoms bromo sidabro popieriuje — pozityvams.

Plokštelės praaiškinimo procesas. Tamsioj patalpoj pa
statoma ant stalo trys vonios — viena, kairėj, su paruoštu pra- 
aiškintoju, šalia jos dešinėj — su vandeniu ir visai nuošaliai — 
su fiksavimo skiediniu. Praaiškinimui imama 9X12 cm. 
plokštelei mažiausiai 60 kub. cm. paruošto vartojimui praaiški
nimo skiedinio, kuris supilamas į visai sausą vonią. Šiame kie
kyje galima vieną po kitos praaiškinti keletą plokštelių ir 
chemikalo veikimas žymiai nesumenkėja.

Uždaromos durys ir uždegama raudona šviesa. Plokšte
les tik tiek laikyti raudonoj šviesoj, kiek būtinai reikalinga. 
Užtat vonia su praaiškinimo skiediniu iš karto pastatoma to
liau nuo šviesos, kur krenta šešėlis. Skiedinio temperatū
ra turi būti 18—20°C (normali kambario temp.). Šaltesniame 
skiedinyje plokštelė aiškėja perlėtai, šiltesniame — perstaigiai.

Sausai nušluosčius pirštus ir atsistojus nugara į šviesą, iš
imama iš kasetės plokštelė (arba filmą) ir paneriama į praaiš
kinimo skiedinį, emulsija į viršų. Reikia dėti taip, kad 
skiedinys iš karto lygiai apsemtų visą plokštelės paviršių. 
Žiūrėti, kad neatsirastų paviršiuje oro pūslelių. Jei skiedinys 
teka per plokštelę nelygiai, tai joje atsiras linijos ir plėmės, 
kurių nebegalima panaikinti.

Panėrus plokštelę, vonia dėl atsargumo uždengiama kar
tono gabalėliu ir nuolat pamažu judinama. Maždaug po 
vienos minutės vonia perkeliama arčiau prie šviesos ir 
kontroliuojamas vaizdo pasirodymas plokštelėje, bet tik vienam 
momentui ir plokštelės neišimant. Jei buvo geras nušvietimas, 
tai dabar jau matomi pirmieji vaizdo kontūrai. Pirmiausiai p a- 
tamsėja šviesiausios vietos, pav,, veidas, balti rūbai, dangus 
ir p. Dabar svarbu nesiskubinti, nes praaiškinimas paveikė 
dar tik emulsijos paviršių, o reikia dar laiko, kad spėtų pa
veikti visą emulsijos sluogsnį.

Kai visas vaizdas su detalėmis ir perėjimais aiškiai 
matomas, maždaug po kitų 2—3 minučių, plokštelė išimama iš 
vonios ir laikoma porą akimirkų (ne perarti) prieš raudoną 
šviesą, patikrinti, ar stipriausiai nušviestose vietose yra 
pakankamai pajuodusi. Jei dar nevisai, tai praaiškinimas dar 
kurį laiką tęsiamas, kas pusę minutės žiūrint prieš šviesą. Per-

Kodėl turi atsakyti
į „Skautą Aido“ anketą?
Su šiuo numeriu „Skautų Aidas“ siunčia skai

tytojams anketą.
„Skautų Aidas“ lankė tave per visus šiuos 

mokslo metus. Metams baigiantis, gera yra ap
žvelgti, kas padaryta, kas buvo gera ir negera. 
Be abejo, turi jvairių sumanymų, pageidavimų ir 
nori, kad toliau — vasarą ir nuo naujų mokslo 
metų pradžios — „Skautų Aidas“ lankytų tave dar 
įvairesnis ir įdomesnis. Tat, pasisakyk? Štai ši 
anketa kaip tik duoda tau progos pasisakyti visais 
rūpimais „Skautų Aido“ klausimais. Anketą užpil
dyti užims nedaug laiko, o ją nusiųsti reikia tik 
5 c. pašto ženklo (Kaune 2c) O redakcija, ga
vusi daug atsakymų, galės tobulinti laikraštį, nes 
žinos, kas skaitytojams patinka ir kas nepatinka, 
ko jie nori.

Tat, šią anketą turi užpildyti ir prisiųsti re
dakcijai kiekviena-as skautė-as, kiekviena-as moks- 
leivė-is ir visi kiti jaunieji skaitytojai.

Ta pačia proga kviečiame pasisakyti dėl 
„Skautų Aido“ visus vyresniuosius skautų vadus, 
mokytojus, globėjus, rėmėjus ir k. Jiems rašant 
dargi nebūtina laikytis anketos nustatytų rėmų.

Redakcija.

Plokštelę imti tik už b r i a u- 
n ų . Viršuj — neteisingai lai
koma plokštelė. Žemai—teisin

gai laikoma plokštelė.

mirkusi plokštelė nebe tokia jautri, bet vis dėlto negalima 
jos perdažnai išimti ir perilgai laikyti prieš šviesą.

Plokštelę ar filmą imti 
visados už briaunų, bet 
neliesti paviršiaus. Labiau
siai saugotis, kad fiksavi
mo skiedinio nepatektų į 
praaiškinimo vonią(!!!), nes 
praaiškinimo skiedinys tuo 
visai pagadinamas ir plokš
telės gali nusidažyti gelto
nai. Tat pirštus kas 
kartą po susidūrimo su 
fiksavimo skiediniu n u- 
mazgoti ir sausai 
ištrinti. Ir niekados ne
vartoti fiksavimo vonios 
praaiškinimo skiediniui su
pilti!

Praaiškinimas yra 
baigtas, kai aiškiai ma
tomos visos vaizdo detalės 
net šešėlyje (šviesiose ne
gatyvo vietose), kai švie
sios vaizdo vietos (pav. 
dangus ir p.) visai pajuoda
vo. t. y. laikant prieš 
šviesą visai neperšviečia, 
ir kai kitoje nega

tyvo pusėje vaizdas irgi aiškiai matomas. Apskritai, pra
dedantieji dažnai padaro tą klaidą, kad peranksti nu
traukia pra aiškinimą.

Kaip ženklas nutraukti praaiškinimą gali būt tas reiškinys, 
kad tos vietos, kurios visai negavo šviesos, pav., plokštelės 
kraštai, pradeda pilkėti.

T e i s i n g a i nušviesta plokštelė naujame skiedinyje 
ir kambario temperatūroje praaiškinama per 4—6 mi
nutes. Laiko dydis turi didelės reikšmės praaiškinimo rezul
tatui. Kuo ilgiau buvo praaiškinama, tuo didesnis gaunamas 
negatyve kontrastas tarp šviesių ir tamsių vietų. P e r t r u m- 
p a i aiškinami negatyvai yra vienodi, be kontrastų. Tat, ne
siskubinti ir praaiškinti geriau kiek ilgiau, negu pertrumpai.

Praaiškinta plokštelė išimama iš skiedinio, iš abiejų pu
sių gerai nuplaunama vandeniu ir dedama į fiksavimo skie
dinį (emulsija į viršų).

Vartotas praaiškinimo skiedinys supilamas į gerai užkem
šamą butelį ir gali būti pavartotas kitą kartą, pridėjus kiek 
naujo. Tik jokiu būdu nelaikyti jį valandos ar dienos vonioje, 
nes tada jis genda Vonią išplauti ir sausai ištrinti.

Vyniojamų filmų praaiškinimas. Čia praaiškinama i š 
karto visa filmą, kuri laikoma už galų, emulsija į vidų, (kaip 
piešinyje). Filmą pirmiau suvilginama vandenyje, kad taptų 
lankstesnė, o paskiau traukiama ten ir atgal per praaiškinimo 
skiedinį, kurio reikia šiek tiek daugiau įpilti į vonią. Praaiš
kinta filmą irgi plaunama vandeny ir tokiu pat būdu fiksuoja
ma vonioje.

Fiksavimas. Vaizdas atsirado plokštelėje dėl to, kad bro
mo sidabras, kurs gavo šviesos fotografuojant, praaiškinimo skie
dinyje pajuodavo. Bet plokštelės emulsijoje yra dar daug 
nesuvartoto bromo sidabro. Negatyvas po praaiškinimo yra 
dar jautrus šviesai ir patekęs į šviesą pagaliau visas pajuoduo
tų. Kad vaizdas nebebijotų šviesos, reikalinga jis fiksuoti, 
t.y. esamą nesuvartotą bromo sidabrą iš emulsijos pašalinti. 
Tas atliekama atskiedus vandenyje tam tikrą medžiagą (hipo- 
sulfitą, balti kristalai, labai pigūs). Jis turi savybę s u t i r p i n- 
t i nesuvartotą bromo sidabrą, nekeisdamas esamo plokštelėj 
vaizdo. To fiksavimo skiedinio įpilama kiek daugiau į vonią 
ir padedamas į ją negatyvas (aišku, dar raudonoj šviesoj) p o 
praaiškinimo ir gero nuplovimo vandenyje (emulsija į viršų). 
Negatyvas turi būti visai panertas. Pradžioje gera vonią 
kiek judinti. Negatyvas turi gulėti ramiai fiksavimo vonioje 
mažiausiai 15 minučių. Tat, dabar galima, uždengus vo
nią, visai išeiti tam laikui iš savo foto laboratorijos.

Fiksiras. Imama: vandens 1 litras, hiposulfito 200 gr. ir 
visai praskiedžiama.

Fiksavimo vonioje negatyvas turi gulėti, kol bromo si
dabras visai ištirpsta, t. y., kol pranyksta visos šviesiai 
geltonos vietos ir negatyvas pasidaro iš abiejų pusių vienodai 
juodas. Tas, vidutiniškai, pasidaro per 10 m i n. Bet ir tada 
fiksavimas dar nebaigtas, nes dar pasilieka emulsijoje van
deny netirpstančių druskų, kurios reikalingos ilgesnio fiksavi
mo, kad būtų galima jas ištirpinti. Nereikia skubintis, nes 
pertrumpai fiksuotas negatyvas, nežiūrint rūpestingo plovimo 
vandenyje, po kurio laiko apsitraukia geltonomis plėmėmis — 
išėjusia į paviršių druska. Tat, negatyvą reikia laikyti fiksa
vimo vonioje bent dukart tiek, kiek reikėjo laiko bromo si
dabrui pašalinti, t.y., iš viso 20 — 30 minučių. Kiek 
ilgesnis fiksavimas nieko nekenkia.

(Galas kitam numeryj).
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MOKYTOJŲ
Ir jie nori būti 
uniformuoti!

Aš manau, kad neatsiras nei vie
no vilkiukų būrelio, nei vieno 
paukštyčių lizdelio, kurie, matyda
mi žygiuojant gražiai uniformuotą 
skautų skiltį, nesušuktų vienbal
siai: „Ir mes norim būti uniformuo
ti“. Ir nesunku suprasti, kodėl jie 
liūdni neturėdami uniformų ir ko
dėl pavydi skautams. Štai, bet 
koks pasirodymas — uniformuoti 
vis pirmoj eilėj ir žiūrovai visi tik 
į juos žiūri. O prie vėliavos irgi tik 
uniformuotus skiria. Ana Jonukas 
pasisiuvo uniformą, tai visi į jį lyg 
su pagarba žiūri, net vienas ponas 
praeidamas pro šalį jį užkalbino ir 
paklausė, nuo kada jis vilkiukas. 
Mat, uniformuotą kiekvienas iš to
lo pažįsta, tad ir patarnauti uni
formuotas gali greičiau rasti pro
gų-

O uniforma dar tokia graži! Prie 
peties spalvoti kaspinėliai plevė
suoja, ant krūtinės ženklelis, 
žvaigždutės, jau vien dėl uniformos 
kiti į vilkiukus prisirašo. Tą jie 
paklausti per egzaminus „Kodėl 
nori būti vilkiuku“, įrodė, atsaky
dami: „Kad uniforma graži“. Jei
gu ji graži pavieniui, tai ypač gra
ži kai ją dėvi visas būrelis, lizde
lis arba gauja. Ne tik, kad graži, 
bet ir pigi ir patogi vilkiukų — 
paukštyčių uniforma. Ji plaunama, 
nespaudžia niekur kūno, lengvai 
su ja galima judėti ir lankstytis. O 
juk vaikas tik tokio rūbo ir reika
lauja.

Jūsų vilkiukai — paukštytės no
ri turėti uniformas, tos uniformos 
jiems patinka, praktiškos, ir pigios, 
bet juk patys jie negali sau jų nei 
pasisiūdinti, nei pasisiūti. Jie pil
nai priklauso nuo mamų malonės. 
Visas uždavinys taip nuteikti ma
mą, kad ji įtaisytų taip trokštamą 
uniformą. Jūsų, seni vilkai — lakš
tingalos, pareiga ateiti jiems pa
galbon. Žinokit, kad ne visos ma
mos pačios žino, kaip reik tą uni
formą pasiūti.

Kokia medžiaga ir koks fasonas. 
Vilkiuko — paukštytės pasakojimu 
pasitikėti ji nelabai linkus — jis 
gali netiksliai papasakoti. Eiti pas 
seną vilką ar lakštingalą ir drovu, 
ir laiko nėra, o ant galo „ar čia 
žmogus jau taip gerai perprasi, 
kaip vadas papasakos“. Tai taip 
ir atidėliojama. Siuvama naujas rū
belis, tai vėl toks, kaip anksčiau, 
ar kur pas kitus matytas, arba kaip 
jau ten siuvėjui papuolė. Vilkiukas 
— paukštytė laukia ir toliau paža
dėtos uniformos .

KAMPELIS.
Tad vadas turi pirmiausia pats 

gerai žinoti visas uniformos deta
les ir mokėti ją sukirpti, kad galė
tų kiekvienu momentu patarnauti 
vilkiukų — paukšt, motinoms. Ge
ras vilkas arba lakštingala savo 
rankomis sukirps visai gaujai uni
formas.

Čia paduodu uniformos aprašy
mą, o piešiniai tilps kitame „Sk. 
A.“ Nr.

1. Kepuraitė vilkiukui siuvama iš tam
siai mėlynos medžiagos. Ji susiūta iš 6 
pailgų trikampių su matikėliu priešaky, 
o ant jo sutraukiamas dirželis, kuris gali 
būti nuleistas po kaklu prilaikyti kepu
raitei nuo vėjo.

2. Paukštyčių kepuraitė tamsiai mėly
nos spalvos panama, susiūta iš 6 pailgų 
trikampių ir laukelio.

3. Bliuze vilkiukams ir paukštytėms 
tamsiai mėlynos spalvos, anglišku kalnie- 
ruku, apačioj sutraukta gumele. Kairėj 
pusėj kišenė 8 cm. pločio ir 10 cm. ilgio 
su uždangalėliu. Rankovės su mankie- 
tais viena saga užsegamais.

4. Vilkiukų kelnaitės tos pat spalvos, 
virš kelių, prisiūtos ant sukryžiuotų juos
telių ar stanikėlio.

5. Paukštyčių sijonėliai raukti, arba 
plisuoti tamsiai mėlynos spalvos, prisiūti 
prie stanikėlio.

6. Kaklaraiščiai — raudonos spalvos, 
trikampiai.

7. Kojinės ir batai tamsūs.
8. Ženklai. Būrelio spalva pažymima 

prisiuvant prie kairės rankovės peties 2 
būrelio spalvos kaspinėlius 10 cm, il
gio, Būrelio ar lizdelio galva dar dėvi 
aukščiau alkūnės ant kairės rankovės 2 
baltas juosteles. Jo pavaduotojas — vie
ną juostelę. Būrelio galva arba lizdelio 
galva dėvi dar švilpuką ant mėlynos vir
vutės. Išlaikius pirmus egzaminus ir da
vus įžodj dėvima kaklaraištis, ir 1 žvaigž
dutė, išlaikius II egzaminus — 2 žvaigž
dutės ir 1.1. Specialybių ženklai siuva
mi ant dešinės rankovės.

Tai matot, kokia paprasta ir 
lengva vilkiuku — paukštyčių 
uniforma. Jeigu tik Jūs pasisteng-

MOKYTOJAMS KURSAI — 
STOVYKLA.

Vyr. Sk. Štabas š. m. liepos mėn. 
pradžioje Palangoje ruošia moky
tojams specialius 2-jų savaičių kur
su? — stovyklą. Kursų — stovyk
los tikslas paruošti- vilkiukų — 
paukštyčių organizatorius ir vado
vus. Kursų dalyviai bus mokomi 
praktiškojo stovyklos gyvenimo, 
supažindinami su skautų ideologi
ja ir tiesioginiai galės sekti ir ste
bėti jaunųjų skautų stovyklos gy
venimą, nes tuo pat metu netolie
se stovyklaus jungtinė skautų sto
vykla. Be to dar kuršininkai ga
lės drauge su skautais aplankyti 
Klaipėdą, Juodkrantę ir Nidą.

Norintieji šiuose kursuose daly
vauti, prašomi rašyti Vyr. Sk. Šta
bui. Netrukus bus paskelbta spau
doje smulkesnių žinių. 

šit atidžiai perskaityti „Skautų Ai
do“ 9 Nr., kas yra parašyta apie su
kirpimą skautų uniformos ir jeigu 
dar pabandysi! popieryje iškirpti 
sau jos formas, užtikrinu pilnai ga
lėsit sukirpti vilkiukui ar paukšty
tei uniformą.

Dabar Jūs paaiškinat tą visa sa
vo vilkiukams — paukštytėms ir 
dar pridedat, kad jei kas nori na
mie siūdintis uniformą, lai atsine
ša medžiagą, o Jūs ją sukirpsite. 
Net ir kepuraitę nėra sunku pa
siūti. Iškirpkit pirmiausia iš popie- 
rio 6 truputį pailgus trikampius 
šiek tiek gaubtais į lauką šonais, 
susiūkit juos, šone prisiūkit mati- 
kėlį, ir ant vidurio galvos prispau- 
skit sagutę, pamatysit, — visai gra
ži kepuraitė išeina. Paukštytėms 
vietoj matikėlio prisiuvat aplinkui 
lankelį, kuris riestųsi aukštyn.

Kad uniforma tikrai išeitų pigi 
ir kad visi vilkiukai — paukštytės 
būtų vienaip aprengti, senas vilkas 
— lakštingala artimiausiame mies
tely apvaikščioja krautuves (pa
sikvietęs talkon ką nors, kas pa
žįsta medžiagas) išrenka pačią tin
kamiausią medžiagą, susidera dėl 
kainos ir paskui praneša apie tai 
savo vilkiukams. Svarbu pasirink
ti kurią nors pigesnę medžiagą, 
kad būtų prieinama ir neturtinges- 
niems.

Reikia tik stengtis, o nebus nei 
vieno vilkiuko — paukštytės jūsų 
gaujoj — pulkelyje be uniformos.

Kai jau turi kas-ne-kas vaikų 
uniformą, svarbu jiems įdiegti jos 
gerbimas. Tai suprantu plačia 
prasme: su uniforma vilkiukas — 
paukštytė negali pameluoti, susi
pešti, pavogti ir t. t. Negali nieko 
daryti, kas eina prieš vilk. — 
paukšt. įstatus ar papročius. Be to, 
svarbu ir išviršinis gerbimas uni
formos — t. y. kaip rūbo. Mes vi
si taip nemokam nešiot rūbų, kad 
ir apsakyt negalima. Užsidės, žiū
rėk, kas nors naują suknelę, tai su 
ja į bažnyčią, į svečius, o parėjęs 
eina su ta pačia ir kiaulių šerti. 
Vakare vėl kur nudrėbė į kampą 
ir baigta. Tad rūbas tuoj ir pavirs
ta į skarmalą. Bet būna ir kitaip, 
jei savo rūbą saugoja. Štai Šiaulių 
gimnazijoj buvo vienas našlaitis, 
kuris gaudavo vieniems metams 
vieną kostiumą. Ir žinot ką — jis 
švariausiai ir gražiausiai buvo ap
sirengęs visoj jo klasėj. Kiti jį da
bita vadindavo, nes jo rūbe ne
buvo pastebėta joks plėmelis, jo
kia skylutė. Kai gale metų alkū
nės būdavo užlopytos ir tą nieks 
negalėjo pastebėti. O vienuolynuos, 
žinau, yra net taip sakoma: „Dau
giau meno rasi gražiai sulopytame 
rūbe, negu naujame“. Ir jūsų vil-
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laukai — paukštytės turi tai įsidėti 
galvon. Nesvarbu kiek laiko uni
formą nešioja, bet svarbu, kaip ne
šioja. Senieji vilkai — lakštingalos, 
išmokykit savo vilkiukus — paukš
tytes nešioti uniformą — jūs pada
rysit didelį darbą visai mūsų tau
tai. Jūs turit stebėti juos kiekvie
nam žingsnyj: kaip jie nusirengia, 
kaip pasideda, kaip taiso sau rū
bus ir t. t. Ir kasdien, kas valandą 
reikia kartoti „Gerbk savo rūbą — 
žmonės tave gerbs“.

Išmokysit dažniau persirengti. 
Eina į sueigą — užsivelka unifor
mą, bėga į laukus — užsivelka 
prastesnį rūbą, o ten, kur neiš
vengs susipurvinti — velkasi jau 
patį prasčiausią, kokį turi. Jei tik 
išmoks branginti savo rūbus — iš
moks branginti ir kitus dalykus,

A. Goberienė.

Žodis būsimiems 
mokytojams.

Šiuo metu mokytojų seminarijų 
ketvirto kurso auklėtiniams spren
džiamasis momentas. Momentas, 
kuris turi parodyti jų teoretinį pa
siruošimą būsimam darbui.

Ir iš tikrųjų, egzaminus išlaikęs 
abiturientas eis į pradžios mokyk
lą kitų mokyti arba, žinoma, retas 
kuris pasuks Kaunan aukštesnio 
mokslo eiti. Ir vieni, išėję pradžios 
mokyklon, ir antri, įstoję univer
sitetan studijų tęsti, atsidurs kito
niškesnėse aplinkybėse.

Seminarijos mokinio tikslas 
— praeiti 4 metų bėgyje nustaty
tą mokslo programą, mažiausia pa
tenkinamai, gražiai išlaikyti egza
minus ir daugumos... gauti moky
tojo vietą: Jo pareigos — lai
ku, nors patenkinamai, išmokti už
duotas pamokas ir atlikti skirtus 
uždavinius. O kokia gi jo atsa
komybė ? Mokinio atsakomybė 
tik už save prieš savo globėjus, 
tėvus, išlaikytojus.

Visa suvedus vienon vieton aiš
kėja, kad seminarijos suole sėdė
damas mokinys priklauso savo 
globėjų, tik prieš juos tiesioginiai 
yra atsakomingas ir dirba bendrą 
darbą maždaug vienaamžių bičiu
lių draugystėje.

Dabar trumpai pažiūrėkime, 
koks gi mokytojo tikslas, kokios 
pareigos, atsakomybė? Kokioj ap
linkumoj ir kokiose sąlygose jam 
priseina dirbti?

Mokytojo tikslas, atsižiūrint į 
tiesiogines jo pareigas ir visuome
nėje užimamą vietą, daug sudėtin
gesnis. Tuo pačiu sudėtingesnės ir 
pačios pareigos. Čia jis turi ne tik 
išmokyti vaikus mokslo programo
je nustatytų dalykų, bet dar ir auk
lėti juos, taip pat, kiek galima, 

sąmoningiau, racionališkiau tvar-

Kaip jus manot—kas čia yra? Mums rodos, kad čia posėdžiauja stovyklos komisija...

kyti ir savo asmenišką gyvenimą, 
kad tas gyvenimas būtų gražus, 
įdomus ir produktingas. Todėl 
mokytojo pareigos—nuolatinis dar
bas, O atsakomingas mokytojas 
yra — ir prieš save patį, prieš vai
kus, jų tėvus, ir net visą tautą.

Mokytojo darbe bei gyvenime 
daug reikšmės turi toji aplinkuma, 
kurioje jis gyvena.

Jaunas ar jauna, vistiek, moky
tojas pirmus metus paskiriamas į 
kaimą. Nuvyksta vieton. Žmonės ir 
vieta svetimi. Mokslo draugų ne
bėra, visi išblaškyti. Tenka už- 
megsti pažintis ir ryšius su visai 
kitokios dvasios, nuotaikos žmonė
mis nei mokyklos draugai. Klasė 
siaura... Kambarėlis mokytojui gy
venti mažas... Už lango kieme, dar
že ir visur svetima ir tuščia... 
Skurdu... Dėlto labai daugelis, be
veik visos, jaunos mokytojos, atsi- 
dūrusios tokiose sąlygose, dažnai 
apsiverkia...

Verkia iš ilgesio, verkia iš liūde
sio. Įpuola pesimizman, apatijon. 
Rašo laiškus. Laiškai — tai skun
dai...

Jauni bernužėliai, nors ir never
kia, ilgesiu kankinas. Juos dau
giau užkariauja atkaklus nepasi
tenkinimo jausmas. Jų dvasios at
kaklumas nuveda dažniausiai juos 
į išviršinį ir vidujinį apsileidimą.

Kaip matome, ir vienų ir antrų 
dvasinis nusiteikimas nelabai pa
lankus produktingam darbui. No
rint, kad darbas būtų produktin
gas, pirmiausia reikia su tuo dva
sios sugurimu kovoti. Atkakliai ko
voti ir tą sugurimą nugalėti.

— Kokiu gi būdu kovoti? Čia 
tėra vienas ir trumpas atsakymas 
— darbu. Darbas čia geriausias 
gydytojas.

Dirbdamas tinkamai atliksi savo 

tiesiogines pareigas. Geriau mo
kys, geriau išmokys savo vaikus, 
malonesnis ir mylimesnis bus jų tė
vams. Tėvai pašlovins jį visoje 
apylinkėje, kaip darbštų, susitvar
kiusį ir pavyzdingą mokytoją.

Bet mokytojas ne vien mokyti 
turi. Antra labai svarbi, gal net 
svarbesnė už pirmąją, pareiga — 
tai auklėjimas. Mokytojas tu
ri vaikus ir auklėti. Kartu auklėti 
ir atsilikusi kaimo jaunimą, visuo
menę. Prisieina su visuomene ben
dradarbiauti. Tas visuomeniškas 
bendradarbiavimas pirmiausia tu
rėtų reikštis per vaikus.

Kad tinkamiau galėtų auklėti 
vaikus, per juos santykiauti su tė
vais, drauge su vaikais kovoti 
prieš tų vaikų ir savo ištižimą, ap
sileidimą, sugriuvimą, įvairias ki
tas ydas ir rodyti pavyzdį visiems 
apylinkės gyventojams, mokyto
jas turi pasinaudoti labai dė
kingu dalyku — organizuoti vil
kiukus ir paukštytes. Vilkiukų 
— paukštyčių tikslas ir darbo 
metodai labai gaivinančiai vei
kia ne tik pačius vaikus, bet 
taip pat jų mokytoją ir jų tė
vus. Šios organizacijos pagalba 
mokytojas pilnai pasieks savo, 
kaipo mokytojo, tikslą, — ne tik 
išmokys ir išauklės vaikus, — bet 
ir tinkamai atliks savo pareigas 
vaikų, tėvų, visuomenės ir tautos 
atžvilgiu. Paties mokytojo gyve
nimas irgi bus negaižus, bet malo
nus ir vertingas

Taigi, mokytojų seminarijų au
klėtiniai, kurie ruošiasi išeiti į 
pradžios mokyklą, dabar, savo 
sprendžiamojo momento metu, tu
rėtų pagalvoti apie netolimos 
ateities darbą ir tinkamai jam pa
siruošti. Sk. mokyt. K. P.
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. Mikė Švilpa žuvauja.
Karikatūros ir žodžiai Jono Martinaičio.

Mikei Švilpai puikiai sekas 
Gaudyt upėje lydekas, 
Apie tą žvejybos laimę 
Eina kalbos Mikės kaime.

Opa! pa! Tai bus laimikis! 
Varva prakaitas nuo Mikės. 
Tuoj su meškere išvešim 
Kilogramų kokį dešimt!

Iš musų gyvenimo.
(Tąsa iš 2 viršelio puslapio).

Zarasiečiai iškilauja.
Graži pavasarį _Zarasų gamta mus iš

viliojo į laukus. Žydinčių alyvų ir jėvų 
kvapai taip ir neleidžia sugrįžti į miestą. 
Š. m. gegužės 22 d. buvo visų skautų 
iškila, pašvęsta birutiečių dr-vės pasktn. 
Elenos Drungaitės vardadieniui. Iškilai 
vadovavo tarybos adj. P. Šolys. Skautus 
ir skautes skaniais riestainiais ir saldu
mynais pavaišino globėjas K. Vitkus. Prie 
laužo, didžiuoju saliutu gerbiant, trys 
skautės davė įžodį. Džiaugiasi birutietės, 
turėdamos rūpestingą draugininką.

Trakų tuntas.
Aukštadvaris. Čia labai gyvas vei

kimas. Kęstučio dr-vė smarkiai veikia, 
dėka energingo dr-ko mokyt. J. Balkaus 
vadovavimo. Ruošiami vakarai, daromos 
iškilos, ruošiamasi patyrimo laipsniams, 
o liepos mėn. pradžioj su kaišiadoriečiais 
stovyklaus Kernavėj Neries krante.

Kaišiadorys. Veikia Trakų pilies 
dr-vė, vadovaujama p. Ign. Valio, ir atskira 
Lapinų skiltis, kurios vadas yra senas 
lapinas skit. V. Pilipavičius. Ši skiltis turi 
obalsį: „kur vienas, ten visi“, kuriuo va- 
dovaudamies daug ką nuveikia. Daro 
iškilas dienos ir naktines. Naktinės iški
los ypač įdomios.

Lapinai turi daug savo dainelių, ku
rias kur tik suėję dainuoja. Ste-Pilis.

Turėta laimės būt Dzūkijoj.
Š. m. gegužės mėn. 24—25 d. d., pir

mą kartą, aplankytas Seinų r. tuntas. 
Pirmąjį vizitą dzūkų skautams padarė 
vyr. sk. štabo atstovas psktn. S. Jakštas.

Jei nenorite tikėti,
Prašom pačius pažiūrėti — 
Štai lydeka slieką griebia - 
Trauk, Mikele, žuvį riebią!

Ak, brangieji, šitą sykį 
Nepasisekė mūs Mikei - 
Vietoj lydekos į krantą! 
Jis išvilko seną trantą!..

24 d. 14 vai. išsirik:avę skautės-ai su
tinka vyr. sk. štabo atstovą. Po to skau
tai ir svečiai sueina į salę į iškilmingą 
sueigą, kurią atidaro tuntininkas A. Lė- 
vanas Į garbės prezidiumą pakviečiami 
vyr. sk- štabo atstovas, kap. Aksomaitis 
ir gimnazijos mok. Įeit. Skučas.

Po tuntininko kalbos pasveikina 
tuntą vyr. sk. štabo atstovas. Jis iškelia 
aiškią tunto iniciatyvą, pabrėžia didelę 
tunto reikšmę dabartiniam ir ateities bro
lijos darbui.

Baigdamas žodį, vyr. sk. štabo atsto
vas tuntininkui Aleksandrui Lėvanui už 
didelį Lietuvos skautų brolijai pasiauko
jimą ir nenuilstamą darbą įteikė Svasti
kos ordeną, o buv. tuntininko pavaduot. 
Jurgiui Drūčiui—ordeną „Už nuopelnus“. 
Ta pačia proga tuntininkas dar dekoruo
tas ir Nepriklausomybės medaliu.

Po sueigos skautės-ai su svečiais nu
sifotografavo.

25 d. aplankytas malonus skautų rė
mėjas, Alyvų (Dumblio) dvaro savinin
kas, apsk. viršininkas p. Volonsevičius. 
Jis maloniai sutiko pavežioti po jotvin
gių gyventas vietas, parodė senas apsi
gynimo pilis, kuriose tiktų ir skautams 
stovyklas pasidaryti, ir maloniai palydėjo, 
tur but, tikėdamasis, kad Seinų skautai 
kada nors prie Galadusio keps seną 
vėžį, kedens laukinę antį ir vaišins savo 
svečius. M. S. D.

Rokiškio r. tuntas.
Tunte veikia šios dr-vės: Prutenio — 

Rokišky, Gražinos ir Margio—Kupišky, 
Dr. Basanavičiaus — Lukiškiuos, Šarūno 
— Salose ir atskiros skiltys — Didsodėje 
ir Kvetkuose. Mokyt, p. Avižonio pastan
gomis suorganizuota skautams remti 
dr-jos skyrius net iš 60 narių ir skautams 

išrūpintas geras būklas. Dabar rokiškie- 
čiai energingai ruošiasi dalyvauti šiaurės 
Lietuvos tuntų stovykloje Palangoje.

Š. m. I Prutenio dr-vė su atskirąja 
Voverių skiltimi labai gražiai sutvarkė 
Rokiškio Nepriklausomybės aikštę — ap
sodindami ją gražiomis gėlėmis. Sektinas 
pavyzdys. Sartų Bimbalas.

Tauragė.
Stovykla. Š.m. gegužės mėn. 23—25 d. 

Tauragės skautai padarė pirmą trumpą 
stovyklą Rambyne, Nemuno pakrantėje 
Klaipėdos krašte (tai retenybė!). Stovyk
loje dalyvavo per 40 skautų (kas sudaro 
apie 70^ visų Tauragės skautų). Vado
vavo mokyt. Z. Rupeika, tuntininko vie
tininkas Tauragėje. Linksmas laužas Sek
minių vakarą patraukė prie savęs be skautų 
gan didelį apylinkės gyventojų būrį. 
Stebėtinai puiki stovyklos vieta, saulėtos 
malonios dienos ir tikrai skautiška nuo
taika leidžia laikyti šią stovyklą pavykusią.

Skautų buklas. Tauragės komercijos 
mokyklos skautai ir skautės iš malonios 
ir jiems palankios mokyklos vadovybės 
gavo savo žinion vieną mokyklos bokštu 
(žiur. fotogr.). Bokšte yra du kambariai, 
vienas ant kito. Čia po remonto skautai 
įrengs savo buklą. Tai vienas pirmųjų 
skautų būklų Lietuvoje. Tauragės skau- 
tai-tės žada jį gražiai įrengti ir atsiųsti 
„Skautų Aidui“ fotografijų; Prieš bokštą 
yra sodelis, irgi skautų-čių tvarkomas. 
Tauragėje yra apie 70 skautų-čių; juos 
globoja ir jiems vadovauja mokyt. Z. Ru
peika. Jo pastangomis skautai Tauragėje 
gerai gyvuoja. Visi išlaikę į III patyr. 
laipsnį yra uniformuoti.

Ukmergės tuntas.
— Amatų vid. mok. dr-vė išsirinko 

savo patronu Dr. V. Kudirką. Kudirkiečių 
draugininkas rimtai pradėjo dr-vę tvarkyti. 
Dabar vadovauja paskiltn. K. Rudėnas, 
o jam padeda j. Jablonskis, J. Kavaliū
nas, J. Keturka ir J. Lunys. Mokytojai 
skautams labai užjaučia.

— Tuntan įstojo giedraičių „Geležinio 
Vilko“ dr-vė. Draugovę globoja p. mokyt. 
Šokelytė. Vadovauja paskilt. A. Kavaliu- 
kas. Yra keturios skiltys, kuriose susi
spietę apie 30 skautų bei skaučių Daro 
iškilas, vakarus, konkursus ir t. t.

— Tuntininko pastangomis suorgani
zuota jūros skautai, kurių yra 15. Laiki
nai priskirti prie Dr. Basanavičiaus dr-vės. 
Jų vadas Vyt. Karazija. Smarkiai ruošia
masi egzaminams į III-jį p. laipsnį. Tuoj 
Šventosios vandeni raižys jūros skautų 
laivelis.

— Tunto stovyklai rengti sudaryta ko
misija iš skiltn. J. Šablausko, pirmin., 
skiltn. Br. Baižekaitės, skilt. V. Mikučio- 
nytės, vyr. skilt. Aug. Stankevičiaus ir 
vyr. skilt. Ant. Umbraso,—visų gimnazijos 
skautų vienetų atstovai.

Redakcijos laiškai.
Psklt. J. V-kas. Versdamas straips

nius iš svetimų kalbų parašyk ir auto
rių. Vertimai įdomūs. „Sk. Aido“ skai
tytojai mielai skaito. Nepasiduok šilimai 
nei vasarą, mat, „Skautų Aidas“ šiemet 
neturės atostogų.

St. Urdonas. „Multiplikatorinės kino 
nuotraukos“ redakcijai skaityti tinka ir 
dabar, bet „Sk. Aido" skaitytojai pavasarį 
ir vasarą kinu mažai domisi... jų šūkis 
— į gamtą! Šį dalykėlį sunaudosime 
rudenį.

Kelmas. Iš skautų gyvenimo įdo
mias fotografijas mielai dedame į „Sk. 
Aidą“. Dabar pats patogiausias laikas 
padaryti tikrai įdomių ir gražių skau
tiškų fotografijų. Siųsk daugiau. Ir 
vasarą I

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga.
i

Ats. Redaktorius Ant. Šaulaitis.
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Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.

Užd. Nr. 63.
Atsiuntė V. Kelbergas iš Kauno.

Šachmatų karaliaus ėjimu perskaityti 
žinomą posakį.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. Nr. 67.

Atsiuntė A. Labutis iš Šakių.

Suraskit trumpiausią kelią, kuriuo ga
lėtų šis vyrukas nubėgt* i palapinę, kad 
iš ten paėmęs savo .'daiktus [trumpaisiu 
keliu suspėtų į traukinį.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. Nr. 64.;

Atsiuntė?J.\Daniliauskas iš' Vilkaviškio.
Šarada.

Reik žodžiui nubraukti mažas-ženkb'ukas, 
Ir vietoj muzikos planeta sukas.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. Nr. 65.

Atsiuntė J. Grajauskas iš Vilkaviškio.
1) Šuns vardas, 2) valstybės vardas, 

3) paukštis ir 4) vyro vardas.
Užd. vert. 1 tašk.
Uždavinių sprendimai.

Stačiai: 1) Paros dalis, 3) rūbų dalis, 
4) jūroj randas, 6) vyro vardas. 7) ??!, 
9) koks yra sent I s? 10) vištos tupi, 
11) aš ir tu, 15) įvardis. 16) paukštis, 19) 
naminis gyvulys, 21) lauke randamas

Gulsčiai: 2) Įvardis, 5) Lietuvos mies- 
tas, 8) vandens dalelė. 10) žemė (kil. 
inksn.j, 12) moters vardas, 13) jungtukas, 

14) bato dalis. 17) žiemą reikalingas, 18) 
neregys, 20) Azijos miestas ir 22) Įvardis.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. Nr. 66.

Atsiuntė A. Gustaitis iš Kauno.

LLL Fs"
’Ė] Ę U B 1u

1 L D ž I Ė O

A Į S M M M

V| Ę A A P

E R L E R

P K A

M U A

I T Ą P S

2L v A R

1 E Š S

1

1) Gražus krūmas, 2) vartojamas mūšy 
ir 3) žinomas va stas.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. N r. 68. -

Atsiuntė K Vaškelis iš Kauno.

1 2 3 4 1F
2 1
3

■
4

Užd. Nr. 59.

Užd. Nr. 58.

Į 87 ! 82

137! 130

131 128*139 136

129138(133 124

132 127 120| 135|140 125|

121 134 117 126 123 102|
1 101

12211 !5|ll2|109'106jl01 104

86

53

50

83 92 i 85 90(119

181 188 93 116 113 118’ 97 100|103 110 107

184 Į 91 80 89 74 95 114 77 98 105

73 94 Į 79 1 76 Į 99
1 1 1 96

75 72 65 Į 78
i

66 ; 63 70 133

62 71 60 67 ! 64 211

Į 49 j 54 45 58 47 34! 69i 32 25 20

į 44 [ 51 48|61 68 59 [28 35 22 31 24

55 j 38 41 46 57 36 Į17 30 15 26 19

52 43 56 37 40 29 j 14 27 18(23

[39 42 13 10 j 7 16

9 6 | 3 |12

211 815

Perskaitę gaunam:
Dirbk ne tam, kad nusikračius sunkios 

darbo naštos, dirbk darbą, mylėdamas jį, 
žinodamas, kad kiekvienas sąžiningai nu
veiktas, nors ir mažas darcelis, yra žings
nis pirmyn.

Užd. Nr. 60.
1) Kahis, 2) auksas, 3) svaras, 4J vil

kas, 5) Omskas, 6) garnys, 7) stalas, 8) 
naktis, 9) erelis, 10) pantis, 11) replės, 
12) arklys, 13) laivas, N) odinis, 15) beb
ras ir 16) saldus.

Iš gautų žodžių pirmų raidžių išeina 
patarlė; kas vogs—nepralobs.

Užd. Nr. 61.
Katė, kalė.

Užd. Nr. 62.
1) Žirafas, 2) Gibraltaras ir 3) ispanas.
Už sprendimus gavo 10 tašk.: V. Fe- 

deravičius. A. Labutis, E. Augustaitis, J. 
Vilčinskas, j. Daniliauskas, V. Maoulaitis,
J. Klimavičius, J. Grajauskas, A. Sušins- 
kas, \r. Miliūnas, B. Domantas, V. Valiu
kas, V. Remišauskas, K. Grigaitis, A. Va
liukas. J. Grajauskas, A. Labutis.

7 task: V- šaudžius, B. Šachovcovas, • 
A. Petrauskas. K. Kiaunis, A. Kaziūnas, 
j. Petraškevičius, V. Skibniauskas, V. Že
maitis, P. Jankauskas, j. KLmavičius (M),
K. Buišas, V. Tamulevičius, J. Juškevičius.

Atsakymai.
, Visiems: Sprendimus siųsti kartu su 
kuponais iki birželio 10 d.

Ste-Piliui. Viso šiam konkurse turi 
surinkęs 16 taškų.

Be kuponų uždaviniai neužskaitomi.

..Skautų Aido“ suk ' galvą skyriui 
uždavinių sprendimo konkurso

Kuponas Nr. 3.

Sprendėjas
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..Skautų Aidas“ visad įdomus, visad 
naujas, todėl skaitykite ir platinkite

Prenumerata su priedais kaštuoja: me
tams—6 lit., pusm.—3 lit. 50 cent. Pradžios mo
kyklų mokiniams metinė prenumerata — 4 litai. 
Paskiro nr. kaina 30 cent.

"Skautų Aidą»

Atskiro nr. kaina 30 et

Adresas: «S k a u t tį Aida s», 

Kaunas, Nepriklausomybės aikštė L 
Tel. 40-71. Tel. 40-71.

„Skautų Aido“ administracija perka senus „Sk. 
Aido“ 1923 metų numerius 1 — 8 ir 1924 metų 
numerius 2(10), 6 — 9 (14 —17), moka po 75. 
centus už vieną numerį. Taip pat ir „Skauto“ 
1922 metų numerius 2—4 po 1 litą už numerį.

Prieš stovyklas naudinga įsigyti 
ši skautiškoji literatūra 

lietuvių kalba.
P- Jurgelevičius, Piliečių auklėjimo mokyk

la — skautybė. „Švyturio“ b-vės leidinys.- Kau
nas, 1920 m. 100 psl.

P- Jurgelevičius, Pirmieji skauto žings
neliai. „Ateities“ leidinys. Kaunas, 1920 m. 40 psl.

P. Jurgelevičius, Lietuvos ateitis. Lietuvos 
skautams remti d-jos leidinys. Kaunas, 1925 m. 32 psl.

J. M. ir Ig. 7., Skautų žaidimai. 1 dalis. 
Liet, skautų brolijos vyr. štabo leidinys. Kalinas, 
1926 met. 32 pusi.

P. Jurgelevičius, Skautystė. Vadovėlis jau
nuomenei auklėti pagal gen. R. Baden-Pbwell’io 
sistemą. Knyga gausiai iliustruota. „Aušros“ kny
gyno leidinys. Kaunas, 1927 m. 278 pusi.

P' Jurgelevičius, Skautų tarnavimas tė
vynei. Kaunas, 1927 m. 32 psl.

iP. Jurgelevičius, Skautų vadovas. Praktiš
kas vadovėlis skautų vadovams. I dalis. Kaunas, 
1929 met. 120 psl. Kaina 2 lt.

Prof. St. Šalkauskis, Skautai, ir pasaulė
žiūra. Los Kauno tunto skautų vyčių draugovės 
leidinys. Kaunas, 1930 V.D.m. 24 pusi. Kaina75 et.

Kelias į laimę. Gausiai iliustruotas įvairių 
autorių 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. 
Kęstučio draugovės leidinys. 1930 V.D.m. 32 psl. 
Kaina 30 cnt.

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

pacduodami bilietai

IiIeIuvos Raudonojo Kryžiais

„Skautų Aido" administracija, kaip 
visada, norėdama suteikti skautams malonu
mo, išleido 2 puikiu daugspalviu skautišku 
paveikslu.Tai pirmieji lietuviški skautiški 
paveikslai. • .

1. „Skautų . stovykla" Įžymaus Lie
tuvos dailininko Ant. ; Žmuidzinavičiaus 
paveikslo reprodukcija.

2. „Švento Jurgio diena" gražus dai
lininko Kulakausko specialiai šiai dienai 
paišytas paveikslas.

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

Šie du paveikslai privalo būti kiek
vieno skauto kambario papuošalu.

N e i š v y k s t o v y k 1 o n, nebuvęs pas

BARZDŽIŲ PRANĄ
Kaunas, Laisvės ai. 72 nr. Tel. 12-22

Iškilems ir stovykloms

APARATAI 
filminiai, plokštelių 

ir filmpakų
Aparatai visokių 
formatų, pradedant 
nuo 3X4 cm., bai
giant 10 X 15 čm. 

ir didesn.
Visi foto reikmenys ir medžiaga: 

stiklai, filmai, filmpakai ir popieriai.

Visi foto mėgėjų laboratorijai reikmenys:
vonios, lempos, medikalai.

Kainos prieinamiausios
Viskas išsiunčiama paštu apdėtu mokesniu.
Klientams pridedama lietuvių kalba apšvietimo lentelė.

VILNIAUS” sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė-2; lelef. 776. Karo cenzūros leista. J
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