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Iš musų gyvenimo®
Centre.

Išvyksta užsienin Vyr. ,Skautininkas.
Skautai, aišku, nežino, kad kurį laiką 

Vyr. Skautininkas sirgo, nes, būdamas ka
ro ligoninėje, visą laiką intensyviai rū
pinosi skautų reikalais ir dirbo pačiam 
vyr. sk. štabe. Dabar savo sveikatos pa
taisyti turi išvykti užsienin gydytis. Iš
vyks, tur būt, prieš birželio mėn. vidurį.

Skautų-čių liudijimai.
Jau atspausdinti skautų-čių liudijimai. 

Liudijimai yra žalios spalvos, nedidelės 
knygutės formato, sulenkiami į tris dalis. 
Liudijimuose įklijuojamos savininkų foto
grafijos.

Rajonų tuntų skautams ir skautėms 
tuos liudijimus išdavinės tuntininkai. Vi
siems kitiems — vyriausias skautų šta
bas.

Liudijimus išdavinėti tik tiems skau
tams ir skautėms, kurie yra išlaikę egza
minus bent į III patyrimo laipsnį ir dą- 
vę įžodį.

Visų laipsnių skautininkams, tuntinin- 
kams ir jų padėjėjams vyr. sk. štabas 
išduoda kiek kitokius liudijimus. Šiam 
tikslui čia minėti asmens turi prisiųsti 
per savo tuntininkus savo fotografiją 
dviejuose egzemplioriuose, pilną savo 
vardą, pavardę, laipsnius, bei pareigų pa
žymėjimą.

Skautas-ė, pametę jam išduotą liu
dijimą, turi per savo viršininkus raštu 
pranešti tuntininkui, kuris savo keliu pra
neša vyr. sk. štabui. Jei liudijimas su
plyšo ar kitu būdu tapo nebetinkamas, 
tuntininkai šiuos liudijimus gali pakeisti 
naujais. Skautas-ė išstodamas iš Sąjun
gos turi liudijimą grąžinti savo vadovy
bei.

Liudijimai išduodami nemokamai.
Skautai-ės, dėvėdami skautų uniformą 

ir ženklus arba kur kitur dalyvaudami 
skautų vardu, turi turėti šiuos liudiji
mus.

Papiginimai geležinkeliais važiuoti.
Lietuvos skautams ir skautų vadams, 

važiuojant pavieniui, pristačius vyr. sk. 
štabo patvirtintus asmens liudijimus su 
fotografijomis, duodama 50 procentų nuo
laidos nuo bet kurios klasės bilieto kai
nos.

Lietuvos skautams ir skautų vadams, 
važiuojant grupėmis nemažesnėmis kaip 
3 žmonės ir pristačius vyriausio skautų 
štabo arba tuntininkų patvirtintus nusta
tytos formos ekskursijoms papiginta kai
na geležinkeliais važiuoti liudijimus, duo
dama 75 procentai nuolaidos nuo II ir III 
klasės bilieto kainos.

Pirmame abzace minėti liudijimai yra 
tie patys skautų-čių liudijimai, kuriuos 
išdavinėja vyr. sk, štabas ir tuntininkai. 
Šiuos liudijimus skautai-ės, norėdami va
žiuoti papiginta kaina, turės parodyti bi
lietus parduodančiai kasai Ir kelyje kartu 
su bilietu parodyti bilietus tikrinančiam 
tarnautojui.

Antrame abzace minėtų-- liudijimų 
blankus geležinkelio valdybos nustatytos 
formos, galima gauti -geležinkelio stočių 
kasose. Šie blankai, atitinkamai užpildomi, 
tuntininko pasirašomi ir antspauduojami 
tunto antspaudą.

Ekskursijų' vedėjai turi turėti ekskur
sijos dalyvių sąrašus, tuntininkų patvirtin

tus. Tokius sąrašus turi turėti 3, jei va
žiuoja į abu galu, jei į vieną — 2> Vie
nas sąrašas įduodamas bilietus parduo
dančiai kasai išvažiuojant, kitas — grįž
tant tai kasai, iš kurios bilietus perka at
gal, ir trečias sąrašo egzempliorius pa
lieka pas ekskursijos vedėją.

Smulkesnių informacijų galima gauti 
geležinkelių stotyse.

Tvarkykim uniformą.
Vyriausias Skautininkas atkreipia 

skautų vadų dėmesį į tą dalyką, kad 
skautai nelabai tvarkingai nešioja unifor
mą. Dažnai prie skautiškos bliuzės vilki 
civilines kelnaites 'arba užsideda kokią, 
ne skautų, kepuraitę. Tokį reiškinį rei
kia panaikinti. Kiekvienas skautas turi 
būti tvarkingai uniformuotas. Vasarą nie
kur negalima rodytis netvarkinga uni
forma.

Tuntininkų vietininkai.
Kai kuriose vietose skautų veikimas 

yra tiek sustiprėjęs,- kad jie gali jau sava
rankiškiau veikti. Šiaulių raj. tunto tun
tininkui tarpininkaujant šio tunto tunti
ninko vietininku Tauragėje- paskiriamas 
mokytojas skautas Zg. Rupeika. Taip pat 
Vilkaviškio raj. tunto tuntininko vietinin
ku Kybartuose paskiriamas mokytojas pa- 
skautininkas Kiževičiųs.

Radio sueigos.
Radio sueigos bus ir per visas vasaros 

atostogas, kiekvieną sekmadienį 18 vai. 
40 min. Skautai-ės, namie ir stovykloje 
įsitaisykite radio priimtuvus, kad girdė
tumėte, kas dedasi mūsų pasauly.

Siųskite žinutes, straipsnelius, stovyk
lų ir kelionių aprašymus, kad galėtumėm 
paskelbti ir visiems.

Adr. Valst. Radiofonas, Kaunas.
Radio Sueigų Vedėjas.

Kaunas.
Tai bent stovyklaus.

Kauno tunto skautai šią vasarą ruo
šiasi aktingai stovyklauti atskiromis drau
govėmis. Keturios stovyklos bus prie ad
ministracijos linijos. Stovykloms vado
vaus patys draugininkai. Viso stovyklaus 
apie 240 skautų ir 60 skaučių.

Štai kaip tie, stovyklautojai atrodys 
atskirais vienetais:

III Juozapavičiaus drevės stovykla 
įvyks Panerių miškuose (Vievio vaisė.), 
prie pat administracijos linijos ir bus nuo 
birželio mėn. 15 d. iki liepos mėn. 1 d. 
Stovyklaus 33 skautai.

I Kęstučio, II Algirdo ir VI Gedimino 
draugovių stovyklos įvyks1 Varėnos apy
linkėse nūo liepos mėn. 1 d. iki 15 d. 
Visų šių draugovių stovyklos bus atski
rai prie administracijos linijos. Šiose sto
vyklose dalyvaus apie 90 skautų.

Dar atskiras stovyklas darys VII 
skautų ir I skautų vyčių draugovės.

V-os Kudirkos dr-vės- skautai stovyk
laus kartu su Kėdainių tunto skautais nuo 
birželio 22 d. iki 29 d.

Visi kiti mažesni vienetai stovyklaus 
įvairiose vietose.

Skautės stovyklaus vienoje bendroje 
stovykloje Karmėlavos miške nuo birže
lio mėn. 13 d. iki liepos mėn. 1 d. Šioje 
stovykloje dalyvaus apie 50 skaučių.

Be to, skaučių vadovės ir dalis vyres-

Sekantis „Sk. A.“ nr. išeis 
š. m. liepos mėn. pirmomis 
dienomis. Fotografijas ir rank
raščius šiam nr. priimame iki 
š. m. birž. m. 25 d.

„Sk. A.“ red.

niųjų skaučių stovyklaus skaučių vado
vių stovykloje ties Prienais.

Keletas skautų vadų ir vyresniųjų 
skautų mano stovyklauti Palangoje su kitų 
tuntų skautais.

Be stovyklų kai kurie skautai ruošiasi 
padaryti vasaros laike ekskursijas susi
pažinti su įdomesnėmis Lietuvos vieto
mis.

V. V ė v e r s ė 1 i s .

Tauragė.
Dar visai neseniai buvę jauni 

ir silpni Tauragės skautai-ės, dabar tiek 
sutvirtėjo, kad pajėgia padaryti tokių 
darbų, kuriais negėda ir kitiems pasi
girti. Prieš 8 mėnesius Tauragė teturėjo 
tik 18 skautų-čių, kurie, energingai dirb
dami, virto 4 kart didesniu skaičiumi. Da
bar Tauragėj yra 78 skautai-ės. Daugiau
sia yra komercijos mokykloj — dvi skau
tų-čių dr-vės ir paukštyčių lizdelis. Tuoj 
po Velykų buvom suruošę vakarą, kuris 
davė apie 600 litų pelno. Čia didelės pa
ramos teikia skautų-čių mylimas ir ger
biamas mokyklos dir. p. V. Ambraziejus.

Prie mokyklos skautai-ės turi savo 
darželį; remontuojamas didelis ir patogus, 
iš mokyklos gautas, būklas. Baigiamos 
dirbti baidarkos, kurias greitai plukdy
sime Jūroje.

Bendrai šį pavasarį skautų-čių gyve
nimas labai gyvas'. Darbai kiekvfeną die
ną visu smarkumu eina. Šiemet aplankė 
mus daug svečių iš tunto ir vyr. sk. šta
bo. Ypač malonus buvo sktn. A. Saulaičių 
ir psktn. Gr. Venclauskaitės apsilanky
mas, kada mūsų globėjas mok. Z. Rupei
ka įėjo į skautų šeimą — davė skauto 
įžodį. Energingas skautų globėjas visas 
jėgas aukoja skautiškai idėjai. Daug skau
tai padarė tik dėka globėjo pasišventimo 
skautiškam darbui. Jo pastangomis ir dar
bais skautai-ės tikrai gali pasidžiaugti.

Gegužės tnėn. I D. L. K. Vytauto d-vė 
darė vienos dienos iškilą į Pajūrio miš
ką, o per Sekmines Tauragės skautai sto
vyklavo Rambyno kalne.

Vytautietis M-y s.

Panevėžys turi rėmėjų.
Žibučių balius. Š. m. gegužės mėn. 

13 d karininkų žmonų rūpesčiu sureng
tas didelis balius, iš kurio 75 nuoš. pelno 
skiriama Panevėžio skautams. Karininkų 
ramovės salė.buio. gražiai išpuošta skau
tų-čių surinktomis žibutėmis Baliusdavė 
gryno pelno 1000 litų. Panevėžio skau
tai ponioms yra labai dėkingi ir džiau
giasi, turėdami tiek rėmėjų.

Apskritai, rėmėjų Panevėžy vis dau* 
gėja. Skautams remti d.r-ios skyrius iš
augo iki 100 narių*- Visuomenė aktyviai 
remia skautus, o ypač daug padeda skyr. 
pirm. gen. št. pulk, Tallat-Kelpša.

’ F.
Mažeikiai. Š. m. gegužės m. 24 d» 

Mažeikiuose buvo didelė skautų šventė, 
į šventę atsilankė daug svečių ir skautų. 
Vakare buvo iškilmingas vadų sutikimas 
ir įžodis. Įžodį davė 40 skautų.

Redakcinė komisija — sktn. Ant. Saulaitis, sktn. Vyt.
Jurgutis, sktn. M. Martinaitis, pasktn. B. Mantviia, vyr. 
sktn. H. Rudzinskas.

Nesunaudotų rankraščių redakcija nesąugo ir už skel
bimų turinį neatsako. ’

Red. ir adm.: Kaunas, Nepriklausomybės a. 2, tel.40-71.
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Štai jau atostogos!
Aplink visa gamta atgimė. Visur 

gražu, visur malonu. Išaugo žalioji 
žolė, medžiai apsidengė dideliais 
lapais, sužydo gėlės ir savo kvapu 
dar didžiau džiugina žmones, tuo 
būdu papildo ir taip gerą šio metų 
laiko nuotaiką. Tokioj žavėtinoj 
aplinkumoj iš tikro yra gera, jau
ku...

Po gana ilgos žiemos ir rimto 
mokymosi darbo moksleiviai skirs
tosi keliems mėnesiams atostogau
ti. Juk jiems vasaros atostogos iš 
visų kitų atostogų yra pačios ma
loniausios.

Didelė dalis skautų-čių ir „Skau
tų Aido“ skaitytojų yra mokslei
viai. Tad atostogų vyksta ir dau
guma skautų-čių. Skautams-ėms 
gi vasara ypatingai didelės svarbos 
turi. Pirmiausia, tada skautas, ku
ris mokslo metu yra atskirtas nuo 
savo tėvelių, nuo savo broliukų— 
sesučių ir visos šeimos, per tas 
atostogas būva su jais, jų tarpe. 
Apie dešimt mėnesių buvęs atski
rai, mokęsis, dabar jis vėl atsidu
ria jaukioj namiškių draugystėj.

Moksleivis daugelio šeimų yra 
laikomas namų papuošalu, pasidi
džiavimu. Juk kartais tiek daug 
vargsta, tiek labai sunkiai dirba 
kiti namiškiai, kad nors vienam jų 
šeimos nariui, einančiam mokslą, 
būtų geriau. Skautas-ė, kaip geras 
savo šeimos narys, visad turi šitą 
dalyką atsiminti ir atostogų metu 
pasistengti save pateisinti.

— O kokiu būdu tą galima 
padaryti?

— Labai paprastai, ir nesunku. 
Tėveliai nori, kad Tu, pirmiausia, 
būtum geras mokinys, vadinas, 
kad Tu gerai ir sąžiningai attiktum 
savo mokiniškas pareigas. Gi visų 
akys Tave, kaip grįši į namus, seks, 
todėl namiškiai nori, kad kiekvie
nas Tavo judesys, kiekvienas Ta
vo pasielgimas būtų gražus, pavyz
dingas. Taigi jau tiedu dalyku daug 
ką turi pasakyti namo grįžtančiam 
moksleiviui.

Kaip skautui, reiktų pridurti, 
kad tėveliai ir artimieji labai įdo- 
mausis, kokį Tu čia turi ženklelį, 
kokią šventadienį gana margą už- 
sivelki uniformą su kaklaraiščiu ir 
ką reiškia tie skautai. Tavo ar
timiesiems ne vis vien, kur Tu da
lyvauji, ką Tu be mokymosi dar 
veiki. Jie nori, kad Tu būtum ge
ras dabar ir kad Tu pasiruoštum 
būti geras ir vėliau, ateityje, kai 
suaugsi. Jie nori Tavo gerumo vi
sada. Užtat jiems ir įdomu Tavo 
ženklai, uniformą, užsiėmimai ir 
Tavo draugai. Tu apie kilniąsias 
skautystės idėjas, apie taip malo
nią ir naudingą skautų užsiėmimą 
turi daug ko pasakoti. Jei esi iš
laikęs dar kokius egzaminus į pa
tyrimo laipsnį, tai, aišku, žinių ir 
medžiagos pasakoti daug turi. Tad 
atostogų laikas ir yra pati geriau
sia proga savo tėvelius, šeimą, ar
timuosius ir draugus supažindinti 
su skautyste.

Jauniesiems savo draugams pa
rodyk žaidimų, pažaisk su jais, pa
siūlyk mazgų pagalbą ką naudin
ga padaryti, nepašykštėk ir kitų 
skautiškų dalykų pamokyti. O ge
ru skautišku pavyzdžiu visad ir vi
sur jiems padėk būti geresniems 
Jie noriai Tave seks ir Tu būsi jų 
vadas.

Vasarą bus daug stovyklų! Kas 
pajėgs nugalėti kliūtis (o tą turėtų 
pajėgti visi skautai) galės stovyk
loje rasti daug daug įdomaus, daug 
gero ir malonaus. Prityrę skautai 
sakos, kad jie metus dalina į dvi 
dali: 50 savaičių laukia stovyklos 
ir 2 savaites stovyklauja. Jūs ma
tot, koks skaičių skirtumas, 50 ir 
tik 2. Bet tos 50 sav. yra laukimui 
skirtos, kad likusias dvi turėtų lai
mės.

Skautai mėgsta keliauti. Jie lan
kosi savo apylinkėse, keliauja ir 
toliau į žymesnes vietas, stengiasi 
pažinti savo tėvynę. Šiemet vasarą 
daug skautų keliaus pėsti, važiuos

Stovyklos malda.
Gražios gamtos ir viso pasau

lio Kūrėjau, Dieve, stiprink mūsų 
brangios Lietuvos skautų dvasią, 
kad mes tobulėtumėm šviesaus 
proto žiniomis, kilnių jausmų švel
numu ir veiklios valios tvirtumu. 
Padėk mums, Visagali, semtis 
reikalingų jėgų iš Tavęs, Kursai 
esi tiesos, grožio ir gėrio Šaltinis, 
kad nugalėdami visas kliūtis ir 
kasdien eidami geryn, su gryna 
sąžine ir linksmu veidu dirbtu- 
mėm mūsų tėvynės ir žmonijos 
naudai. Amen.

dviračiais, traukiniais ar vežimais, 
plauks baidarkomis ir laiveliais... 
Kokia priemone Tu naudosies, 
kur ir Tu keliausi?

Šią vasarą nukeliauk bent ke
liasdešimt, nors iki 100 kilometrų.

Fizinis darbas yra nepaprastai 
naudingas kūnui ir dvasiai. Tad 
laukai, pievos ir namų ūkis yra 
plati dirva, kurioje vasarą Tu ga
lėsi savo kūną stiprinti ir rasti 
maisto dvasiai. Dirbti naudinga ir 
būtina.

Vyresnieji moksleiviai vasaros 
metu greta kitų darbų, dirba taip 
pat labai dėkingą darbą — renka 
tautosaką, liaudies meno brange
nybes, daro fotografijas ir piešia 
gražius kryžius, trobų, vartų ir ki
tus papuošalus, užrašo dainas, pa
sakas, renka vietovių vardus ir t.t. 
ir t.t. Darbo daug, darbininkai rei
kalingi, Turėdami atitinkamų in
formacijų, moksleiviai gali daug 
naudingo darbo vasarą padaryti.

Taigi vasarą visais atžvilgiais 
maloni, naudinga ir gera proga. Gi 
jaunuoliui jėgų netrūksta. Juk mes 
tokie energingi, tiek daug galim ir 
norim!... Tai, aišku, kad ir daug 
padarysim.

Visur ir visad atmink, kad esi 
skautas ar skautė! Žinok ir patei
sink tą garbingą vardą savo gra
žiu elgesiu, gerais darbais ir skau
tiška šypsena.
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Žodis broliams
Gyvename nepaprastai smar

kaus mūsų sąjungos stiprėjimo ir 
cementavimosi dienas. Koks neiš
pasakytas džiaugsmas ima jau ir 
be to džiugų jaunuolį, kuriam 
skautiškąjį darbą teko varyti sun
kesnėse aplinkybėse, lyginant da
barties sąjungos augimo tempą su 
praeitimi. Deja, mokykloj šiais lai
mėjimais mums neilgai tenka 
džiaugtis.

Jau greit mes ir išlekiam. Išle- 
kiam į gyvenimą jauni, kupini 
skautiškos energijos, entuziazmo. 
Mūsų nepavis ir smarkios šakali
nės akys! Bet mūsų tikslai dar toli 
nepasiekti, neišsemti. Mūsų užda
viniai neatlikti. Sulaukę rudens, 
dauguma, iš stovyklų, iš ekskursi
jų ir girių susibėgsime į Kauną ir 
vėl pulsime prie studijų.

Bet mūsų skautų gyvenime pa-

Liepsnojančiam laužui.
Tljbucfa, skaisčiųįa jaunystės oacsa 
<£u, (auje! Itepsnoji skaidriai, 
Biepsnoji scnooės didoycių doasia, 
TCuciuos mes taip mylim giliai.

^Cu, simbolas mūsų draugystės ryšių 
S^erybių tikslų siekime . . .
^Cu, simbolas musų linksmųjų dienų 
Skaisčiosios soajonės sapne . . . 

gludniosios nakties — niūcioj tamsumoj, 
^Ciek oacsų, tiek grobio suteiki . . .
Pakilusi siela tokioj oalandoj 
Šios įemės blogybes prakeikia. 

2oaigndėfas dangus tau pasakas seka. 
Bieknutės pušaitės prakilniai byloja.
O tano jėga . . . per kibirkštis teka; 
Biepsnelė skaidri, kaip paukštelis plasnoja.

’•Prie fauno mes, broliai, supynę rankas 
Prisiekiam tėoynę mylėti,
Prie fauno mes, broliai, atgaunam jėgas 

gimtinei šalelei krufėt’. /. Arėjas.

a b i t u f\i e n t a m s. 
sitaikydavo negeistinas reiškinys, 
— Daug provincijos energingų ir 
pasižymėjusių skautų, vos pasiekę 
Kauną, prasmekdavo skautiškam 
darbui lyg ugny. Tiesa, paskuti
niais metais šis reiškinys silpniau 
atsikartodavo ir duok Dieve, kad 
šiemet to visai nepajustume. Ne
jaugi tiek gražių užsimojimų pada
rę mokykloj ir skautiškam darbui 
pašventę daug nuoširdaus atsidavi
mo, drįstume nuo skautų pasi
traukti. Sutraukyt visus sielos ry
šius su skaitlinga skautų brolija ?! 
Ne pakrikusi studentiška laisvė 
mus turi vilioti ir dvasios letar
gas, bet darnus, harmoningas ir 
idealus sielos gyvenimas! Mums 
turi rūpėti, kad senajai kartai 
traukiantis iš kuriamojo darbo, 
įkandin jų stotų skautiškajam kad
re paruošti inteligentai. Kitaip ma
nyti ir kita geisti mums nevalia. 
Daug darbo ne tik pačiam Kaune 
bet ir visoje sąjungoje laukia mūs. 
Vieni kitiems linkėdami gerų pa
sisekimų egzaminuose, pasiryžki- 
me didesniems skautiškumo žy
giams.

V. skilt. J. N.

Brangiajai skautysiei.
Patekėjai tu man, brangioji žvaigž

dele'. Ir nušvietei tamsų mano sielos la
birintui /Iš skendau, aš žuvau, aš išvydau 
Tave, pajutau kietą žemę.

Tu balsamu nuplovei sielą, pašventei 
ją gyvenimui.

Nuoširdus Tavo šypsnis palaimino 
mane, ir atsidaviau Tau\

/Iš buvau kaip žvėris, aš rėkiau kaip 
barbaras, o išvydęs Tave, pakilau lyg 
sapne, aš tapau lyg audringa liepsnai

Aš buvau lyg sustingęs. Tu apšvietei 
mane, kraujas virti pradėjo.

Kambario dulkes laikiau aukso smil
timis. Jas tiktai temačiau, tiktai ias~gla
monėjau!

Tu išvedei mane i gamtą irjjjyg dė

jau stovyklos nuotaika.

monas, nunešęs ant kalno viršūnės, paro
dei plačiuosius horizontus.

Tu mano krūtinėj uždegei šventąją, 
ugnį, parodei Aukščiausiąjį Kūrėją'.

Per Tave aš išvydau pasaulį, per Tave 
jį pamilau, per Tave jo ilgiuosi, per 
Tave aš matau jį!

Tu p arodei man saulę, ji užbūrė mane 
Tu parodei banguojantį ežerą, tyliai čiur, 
lenantį šventąjį ir galingąjį Nemuną- 
galingas girias, žalius klonius ir kal
vas sustingusias. Tu išmokei kalbėtis 
su gamta, su jos užburtąja simfonija.

Iš Tavo lūpų išgirdau šventą žodį — 
„tėvynė“. Tu jai mane paaukojai.

Iš žalios vėliavos išskaičiau „Dievui, 
Tėvynei ir Artimui“ ir .. . netekau va
lios. Tie žodžiai masina mane, veda 
mane, bet koks sunkus kelias!

Ir kas tą kelią parodė?
— Gi Tu, o brangioji gyvenimo mo

kytoja skautyste'.
Tu atskleidei gyvenimo skraistę, Tu 

nušvietei tamsų mano sielos labirintą'.
Gyvuoki, klestėk amžinai, Tau laurais 

nukloti keliai'. A. Valiukonis.

Latvijos Skautų Centralės organizacijos Prezidentui gen. K. Goppers’ui minint 10 metų vadovavimo Latvijos skautams suruošto ta pro
ga baliaus dalyviai. Vidury sėdi Lietuvos įgaliotas ministeris Latvijai p. Dailidė, šalia jo generolas Karlis Goppers ir sktn. V. Čečeta, 

mūsų vyr. skautų štabo užsienio dalies vedėjas.
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Kai gaudžia 
x trimitai...

Po žiemos teoretinio darbo skau
tai išeina į miškus ir ten stovyk
laudami praktiškai pritaiko žiemos 
metu įgytas žinias. Ne vienas sto
vyklos viršininkas bei drauginin
kas savo iškilose pastebėjo, kad, 
reikalui esant, paprastu švilpuku 
ne taip lengva sušaukti po mišką 
išsivaikščiojusius skautus. Daug 
lengviau sušaukti stovyklaujančius 
garsesniu signalu; būtent: signali
niu trimitu, kaip paprastu švilpu
ku. Maža to, stovyklaujant trimi
tas sudaro didesnį iškilmingumą, 
duoda iškilmėms didesnį rimtumą 
ir palieka skautams gilesnį įspūdį.

Rekomenduodami įsigyti visoms 
skautų draugovėms signalinį trimi
tą, patiekiame aštuonius signalus, 
kurių skautai stovyklaudami griež
tai prisilaiko.

Signalas Nr. 1. — Skautai pas 
mane, vartojamas sušaukti skau
tus krūvon nežiūrint laiko, nei kur 
jie būtų, prie trimituotojo.

Signalas Nr. 2. — Pavojus, juo 
skautai perspėjami apie pavojų ir 
draug sušaukiami prie trimituo
tojo.

Signalas Nr, 3. — Kelk, juo ke
liami apskritai iš miego skautai.

Signalas Nr. 4. — Valgyti, juo 
šaukiami skautai valgiui: pusry
čiams, priešpiečiams, pietums ir 
t. t

Signalas Nr. 5.—Gulk, juo pasa
koma, kad skautai baigia savo 
laužą ir eina gulti.

Signalas Nr. 6. — Tyla. Po šio 
signalo visoj stovykloj mirtina tyla 
poilsiui dieną ar naktį, skautai sal
džiai miega ir nieks neturi teisės 
po šio signalo ardyti tylos.

Signalas Nr. 7. — Vėliavą gerbk. 
Čia ceremonialinis signalas, jį tri
mituojant iš ryto skautai kelia sa
vo vėliavą, o vakare ją nuleidžia.

Signalas Nr. 8, — Malda. Šiuo 
signalu skautai rytą ir vakare pa
reiškia savo maldą. Maldos tvar
ka tokia: pirma trimituotojas pa- 
trimituoja maldą, o paskui skau
tas (arba visi kartu) kalba stovyk
los maldą.

Signalinis trimitas, kaip jūs ma
tote fotografijoj,savo išvaizda men
kai skiriasi nuo mums gerai pažįs
tamo orkestrinio trimito, skirtu
mas yra toks, kad jis neturi trijų 
klapanų ir todėl neišduoda hro- 
matinės gamos. Signalinį trimitą 
reikia pūsti taip pat, kaip ir pa
prastą trimitą, o tonai išgaunami 
lūpomis, reguliuojant oro pūtimą, 
būtent: juo smarkiau .pūsi ir labiau 
suspausi lūpas — tuo tonas bus 
aukštesnis.

Skautams rekomenduojame įsi
gyti signalinį trimitą ,,in B“, juo 
galima paimti žemesnes gaidas ir 
lengviau pūsti. Signalinis trimitas 
„in B“, kaip parodyta fotografijo
je, kaštuoja 25 litai, ir jį galima iš
sirašyti apdėtu mokesčiu šiuo ad
resu: Kaunas, Lietuvos Muzikos 
Centras.

Kiekvienai draugovei pravartu 
įsigyti signalinį trimitą ir juo nau
dotis ne tik stovyklose, bet ir iški
lose, šventėse, bei žaidimuose. Juo 
patogiausia davinėti įsakymus 
skautams. Apart čia patiektų ben
drų signalų kiekviena draugovė 
privalo turėti savo signalus. Savo 
signalus draugovė laiko paslapty ir 
ji tik viena juos supranta bei žino. 
Žaidimų metu draugininkas be jo
kio vargo nors ir toliausia esan
tiems savo skautams trimito pa

galba gali perduoti ne tik 
parėdymus bei nurodymus, 
bet netgi susišnekėti „mor- 
zės“ signalizacijos būdu.

Taigi, draugininke, įsi
gyk signalinį trimitą.

Pasktn. V. P e č i ū r a .

Dėmių pašalinimas 
stovyklų ir iškilų metu.

Nežinomos kilmės dėmės paei
liui bandyti: 1) valyti kietu šepečiu, 2) 
plauti karštu vandeniu su muilu, 3) ben
zinu, 4) terpentinu.

Gėlių ir vaisių dėmes: karštu 
vandeniu su muilu.

Žolės dėmes: karštu vandeniu su 
muilu išplaunama.

Kraujo dėmes: karštu vandeniu 
su muilu.

Rašalo ir rūdos dėmes: citrinos 
sultimis arba pienu, po to karštame 
vandeny su muilu išplauti.

Vaško dėmes: 1) kuo nors nu
gramdyti, 2) drėgną skudurą padėti iš 
apačios ir ant viršaus sugeriamąjį po- 
pierį (jei nėra, tai laikraštį) uždėti, 3) 
su karštu katiliuku arba akmeniu per 
uždėtą popierį pertraukti.

Deguto, smalos, alyvinių 
dažų dėmes: 1) sušlapinti, 2) su sviestu 
patepti, 3) patepus su sviestu trinti, kol 
gerai neišsimuilins, 4) su terpentinu ar 
karštu vandeniu išplauti.

Riebalų, s r i u b o s dėmes: 1) su 
terpentinu ar benzinu nušluostyti, 2) 
karštu vandeniu su muilu išplauti.

Spalvų dėmes: citrinos sultimis, 
vėliau karštu vandeniu plauti.

Sktn. K. Avižonis.

Šią vasarą keliausime po Lietuvą 
tikslu pažinti gimtąjį kraštą ir susipa
žinti su skautais bei jų veikimu. Todėl 
iš anksto norėtume susirašyti su kitų 
miestų skautais-ėmis, kad keliaudami 
galėtumėm aplankyti

Telšiai, V.V.V.V. Gimnazija, VI kl.
. sk. v. sklt. Pr. Laucevičius ir 

psklt. V. Budrys.

Stovyklai puodukai — x/4 litro, 
paplokšti — 50 centų

AITVARE.
Kaune, Mickevičiaus! la, b.1 Macijauskui
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Jei kiekvienas mūsų valstybės 
pilietis taptų iš tikrųjų geru ir 
naudingu žmogumi, mūsų tauta vi
sam pasauliui pasidarytų tiek nau
dinga, kad nieks nenorėtų pakęsti 
ją kitos tautos 
skriaudžiamą, ir 
jokia kita tauta 
pati nenorėtų 
imtis prieš ją 
ginklo. Bet tam 
visi mes turim 
būti geri pilie
čiai ir geri drau
gai tarpu savęs 
savo valstybėje.

Namai, ku
riuose keliami 
nuolatiniai vai
dai, turi iširti. 
Jei stiprus prie-
šas, norįs mus 
pagrobti, matys mus tarp savęs 
susivaidijusius,—puls ir mūsų kraš
tą nuskriaus.

Todėl dabar, būdamas dar jau
nas, turi pratintis nekerštauti prieš 
kitus savo draugus ir nelaikyti jų 
savo priešais. Atmink, kad turtingi 
ar ne, visi mes esam pirmiausia 
vienos tautos sūnūs bei dukterys 
ir visi turim laikytis iš vien. Petis 
į petį turim budėti dėl savo kraš
to.

Tarp savęs kivirčydamiesi, mes 
kenkiam savo kraštui, todėl turim 
savo nesutikimus išblaškyti.

Kuris su panieka žiūri į savo 
draugą vien už tai, kad jis netur
tingas — yra neišmanėlis; kuris 
nekenčia savo draugo už tai, kad 
šiam teko gimti turtingesniam, ne
išmintingai daro.

Kiekvienam mūsų teko užimti 
pasauly tokia vieta, kokion mes 
gimę pakliuvom, ir kiekvienas mū
sų turi būti savo vietoj kuo nau
dingiausias ir bendradarbiauti su 
visais kitais.

Esam labai panašūs į plytas sie
noj: turim kiekvienas savo vietą, 
ir nors ta vieta galėtų atrodyti la
bai nežymi didelėj sienoj, bet jei
gu viena plyta sukiuš arba iškris 
iš savo vietos, kitoms laikytis bus 
sunku, sienoj pasidarys skylė, ir 
siena atsidurs pavojuj.

Nesiveržk veržte į gerąsias vie
tas — susilauksi be galo daug nu
sivylimų, jei tuo keliu eisi.

Dirbk valstybės gerovei bei nau
dai tų, kam dirbi, ir pamatysi, kad 
jei tat seksis — viskas seksis.

O dabar ruoškis savo darbui 
rimtai ir atsidėdamas ne dėl to, kad 

VIENYBĖ — GALYBĖ.
Drambliai mus pamoko: tik susiklausydami ir bendradarbiaudami 

galime didesnius darbus nuveikti.
Piešė Rob. Baden-Powell’is

jis tau labai patiktų, bet dėl to, 
kad jis yra tavo pareiga savo kraš
tui; imkis uoliai savo matematikos, 
savo istorijos ir savo kalbų, mo
kydamasis su tokia nuotaika, ir 
viskas seksis.

Negalvok apie save, bet mąstyk 
apie savo kraštą. Pasiaukojimas la
bai apsimoka.

Daugelis skautų, būdami jauno 
amžiaus, metė žaidimus ir stojo

Nesantaikos skelbėjas.
Piešė Rob. Baden-Powell’is.

kovon už nepriklausomybę, tad ir 
tu turi stengtis, kad po eilės me
tų atsigrįžęs atgal galėtum sau pa
sakyti, kad, būdamas dar visai 
jaunas, jau esi savo kraštui šį tą 
padaręs.

Tat bus nepalyginti daug malo
niau, negu tiems, kurie galvoja 
vien apie savo saugumą ir pato
gumus, o ne apie savo krašto ge
rovę.

Per visą savo gyvenimą toki 
žmonės jus ir nenustos jutę sąži
nės priekaištą.

Kai užaugsi ir subręsi, galėsi 
dalyvauti rinkimuose kaipo bal
suotojas. Per rinkimus tuo būdu 
prisidės! prie valstybės ir vietos 
reikalų tvarkymo. Daugelis tada 
nori prisidėti prie vienos ar kitos 
partijos, kurioj dalyvauja savi tė
vai ar draugai.

Jų vietoj būdamas aš neprisidė- 
čiau prie partijų, o pirmiau išklau
syčiau, ką kiekviena jų turi pasa
kyti. Nes jei klausysi vienos parti
jos, būtinai imsi manyti, kad tik ji 
teisinga, o kitos klaidžioja tamsy
bėse. Bet jei paklausysi ir kitos, 
tad pagaliau pasirodys, kad antro
ji visai teisi, o pirmoji klaidinga. 
Reikia tad išklausyti visų ir nesi
duoti vienos kurios įtikinamam. O 
tik tada būk sau žmogus — atsi
dėjęs pagalvok ir pats nutark, kuri 
oartija galėtų kraštui, jo ateičiai, 
būti naudinga, ir balsuok už ją tol, 
kol ji eina tiesiu keliu — kol ji bus 
naudinga kraštui.

Daugelis žmonių pasiduoda įta
kai „bačkininkų“, kurie skelbia 
kraštutines mintis. Nepatikėk to
kiems visko neapsvarstęs iš visų 
pusių. Kraštutinės mintys retai yra 
geros; istorijoj visuomet galima 
rasti, kad kur nors jos jau buvo 
mėgintos.

Daugiau darbas ir taupumas, o 
ne valdžios permaina suteikia vi
siems turto. Ir ne bačkininkų pata
rimai, bet stipri ir vieninga vals
tybė, kur kiekvienas pilietis yra 
kitiems naudingas ir patriotiškas, 
padaro kraštą tvirtą, taikingą ir 
turtingą.

Išvertė V. C e č e t a .
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f Sutemus.
Saulė nuslinko į melsvą tolį 
Naktis sustojus kryžkelėj mąsto, 
Laukia kol žaros užmerks blakstienas. 
Po mano langu, sesės daržely, 
Rasoje maudos žiedai radasta, 
Jų kvapas veržias į lūšnos vidų.

Sielos troškimai gaisrais liepsnoja, 
Galingas jausmas krūtinėj gimsta 
Užmirštu slaptą likimo kovą... 
Aplinkui slanko palši šešėliai, 
Išalkus laimės dvasia nerimsta, 
Siekia padangių blaškoma vėjo.

Rodos, sugriaučiau milžinų pilis 
Suminčiau dilges po savo kojų, 
Kurios mėgintų keriot' ant kelio!.... 
Jei amžiais slėptųs tos mintys sieloj 
Dulkėtoj žemėj surasčiau rojų, 
Bet jos tik viešnios šiandien užklydę.

Mt. Ilgesys. _

Kadaise buvo žemėje žmonių, kurie buvo tei
sūs, dosnūs, skaistūs, geri, maldingi; juos vadino: 
riteriai; tačiau tas buvo taip senai!

Kada jų ko nors prašė, jie ėjo, ėjo net iki 
Jeruzalės, ir dažnai pėsti.

Jie pildydavo savo pareigas.
Tačiau tai buvo taip senai!

Kaip vesti skiltį?
XII SKYRIUS.

Kaip laikytis skautų įstatų?
Anksčiau spausdintuose puslapiuose mes nurodė

me idealą, kurio reikia siekti- Nepasisekimo pavojus 
yra didelis. Sunkumai nugaiėtini tam, kad sudarytu
mėm gerą draugovę — yra milžiniški. Tiek vaikų yra 
išdykusių, nepaklusnių, egoistiškų, nemandagių, tokių 
— kuriuos sunku suvaldyti. Po ištisų sunkaus darbo 
metų, kartais atrodo, kad labai nedaug padaryta 
darant berniukus paklusniais skautų įstatams.

Tikras draugiškumo ir riteriškumo jausmas yra 
sunkiausiai išugdomas ir jo kartais trūksta kitais 
atžvilgiais stipriose draugovėse.

Yra vienas tikras būdas visiems sunkumams nugalėti ir 
gauti tikros skautiškos dvasios. Tai yra būdas, kurio kai kurie 
vartoti nedrįsta. Tas būdas tai tik — laikykis pirmojo skautu 
įžodžio punkto: „Aš pasižadu stengtis tarnauti 
Dievui“. Jeigu skautas yra iš tikrųjų ištikimas Dievui—Die
vas jam padės tapti geru skautu. Jeigu draugovė yra ištikima 
Dievui, Dievas padarys iš jos gerą draugovę. Štai pasisekimo 
sekretas. Būti ištikimu Dievui; ką tai reiškia?

Tai reiškia, kad mes tikim, kad Dievas kalba į mus per 
visą tai, kas yra gražiausio ir puikiausio gyvenime. Jis yra 
čia—ir tai Jis sutvėrė — sveikame džiaugsme, žavėtiname sto
vyklos gyvenime, raudos gaidose ir linksmose dainelėse, miškų 
ir kalvų puikume. Visada, kada mūsų širdis virpa ryšiais su 
vienu šių dalykų, tai pats Dievas liečia mūsų sielą. Jis yra 
visad su mumis. Jei mes esame Jam ištikimi, mes turime 
Jam atsidėkoti už visą tą per mūsų nuoširdžias maldas.

Kada mums tenka klausyti atpasakojimą, kuris mums 
rodo pavyzdį, kada mes jaučiam, kad tikrai norim būti pui
kiais skautais, kada mes girdim skautų įstatus ir tikime, kad 
tai yra tikri įstatai, geri įstatai, tai Dievas kalba į mus ir mė
gina mus įtikinti gyventi gražesniu, puikesniu gyvenimu.

Jeigu mes niekad neturime panašių jausmų, jei mes nie
kad neturime noro būti geresniais, mes esam panašūs į gyvu
lius. Dievas per ilgus amžius kalbėjo į žmogaus ausį ir Jo 
balsas išugdė ištikimybę, riteriškumą, drąsą. Šiandien, tai į 
mūsų au į Jis kalba. Kiekvienas idealas, kuris sukelia pasigė
rėjimą, kiekvienas mūsų sąžinės įsakymas — tai Jo Balsas, 
Dievo Balsas. Jei mes esame ištikimi Dievui taip, kaip mes 
pasižadėjom, mes klausome Jo įsakymų, mes siekiame šį idealą 
kaip didvyriai, norėdami pasiekti Šventąjį Gralą, — mes išvy
kom į didįjį žygį ir niekinam visas galimas kliūtis, pavojus, 
nepasisekimus, vargą, ir „ką apie mus pasakys kiti“, — mes 
sekam šviesą.

Aš esu tavo kelias...

Kada skautas suprato, kad Dievas su juo elgiasi drau
giškai ir kada jis ateina pas Jį atvira širdimi, kada jis yra išti
kimas Dievui, kada j s maldauja Jį, kada jis garbina Jį ir Jam 
dėkoja už malones, kada jis stengias gyventi tuo puikiu gyve
nimu, kuriam jį šaukia Dievas, jei jis yra paklusnus savo są
žinei,—tada Dievas bus jo draugas ir Jo atrama nežiūrėdamas 
kas beatsitiktų. Jei jis nupuls, Dievas jo neapleis ir vėl pasta
tys gerą kelią. Jei jis drąsiai kovoja, Dievas jam duos 
jėgų ir sunkiuose momentuose padrąsins.

Tačiau mes krikščionys, mes tikim, kad Dievas kalba į 
žmones ne tik per gamtos įstatus, per sąžinės balsą ir per pasaulio 
grožį. Mes tikime, kad Dievas gyvena žemėje Jėzaus Kristaus 
asmeny, kad Jis buvo atėjęs mums padėti, mums parodyti, 
kaip gyventi, tai Jis Didysis Pavyzdys, didžiausias pasaulio 
Didvyris — ir dar daugiau — vienintelis, kuris galėjo gyventi 
idealų gyvenimą.

Ten, kur jis veda, mes eisime, nes Jis yra skautų Kelia- 
rodis ir Viešpats. Mes pasižadėjome būti jam ištikimi, tai, 
kaip kadaise Jam prisiekdavo riteriai.

Jūs žinote puikų skauto E r n e s t’o C a r i o s’o paveikslą 
„Kelrodys“:skiltininkas ieško žemėlapyje savo iškilai kelio. 
Jis svyruoja, staiga Kristus padeda jam ant peties ranką, Am
žinas Kelrodys, rodos, nori jam pasakyti: „Kelias tai aš“. Taigi, 
skautai, tai realybė ir kaip Carlos’o paveiksle, taip ir gyve
nime Jėzus Kristus ateina į jus kaip Dievas ir Jis jus šaukia 
kasdien jūsų širdžių gilumoje būti tikrais, gerais skautais, 
tikrais skautais ir tai Jo šūkį išdėstė Lily Beurn šiose 
eilėse užrašytose ant paveikslo:

„Pakelk akis, sūnau, 
bent kiek sustoki 
Atsiremk į mane, 
kad matytum savo kelią. 
Duok ranką, sūnau, 
kad žinotum savo kelią.

(Galas).

Laikykis ramus, 
kol aš įsakysiu žengti. 
Nes tai aš, skautų Viešpats 
tai aš visur esąs, 
esu visad šalia tavęs, 
kas tau beatsitiktų.

Išvertė B. M.
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ęRašo

O^aco(l» ’Dineika.

Jėgos ir grožio keliais.
Atostogos, atostogos! Kaip jos 

kutena mūsų širdį, kiek visokių 
minčių kelia. Atostogaudami tiki
mės daug ką nuveikti, — pasilsėti, 
pasidžiaugti, sustiprėti. Bet kaip 
nevienam tenka nusivilti — nespė
jai žmogus apsižiūrėti, žiūrėk jau 
ir vėl reikia stoti į nuolatinį darbą, 
kurį tvarko griežtos laikrodžio ro- 
diklės.

Kad atostogos tikrai būtų išga
ningos, reikia iš anksto jas gerai 
suplanuoti. Tvarkant laisvės die
neles, reikia išeiti iš to supratimo, 
kad ne kiekvienas poilsis teikia
dvasios ir kūno stiprybės. Visiš
kas suglebimas, nustatytos gyve
nimo tvarkos nesilaikymas, miego 
ir valgio nenormavimas — ne tik 
nestiprina, bet dar ir pakerta jė
gas. Viskas gamtoje vyksta tvar
kingai. Ir žmogaus gyvenimas turi 
būti nustatytas: gulti — keltis, 
valgyti, dirbti — ilsėtis — visa tai 
tuo pat laiku turi būti daroma. 
Ypač tatai turi būti visu griežtumu 
taikoma miegui ir mitimui.

Vasarą pakanka miegoti 7 vai.; 
geriau anksčiau gulti ir anksti kel
ti. Mažakraujai ir silpnučiai tepa- 
miega dar dieną, prieš piet. Visi 
stenkimės miegoti tyram lauko 
ore, ypač kada jau yra šieno.

Valgyti reiktų kiek galint dau
giau daržovių, vaisių, pieno, ru
pios duonos. Mėsos kuo mažiausiai, 
nes ja ir taip per žiemą prikemšam 
savo vidurius. Duokime organiz
mui atsigauti nuo mėsos drumzlių. 
Būtų puikus daiktas, jeigu kiek
vienas skautas-ė bent du kart per 
2 mėnesius visai nieko nevalgytų 
po 1 dieną. Tada bent kiek atosto
gų gautų ir viduriai, kurie be jo
kio pasigailėjimo yra varginami 
netikusio maisto.

Ar atostogaujant reikia dirbti? 
Be abejo, reikia. Tik atsiminkim, 
kad daugiausiai poilsio turi gauti 
mūsų protas, atmintis, nes tos psi
chinės galios dirbo gana gyvai 8 
mėnesius. Tuo tarpu mūsų kūnas, 
vidujiniai organai, raumens ir su jų 
darbu susiję nervai ir smegens, bu
vo visai beveik nelavinami. Vidu
jiniai organai — širdis ir plaučiai, 
o taip pat ir raumens turi gauti per 
atostogas sau atpildo. Mūsų kūnas 
reikalauja kreipti jam daugiau rū
pestingumo, duoti jam lygias teises 
su protu. Ir tam reikalui geriausiai 

Gyvi paveikslai mergaičių — skaučių stovyklose. Šitokie masiniai paveikslai rei
kalauja daug drausmės ir susiklausymo. Per trumpą laiką kiekviena skautė turi būti savo 
vietoje ir pagal duotą ženklą reikia atsistoti taip, kaip buvo iš anksto nurodyta. Pir- 
masai paveikslas — ratelis gali būt atliktas ir apie laužą, tada ugnies liežuviai kels jude
sių reljefingumą. Antras ratelis vaizduoja vienybės — pasiryžimo idėją. Vidurinė gali 

sakyti kokį valandai pritaikytą šūkį.

tinka atostogos. Bet ar mes visai 
gerai girdime tą mūsų sielos rū
mo balsą? Gal būt jau mūsų juti
mai nebesuima šito nepermaldauja
mo šauksmo?!

Skautai yra jautrūs. Tad ir atos
togaudami mes dirbsime ūkio dar
bus. Reikia kasti griovį — skau
tas pirmas eina. Reikia šienauti — 
vėl skautas pirmas. Reikia arklius 
naktį prižiūrėti — vėl skautas pa
siperša. Žodžiu sakant, mes turi
me sportuoti ūkio darbe, nes tin
kamai ir mokamai dirbamas fizinis 
darbas puikiai lavina, ypač duoda 
gražios progos pritaikinti savo 
sportiškus sugebėjimus. Dirbdami

Geras lavinimas stovykloje — tai virvės traukimas. Visi sustoja pasidalinę į
2 lygias komandas. Komandų jėgos turi būt lygios. Pagal duotą ženklą pradeda • 
traukti. Rytmečio mankšta stovykloje galima pradėti šituo numeriu. Jis išjudins. 
Po to eiti gerai (giliai) kvėpuojant ir ypač gerai iškvepiant. Rytmečio gimnastikoje 

neturi būti sustingusių sakalų numerių.

mes imame suprasti, kad sportas 
turi rengti darbui, gyvenimui. 
Dirbdami mes geriau pažįstame sa
vo artimus, susiliejame su jų 
džiaugsmais ir vargais. Dirbdami 
mes savo pavyzdžiu rodome, jog 
darbas yra laimės šaltinis.

Bet dirbti reikia mokėti, nes ki
taip darbas silpnina. Dirbant rei
kia mokėti kvėpuoti ir per trumpą 
laiką pasilsėti. Sakysim, keli mai
šą, meti akmenį, paduodi į strėkį 
javus, iš gilios duobės meti žemę 
su kastuvu — visur sunkiausioj pa-
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Mergaičių gyvas paveikslas, kuriuo galima ir reikia užbaigti mankštą, kurią ro
dome publikai. Tai padaro užbaigto įspūdžio.

nizmą, iš lengvo jį įtraukia vis į 
sunkesnį darbą ir tuo būdu palai
ko jo_ šviežumą, lankstumą, stipru
mą. Ūkio darbas jau, kaip ir spor
tas, naudoja mūsų jėgas, nesiskai
tydamas su sveikata. Paruoštas 
skautas vis dėlto turi mokėti taip 
dirbti ir taip atlikti duotą uždavi
nį, kad būtų gerai padarytas dar
bas ir kūnas stiprėtų.

Laisvas valandas skaitykime ir 
būkime su žmonėmis. Bendrauda
mi su kaimiečiais pasilsėsime, jei
gu tik nenorėsime būtinai primesti 
jiems savo pažiūras. Atsiminkime, 
kad kaimiečiai yra praktikai ir pa
sikalbant reikia išeiti iš gyvenimo, 
reikia duoti progos jiems galvoti, 
o mūsų dalykas bus tik jiems pa
dėti prieiti protingų išvadų.

dėty turi iškvėpti, bet jokiu būdu 
nereikia sulaikyti kvėpavimą. Va
dinas, prieš darydamas spaudimą, 
metimą, prieš įtempdamas visas jė
gas — įkvėpk, paskui jau iškvėp
damas spausk, mesk, stumk. Taip 
išauginsi savo širdį. Taip įtempda
mas visas savo jėgas neišrausi, ne
pamėlynuosi. Taip dirbdamas stip- 
rėsi. Tai vienas dalykas. Antras 
yra tas, kad jaunas būdamas ne
pervargintum širdies tokiu darbu, 
kur reikia perdaug ilgo ar perdaž- 
nai staigaus jėgų įtempimo. Būtų 
geriausia, jeigu sveikas dirbtum 
ūkio darbus tokiu tempu, kad pul
sas nepakiltų daugiau, kaip 120 
mušimų per minutę. Trečias daly
kas yra tas, kad tarp neįprasto dar
bo įvestum poilsio valandėles. Ag 
ir įgudę darbininkai vis stabtelėja 
parūkyti. Jie tatai daro instinkto 
stumiami, tik jie nežino, kaip pa
sielgti. Skautas stabtelėjimus su
naudoja tam, kad patogiau atsisė
dęs bei atsigulęs galėtų trumpam 
laikui atleisti visus raumenis (su
glebti) taip, lyg jis kristų kur į be
dugnę. Sąnariai darosi sunkūs, mes 
lyg nebegalim jų valdyti. Taip il
sėdamiesi greit ir labai gerai pasil 
sim ir vėl su nauja energija galim 
imtis darbo.

Dirbdami ūkio darbus nepa
mirškime saulės. Kur tik galima 
reikia dirbti išsirengus, kad kūnas 
būtų saulės kaitinamas. Nesuga
dintas padorumas ir gėdos jausmas 
turi saugoti mus nuo kraštutinumų. 
Bet tik žiūrėkim, kad dėl liguisto 
varžymosi nesukliudytume orga
nizmui būti sanitariškai — higie
niškose sąlygose.

Dirbdami prakaituojame. Ir la
bai gerai. Jei kas negauna kasdien 
paprakaituoti, tas renka ligos pe
rus. Bet prakaituodami turim ir 
daugiau gerti; tik negerkim šalto 
vandens! Jeigu nėra apšilusio van

dens, tada šaltą nuryti nereikia, 
pakanka juo išplauti burną, ir pa- 
sijusime atsigavę.

Vieno ūkio darbo skautui nepa
kanka. Mes turime kas rytas da
ryti kelis gimnastikos pratimus, 
kurie išvėdintų plaučius, išskirsty
tų kraują, tiestų stuburą, treniruo
tų širdį. Po to reikia apsipilti šal
tu vandeniu arba išsimaudyti, išsi
trinti sausai, išsimasažuoti, paval
gyti ir eiti į darbą. Rytmečio mank
šta nuolat daroma, (nepamirškim ir 
stovyklose!) grūdina mūsų orga-

Berniukų gyvas paveikslas, kuriuo galima paįvairinti gegužinę. Čia yra parody
ta viena grupė iš 9 berniukų. Bet tokių grupių galima sudaryti tiek, kiek yra skau
tų padalinus iš 9. Juo daug;au juo geriau. Pradžioje visos grupės stovi eilėje pagal 

ūgį. Pagal duotą ženklą kiekviena grupė bėgte tvarking i sustoja savo vietose.

Komiški amerikoniški žaidimai.
„Rutulio“ stūmimas. Reikia parūpinti 

tiek bulbių, kiek bus žaidėjų. Žaidėjai su
stoja eilėn, vienas nuo kito per 1 — 2 
metrus. Prieš juos per 10 — 15 metrų yra 
paženklinta vėliavėlėmis linija, į kur jie 
turi nosimi nustumti — nuriedenti bulbę. 
Kas pirmas tą uždavinį atlieka, tas ir 
laimi.

Amrijos. Reikia pakviesti iš publikos 
3 — 5 vyrukus, kurie jaučiasi sveiki ir 
gali valgyti. Kiekvienas gauna po 3 — 5 
biskvitus arba po 1 nepirmos jaunatvės 
baranką. Pagal duotą ženklą jie ima val

Šventas dienas, kada rengiamos 
gegužinės, būkime drauge su kai
miečiais ir įneškime į gegužines 
sveikų pramogų, kad nesinorėtų be 
perstogės šokti, , Komiški sporto 
numeriai čia mums gražiai gali pa
tarnauti. Už paįvairintą programą 
turim išsiderėti, kad gegužinė 
anksčiau baigtųsi ir kad įsigėrę 
būtų iš anksto izoliuojami.

Na, tai sveikinu skautus su atos
togomis! Nesibijokite jų tvarkyti, 
nes kur nėra nustatytos darbo bei 
poilsio eigos, ten nėra ir naudos!

gyti; kas pirmas suvalgys, turi sušvilpti 
ar surikti, tas ir laimėtojas.

Meistrai. Reikia iš anksto parūpinti 
blukelį — rąstelį, keturkampį, kokių 6 — 
8 pėdų ilgumo; 3 plaktukus ir 30 vinių. 
Pakviesti 3 vyrukai gauna kiekvienas po 
10 vinių ir po 1 plaktuką. Pagal duotą 
ženklą jie ima kalti vinis į rąstelį. Kas 
pirmas visas vinis sukals, tas ir laimi.

„Girtuokliai“. 3 ar 5 vyrukai iš publi
kos gauna po 1 butelį selterio. Pagal 
duotą ženklą jie pradeda gerti. Kuris pir
mas iškliukens ir sušvilps ar suriks, tas 
ir laimi.
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Gera yra laimėtojams skirti kokias do
vanas, kurios sukeltų taip pat juoko. To
kiomis dovanomis gali būti kokie menk
niekiai.

Komiškų žaidimų pasisekimas pareina 
nuo vadovo, kuris turi būti iškalbus, gero 
stipraus balso ir sumanus.

MŪSŲ ŽINIOS.
X Ukmergėje š. m. V. 31 d. išėjo kū

no kultūros mokslo prietelių laikraštis 
„Kvieslys" nr. 1. Laikraštis eis 4 kartus 
per metus. Jo tikslas skleisti kūno kul
tūrą Ukmergės apylinkės visuomenėje.

X Ukmergėje skiltininkų kursuose bu
vo dėstoma ir kūno kultūra. Žaidimų bu
vo mokoma ir Alytaus tunto skilt. kur
suose. Kažin kas daroma tuo atžvilgiu ki
tur. Laukiame žinių.

X Alytaus r. tuntas šiemet stovyk
loje nuo VI. 13-24 d. rengia sistematines 
rytmečio gimnastikos pamokas.

X Alytaus r. ugniagesiai — skautai š. 
m. VL 3 d. surengė plaukimo rungtynes 
skersai Nemuną. Laimėjo skautas Jere- 
mičius per 2 min, 56 sek. Gimnazijos mo
kinys Tamosynas atplaukė per 2 min. 48 
sek.

Suomių sportininkai apie 
abstinencijų.

V. Vankohnen, žinomas irklininkas, 
gavęs rungtynėse daugelį prizų, rašo: 
„Apie alkolio veikimą į irklavimą, šliū
žėmis bėgimą ir plaukiojimą, t. y. į ge
riausiai man žinomas sporto rūšis, leiskit 
man keliais žodžiais išreikšti savo nuomo
nę. Sportininkas, iš kurio reikalaujama 
patvarumo, privalo ilgą laiką nevartoti 
alkolio, kadangi tie nuodai pradžioj pa
akina, bet tuč tuojau pakerta ir daro li
guistus nervus, raumenis, užtat jo vartoji
mas sportu užsiimančiam žmogui — vi
sai ne vietoj. Aš esu tos nuomonės, kad 
normalinis gyvenimas ir griežta absti
nencija yra privalomi kiekvienam žmo
gui turinčiam vilties pasiekti sporte pa
sisekimo.

Teodor Baltscheffskij, žinomas suo
mių pačiūžininkas, sako: „Štai mano il
gametis patyrimas: tegu niekas, kas mano 
dalyvauti rimtose ir patvarumo reikalau
jančiose rungtynėse, nepriims jokio skys
timo, nei pieno, nei vandens, o apie al- 
kolinius gėrimus ir kalbos nėra. Pačiū
žininkas turi būti tiek „sausas", kiek tai 
galima. Jei prieš sportavimą suvartos nors 
ir mažą saiką skysčio, čiuožimo metu jis 
smarkiai prakaituos, o tas odos darbavi
masis labai mažina patvarumą. Kartą aš 
Švedijoj porą dienų prieš rungtynes gė-

Jūros skautai plaukia.

Svarbiausias, vyručiai, reikaliu
kas, tai nenuvažiuoti tuščiomis ran
komis į stovyklą! Vadinasi, nuva

žiavus žiūrėti, ką kiti rodo, o pa
čiam neparodyti nieko. Jūs tik pa
manykite — stovyklon susirinks 
visos Lietuvos skautų akys! Tai 
ne baikės!

Sakysime, prieina prie tavęs 
toks vyresnysis ir sako: — Na, pa
rodyk tu man, ką gali! Vienas pui
kiai šoka per kartį, kitas, žiūrėk, 
bėga, kaip zuikis, trečias ten su
valgo neluptą kiaušinį, ketvirtas— 
dainuoja kaip Kipras Petrauskas... 
O tu, broliuk? Ai, ai, ai! Nė juo
ko, nė baikės! Tai ką, manai tave 
vyresnysis paglostys už tai? Caca- 
caca! pasakys...

Ne ir dar kartą ne! Jeigu važiuo
ji į stovyklą, tai ir pasirenk kaip

riau vyno. Aš vis dėlto neperžengiau sai
ko ribų. Viso to rezultatas buvo tai, kad 

reikia. Kad būtų cimės! Ne į šer
menis, ačiū Die, važiuojam! Skren
dam pasilinksminti, kitų pažiūrėti 
ir save parodyti. Sakysime, aš — 
aš tikrai gėdos nepadarysiu savo 
skilčiai. Dar laiko turime! Pasi
rengsime!

Na, tai, padėk Die!
O, vaikštau rankomis, kaip di

delis! Pagal tvorą išeina visiškai 
neblogai. Truputį galva apsvaigo 
— kraujas subėgo, ką tai reiškia, 
atsistosiu ir vėl nubėgs. Tai pir
myn, pirmyn... Už dienos, kitos žiū
riu — jau ir toliau nuo tvoros prak
tika nebloga. Ką jūs pasakysite?

Bėgu ir tuojaus sušaukiu skilties 
sueigą! Visa skiltis turi mokėti lais
vai vaikščioti kojom aukštyn. Bus

stovykloje triukas, sensacija, kai 
mes pražygiuosime pro stovyklos 
štabą! O dabar, atsiprašau, reikia 
tęsti „vaikščiojimo“ pamokas! Ma
žai laiko!

Budėk!

rungtynių metu iščiaužus iš starto tuo
jau pajutau stebėtiną nuvargimą ir rau
menų sustingimą. Ypač gale 10.000 metrų
nuovargis tiek ėmė slėgti, kad nebebuvo 
mažiausios galimybės nugalėti konkuren
tus. Mano tvirtas įsitikinimas buvo ir bus, 
kad kaip tik mano suvartotas vynas atė
mė iš manęs patvarumą. Daugelio metų 
bėgy po to patyrimo manyje vis tvirtėjo 
įsitikinimas, kad sportininkas privalo nie
kuomet nevartoti alkolio, ypač prieš 
rungtynes ir treniravimosi metu. Dar vie
na pastaba: kiekvienas žmogus ir ypač 
sportininkas turėtų būtinai atsisakyti nuo 
tabako vartojimo, jei nori lavintis ir iš
silaikyti pirmaeiliu sportininku. Iš savo 
pusės aš manau, kad rūkymas yra be
veik žalingesnis už alkolio vartojimą, ka
dangi pastarasis dar lengviau galima iš
laikyti saiko ribose, o rūkantieji beveik 
visada pereina į perviršijimą. Reikia tu
rėti galvoje, kad nikotinas yra pikčiausias 
nuodas širdžiai. O pas patvarų pačiūži- 
ninką toji organizmo dalis turi būti ypa
tingai tvirta.
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wumaži laukinukai^
Biddy nukrypavo į daržinę ir netrukus sugrįžo su 

trimis kiaušiniais.
timiausiais kaimynais, todėl Burnsas viską padarė į 
baisų nusikaltimą vaikų smulkiam pasiplėšikavimui

— Išvirti ar pakepti?
— Išvirti, — tarė Yanas dėl viso pikto.
Biddy ėmė dairytis puoduko.
— Ana anas jau verda, — tarė senelė, rodyda

ma į didelę krūvą apatinių, kurie virė katile. Kiau
šiniai buvo ten suleisti.

Yanas meldės, kad kiaušiniai nesutrūktų. Bet vis 
dėlto du pratrūko, bet kitas buvo išimtas sveikas ir 
jis beveik vienas ir sudarė visus jo pietus.

Dabar pro duris atstraksėjo purpurinis strazdas.

išpūsti.
Jo narsus sūnus, truputį mažesnis berniukas už 

Yaną ir Šamą, prisiartino prie ribos tvoros, kad ga
lėtų paspirginti berniukams.

— Raudongalvi, — raudongalvi! Tu raudongalvi 
vagie! Palauk, kol tave mano tėvukas nutvers, — šau
kė jis.

— Karo žygio būrys paspruko ir išgelbėjo skal- 
pes, — ramiai tarė Samas ir padėjo kirvį į vietą.

— Nieko nenustota, kaip tik garbė, — pridūrė 
Yanas. — Kas tas berniukas toks?

— A, tai Guy Burns, Aš pažįstu jį. Tai tikras
— Na, žiūrėkite, atsirado ir Džekas. Kur gi bu

vai? Aš maniau, kad tavęs daugiau nebepamatysiu. 
Matai, jį išgelbėjau nuo žmogžudžio medžiotojo, — 
paaiškino ji. — Tegauna jis kur galą, galvijas! Man 
rodos, kad jis buvo oranžininkas. Bet dabar Džekas 
sveikas ir ateina ir išeina, lyg būtų namų savininkas 
Na, Džekai, nė-

biaurybukas, amžinai šnipinėja ir šniukštinėja. Me
luoja kaip pasamdytas. Jis gavo dovaną — didelį še
petį — mokyklai už tai, kad buvo nešvariausias. Mes 
visi nubalsavome, ir mokytojas paskyrė šepetį jam.

Kitą dieną berniukai padarė antrą tošies žygį, 
bet nesuspėjo ir pradėti, kaip vėl kilo triukšmas neto

liese ir pasigirdo mažo
šinkis iš to van
dens kibiro, — 
šūktelėjo ji, gra
žiajam paukš
čiui įšokus į pri
piltą iki pusės 
viedrą ir ėmus 
maudytis.

XIII.
Priešo šnipas.
— Kažin kur 

Calebas gavo tą 
didelį gabalą to
šies, — tarė Ya
nas; — man 
kaip tik jos rei
ktų lėkštėms.

— Rodos, 
žinau, kur ga
vo, — Burnso . . . nors Guy ir kaukė ir muistės, jis buvo iškilmingai pririštas prie medžio.

mus nėra. Ten ir

berniuko balsas, kurs, sto
rai šaukdamas, norėjo nu
duoti, kad’vyras šaukia: 
„Ei jūs ten... Išsinėšinki
te... iš mano žemės...“

— Paimkime į nelais
vę biaurybuką, Yanai.

— Ir sudeginkime jį, 
pririšę prie baslio ir nu
kankinę baisiausiomis kan
čiomis, — atsiliepė Yanas.

Jie leidos į jo pusę, 
bet vėl pasirodė Burnsas 
ir iš jų karo žygio vėl iš
ėjo šnipštas.

(Daugiau gėdos).
Per sekančias dienas 

berniukai dažnai sukinė
josi apie ribinę tvorą, bet 
vis pasitaikydavo, kad 
Burnsas netoli dirbo, o 
Guy buvo be galo akylas

mes galėsime gauti.
— Ar jo prašysi?
— Ne, čia niekas tošies nebrangina. Mes nueisi

me ir pasiskolinsime, kada niekas nežiūrės.
Yanas pasvyravo.
Samas paėmė kirvį, — Pavadinsime tai karo žy

giu į priešo kraštą. O karo tikrai užtektinai yra. Burn
sas yra vienas iš tėtuko „bičiulių“.

Yanas nusekė, vis abejodamas viso to žygio tei
sumu.

ir ausylas. Mažasis biaurybukas amžinai budėjo. Jis 
netrukus parodė savo iš tolo šaukiamomis pastabo
mis, kad jis viską žino apie berniukų darbus — buvo 
neabejotinai aplankęs jų stovyklą, kada jų ten ne
buvo. Keletą kartų jie matė jį be galo susidomėjus 
sekant juos, kada jie lavinos šaudyti su lankais ir 
strėlėmis, bet jis vis laiku pasprukdavo į saugią atstu
mą, kada jį pastebėdavo, ir tada iki sočiai prisidžiaug
davo baisiausiai grasindamas jiems.

Vieną dieną berniukai atėjo į stovyklą nepapras-
Perėję ribą, jie netrukus surado geroką valtinį 

beržą ir įnikę kapojo, norėdami nuimti ilgą rutulį, 
kai aukštas vyriškis ir mažas berniukas, matyti, iš
girdę kapojant, pasirodė ir leidos į jų pusę. Samas 
tarė pusbalsiu: ,,Tai senis Burnsas. Drožkime“.

Buvo laiko tik sau patiems ir kirviui išgelbėti. 
Jie galvotrūkčiais nukūrė į ribos tvorą, o tuo tarpu 
Burnsas pasitenkino šaukdamas grasinimus ir barda
mas juos. Beržas jam buvo nė motais — tame krašte 
miško medžiaga neturėjo jokios vertės — bet, per 
nelaimę, Raftenas buvo susipykęs su visais savo ar

tu laiku. Priėjęs arčiau prie tankyno, Yanas pamatė 
iš po lapų kyšant basą koją. „Ei, kas čia?“ Jis pasi
lenkė, apčiuopė kojos staibį, o gale jo — Guy 
Burnsą.

Guy pašoko į kojas šaukdamas: „Tėtuk — tėtuk 
— tėtuk!“ Ir leidos į kojas, o indijonai, baisiai šūkau
dami, kad net kraujas gyslose stingo, paskui. Yanas 
buvo puikus bėgikas, ir Guy su savo storomis kojo
mis, nors ir baimės skraidinamas, neturėjo nė mažiau
sio šanso pabėgti. Jį sučiupo ir nuvilko atgal stau
giantį į stovyklą.
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— Tu palik mane ramybėje, tu Šamai Raftene
— tu tik palik mane ramybėje! — Bet dabar jo pa
staboms nuostabiai trūko įžūlumo. (Toks susiprati
mas jaunuose žmonėse yra didžiai brangintinas).

— Visų pirma, belaisvį reikia surišti, Yanai.
Samas išėmė virvagalį.
— Et, — nupeikė Yanas. — Tu visai be stiliaus. 

Atnešk man odmedžio.
Odmedžio buvo apsčiai parankiui, ir, nors Guy 

ir kaukė ir muistės, jis buvo iškilmingai pririštas prie 
medžio — prie žalio medžio — kadangi, kaip Yanas 
nurodė, jis ilgiau atsilaikytų prieš ugnį.

Dabar abudu kariai susėdo pasirangoję kojas 
prie ugnies. Vyresnysis užrūkė taikos pypkę, ir abu
du ėmė svarstyti nelaimingojo imtinio likimą.

— Broli, — tarė Yanas iškilmingai mosikuoda
mas, — labai malonu girdėti to menko baltaveidžio 
kauksmus. — (Tiesą pasakius, jiedu jau nebegalėjo 
apsiklausyti).

— Ugh, — labai puiku, — pritarė Genys.
— Jūs geriau palikite mane ramybėje. Mano tė

vukas jums atsilygins už tai, jūs bailiai, — sudejavo 
imtinys, jau nebesuvaldydamas liežuvio.

— Ugh! Pirma numausime jam skalpę, o paskui 
sudeginsime, — ir Mažasis Bebras padarė reikšmin
gų mostų.

— Wah — puiku — aš labai nedoras, — atsilie
pė Genys, apspiaudamas akmenį ir pradėdamas ga
ląsti kišeninį peiliuką.

Aštrus ir įtaigingas peiliuko „vyt, vyt, vyt“ į 
akmenį Guyo akims ir nervams padarė baisaus įspū
džio.

— Broli Geny, mūsų giminės dvasia reikalauja 
aukos kraujo — viso jo kraujo.

— Didelis viršininke Geny, nori pasakyti, — 
pastebėjo Samas patylomis. — Jei manęs nevadinsi 
viršininku, aš ir tavęs nevadinsiu viršininku.

Dabar Didysis Genys ir Mažasis Bebras įėjo į 
palapinę, iš naujo nusidažė veidus, užsidėjo savo gal
vos apdarus ir išėjo sprendimo vykdyti.

Genys dar pagalando savo peilį, nors tam ir ne
buvo jokio reikalo, bet jam patiko pats garsas.

Dabar Mažasis Bebras prinešė lengvų prakurų ir 
sukrovė juos prieš imtinį, bet Guyo kojos buvo lais
vos ir jis taip spyrė, kad prakurai išlakstė į visas 
puses. — Ugh! Baisus įžūlumas, — tarė kraugerys 
Genys. — Surišk jam kojas, broli didelis viršininke 
Mažasai Bebre!

Yanas, paėmęs tošies, stipriai pririšo imtinio ko
jas prie medžio. Paskui viršininkas Genys prisiarti
no prie imtinio su peiliu ir tarė:

— Didelis broli viršininke Mažasai Bebre, jei 
mes jam numausime skalpę, tai bus tik viena skalpe, 
ir tu neturėsi ko parodyti, nebent pasitenkinsi kokiu 
kauliuku.

Čia buvo sunkumas, dirbtinis, bet tikras, ir Yanas 
pasiūlė:

— Didelis broli viršininke Raudongalvi Geny, 
kuris — tupi — ant — kelmo — nuleidęs — uodegą
— nuo — krašto, neimk skalpės; geriau nulupk jam 
visą galvos odą, tada kiekvienam teks po pusė odos.

— Wah! Labai gerai, o broli didelis — indijone — 
viršininke — didelis — mažasai — bebre — nugraužt- 
medi.

Paskui Genys paėmė gabalėlį anglies ir su bai
siu rimtumu ėmė žymėti ant imtinio čiuprynos, kas 
jam rodės lygiai pusė. Mažasis Bebras tvirtino, kad 
jam priklauso ausis ir pusė viršugalvio, kas sudaro 
esminę skalpės dalį. Genys įrodinėjo, kad imtinio 
čiupryna labai savotiška, beveik dviem viršugalviais 

ir kad abiem pakaks. Anglies brūkšniai buvo nudul
kinti ir darbo buvo imtasi iš naujo. Abudu viršininkai 
paėmė anglies, padarė naują planą ant čiuprynos ir 
jį taisė, kol jis pasidarė abiem pusėm priimtinas.

Auka iki šiolei dar iš tikrųjų nebuvo netekęs 
drąsos. Jis visą laiką grasino ir barės, kas kiek ir 
įkyrėjo. Jis buvo grasinęs pasakyti „tėvukui“, ir 
„mokytojui“, ir visam pasauliui, ir pagaliau pagrasino 
pasakysiąs ponui Raftenui. Čia jo buvo labai gerai 
pataikyta, ir Genys, kiek neramus, atsisuko į Mažąjį 
Bebrą ir tarė:

— Broli viršininke, ar supranti šio šiaudadūšio 
baltaveidžio kalbą? Ką jis sako?

— Ugh, nežinau, — atsakė Mažasis Bebras. — 
Gal jis dabar dainuoja mirties dainą savo kalba?

Guy nebuvo be drąsos. Jis iki šiolei nebuvo nu
siminęs, kadangi manė, kad berniukai „šposauja“, 
bet, kada baisus anglies brūkšnis padalinti jo skalpei 
tarp tų dviejų nežmoniškų, nudažytų pabaisų buvo 
patenkinamai nupieštas ir su galutiniu peilio „vyt 
vyt, vyt“ į akmenį prisiartino nenumaldomasis Ge
nys ir griebė viena ranka už jo čiuprynos, jis suguro 
ir graudžiai apsiverkė.

— Ak, prašau, nedarykite... Ai, tėveli! Ai ma
myte! Paleiskite mane šį kartą ir aš niekad daugiau 
to nedarysiu. — Ką jis nedarytų^ nebuvo įsakmiai 
pasakyta, bet buvo aiškių aiškiausia, kad jis pasi
duoda.

— Palauk, didelis broli viršininke, — tarė Ma
žasis Bebras. — Indijonų giminės yra pratusios pa
leisti ar net priimti tuos imtinius, kurie parodo didelę 
drąsą.

— Jis parodė drąsos už penkis, jei drąsa yra tas 
pats, kaip ir rėkimas, — pastebėjo Genys.

— Perplaukime raikščius, kad jis galėtų pabėgti 
pas savo žmones.

— Būtų stilingiau, jei mes jį čia paliktume per 
naktį, o rytą atrastume jį kaip nors pabėgusį, — pa
sakė vyresnysis viršininkas. Auka pastebėjo pagerėji
mą savo padėtyje ir dabar kukčiodama pažadėjo pri
statyti jiems visą tošį, kuri jiems būtų reikalinga — 
prižadėjo bet ką padaryti, kad jie tik jį paleistų. Jis 
net privogtų jiems iš savo tėvo sodų gardžiausių 
vaisių.

Mažasis Bebras išsitraukė peilį ir perpiovė raikš
čius vieną paskui kitą.

Genys pasiėmė savo lanką su strėlėmis, pastebė
damas: „Ugh, bus daug juoko, kai imsime į jį šaudyti 
bėgant“.

Paskutinis tošinis raikštis buvo perplautas. Guyo 
nereikėjo skatinti. Jis bėgo tylėdamas į ribos tvorą, 
kol per ją perlipo; paskui, pasijutęs saugumoje, neve
jamas, jis pripildė orą savo grasinimais ir koneveiki
mais. Nė vieno iš jo pasakytų žodžių nebūtų galima 
čia išspausdinti.

Po tokio baisaus patyrimo daugumas vaikų būtų 
iš tolo lenkęsi raisto, bet Guy pažino Šamą iš mokyk
los kaipo geros širdies vaiką. Jis pradėjo galvoti, kad 
be reikalo išsigando. Jį skatino keli motyvai, o iš jų 
svarbiausias greičiausiai buvo deginantis smalsumas. 
Todėl vieną dieną, kada berniukai atėjo į stovyklą, jie 
pamatė Guy sėlinant šalin. Buvo didelis juokas jį vėl 
suimti ir atitempti į stovyklą. Jis buvo labai niūrūs, ne 
toks triukšmingas kaip aną kartą ir, matyti, mažiau 
išsigandęs. Viršininkai kalbėjo apie ugnį, kankynes ir 
išmaudymą tvenkinyje, bet imtinio beveik nepaveikė. 
Paskui jie ėmė jį kvosti. Jis nieko neatsakė. Ko jis 
ateidavęs į stovyklą? Ką jis daręs, vogęs? ir t. t. Jis 
tik iš padilbų žiūrėjo. (B. d.).

Išvertė V, Kamanta u s k a s .
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Viktoras Kropas.

Beždžionių tėviškėje
Nuotykiai keliaujant po Amazonos girias

Skubiai nusiėmėm savo „man
tą" ir, sudėję ant milžiniško me
džio, pradėjome jį atkliudyti iš 
krūmų. Po ilgo triūso mums pavy
ko medis paleisti. Vos tik spėjome 
į jį įkopti, kai jį pačiupo upės sro
vė ir įnešė į upės vidurį. Mes su
lipome į storas, aukštas šakas ir 
visai be pavojaus žiūrėjome į van
denį, kaip kaimanai ir kiti vandens 
gyviai iš visų pusių būriais apsupę 
mūsų „laivą“ lydėjo.

Artinosi naktis. Mūsų laivas, 
kad ir ne garu varomas, nors ir iš 
lėto, bet vis dėlto plaukė į priekį 
pavandeniui. Per dieną nuvargus ir 
išalkus norėtųsi pavakarieniauti ir 
pasilsėti. Tuoj ėmėm rengti guo
lius. Lovos, žinoma, nebuvo, bet 
ji ir nereikalinga. Kelionėje gerai 
ir medyje. Suradau sau tinkamą 
guoliui storą šaką, kuri šonuose 
turėjo laibesnių šakų. Vietelė pa
togi ir nepavojinga. Mano lova pa
naši buvo į kėdę, kurioje galėjau 
tik sėdėti.

Atrišom krepšelius, išsiėmėm 
paskutinę porciją džiovintos mė
sos, pavakarieniavom ir rengiamės 
gulti. Atsisėdau savo lovon, gulti 
negalėjau. Bijodamas, kad sapnų 
karalijon nukeliavus nenukrisčiau 
upėn, prisirišau prie šakų.

Naktis nors ir netamsi buvo, bet 
krantų visai nebuvo matytis, nes 
ant upės pasikėlė toks tirštas rū
kas, kad per jį nieko nebuvo gali
ma matyti. Oras buvo nemalonus: 
jis dvokė dumblu ir puvėsiais. Upės 
krantuose girdėjosi įvairūs žvėrių 
riksmai — Amazonos miškų gyven
tojai — žvėrys rinkosi prie upės 
gerti. Miško koncertas jau buvo 
tvarkoj, bet mes prie jo seniai bu
vome jau pripratę, todėl jis mums 
netrukdė ilsėtis ir visai mūs neįdo
mino.

Didelė daugybė moskitų ir uodų 
spietėsi aplink mus ir labai kanki
no, geldami mūsų žaizduotas ran
kas ir kitas nepaslėptas kūno da
lis. Susisukau galvą į antklodę ir 
greit užmigau: buvau labai nuvar
ys.

" II.
Nuotykis su boa.

Saulė riedėjo dangaus skliaustu. 
Karšti jos spinduliai maudėsi miško 
upės drumzlinam vandeny. Saulė, 
riedėdama dangaus skliaustu aukš
tyn, vis labiau ir labiau mane de
gino, kol pagaliau mane prižadino. 
Pabudau visas sušilęs. Labai nu
stebau pajutęs, kad mano laivas 
stovi. Išlipau iš savo guolio, paža
dinau draugus ir šokau žiūrėti, kas 

nutiko su mūsų laivu. O jis pri
plaukęs krantą seklumoje susto
jo, nuleidęs savo inkarus — ša
kas — į dumblą taip giliai, kad mes 
visaip stengėmės jį iškliudyti, bet 
jokiu būdu negalėjom. Kaip ma
tau ir vėl mums pėstiems reikės 
keliauti. Nusiminėm, bet nieko ne
veiksi, reik palikti „laivas“, nors 
ir labai gaila, keliauti pėstiems. 
Nežinojome dar tikrai, kada mūsų 
laivas nuklimpo ir kaip toli mes 
esame nuplaukę. Atsisveikinome 
su laivu ir nuėjome tiesiai į mišką.

Įėję į mišką, radome žvėrių iš
mindžiotą taką, kuris nuo upės 
kranto ėjo gilyn į mišką. Šiuo taku 
žvėrys visuomet eina miškan gerti. 
Ėjome ir mes juo. Šis takas daug 
palengvino mūsų kelionę — nerei
kėjo skintis naujo kelio.

Ėjome labai atsargiai, dairyda
mosi aplinkui ir atidžiai apžiūrė
dami kiekvieną storesnį medį, ar 
kokią lijaną (tam tikras storas vi
joklis), ar nėra kur apie medį ap
sivyniojusio boa (milžiniškas 
smauglys). Jų šiuose miškuose la
bai daug, o panašiose vietose tokie 
takai labai patogios vietos grobiui 
tykoti.

Mišku ėjome kokį pusvalandį. 
Pradėjo mus kankinti alkis. Val
gyti neturėjome ko, nes paskutinę 
mėsą suvalgėm vakar vakare. Ei
dami jokio paukščio, nei žvėrelio 
nepastebėjom, kad galėtumėm nu
šauti.

Priėjome antrą tokį pat taką. Ir 
vienas dabar šukė į dešinę, antras 
į kairę. Šį taką, kuriuo ėjome, pa
likome ir pasukom kairėn, tikėda
miesi, kad šis antrasis nuves mus 
prie upės ar ežero, kur galėtumėm 
pamedžioti nors vandens paukš
čių.

Tik spėjome nueiti keletą dešim
čių metrų, kaip priešaky pamatėm 

Pavasaris • .. Skautų stovykla žydinčios laukinės obelės pavėsy.
Fot. psktn. V. Čepo.

baisų ir biaurų reginį: vidury take
lio, nuleidęs galvą žemyn kabojo 
didelis išsipūtęs boa. Jis buvo sotus 
ir saldžiai miegojo, nes baisiai ir 
biauriai knarkė, varvindamas iš 
nasrų žalias, dvokiančias seiles.

Kaip pereiti? Boa ant pat tako. 
Aplenkti jį negalima: labai tankus 
miškas, be to, dar galėjo pabusti. 
Grįžti atgal nenorėjom. Reikia šau
ti. Ilgai negalvodami užtaisėm šau
tuvus sprogstančiomis kulkomis ir 
taikindami jam į galvą, iššovėme.

Pataikėm. Smauglio galva buvo 
sudrakyta. Jis mėtėsi į šalis norė
damas nučiupti savo priešą. Bet 
viskas buvo veltui: jis tik galėjo 
smaugti lijanas ir kitus medžius.

Matydamas, kad jis labai raitosi 
ir kenčia didelį skausmą, šoviau 
antrą sykį. Dar viena padaryta jo 
kūne žaizda dar labiau jį įpykino, 
dar labiau jis raitėsi. Pasiraitęs 
kiek, visai nurimo, nors dar stip
riai laikėsi medžio šakoje. Ir tik 
už kokių dešimties penkiolika mi
nučių krito jis iš medžio visai ne
gyvas. Dar pastovėję kelias minu
tes ir pilnai įsitikinę, kad jau jis 
tikrai negyvas, peržengėm per jo 
galingą kūną ir nužygiavom to
liau,

Dar beveik visą valandą ėjome 
šiuo taku nieko nesutikdami, tik 
priešais matėme, kad pro medžius 
galima pastebėti miško kraštas. 
Kiek paėję pamatėme tyviliuojantį 
ežerą, kuriame knibždėte knibždė
jo kaimanai ir kitoki vandens gy
viai, o virš vandens lakiojo van
dens paukščiai.

Priėję arčiau nušovėm keletą 
didelių ir tuojau čia pat pradėjome 
rengti pusryčius: ištaisėm paukš
čius ir ėmėm kepti.

Pavalgėm, apsirūpinom maistu ir 
kelionei. Tais pačiais miškais ir 
tomis pačiomis pelkėmis be jokio 
kelio ėjome dar dvi dieni, kol, pa
galiau, priėjome dideles kampas 
(stepės), apaugusias aukšta žole, 
kaktusais, arakerijais ir įvairiais 
kitais spygliuotais krūmais.
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Gyvenimas pro foto objektyvą!
Fiksavimo skiedinio temperatūra irgi turi įtakos į 

rezultatus. Geriausiai tinka temperatūra 16—20°C.
Baigus fiksuoti, plokštelės (filmos) pirmiausiai nuplauna

mos ir padedamos į indą su vandeniu. Jos dabar nebe
bijo šviesos, tat galima išnešti į dienos šviesą ir ten ap
žiūrėti. Negatyvas pasidarė dabar visai permatomas, kra
štai, kurie negavo šviesos, yra grynas stiklas.

Fiksavimo skiedinio 1 litras tinka fiksuoti iki 50 št. plok
štelių 9X12 cm. Bet kadangi hiposulfitas yra labai pigus, patar
tina vartoti kiekvieną kartą visai naują skiedinį.

Negatyvų plovimas ir džiovinimas. Fiksuotos plokštelės 
(filmos) prieš džiovinant dar turi būti rūpestingai išplautos, 
pašalinant dar likusias emulsijoje druskas, kad negatyve ne
atsirastų vėliau dėmių. Tekančiame vandenyje reikia 
plauti negatyvus mažiausiai pusvalandį. Jei plokštelės 
sudėtos į indą su vandeniu, tai tą vandenį reikia laiks nuo laiko 
keisti ir ilgiau plauti, pav., keičiant vandenį kas 15 min. plauti 
reikės bent pusantros vai. Norint greičiau baigti plovimą 
(pav., per 40 — 50 min.) reikia vanduo keisti kas 5 min.

Išplauti negatyvai džiovinami. Džiovinimas atlieka
mas vidutinėj temperatūroj, geriau ten, kur yra oro traukimas. 
Perdidelė šilima, pav., saulės spinduliai, arti įkaitinta krosnis 
ir p., žalinga, nes želatinas pradeda tirpti jau 30°C. Džiovinimas 
trunka 2—6 vai. Džiovinimo metu neliesti negatyvo pavir
šiaus pirštais!

Džiovinimui stiklo plokštelės pastatomos įžulniai ant vie
nos briaunos, o kita briauna kur nors atremiama. Vin. filmos 
pakabinamos už vieno galo.

Sausas negatyvas tinka daryti kopijas.
Negatyvų laikymas. Negatyvai laikomi baltuose plono 

popierio vokuose, kad neapdulkėtų ir nesusikraipytų. Stiklo 
negatyvai galima sudėti į dėžutes nuo plokštelių. Filmų nega
tyvai dedami arba į kokią knygą tarp balto popierio lapelių, 
arba į storo popierio voką, kiekvieną negatyvą atskyrus popie
rium nuo kito.

Kopijavimas. Negatyve vaizdo šviesių ir tamsių vietų pa
siskirstymas yra atvirkščias, t.y., šviesios vaizdo vietos (pav., 
veidas) negatyve yra tamsios ir pan. Kad gautume tikrą 
vaizdą, — pozityvą, — turime kopijuoti, daryti nuospau
dą. Kopijavimui vartojamas specialus popieris, kuris, kaip ir 
plokštelės, yra jautrus šviesai. Tas popieris yra dviejų rūšių.

I. Chloro sidabro popieris. Jame vaizdas atsiran
da betarpiai veikiant praleidžiamai per negatyvą šviesai.

II. Bromo sidabro popieris. Jame nukopijuotas vaiz
das ne iš karto atsiranda, bet reikalingas tokio pat praaiš- 
kinimo, kaip ir plokštelės.

. Pirmasis (chloro sidabro) popieris yra mažiau jautrus, už
tat kopijavimas jame atliekamas dienos šviesoje, per gana ilgą 
laiką. Antrasis (bromo sidabro) popieris yra šviesai jautrus 
(tik žymiai mažiau už plokšteles) užtat kopija padaroma baltoj 
šviesoj per kelias sekundes.

Pradedantiems patartina pradėti kopijavimą chloro 
sidabro popieryje, nes jame vaizdas atsiranda pamažu ir iš 
karto matomas.

Chloro sidabro popieris į kopijavimo rėmelius įde
damas dienos šviesoje, kur šešėlyje, tat nereikalingas tamsios 
patalpos. O bromo sidabro popieris išimamas ir įdedamas 
tik raudonoj šviesoj tamsioje patalpoje.

Kopijavimo įrankiai. Jų svarbiausias yra kopijavimo 
r ė m u k a s. Jo uždavinys — prispausti negatyvą prie kopijuo
jamo popierio.

Prieš kopijavimą nuo 
negatyvo nupučiamos dul
kės.’ Negatyvas dedamas 
į rėmuką, emulsija į vir
šų, ant jo dedama išimtas 
iš paketo kopijuojamo po
pieriaus lapelis, emulsija 
žemyn, taip, kad abi 
emulsijos, negatyvo ir 
popierio, liestųsi. Popierio 
pusė, kurioje yra emulsi
ja, šviesoje blizga. De
dant reikia žiūrėti, kad

Kopijavimo rėmukas.

ir negatyvas ir popieris butų visai sausi. Priešingai 
jie susiklijuos ir negatyvas bus visai pagadintas.

Kopijavimas chloro sidabro popieryje. Popieris deda
mas į rėmuką dienos šviesoje, šešėlyje. Kopijavimui rėmu
kas pastatomas ant lango arba lauke. Rėmukas laikomas švie
soje, kol vaizdas popieryje visai aiškiai išeina. Tas pasidaro, žiū

rint šviesos stiprumo ir negatyvo peršviečiamumo, per 10 min. 
— 1 vai. ir daugiau.

Laikas nuo laiko kopijavimo eiga kontroliuojama, kur ker
tėje atidarant vieną rėmuko dangtelio pusę ir pasižiūrint, 
kaip einas vaizdo atsiradimas. Reikia nesujudinti po
pierio, kad vaizdas neišeitų dvilypiais kontūrais.

Kopijuoti reikia, kol vaizdas pasidarys kiek tamsesnis, 
negu norima iš tikrųjų turėti, nes fiksuojant vaizdas pasidaro 
kiek šviesesnis. Geriau kopijuoti kiek perilgai, kaip kad per- 
trumpai.

Baigus kopijavimą, fotografija išimama ir padedama kur 
nors, kur nesiekia šviesa, pav., į knygą arba į dėžutę. Taip ji 
gali gulėti ilgai, jei tik negauna šviesos ir laikoma sausai. Bet 
tos kopijos dar reikalinga fiksuoti, taip pat, kaip plokšteles, 
tokiame pat hiposulfito skiedinyje. Fiksuotos fotogra
fijos plaunamos, džiovinamos ir sudedamos į albumą.

Kopijavimas bromo sidabro popieryje. Jame galima 
padaryti greit daug fotografijų lempos šviesoje. Tuo jis 
patogesnis už chloro sidabro popierį, kuriam reikia šviesios 
dienos.

Bromo sidabro popieris yra, žiūrint jautrumo, trijų rūšių — 
normalinis, kietas ir minkštas (normal, hart ir weich).

Kadangi jis jautrus šviesai, tai dirbti reikia raudonoj švie
soj, nors ši šviesa gali būti šviesiai raudona, kadangi popie
rio jautrumas mažesnis, kaip plokštelių.

Tas popieris įdedamas į kopijavimo rėmuką taip, kaip 
aukščiau rašyta.

Nušvietimui vartojama paprasta šviesiai deganti 
lempa, elektros pieninė lempa arba paprasta žvakė. Dienos 
šviesa netinka, nes vieną sekundę ilgiau palaikius galima vi
są fotografiją sugadinti. Be to, lempos šviesos stiprumas visa
dos vienodas, o dienos šviesa labai svyruoja.

Nušvietimui rėmukas su popierium pastatomas įžulniai 
1/2 m. atstu nuo lempos ir pridengiamas kartonu, kad uždegus 
lempą ir nuėmus kartoną visa fotografija būtų iš karto lygiai 
nušviesta.

Nušvietimo ilgis, šviesiai lempai (pav., 32 žv. pieninė elek
tros lempa) normaliam negatyvui yra tarp 1—5 sekundžių. 
Tiksliai nustatyti tą laiką padės tik mėginimas. Sekundes 
žiūrėti pagal laikrodį arba lėtu skaičiavimu.

Kiekvienam negatyvui išmėgintas geriausias laikas užsi
rašomas, tik tada visados reikia nušviesti lygiam atstu
me nuo to paties šviesos šaltinio ir vartoti tą patį praaiški- 
nimo skiedinį vienodos temperatūros.

Popieris įdedamas ir išimamas raudonoj šviesoj. Rė
muką paruošus uždegama balta šviesa, bet tam laikui visas 
kitas popieris, dar nevartotas arba eksponuotas, bet dar ne
fiksuotas, turi būti taip padėtas, kad jo nepasiektų balta šviesa.

Fotografijos praaiškinimas atliekamas raudonoj šviesoj. 
Jis vyksta daug greičiau, kaip plokštelės praaiškinimas. Eks
ponuotas popieris dedamas į praaiškinimo vonią, emulsija į vir
šų. Panerti visa iš karto. Vaizdas atsiranda po kelių sekun
džių, o po 2—3 min. praaiškinimas baigtas. Popieriui praaiš- 
kinti vartojamas tas pat metolo-hidrochinono pra- 
aiškintojas, kaip ir plokštelėms.

Fotografijos fiksavimui irgi reikalinga raudona šviesa. 
Tam vartojamas irgi hiposulfito skiedinys, tik 1 litre van
dens ištirpinama tik 100 gr. hiposulfito, Fiksavimui vartoti vi
sados naują, švarų skiedinį. Jame fotografijos laikomos apie 
15 min., karts nuo karto judinant vonią, kad nesusiklijuotų. 
Po to fotografijos gerai plaunamos 1 — 2 vai. (žiūrėk aukščiau) 
ir džiovinamos. Gatavos fotografijos sudedamos į albumą.

Per keturis „Skautų Aido“ nr. rašėme apie fotografavimą: 
apie aparatus, kaip fotografuoti, kaip atlikti foto chemijos dar
bus. Manome, kad nemaža bus tokių, kurie fotografavimu su- 
siinteresuos. Jie pradžiai ras čion pakankamai žinių. Daugiau 
pamokys praktika. Be to, yra apie fotografavimą viena knyga 
lietuvių kalba. O kas kiek supranta vokiškai, tam patartina 
įsigyti šią labai gerą knygutę — lyg foto mėgėjo enciklopediją— 
David „R a t g e b e r im Photographieren — fūr A n- 
fanger und F o r t g e s c h r i 11 e n e“. Kainuoja apie 5 lit. 
Jos gerumą liudija tas, kad yra susilaukusi apie 240 laidų, ir 
pasiekė daugiau kaip 700 tūkstančių egz. tiražą.

Tat, pasisekimo! J F. mėgėjas.

9 ~ ~ ~ ~

Barzdžius Pranas,
Kaunas, Laisvės ai. 72 nr. Tel. 12-22

Foto aparatai ir kiti foto dalykai.
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Mazgai.
Skautas privalo mokėti rišti mazgus greit ir vik

riai. Jis turi mokėti rišti net nežiūrėdamas, užmerk
tam akim. Mazgų žinojimas yra skautui didelė pa
rama tarnaujant artimiesiems ir stovyklaujant. Skautų 
mazgai pasižymi tuo, kad jie išlaiko didelį sunkumą 
ir yra greit ir lengvai atrišami. Brėžinyje parodyta, 
kaip mazgai rišami.

1 ir 2. Paprasti mazgai.
3. Veržianti kilpa.
4. Neveržianti kilpa.
5. Gerasis (tikrasis) mazgas — vartojamas 

dviems vienodo storio virvių galams surišti.
6. Žvejų mazgas — meškerei rišti; greit 

rišamas, lengvai atmezgamas.
7. Audėjų mazgas — vartojamas audžiant 

ir vienodo storio virvių galams surišti.
8 ir 8a- Trumpinamasis mazgas — vir

vei sutrumpinti, jos neplaunant.
9 ir 9a- Piemenų mazgas — tinka dideliam 

įtempimui ir rišant prie medžio ir stiebo. Piemens 
vartoja pririšti botagą.

10 ir 10a. Mirties (arba pagalbos) kilpa — 
vartojama žmogui iš aukštumos nuleisti, nesuveržiant 
jo; skęstančiam gelbėti.

11. Kalinio kilpa — vartojama iš medžio 
ar iš namo nusileisti, virvės nepririšant. Nusileidus 
žemėn, virvė lengvai nutraukiama.

12. Ryšulio m a z g a s — ryšuliui įrišti ir pa
togiau nešti.

13. Pionierių mazgai — vartojami pionie
rių praktikoje (statant tiltus, kopėčias ir pan.).

14. a, b, c, d. V i r v ė s trumpinimas — ne
šant virvę su savim.

15. Virvės galo įrišimas.

Jur. sk. J. Baublys.

Baidarka.
(Žiūr. „Sk. A." nr. 5).

Baidarkos nešiojimas ir nuleidimas į vandenį.
Baidarka, padaryta „Sk. A." nr. 5 aprašytu būdu, turi 

sverti nedaugiau 23 kg. Nešioti ją patogiausia dviem, uždėjus 
ant pečių. Prinešę baidarką prie kranto, padedame ją statme
nai krantui ant žemės. Prie pat vandens, išilgai kranto, pa
dedame irklą, ant kurio uždėję baidarkos galą, o kitą baidar
kos galą truputį pakėlę nuo žemės, stumiame ją į vandenį, taip, 
kad baidarkos kilis išlystų per irklą ir kad kitos jos dalys ne
liestų žemės. Nuo prieplaukos nuleidžiame baidarką taip pat, 
bet irklas bus nereikalingas, nes kilis galės slysti per prieplau
kos kraštą.

Tokiu pat būdu baidarką išimame ant kranto ar prie
plaukos.

Įlipimas nuo prieplaukos ar kranto.
Nuleidę baidarką į vandenį, sutvarkom sėdynes, atramas 

nugarai ir, skersai baidarkos, ant falšbortų padedame irklus. 
Pasilenkiam virš baidarkos, ir rankomis stipriai paimame už 
falšbortų ir skersai padėto irklo (dešine ranka už dešinio, kai
re — už kairio, žiūrint į priešakį). Atsargiai įkeliam į baidarką 
vieną koją, kuri arčiau vandens, ir atsistojam ant grotelių, ran
komis palaikydami lygsvarą. Dar labiau pasilenkę, t. y., per- 
nešę visą kūno svorį ant baidarkos, lėtai įkeliam antrą koją ir, 
pritūpę ant pirmiau įkeltos kojos, atsisėdam ir ištiesiam abi 
kojas. Tokiu pat būdu ir išlipam.

Jei prieplaukos nėra, tai baidarką reikia pastumti į gi
lesnę vietą ir įlipti ar išlipti čia aprašytu būdu, bet su didesniu 
atsargumu.

Išlipant ar įlipant reikia daboti, kad baidarkos šonai ne- 
sitrintų į prieplaukos kraštą.

Burės ir jų dalys.
Plaukti burėmis patartina dviem asmenim: užpakalinis val

do vairą ir giką Br. 14-A, pervesdamas jį atitinkamai vėjo kryp
čiai; priešakinis pakelia ir nuleidžia bures ir plaukiant per ban
gas palaiko lygsvarą. Žemiau aprašytoji burių konstrukcija, 
savo nesudėtingumu, lengvu padarymu ir valdymu, geriausiai 
tinka baidarkai.

Burės turi tris svarbesnes dalis: stiebas, gikas ir pačios 
burės.

Stiebas: pušinė, 2,5 m. ilgio, skersmuo 4 cm. viename ir 
2,5 cm. kitame gale), apvali lazda. Storesnis stiebo galas nu
smailinamas (nudrožiamas) keturkampiai ir įstatomas į lizdą, 
t.y. 20 cm. ilgio, 10X3 cm. lentelė su atitinkama stiebo galui
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keturkampe skylute. Lentelė pritvirtinama prie pat šp. N 1 
ant grotelių (atplėšus anksčiau prikaltą gr. lentelę) 4 sraigtais 
5 cm. ilgio. (Br. 11). Kitas stiebo laikyklis (kilpa) pritvirtinama 
prie šp. Nr. 1 viršutinės dalies. Kilpa išlenkiama iš geležinės 
juostelės 25 cm. ilgio 2X0,1 ir pritvirtinama 4 sraigtais 1,5 cm. 
ilgio. Į plonesni stiebo galą įsukame (5 cm. nuo galo) rinkę, 
kuri pakeis bloką burės pakėlimui.

Gikas: 1,60 m. ilgio, 2 cm. skersmens apvali lazda. Vienu 
galu laisvai, stipria virve, pritvirtinamas prie stiebo, taip kad 
įstačius stiebą į savo vietą, gikas būtų pritvirtintas 5 cm. virš 
falšborto (Br. 14-A).

Burės — tanki, plona, balta medžiaga, trikampės formos. 
Šonas, kuris eis prie stiebo, turi du metru ilgio. Kraštas prie 
giko 1,50 cm. (Br. 17).

Burių kraštai apsiuvami plona stipria virve.
Burės aklai pritvirtinamos tik prie giko galų ir laisvai 

4 kilpelėm viduryje. (Br. 14-A, 17). Prie smailesnio (viršutinio) 
burių kampo pritvirtinama 5 cm. ilgio virvė, kuri perverta per 
stiebo gale esančią rinkę, pakelia ir nuleidžia bures. (Br, 14-B). 
Prie laisvo giko galo pririšama 3 cm. virvė, burių reguliavimui 
atitinkama vėjo krypčia ir giko permetimui iš vienos pusės 
į kitą.

Vairas.
Vairas reikalingas plaukiant burėmis. Jis padarytas iš 

vairo lopetėlės (Br. 9) ir rumpelio.
Lopetėlei reikalinga gerai parafine išvirinta 5—7 sluogsnių 

fanera (arba uosinė 1 cm. storio lenta) dydis ir forma Br. 9.
Kumpeliui reikalinga uosinė lentelė 1,5 cm. storio, forma 

ir dydis Br. 13.
Prie baidarkos vairas tvirtinamas 4 sraigtais — kilpelė

mis (Br. 10). Du tokie sraigtai įsukami į baidarkos užpakalinį 
števnį: vienas 2 cm. atstume nuo viršaus, kitas 15 cm. atstume 
nuo viršaus. Kiti du sraigtai įsukami į vairo lopetėlės kraštą. 
Vairo žemutinė dalis neturi būti žemiau už kilį, be to, žemutinis 
vairo sraigtas turi gulėti ant števnio sraigto, o viršutinis vairo 
sraigtas po števnio sraigtu (Br. 9). Pridėjus tokiu būdu vairą, 
per visas kilpeles perveriam 0,5 cm. storio vielą.

Rumpelio viduryje padarome 4 cm. ilgio ir faneros storio 
skylę. Rumpelį užmaunam ant vairo lopetėlės. Rumpelio ga
luose padarom skylutes šniūrams, kurie per užpakalinio falš
borto lentelių skylutes eis prie sėdinčio. Važiuojant burėmis, 
vairą geriau valdyti rankomis. Kitur patariama daryti kojinį 
vairo valdymą, bet tai nepraktiška didelėse bangose, kai kojos 
reikalingos lygsvaros palaikymui stipriai įsispirti, o tuo tarpu 
rankos yra beveik laisvos.

Baidarkos valdymas plaukiant burėmis.
Nuleidę baidarką į vandenį įstatome savo vieton stiebą 

su jau pritvirtintu giku ir prie jo burėmis tain, kad gikas ir jo 
pritvirtinimas būtų atsuktas į užpakalį. Burių pakėlimui virvę 
praveriam per žiedą, bet burių nepakeliam. Giką ir ant jo su
dėtas bures padedam išilgai baidarkos. Gikui valdyti virvės 
galą pririšam kur nors baidarkos viduryje, kad vėliau, bures 
pakėlus, ji neiškristų į vandenį. Prie vairo ir gikui valdyti 
(užpakalyje) paprastai atsisėda sumanesnis ir šiek tiek burių 
valdyme prityręs žmogus. Abiem susėdus savo vietose ir su
tvarkius visas virves, galima trauktis nuo prieplaukos ir irklo 
pagalba, kurį vieną su savim pasiimam, nusiirti šiek tiek toliau. 
Pryšakinis važiuotojas pakelia bures ir gerai įtempęs virvę 
pririša kur nors prie španto Nr. 1, kad ji nekliudytų giko per
metimams. Užpakalinis, tuo tarpu, pamažu atleidžia giko virvę 
ir pastato bures statmeniškai vėjui (ne baidarkai!) ir vairo pa-
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Morzės abėcėlė.

Sutartiniai švilpesiai.
Ramiai — (ilgas)
Prie manęs ‘ ---------- (neaprib.)
Skiltininkai prie manęs - - - —
Skautininkai „ „ - - —
Išsiskleist — — — — - (neaprib.)
Kairėn - -
Dešinėn - - -
Pavojus, budėk — - — - — - (neaprib.)
Aplink — -

galba paima kryptį. Bendrai, kokia baidarkos kryptis nebūtų, 
bures visada turim stengtis laikyti statmeniškai vėjo krypčiai.

Pasisukimas, Mūsų baidarkos kryptis Br. 15-1 ir mes no
rime pasisukti į padėtį. Br. 15-5. Tam tikslui turime pereiti 
dar tris pasisukimo momentus. Br. 15-2, 3, 4. Pamažu sukdami 
baidarką pavėjui, kartu pritraukiame ir giką. Br. 15-2. Pasta
tę baidarką visai pavėjui Br. 15-3 permetam giką (jis pats 
persimeta) ir visai paleidžiame giko virvę Br. 15-4. Paėmę 
norimą kryptį, pritraukiam giką, pastatydami bures statipeniš- 
kai vėjui Br. 15-5. Svarbiausias šio pasisukimo momentas yra 
Br. 15-4, kur permetę giką turime ji kuo laisviau paleisti ir 
neužlaikyti virvės rankoje. Kitaip neišvengiama katastrofa!

Baidarkos irklavimo technika.
Išmokti irkluoti baidarkoje yra lengviau, kaip paprastoje 

valtyje ar gičkoje. Baidarkoje žmogus sėdi patogiai atsirėmęs 
į atramą ir ištiesęs kojas. Rankose turi dviejų lopetėlių irklą, 
kurį laiko per vidurį pečių platume. Pats irklavimo principas, 
rodos, kiekvienam žinomas, bet pati irklavimo technika yra 
sudėtinga ir reikalauja treniruotės ir šiek tiek teoretinių žinių.

1. Lopetėlė įleidžiama į vandenį atsargiai, kad nebūtų 
jaučiama sutrenkimo ir, kad neaptaškytumėm savęs ar draugo.

2. Lopetėlė neturi visai pasinerti į vandenį ir per visą trau
kimo (sėmimo) momentą mažas jos kraščiukas turi būti virš 
vandens.

3. Irklo pasvirimo kampas į vandenį turi būti kuo ma
žiausias, apie 30°.

4. Kadangi irkluojama tai iš vienos, tai iš kitos baidarkos 
pusės, tai aišku, baidarka plaukia zigzagais. Zigzagų sumaži
nimui turime traukti lopetėlę visą laiką lygiagrečiai baidarkos.

5. Kūnas neturi sukinėtis į šalis. Irkluojant dirba rankų, 
pečių ir pilvo raumenys.

6. Esant stipriam vėjui ir bangoms, daugiau kreipkime 
dėmesio į baidarkos lygsvaros palaikymą.

7. Matydami ateinančią didelę bangą, stenkitės atsukti į 
ją baidarkos užpakalį, arba net prišakį, bet jokiu būdu ne šoną. 
Tokiu momentu, kol praeis bangai geriau neirkluoti.

8. Irkluodami dviese, suderinkit irklus (irklavimą), nes 
tas labai pastebima iš šalies. ,

9. Žmonių akivaizdoje, rodydami savo drąsumą, nedaryki
te įvairių šposų, nes dažnai šie dalykai turi ne kokią pabaigą.

10. Visuomet budėki

16



Kaip išmokti plaukti?
Šiltą vasaros dieną kiekvieną traukia 

pasimaudyti. Maudymasis yra sveikas, jis 
yra geriausia priemonė kūnui užgrūdinti, 
jei tik žiūrima higienos reikalavimų. Be 
to, skautai maudymosi laiką turi sunau
doti, kad išmoktų plaukioti. To iš jų rei
kalauja patyrimo laipsnių programa, to 
pat reikalauja ir kilni skautų idėja pa
dėti artimui, gelbėti skęstantį. Ir kad ga
lėtų šį savo svarbų uždavinį atlikti skau
tas pats turi gerai mokėti plaukioti.

Maudymosi higiena.
1. Pradėk maudytis, kai temperatūra 

nežemesnė 18° C. Iš karto pradėk nuo 
P/2 — 2 min. maudymosi, ir tik pridėda
mas po V2 — 1 min. pasiek 10 — 15 min. 
laiką. Geriausias rodyklis, kad pakanka 
būti vandenyje, yra savijauta. Nuovargis 
ar drebulys yra ženklas, kad metas nu
traukti maudymąsi. Išėjus iš vandens sau
sai ištrink odą rankšluosčiu ar delnais ir 
šilčiau apsivilk.

2. Maudytis galima vieną kartą per 
dieną. Pakartotinas maudymasis labai iš
semia organizmą. Negalima besimaudant 
daryti pertraukas — išeiti iš vandens ir 
sušilus vėl maudytis.

3. Neik į vandenį, kol širdis smarkiai 
plaka arba kvėpavimas pagreitintas (pav., 
jei prieš tai bėgai). Tas gali būti labai 
pavojinga. Bet suprakaitavęs gali eiti į 
vandenį, tik žiūrėk, kad pulsas ir kvėpa
vimas tuo laiku būtų visai ramus. Pulsui 
ir kvėpavimui sutvarkyti pakanka 10 — 
15 min. poilsio.

4. Eiti į vandenį reikia iš karto, o ne 
pamažu, nes taip gali greičiau peršalti. 
Bet tie, kurių širdis silpna, neturi stai
giai pulti į vandenį.

5. Maudykis ne anksčiau, kaip P/2 — 
2 vai. po stipraus valgio (pav., pietų). Po 
lengvų pusryčių gali maudytis palaukęs 
30 — 40 min. Maudytis visai nevalgius 
(pav., iš ryto) nepatartina, nes išalkęs or
ganizmas neturi pakankamai jėgų ir toks 
maudymasis jį dar labiau vargina.

6. Vandeny nestovėk nejudėdamas. Ju
dėjimas gina nuo peršalimo ir kelia ge
rąją maudymosi įtaką.

7. Kuo šaltesnis vanduo, tuo greičiau 
baik maudytis, vos pajutęs pirmąjį dre
bulį. Jei krečia drugys prieš einant į van
denį — padaryk kelis gimnastikos jude
sius ir energingai ištrink odą.

8. Nors gerai mokėtum plaukti ir bū
tum stiprus, vis vien niekados nesimau- 
dyk vienas ir gilioj vietoj, nes gali ištikti 
tokia nelaimė, kad be kito pagalbos ne
galėsi išsigelbėti.

9. Kai maudosi didesnis būrys (skiltis, 
draugovė), tai vienas arba du geresni 
plaukikai turi būti krante, kad galėtų pa
dėti, jei kas nors pradėtų skęsti. Besi- 
maudantiems turi būti griežtai uždrausta 
išeiti iš pažymėtų nepavojingos vietos ri
bų. Šios tvarkos laikytis visu griežtumu. 
Be to, turėtų būti čia pat valtis pagal
bai teikti.

10. Pasimaudžius gerai ištrink odą 
rankšluosčiu arba nors delnais ir, jei dar 
šalta, greit pavaikščiok arba pabėgiok.

Plaukiojimas ant krūtinės.
(a la brass).

Yra įvairių plaukiojimo būdų, bet iš 
jų, dėl savo gerų privalumų, skautams la
biausiai tinka pramokti šis būdas.

Kūnas guli vandeny ant krūtinės, kiek 
galima horizontaliai. Kūnas visas paner
tas ir tik galva iki smakro kyšo iš van
dens.

Išeities padėtis (pieš. 1). Rankos iš
tiestos 
liečiąs.

į priekį, delnais žemyn, nykščiai 
Kojos ir padai irgi visai ištiestos 

Pieš. 1. Išeities padėtis.

ir suglaustos. Galva iškelta iš vandens iki 
smakro, nereikia jos kelti peraukštai, nes 
tada kūnas persilenktų per juosmenį.

L/-*
Taktas „trys“.

Pieš. 2. Taktas „viens“.

Ši išeities padėtis, nežiūrint jos tai
syklingumo, turi būti plaukikui laisva ir 
nė vienas raumuo neturi būti be reika
lo įtemptas. Iš šios padėties plaukikas 
padaro eilę judesių, atliekamų per tris 
taktus (trimis skaičiais) ir vėl grįžta į ją 
ir gali toje padėtyje padaryti 1 — 2 se
kundžių išlaikymą, pauzę.

Rankų judesiai. Rankos daro judesius 
per visus tris taktus. Taktu viens rankos 
iš išeities padėties skėčiamos į šalis ir 
nesiekiant pečių linijos pradedamos lenkti 
per alkūnes. Delnai galima kiek palenkti, 

nykščiais žemyn (pieš. 2). Kitas judesys 
daromas taktu du. Rankos dar tebelen- 
kiamos per alkūnes, kurios tuo pat metu 
pritraukiamos prie krūtinės iš šonų. Ran
kų riešai, padarę pusračius, suvedami po 
smakru ir ten laikomi delnais žemyn, 
nykščiai liečiasi. Per abu tuos judesius 
rankų riešai išbrėžia figūrą, panašią į 
širdį.

Paskutinis taktas — trys — rankos, 
tebelaikomos suglaustos, greit išmeta
mos į priekį, į išeities padėtį, tik jokiu 
būdu neiškeliamos iš vandens.

Kojų judesiai vienu skaičiumi atsilie
ka nuo rankų. Tik į taktą du kojos pra-
dedamos lenkti vienu kartu per kelius ir 
dubenį ir pritraukiamos į priekį plačiai 
praskiriant kelius. Per tą judesį padai te
bėra suglausti ir liečiąs vidaus briauno
mis. Į judesio du pabaigą kojų padėtis pa
naši į tą, kuri būna pritūpus.

Judesys du yra prisirengimas taktui 
trys, kuris yra svarbiausias pasistūmėji
mo į priekį judesys. Bet prieš tą taktą 
kojos turi atlikti dar vieną, atrodytų, ne
žymų, bet labai svarbų judesį. Būtent, pa-

dai, palikdami suglausti kulnimis, turi pla-
čiai praskėsti pirštus ir prisitraukti prie 
kūno. Šiam judesiui atlikti tarp taktų du 

ir trys įvedamas papildomas 
taktas ir.

Po šio parengiamojo jude
sio atliekamas judesys tak
tu trys. Kojos išskėstos į ša
lis ir, energingai ištiesiant 
sulenktas per kelius ir du
benį kojas, į vandenį pada
romas greitas ir energingas 
smūgis, atsispyrimas. Tas 
smūgis atliekamas, daugiau
sia, padų ir šlaunių vidaus pa
viršiumi. Per pirmąją šio ju
desio dalį kojos turi kryptį 
atgal ir į šalis, paskiau eina 
atgal ir, pagaliau, užbaigoje, 
kojos ir pirštai ištiesiami ir 
eina į vidų, kur suglaudžia
mi, kaip buvo išeities padė
tyje (pieš. 3).

Pieš. 3. Taktas „trys".
Peržvelgsim pavienius ju

desius. Pirmojo rankų jude
sio tikslas yra, viena, palai
kyti kūno lygsvarą vande
nyje prieš pradedant sun
kesnį lygsvaros atžvilgiu ko
jų judesį per taktą du ir,
antra, padėti kūnui kiek pa
sistūmėti į priekį.

Rankų riešų judesys, atliekamas tak
tu du, turi kaip tik šį pasistūmėjimo tiks
lą. Judesiai taktams viens ir du ranko
mis atliekami iš lengvo, beveik be įtem
pimo. Taktas trys rankų atliekamas stai
giai, bet irgi be perdėto įtempimo.

Visi trys judesiai turi savaime pereiti 
vienas į kitą ir pauzės, pertraukos, tarp 
atskirų taktų visai neleidžiamos. Judesys 
trys rankomis būtinai turi būti atliktas 
greičiau, kaip to pat takto kojų jude
sys, nes yra netoks sudėtingas.

Kojų darbui taktas du yra vien tik 
parengiamasis ir už tai tas judesys turi 
būti atliktas ypatingai lengvai ir taisyk
lingai, nes kitaip kojų paviršius padarys 
didelį pasipriešinimą vandeniui ir beveik 
visai sustabdys kūno judėjimą į priekį. 
Čia pažymėtina, kad plačiai praskirti 
keliai yra mažesnė kliūtis vandeniui, ir 
priešingai, blogiausia padėtis bus kojas 
prisitraukti į priekį suglaustas, nes tada 
jos padarys srovei didžiausią atsparą.
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Mokytojų dėmesiui!
Švietimo Ministerijai pritariant Vyriau

sias Skautų Štabas šią vasarą liepos mė
nesio pradžioje Palangos pušyne, pajūry, 
ruošia vyrams mokytojams specialius 2-jų 
savaičių kursus — stovyklą. Kursų tiks
las yra supažindinti mokytojus su skautų 
organizacija, jos sutvarkymu ir paruošti 
vilkiukų — paukštyčių kūrėjus — va
dovus. Kursuose dalyviai išmoks praktiš
kojo stovyklos gyvenimo, nagrinės teore
tinius skautų ideologijos klausimus, su
sipažins su vilkiukų — paukštyčių orga
nizacija, jos tvarkymu ir vadovavimu. Be 
to, dar, per visą stovyklavimo laiką kur
šininkai galės sekti netoliese įrengtos 
skautų stovyklos gyvenimą, jų užsiėmi
mus ir t. t...

Lektoriais ir vadovais yra pakviesti 
žinomi pedagogai ir prityrę skautininkai.

Darbas bus atliekamas po atviru dan
gum, pušyne, saulėje, prie jūros... Moky
tojai galės gerai pasilsėti ir sustiprinti sa
vo sveikatą.

Už gyvenimą stovykloje nustatytas 35 
lit. mokestis.

Tuo metu, drauge su ten stovyklaujan
čiais skautais, be jokių papildomų mokes
čių, jie galės aplankyti Klaipėdą, Juod
krantę, Nidą ir garlaiviu paplaukioti jūra...

Stovyklai — kursams reikalingą in
ventorių parūpins Vyriausias Skautų Šta
bas.

Kiekvienas kuršininkas, vykdamas į 
stovyklą, turės turėti: dengiamos chaki 
spalvos skautišką bliūzę, mėlynas arba 
tos pačios spalvos, kaip ir bliuze, trum
pas, aukščiau kelių, kelnaites, tamsias 
iki kelių pančiakas, pagalvėlę, tuščią šie- 
niką (šiaudų gaus vietoje), antklodę, bal
tinių pakaitą, rankšluostį, peilį, 3 mtr. 
virvutę, bloknotą, paišelį, dubenėlį, puo
duką (abu skardiniu), šaukštą, šaukštelį, 
muilą, dantims miltelių ir šepetėlį, rū
bams ir batams valyti po šepetį, avaly
nei tepalo, adatą ir siūlų.

Mokytojai, norintieji vykti į šią sto
vyklą — kursus, ne vėliau birželio mėn. 
20 d., rašo vyr. sk. štabo Mokslo ir Pro
pagandos Daliai.
Mokslo ir Propagandos Dalis.

Atliekant judesį du žiūrėti, kad kū
nas būtų padėtas visai laisvai, nepersi
lenkęs per juosmenį ar pan. Jei judesys 
atliktas teisingai, tai pečiai, nugara ir ko
jų padai yra vienoje plokštumoje (pieš. 
4), ir kuo arčiau prie kūno bus pritraukti 
padai,, tuo geriau.

Peržiūrėkime dažniausiai pasitaikan
čias klaidas, kad išmoktume jų iš pat pra
džios vengti.

Rankų judesių klaidos:

1. Pergreitas atlikimas rankomis ju
desio viens.

2. Per taktą viens rankos užvedamos 
už pečių linijos.

3. Rankos suvedamos ne horizontalėje 
plokštumoje, bet giliau po savim — tas 
padaro kliūtį.

Sktn. K. Avižonis.

Išmokime iškilauti ir iškilaukime.
(Tąsa iš Nr. 5—6, 7, 8, 9 ir 10).

Išsirengimas.
Gerai išsirengti nereiškia pasiimti su 

savimi kiek galima daugiau daiktų. Ge
rai išsirengti reiškia mokėti išsi
rinkti ir su savimi pasiimti tik tuos 
daiktus, kurie iškiloje bus būtinai rei
kalingi, nes čia viską nusveria daiktų 
svoris. Prieš įsidėdami į kuprinę bet ko
kį daiktelį, gerai pagalvokite: 1) ar aš 
būtinai būsiu šio daikto reikalingas š i o- 
j e iškiloje (pav., palapinės, keptuvo, 
baltinių pamainos); 2) ar tas daiktas ben
drai tinka iškiloms (pav., nertinis, seni 
batai, šliurės, molinė ar porcelaninė lėkš
tė, butelis); 3) nors tas daiktas ir nėra 
persunkus, bet gal geriau bus jį palikti 
namie (pav., kirvukas, graži knyga, gi
tara).

Visada reikia atsiminti: juo sunkesnė 
kuprinė, tuo nemalonesnė pati iškila, 
tuo viskas neįdomiau, ypač vasaros kai
tromis. Niekad nereikia prisikimšti ki
šenes visokių nereikalingų daiktų ir dir
žą apsikabinėti visokiais sunkumais' nors 
tie daikteliai ir po keliasdešimt gramų

4. Atmetimas per visus judesius rankų 
riešų į viršų, žemyn arba atgal.

5. Perdidelis rankų sulenkimas alkū
nėse pirmojo takto metu.

6. Atkišimas alkūnių į šonus arba per
didelis jų priglaudimas prie kūno takto 
du pabaigoje.

7. Pergreitas išskėtimas rankų į šalis 
užbaigus judesį trys (išlaikymo nevykdy
mas).

8. Padarymas pertraukų tarp trijų 
taktų, kurie visi turi būti atlikti kaip vie
nas nepertraukiamas judesys.

Kojų judesių klaidos:

1. Per taktą du pėdos nesiliečia vidaus 
briaunomis arba pritraukiamos su iš
skėstais galais (pirštais).

2. Kojos pritraukiamos į priekį per- 
staigiai, su trūkčiojimais.

3. Keliai permažai praskiriami, tuo pa
daroma kliūtis srovei ir atsispyrimas iš
eina neteisingas.

4. Po pritraukimo kojos sulaikytos 
pauzei, nors turėtų tuoj pereiti į kito ju
desio atlikimą.

5. Taktas trys atliekamas kojomis iš
tiesiant jas iš karto atgal, o ne į šalis, 
kaip reikalinga.

6. Kojos permažai praskiriamos į šalis.
7. Kojos nesimetringai atlieka judesį.
8. Kojos judesį trys atlieka nepakan

kamai ryškiai ir energingai.
9. Ištiestos kojos nesuglaudžiamos.
Pabrėžtina, kad taktas trys turi būti 

atliktas staiga ir su jėga. Negalima pa
sitenkinti tik pirminiu truktelėjimu, bet 
reikia visą judesį iki pat galo atlikti su 
nepaliaujama jėga. Priešingu atveju atsi
spyrimo efektas menkėja, greitis nyksta, 
plaukikas negali padaryti pauzės išei
ties padėtyje ir be pertraukos turi pra

svertų, su laiku jie pasidarys labai sun
kūs. Taip pat nereikia per šiltai ap
sirėdyti, nors oras ir vėsus atrodytų: žy
gyje visada yra šilta.

Rūbai turi būti tvirti ir praktiški. 
Geriausiai tinka trumpos skautiškos 
kelnaitės ir skautiški marškiniai, spor
tiškos kojinės ir geri tvirti batai, kurie 
niekad neturi būti nauji, o jau gerai 
išnešioti. Nauji batai greit nuspaudžia ir 
nuvargina kojas, ir žygis pasidaro nebe
įmanomas. Batai turi turėti gerus, jei ga
lima, dvigubus puspadžius, patys turi būti 
gerai riebalais ištepti. Pusbačiai ir sanda- 
lės žygiui netinka, nes greit prisisemia 
smėlio ir žvyro, ir dažnai reikia nusiavi- 
nėti. Tačiau sustojus geriau tinka sporto 
bateliai ir sandalės, todėl vienus jų visa
da reikia turėti kuprinėje. Iškiloje batus 
iš vakaro reikia nuvalyti nuo purvo, jei
gu drėgni, iškimšti popieriumi ar šiaudais 
ir, jeigu galima, pastatyti šiltai. Iš ryto 
reikia gerai ištepti riebalais.

Iškilauti geriausia yra visai be kepu
rės, tačiau kokią lengvą kepuraitę gerai 

dėti naują judesių seriją, o tas pradedan
čiam plaukikui, dar nevisai apsipratu
siam su judesių eile, yra labai sunku.

Atsispyrimas kojomis turi būti atlie
kamas ne gilyn, nes tada kūnas kiekvie
ną kartą kiek iššoktų iš vandens, bet tas 
atsispyrimas turi būti horizontalėje plokš
tumoje ir plaukiko kūnas turi slinkti į 
priekį tiesia linija, lygiagrečia su van
dens paviršiumi.

Prieš mėginant plaukti vandenyje rei
kia gerai išmokti ir išstudijuoti visus ju
desius dar sausumoje. Rankų ir kojų ju
desiai turi būti išmokti dar krante, nes 
vandenyje nėra kada jų mokytis nuo pat 
pradžios ir atminti jų eilę.

Įdomu, kad tie, kurie iš anksto gerai 
išmoko visus plaukiojimo judesius, labai 
dažnai vandenyje jau per pirmą arba ant
rą pamoką pradeda plaukti be kitų pa
galbos.

Mokantis plaukti pradžioje naudinga 
vartoti plūdes. Jos palengvina laikyti 
kūną vandens paviršiuje ir įgalina pama
žu įprasti taisyklingai derinti plaukioji
mo judesius.

Šis plaukiojimo būdas — a la brass — 
yra bene mažiausiai varginantis ir užtat 
tinka didesnį galą plaukti. Gera jo sa
vybė yra ta, kad akys apžvelgia didelį 
plotą priešakyje.

Lygus ir ramus judesių pobūdis lei
džia lengvai reguliuoti kvėpavimą ir ne
siskubinant plaukti beveik be nuovar
gio, Be to, vėsesnę arba vėjingą dieną 
tas būdas geras tuo, kad visas kūnas pa
nertas vandenyje ir užtai mažiau junta 
vėją.

Galop, skęstančių gelbėjimui šis bū
das turi daugelį labai vertingų 
vaduojamų privalumų, užtat jis 
moktinas visiems skautams.

ir nepa- 
gerai iš-
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yra įsidėti į kuprinę apsisaugoti nuo lie
taus ir nuo labai karštos saulės. Be to, 
kuprinėje visada dar turi būti brezenti
nis švarkas arba lengvas guminis paltas. 
Tiesa, vokiečių skautai nepripažįsta gu
minių paltų, bet jie pasiima lengvus, šil
tus ir standžius, sunkiai vandenį pralei
džiančius medžiaginius paltus, kurių ir 
lietui lyjant nesivelka, nes vistiek jie grei
tai sudrėgsta ir tose vietose, kurios glau
džiasi prie kūno, praleidžia vandenį. Jie 
žygiuoja, kaip stovėdami, nors nuo lie
taus ir kiaurai permirktų, sakydami, kad 
nuo to jie dar nesą persišaldę. Tuo tar
pu paltą jie laiko kuprinėje ir stropiai 
saugo, kad jis nesušlaptų. Tačiau baigę 
žygį ar apsinakvoję (žinoma, ne palapi
nėje!) jie persivelka sausus rūbus, ku
rių pakaitą taip pat turi kuprinėje, ir ap- 
sisiaučia sausu ir šiltu paltu, — ir jiems 
nėra šalta. Tuo būdu jie sustoję nešąla 
ir jiems gerai, ypač, kad jie ir antklo
džių nevartoja, bet įsilindę į miegamuo
sius maišus tais pačiais paltais apsikloja. 
Jei jie lyjant žygiuotų su paltu, tai vis
tiek jie peršlaptų ir vėliau turėtų persi
vilkti sausais rūbais, bet paltas liktų šla
pias, ir jiems būtų šalta, nes neturėtų nei 
kuo apsisiausti, nei užsikloti. Guminių 
paltų jie todėl nesiima, kad jie nepralei
džia oro ir dėl to visas kūnas greit su
prakaituoja iš vidaus, o be to, ir guminis 
paltas per ilgesnį laiką praleidžia van
denį. Taip pasidaro dar blogiau, nes ir 
iš vidaus ir iš lauko esti šlapias.

Ilgesnėms, kaip pusantros dienos 
iškiloms, be minėtų daiktų, į kuprinę dar 
reikia įsidėti vienus marškinius (viršuti-

Tai malonus tas pavėsis — 
Snausk sau sveikas išsitiesęs 
Ir svajok, kad jau Palangos 
Tave plauna sūrios bangos. 
Toks gražus peizažas — jūra, • 
Alpsta siela, kai pažiūri, 
Horizontai begaliniai 
Su padangėm susipynė. 
Sunku jūrą aprašyti, 
Reik patiems ją pamatyti,

Tiktai patys ten nudrožę, 
Pamatysit jūros grožį. 
Šiemet gali kožnas skautas 
Į pajūrį nukeliauti, 
Nes stovyklą skautams rengia 
Paliai pačią jūrą brangią. 
Taigi, broli, jeigu nori 
Pagyventi jūros ore, 
Sėsk tuojaus už balto stalo 
Ir patikrink kapitalą.
Štai ir mūs brangusis Mikė 
Skaito pinigus dar sykį — 
Šypsos linksmas, susikaupęs,

Saulė patekėjo !

nius) ir kelnaites pakaitai (jie yra gera 
pasiimti ir pusantradienėms iškiloms, nes 
peršlapus galima persivilkti), kelias po
ras švarių kojinių ir nosiniukų. Iš kitų 
daiktų visada reikia pasiimti vykstant iš
kilom kišeninį peilį, laikrodį, kompasą, 
žemėlapį, maudymosi kelnaites, vaistinė-

Sumą apskritą sutaupęs. 
Kai ant stalo litai dzvanga, 
Tuoj pajauti tu Palangą, 
Mesk dar kartą žvilgsnį slidų — 
Štai tau kopos, va, tau Nida ! . . . 
Na, o tie, kurie netaupę, 
Melskit tėvų atsiklaupę 
Ir prašykit jų malonės, 
Kad aprūpintų kelionei. 
Pamatysit, geros mamos 
Duos jums maisto kilogramais, 
O tėveliai — ką daryti ! — 
Kokį trisdešimtį litų.
Šitą darbą jūs atlikę, 
Vėl pasekit mūsų Mikę — 
Duokit štabui pranešimą 
Apie savo atvykimą. 
Na, tai baigta, brangūs vyrai, 
Šią savaitę dirbkit ščyrai, 
Kad netolima kelionė 
Būtų jums tikrai maloni. 
O Palangoje šį sykį 
Pamatysit gyvą Mikę — 
Daug ten baikų jis parodys, — 
Kiek tik norit! — garbės žodis! 
Prisimaudęs jis po jūrą, 
Daug pripieš karikatūrų —

Duos visiems Palangoj garo!
O tuo tarpu — viso gero!

Rašo pats Mikelė Švilpa, 
Kurs per žiemą nenusilpo. 

lę, kiek virvės, siūlų su adata, popierio 
su paišeliu (tik ne chemišku!), degtukų ir, 
jei turima, foto — medžiagos.

Vienadienei iškilai, be minėtų 
daiktų, reikia dar pasiimti puodelį gerti. 
Pietų geriau yra visai nesivirti, o iš namų 
pasiimti užtektinai buterbrodų. Žadant 
virti pietus, pasiimti lėkštę, šaukštą, rei
kalingo maisto ir puodą visai skilčiai pie
tums virtis.

Pusantros dienos iškilai be minėtų 
daiktų pasiimti: antklodę, miegamąjį mai
šą, naktinius marškinius, palapinę (jei 
žadama joje nakvoti), maisto (duonos, 
sviesto, sūrio ar dešros, „žaliavos“ pie
tums, kakavos arba arbatos, cukraus, 
druskos). Maistą, kaip cukrus, kruopos, 
miltai, reikia laikyti atskiruose drobiniuo
se maišeliuose. Valgymui: aliumininę lėkš
tę, šaukštą, šakutę, puodelį. Prausimuisi 
(atskirame maišelyje): rankšluostį, mui
lą, dantims miltelių ir šepetėlį, šukas, 
veidrodėlį. Pagalios, kišeninę elektrišką 
lemputę, virvės. Skilties turtas padalina
mas: kastuvėlis, kirvukas, palapinė su 
reikmenimis, žibintuvas, žvakė, degtu
kai, virtuvės reikmenys.

Ilgesniai, kaip 2 dienų iškilai reikia 
pasiimti: tą pat, kas pusantradienei iški
lai, tik maisto, mažiausiai bent dviem die
nom; šepetėlį rankoms plauti, batams 
valyti tepalo ir šepetį (pasiima kas ket
virtas žmogus), baltinių pakaitą, siūlų, 
lopų. Skilties turtas: tas pats, kaip pus
antradienei iškilai, tik 2 puodai pietums 
virti ir didelė visos skilties vaistinėlė.

Taip išsirengdamas iškilon, prieš im
damas kokį nors daiktelį, visada apsi
galvok, ar jis tau iškiloje būtinai bus rei
kalingas.

„Skautų Aidas** 
gauna daug atsakymų 
į anketą.

Jei dar neišsiun 
tei anketos — siųsk 
neatidėliodamas.
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MOKYTOJŲ
Iškila.

Jeigu Jūsų vilkiukai — paukš
tytės jau išlaikė bent vienus egza
minus ir vis tik dar nėra nei karto 
buvę iškiloje, Jūsų pareiga dar iki 
pabaigai mokslo metų būtinai su
organizuoti iškilą. Jeigu miškas 
toli, iškilai vieta galima numatyti 
į paežerę, į artimiausį šilelį, paupį, 
ar kalniuką. Svarbu, kad tik bus 
medžių, tai bus ir visa kita ko rei
kia iškilai. Žinoma, iškilai parinki
mas vietos turi labai daug reikš
mės, tad geriau yra vykti į mišką, 
negu į šiaip kurią vietą, bet reikia 
visumet žinoti, kad ta iškila geres
nė, iš kurios linksmesni grįžtame. 
Jeigu miškas labai toli ir vaikai 
turi pavargti jau nueidami, parei
dami jie dar labiau pavargs ir links
mumo jau bus mažiau.

Kada jau numatyta iškilai vieta 
Ir diena, pagalvokime, kuriam lai
kui išvyksit miškan. Nuo to, kaip 
ilgai manot iškilauti, priklausys jū
sų programa ir tai, ką reikia su sa
vim nusinešti: maisto, šiltesnių rū 
bų, žaidimams įrankių ir 1.1. Ten 
kur vilkiukai — paukštytės yra 
vedami vieno mokytojo ir arti nė
ra jokio skautų vieneto, kad būtų 
galima ruošti kartu iškila, iškilos 
laikas yra beveik apribotas t. y, 
viena diena. Rytą išvykti, o vaka
re jau būt namie. Tai truputį trum
pas laikas iškilai, nes reikia atsisa
kyti supažindint savo vilk, — 
paukštytes su tokiais įdomiais 
daiktais, kaip laužo ceremonijos, 
vėliavos nuleidimas ir pakėlimas, 
nakties sargyba ir 1.1. O vistik

KAMPELIS.
Jums vadai — mokytojai patarčiau 
pasirinkti iškilas vienai dienai. Ir 
štai dėl ko. Vilkiukai — paukšty
tės yra dar jauni vaikai, t. y. lepūs, 
silpni ir, kaip visumet būna, pilni 
baimės. Išvykstate Jūs, daleiskim, 
vienai naktinei iškilai. Pagalvokit, 
kiek viso rejks su savim nusinešt: 
palapinę, guolį, maisto, vartuvės 
įrankių ir 1.1. Ne tik nusinešt, bet 
ir parsinešti tą visą reikės. Jie le
pūs, dar neužsigrūdinę ir todėl 
nakvodami ant žemės lengvai gali 
peršalti ir susirgti. O kuo garan
tuosite jų tėvams, kad nakvodami 
miške jie neišsigąs. Nakčiai reikės 
išstatyti sargybą, maža kas gali 
pasitaikyt, o kam iš savo vilkiukų 
— paukštyčių jūs patikėsit šias pa
reigas? O gal pats per naktį dežu- 
ruosit? Tada dieną priseis atsigul
ti, o kas vadovaus jiems? Nemigęs 
iš Jūsų taip pat bus prastas vadas. 
Ir maistą pasiruošti patys jie dar 
per jauni: apsidegins, nusiplikys, o 
tėvai tai pamatę daugiau jau į jo
kią iškilą jų nebeleis.

Visai kas kita jeigu daroma iš
kila kartu su skautais. Vilkiukai 
čia labai daug ko gali pasimokyti, 
prisižiūrėti. Dienos metu jie gali 
sau atskirai žaisti, mokytis savo 
programoj numatytų dalykų, o va
kare bendrai vakarieniauti, daly- 
vaut nuleidime vėliavos, pasirody
muos prie laužo ir kitur. Bet ir į 
tokias su skautais iškilas vykstant, 
jei jos bus naktinės, reikia gauti tė
vų sutikimas..Be to, būti daugiau 
2 — 3 dienų irgi neleistina. Atsi
minkit, kad Jūsų vilkiukų—paukš

tyčių motinoms šios 2 ar 3 naktys 
ilgiausios savaitės, ir kad jos nuo
lat mąsto ar neatsitiks kas nors 
jiems. Paskui ir vaikus perdaug 
nuvargintume.

Programą iškilai reikia nustatyt 
iš anksto ir viską smulkiai numaty
ti, kad visa diena būtų taip užpil
dyta, jog nei vieną minutę nebūtų 
jaučiama nežinia ką daryti. Svar
biausią programos dalį užima žai
dimai, mokymasis programos ir se
kimas gamtos, bet programą sta
tote jau nuo pat susirinkimo mo
kyklos kieme. Visumet turit ran
koj ir galvoj laikrodį ir valandas, 
o jeigu jau nustatėt kad tą valandą 
ką darysite — griežtai ir laikyki
tės. Tad pirmiausia kelionės pro
grama: čia įeina dainos, maži ri
kiuotės pratimai, sutartų ženklų 
praktiškas pakartojimas. Vienas 
vilkiukų būrelis išeina anksčiau ir 
pakelėj stato ženklus: tuo keliu 
eik, tuo keliu neik, paslėp
tas laiškas, aš nuėjau namo, 
lauk manęs čia. Ženklai sta
tomi kreida, akmenėliais, šako
mis, lazda įbrėžiant žemėje ir 
kitaip. Jūs išeinat vėliau ir 
sekat ženklus, kol randate pir
muosius vilkiukus. Tada toliau jau 
visi kartu žygiuojat. Tarpus tarp 
dainų užpildot įvairiais pasakoji
mais. Pasakojimą galima pavest ir 
vilkiukams, žinoma, iš anksto juos 
prie to paruošus. Ir taip vienas 
vilkiukas papasakoja vieną nuoty
kį, antras kitą, paskui mokytojas 
paaiškina ką nors pastebėtą kely
je ir taip iki vietos.

Vietoje susitvarkote daiktus, 
kiekvienam būreliui paskirstot dar-

A p i e g im n a z i^s t ę Zina

1. Geografija:
— Ant kokio meridiano 
Papuasai ožius gano? 
...Nežinai?! Che —che!..
— Kaip bučiuojasi buriatai? 
Kas per paukščiai tie passatai? 
...Nežinai?! — 2 !

2. Istorija:
— Na, nušviesk tu man, kaip dieną, 
Visą praeiti midėnų!
...Negali? Aha!
— Na, o koks — riebus ar liesas 
Buvo vadas Achilesas?
...Nežinai? — 2 — !

3. Matematika:
— Aš prašyčiau parašyt *man 
Bulbių blynų logaritmą! 
...Negali?., hm—hm!
—Pasakyk, į kokįDanką 
Šimtas laipsnių išsitenka?! 
...Nežinai? — 1!
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bą visai dienai, iškabinai iškilmin
gai savo vėliavą ir paruošiant sta
lą, Būtinai reikia paimti ir ka- 
tilukas arbatai išsivirti. Ir kol kiti 
būreliai prineš malkų laužui, kol 
sutvarkys aikštelę, apvalys ją nuo 
šakų ir kitų daiktų, kol tinkamai 
bus sutvarkyti visi atsinešti daik
tai, virėjas paprašys jus pusryčių, 
O koki linksmi miške pusryčiai, 
žino tik buvę iškilose! Po pusryčių 
vėl apsitvarkymas, kurį atlieka 
vienas kuris nors būrelis, o kiti 
tuo momentu jau šaukiami švilpu
ko ratan, Paskirstot sargybą, kuri 
kas valandą keičiasi, kiti gi eina 
žaisti. Žaidimus reik parinkt tokius, 
kuriems miškas tinkama vieta, pv,: 
slapstymasis, karas skujomis, vė
liavų vogimas ir kiti. Kai pavargsta 
bežaisdami, išskirstykit būrelius ir 
lai kiekvienas seka norimą paukš
tuką, gal pamatys jo lizdą, kaip ne
ša savo vaikučiams maistą. Kai bus 
sušaukti, kiekvienas pamėgdžioja 
paukščio balsą. Niekada visiems 
nereikia nueit toli į mišką, 
palikus vieną sargybinį.

Miškas geriausia vieta ir kitiems 
laipsnių programos dalykams pasi
mokyti, Čia galima pademonstruoti 
signalizaciją dūmais, vėliavėlėmis 
ir net ugnimi, pasimokyti švilpesių, 
laipiojimo į medžius, sekimo ir t,t. 
Čia susipažįstama su kompasu ir jo 
vartojimu, su saulės laikrodžiu ir 
kitkuo.

Kai jau saulutė krypsta į vaka
rus, laikas pagalvoti apie namus. 
Pirmiausia virėjai paruošia stalą ir 
kai tik saliutuodami didžiuoju sa
liutu, nuleidžiat vėliavą, pasistipri- 
nat, o paskui kuriat laužą. Prie 

laužo eina kiekvieno būrelio atski
ri pasirodymai: plastika, įvairūs 
juokingi šokiai, pamėgždžiojimas 
gyvulių, paukščių balsų, vaidini
mai, dainos ir kitkas.

Per ilgai užtrukti prie laužo ne
galima, Jau saulutė didesnė daro
si, o namai dar toli. Vadas sušvil
pia ratan iškilautojus, duoda parė
dymą pasiimti savo daiktus ir už
traukę linksmą dainelę apleidžia 
mišką. A, Goberienė, 
Mokytojų kursai — stovykla

Mokytojų kursai — stovykla.
Neužtenka vien tik gerų norų, bet 

reikia dar pastangų ir darbo. Troškimai 
ir pasiliks tuščiais troškimais, jei jų ne
seks pastangos ir konkretūs darbai.

Šitą tiesą gerai suprato skautizmo kū
rėjai ir iki šio laiko jos laikosi.

Berniukas, pareikšdamas norą stotį į 
skautų tarpą, dar netampa skautu. Ne
užtenka noro. Dar jis turi sužinoti, t. y., 
išmokti, kas tie skautai yra, kokiais nuo
statais savo gyvenime jie vadovaujasi ir 
ko, bendrai, skautai siekia. Ir norą įstoti 
į skautų sąjungą pareiškęs, ir sužinojęs 
visus skautų o-jos nuostatus, berniukas 
dar nebus skautas, jei jis tų nuostatų ne
silaikys savo kasdieniniame gyvenime.

Skautų programose matome nuosek
liai išlaikytą principą: norėk — mokėk — 
vykdyk (pildyk, laikykis to, ko nori, ko 
moki). Jei pareiški norą būti brolijos na
riu, tai geriau pažink ją; jei pažinai —- 
vykdyk jos nuostatus.

Į šitą mano taip pavadintą „norėk — 
mokėk — vykdyk“ principą ypatingai turi 
įsistebėti visi tie, kurie patys ruošiasi va
dovo darbui. Čia turiu galvoje mūsų mo
kytojus, daugiausia, žinoma, pradžios mo
kyklų mokytojus ir mokytojų seminarijų 
abiturientus.

Skautizmo idėjos kasdien vis plačiau 
ir plačiau išplečia savo šakas mūsų kraš
te. Kas kartas daugiau atsiranda pra
džios mokyklų mokytojų, kurie mūsų 
kaime prie pradžios mokyklų kuria ir ve
da vilkiukų gaujeles ir paukštyčių lizde

lius. Tai dėkingas darbas pačiam moky
tojui ir mūsų tautai.

Bet didžioji dalis tų pirmųjų skautiz
mo idėjų pionierių kaime dirba tik iš di
delio noro, o prityrimo ir žinių tame dar
be mažai teturi. Tas matosi iš laiškų vyr. 
sk. štabo v. p. skyriaus vedėjai, iš atsi
liepimų spaudoj. Kitaip sakant, vilkiukų 
— paukštyčių organizavimui ir vedimui 
trūksta pasiruošusių vadų.

Kas gi yra tas pasiruošęs vadas?
Pasiruošusiu vadu laikysime tik tokį 

asmenį, kuris atitinka šiuos privalumus:
1) kuris pažįsta medžiagą, su kuria jis 

dirba, t. y., pažįsta tuos berniukus, mer
gaites, kuriuos nori išauklėti gerais vil
kiukais ir geromis paukštytėmis;

2) gerai žino savo darbo tikslą, žino, 
į ką turi paversti gautąją medžiagą, t.y., 
kokie turi būti vilkiukai — paukštytės;

3) pažįsta kelius, supranta būdus ir 
moka panaudoti reikiamas priemones tu
rimam tikslui siekti.

Paimkime dabar mūsų pradžios mo
kyklų mokytojus ir pažvelkime, kokius iš 
tų trijų vado privalumų jis turi ir kokių 
neturi.

Gal būt, daug nesuklysiu, jei pasaky
siu, kad mūsų pr. mok. mokytojai pirmą
jį privalumą, kad pažįsta savo vaikus, tu
ri. Neturi antrojo privalumo, neturi aiš
kaus siekiamojo tikslo vaizdo, nežino, 
koks turi būti vilkiukas ir kokia turi būti 
paukštytė, o kadangi neturi aiškaus dar
bo tikslo, tai ir keliai, darbo būdai ir 
priemonės negali būti pilnai suprantami ir 
vykusiai panaudojami.

Šitą trūkumą gerai suprasdamas ir 
daugelio mokytojų norą bei pageidavimus 
atjausdamas, Šv. Ministerijai pritariant, 
vyr. skautų štabas liepos mėnesio pra
džioje (3 — 7 d. pradedant) ruošia pradž. 
mokyklų mokytojams-oms specialius 2-jų 
savaičių kursus — stovyklą — vyrams — 
Palangoje, moterims — prie Birštono. 
Kursų tikslas yra supažindinti mokytojus- 
jas su skautų organizacija, jos sutvarky
mu ir paruošti vilkiukų — paukštyčių kū
rėjus — vadovus. Kursuose — stovyklo
je mokytojai-jos įgaus tų žinių ir tų pri
valumų, kurių jiems, kaipo vilkiukų — 
paukštyčių vadovams, trūksta.

Tad į stovyklą, brangūs Collegos!
Sktn. mok. K. P.

ir klasės dienyną.

4. Gamta:
— Ką žinai apie degutą? 
Kokios veislės kalakutai? 
...Nežinai? Oho!
— Kiek kiaušinių deda uodas? 
Kodėl varnos snapas juodas? 
...Nežinai?! — 2=!

5, Literatūra:
— Kur mes statome kabliuką — 
Ar kur ilga, ar kur striuka? 
...Nežinai? Hm!
— Kas: ar dramos, ar romanai 
Daugiau duoda dvasiai peno? 
...Nežinai?!—2!

6. Fiirtologija:
—Pasakyk* mergele daili, 
Kaip supranti žodį „meilė“? 
...Nežinai?! Tai tau!
— Meilė?.. Meilė!.. Šituos žodžius 
Aš iš tolo jau užuodžiu!..
— Užteks! Bravissimo — 5-p!
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Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.
Uždaviniai.
Užd. Nr. 69.

Atsiuntė J. Vilčinskas iš Vilkaviškio.

Perskaityti šie žodžiai: 
stačiai. 1) negeras žmogus, 3) plėšrus 
paukštis, 4), artimo apkalbėjimas6)įvardis, 
7) gėlė, 9)jvardis, 10) įvardis 15) mot. vardas.

Gulsčiai-. 2) kūno dalis, 5) gero žmo
gaus ypatumas, 7) giminė, 8) mot. vardas 
(sutrump.), 11) jungtukas, 12) įvardis, 
13) jaustukas, 14) raidė, 16) Lietuvos 
miestas, 17) jungtukas, 18) įvardis.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. Nr. 70.

Atsiuntė A. Labutis iš Šakių.

1 1.......2 I

4

6

Persk* ityti šie žodžiai:
Stačiai-. 1 ir 2 — dviejų mirusių žy

mių lietuvių vardai ir pavardės.
Gulsčiai-. 3) daržo apsauga, 4) reika

lingas perkant, 5) kur niekas katės ne
perka, 6) arklių namai, 7) kilni mintis, 
8) reikalingas kine, 9) spalva.

Užd. vert. 2 taš.

Užd. Nr. 71.
Šarada.

Atsiuntė P. Kondratas:
Iš vieno miesto Lietuvos. Prie pat 

s:enos Latvijos. Jei to miesto raidę 
brauksi su arkliu į lauką trauksi.

Užd. vert. 1 tašk.

Užd. Nr. 72.
Atsiuntė B. Šimanauskas iš Pane

vėžio.
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Šachmatų karaliaus ėjimu perskaityti 
vieną patarimą.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. Nr. 73.
Atsiuntė L. Čepšys iš Varnutės km.

Šarada.
Vienam miestui Lietuvos, jei pirma 

raidę brauksi naminio paukščio — pa
puošalą gausi, o jei nubrauksi raidę kitą 
— gausi vabzdį jau matytą.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. Nr. 74.

Atsiuntė J. Tvarijonavičius iš Kė
dainių.

Duoti žodžiai: gauja, ai, karas, balnas, 
AJgis, ai, bėga, narys, yla, lynas, aras, 
burės, toga, beria, šalti, akis, kardas, 
neiti, aras, Kyras, argi, piemuo, karys, 
Algis, irgi, oi, jauja, te, Atiką, ėjo, pūti, 
dama, arti, kopė, ten, tas, baimė, arklas, 
pina, du, jodas, diena ir arti.

Kiekvieno žodžio pirmą raidę pakeisti 
kitokia taip, kad iš naujų gautų žodžių 
pirmų raidžių susidarytų sakinys, kurį 
kiekvienas lietuvis turi žinoti.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. Nr. 75.

Atsiuntė J. Grajauskas iš Vilkaviškio.
Šarada.

Vardas esu aš žmogaus senovėj labai 
garsaus. Buvau aš labai galingas, savo 
išmintim garsingas. Kas mane perpus 
piaus — du žodžiu tas gaus; pirmas žo
dis — jūroj randas, antras žodis — val
gis gardus. Jei mano vardą jūs paimsit 
ir iš šonų apkarpysit, vardą moters gau
sit vieną, na galvokit nors ir dieną.

Atsakymai.
Visiems. Šį kartą dedami tik uždavi

nių. Uždavinių sprendimai ir prendėjų pa
vardės bus paskelbtos sekančiam „S.A.“ Nr.

Šių uždavinių, taip pat ir „Sk. A.“ 
10 Nr., sprendimus siųsti iki birželio m. 
25 d.

Šiam konkursui, nuo užd. Nr. 52, skiria
mos šios dovanos: kuprinės, diržas, skau
tiški peiliukai, kirvukai ir „Sk. A.“ kom
plektai.

Už praėjusį konkursą dovanos laimė
tojams jau išsiųstos.
Be kuponų uždaviniai neužskaitomi.

„Skautų Aido“ Suk galvą skyriui 
uždavinių sprendimo konkurso

Kuponas Nr. 4.

Sprendėjas...................... -.......................

Yra paprotys skautų stovyklose 
ne tik patogiai įsirengti, bet tas 
stovyklas papuošti, dekoruoti. Už
sienių skautai daro stovyklos tote
mą—stulpą su stovyklaujančių skil
čių siluetais ir kitais simboliniais 
išpiaustinėjimais. Prie įėjimo į sto
vyklą pastatomi gražūs, skautiški 
vartai. Iš šių dviejų piešinėlių 
matyti, kaip tokie papuošalai atro
do. Apskritai, yra didžiausia lais
vė tuos papuošimus darant ir kiek
vienos stovyklos skautai-ės turi 
progos čia parodyti savo skonį ir 
kūrybą.

Puoškime stovyklas ir tikėkimės, 
kad vasarą ir rudenį šiuose pusla
piuose pamatysime savų gražių 
stovyklų vaizdų.
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Busimiems j
Daugelis jaunuolių mano, kad jūra ir 

darbas jūroje tai nuolatinė puota ir kad 
jūrininkų takai nukloti vien rožėmis, o 
kelias — nuo jaunučio jungos iki kapito
no — be erškėčių ir dyglių. Tiesa, kad 
jūra tai nuolatinė poezija, kuria apsikre- 
čia pragyvenę jūroje visą amžių jūrinin
kai, bet jūrininkų keliai vargingi ir dyg
liuoti.

Persijoje yra toks paprotys: vos tik 
gimusį vaiką, tėvas, išnešęs laukan, mau
do šaltame vandeny. Jeigu jis miršta — 
tai nelydimas net gimdytojų gailesčio, nes 
į tai žiūrima kaip į Alacho valios apsi
reiškimą.

Taip ir jūroje esti. Kas užžengęs ant 
laivo nesusirgo, nenustojo galimumo jau
tęs, galvojęs ir dirbęs — gali likti, ir to
kiam ateity niekas nebaisu, nes jis visuo
met sveikas ir smegenimis ir kūnu. Ku
ris gi už pirmojo karto susirgo, tam lai
vas ne vieta. Čia jam negelbės nė pro
tekcija, nes jūra to nepripažįsta, bet ji 
reikalauja vien darbo. Tiesa, yra sako
ma, jog niekas taip nelavina žmogaus, 
kaip kelionė, bet čia turima galvoje ir 
kalbama tik apie turistus, o ne apie spe
cialistus jūrininkus. Ir kol jaunuolis ne
įsigilins ir nesupras visų-plaukiojimo pa
slapčių, neturi būti apie savo žinias per
daug aukštos nuomonės, bet turi būti 
nuolat sargyboje ir budriai sekti savo 
žingsnius ir darbus.

Plaukiojimas tenka pradėti burlaivyje, 
ir čia jungos pareigos labai painios ir sun
kios. Junga turi būti visur. Junga tai — 
kamštis, kuriuo užkemšamos visos laivo 
skylutės. Jis valo visus laivo žibintus ir 
lempas. Junga — tai vairininko bocma
no pasiuntinys; jis neatsižvelgdamas į 
orą, surenka ir išskečia pačią viršutinią- 
ją burę. Jis stovi vachtoje (sargyboje). 
Junga lygiai su kitais matrosais darbuo
jasi valtyje irklais; plauja palubę, valo 
mazgoja indus, lopo bures, mazgoja ne 
tiktai savo, bet ir vyresniųjų skalbinius, 
darbuojasi kraunant ir iškraunant laivą 
ir t. t. ir t. t.

Na, ar manote, kad liks dar rankų 
manikiūras arba nors sveiki pirštų na
gai, kada rankomis, dantimis ir kojomis 
reikia žiemos metu rinkti stiebo viršū
nėje sustyrusias nuo šalčio bures ir dar 
žiūrėti, kad neatsižvelgiant į laivo supi- 
mąsis iš vieno šono į kitą, kada stiebo vir
šūnė daro lanką iki 60 — 70°, — išsilai
kyti nenukritus į jūrą.

Laive kiekvienas žmogus yra viene
tas, kuriuo remiasi ir pasitiki kiti. Čia 
kiekvienas turi į jam pavestą darbą įdėti 
visas jėgas.

Štai dėl ko sakoma, kad visų pirma 
reikia išmėginti save ar tinki jūros darbui 
ar ne. Praktika tai ne teorija, ir jūroje 
su viena teorija toliau kaip šimtą metrų 
nuo kranto nenuplauksi. Jūros burlaivy
je teorija tarnauja praktikai, kaipo jos 
pagelbininkė, ir tiktai praktika įgyjamas 
tas prityrimas, kuris duoda jūrininkui pil
ną pasitikėjimą savo jėgomis ir mokslu 
įgytomis žiniomis.

Čia jūroje pirmoje eilėje stovi draus
mė, pagrįsta pilnu vienas kitam pasitikė
jimu ir vyresniųjų gerbimas. Čia kiauši
nis vištos nemoko, o visi, be jokių sąly
gų, pasiduoda vieno kapitono valiai!

Tikras jūreivis — tai spartietis, pake
liantis be murmėjimo šaltį ir karštį, troš
kulį ir alkį, ir visuomet sąžiningai ir rim
tai žiūri į savo pašaukimą, į tarnybos pa
reigas.

Jaunuolis turi įprasti gerbti autorite
tą, kad laikui atėjus, sugebėtų savo auto
ritetu valdyti kitus. Reikia auklėti savy 
teisingumą ir dvasios kilnumą, ir tiktai 
turįs tokių privalumų, gali įeiti jūrininkų 
šeimon.

u r i n i n k a m s.
Jūrininkas negali atsilikti nuo nuolat 

žengiančio pirmyn mokslo ir technikos: 
seniausias kapitonas, lygiai su jauniausiu 
be perstogės mokosi tol, kol pasenęs ne
begali plaukioti ir yra priverstas, atida
vęs laivo vadovybę tinkamam įpėdiniui, 
nulipti krantan arba kol nežuvo su savo 
laivu ir draugais močiutės jūros gelmėse.

Sielos švarumas, švarumas santykiuo
se su draugais, švarumas elgimesi ir dar-

Edisono
(Dviejų karjerų pradžia).

Tomas Aiva Edisonas yra ne
ginčijamai stambiausias mūsų laikų 
išradėjas. Edisonas, kuris jau turi 
daugiau kaip 80 metų, vienas tur- 
ingiausių mūsų dienų žmonių Ame
rikoje, vienas stambiausių savo 
šalies pramonininkų, padarė gry
nai amerikonišką karjerą. Pradėjo 
jis ją laikraščių pardavėju, o pas
kui įstojo tarnauti telegrafe. Bet 
jau būdamas 29 metų amžiaus jis 
turėjo savo dirbtuvę gaminimui jo 
paties išrastų mašinų, be to, dirb
tuvėlę Menlo (parke Njudžersi) ir 
didelę laboratoriją Oranže.

Stambiausiais jo išradimais yra 
elektros lemputė ir fonografas.

Nepaprastai savotiškas yra jo 
pasakojimas apie pirmą jo gautą 
čekį. Jis dirbo telegrafo kompani
joje, kuri netik rėmė jo išradimus, 
bet ir pavesdavo jam pritaikyti 
juos darbui. Kartą jį paprašė pas 
save kompanijos pirmininkas gene
rolas Leferts ir pasiūlė jam suda
ryti kontraktą.

— Man pasidarė baisu, — pasa
koja Edisonas, — aš bijojau, jeigu 
aš pasakysiu 5.000 dolerių sumą, 
tai man bendrai nieko neduos. Aš 
veltui laužiau galvą, ieškodamas 
atsakymo ir pagaliau tariau: -— 
..Prašau pasiūlyk tamsta pats“. 
Aš nustebau dėl savo drąsos, bet 
dabar aš daugiau nieko nebijojau 
ir lyg sustingau.

— Mes siūlome 40.000 dolerių. 
Ką tamsta pasakysi į tai! — pa
klausė Lefertsas.

Aš visaip stengiausi neišduoti 
savęs ir nesudrebėti; aš bijojau, 
kad jis išgirs mano širdies plaki
mą. Su didžiausiu sunkumu aš at
sakiau:

— Apie tai galima pakalbėti . . .
Po dviejų dienų Edisonui teko 

gauti pasirašytą sutartį ir pasira
šyti ją pačiam. Bet visa istorija 
jam vis dar atrodė sapnu ir nuo 
jaudinimosi jis visas tas dienas ne
galėjo miegoti naktimis.

Kai jis atėjo į kontorą, visa bu
vo tvarkoje ir jis pasirašė sutartį, 
čia pat gavęs čekį 40.000 dolerių. 
Edisonas iš visos jėgos nubėgo į 
banką paversti brangų popierį gry
nais pinigais. Jis pats šiaip aprašo 

be duoda jūrininkui teisę visuomet atvi
rai žiūrėti visiems į akis. Tiktai savo pa
reigų supratimas kelia jūrininkų ir jų tė
vynės autoritetą ir tiktai tokie jūrinin
kai sū pasididžiavimu ir džiaugsmu iške
lia savo tautinę vėliavą visuose pasaulio 
uostuose. Riteriškai atsidavęs savo vėlia
vai ir statantis savo vėliavos garbę aukš
čiau už savo gyvybę — toks tiktai jūri
ninkas vertas pagarbos ir tiktai tokiam 
žmogui gali tauta su pasitikėjimu įteikti 
savo vėliavą.

Vyr, valt. Gedgaudas.

įpėdinis.
tą atsitikimą.

— Pirmą kartą gyvenime aš nu
ėjau į banką. Aš atsistojau žmonių 
eilės pabaigoje, kurie laukė gauti 
pinigus, ir kai eilė priėjo prie ma
nęs, aš patiekiau savo čekį. Žino
ma, aš užmiršau pasirašyti jį. Ka
sininkas pažiūrėjo į čekį ir pakišo 
man jį atgal, kažin ką neaiškaus 
sumurmėjęs. Mano širdis nukrito ir 
kojas pakirto. Aš vėl patiekiau 
jam čekį, bet jis, sumurmėjęs ka
žin ką neaiškaus, vėl pakišo jį man 
atgal. Nusiminęs aš apleidau ba .iką 
visai įsitikinęs, kad pasidariau 
Uoll-stryto auka. Niekuomet gyve
nime aš dar nesijaučiau tokis ne
laimingas.

Edisonas, žinoma, pagaliau suži
nojo, kodėl čekis nebuvo priimtas 
ir gavo savo pinigus. Kasininkai, 
tačiau, pajuokavo su naujoku, iš
mokėję jam 40,000 dolerių smul
kiais popieriniais pinigais, taip kad 
jam teko prisikišti pinigų visus ki- 
šenius. Generolas Lefertsas padėjo 
jam išeiti iš sunkios būklės, pri
ėmęs pinigus į savo banką.

Dabartiniu laiku Edisonas pats 
įsteigė stambias stipendijas jau
niems išradėjams. Jis rimtai galvo
ja išauklėti sau įpėdinį. Tuo tikslu 
prieš kai kurį laiką buvo bandy
mas. Į egzaminų žūri (komisiją) 
įėjo pats Edisonas, automobilių 
karalius Henri Fordas, Carlsas Edi
sonas, garsus vandenyno lėkikas 
Čarlis Lindbergas (apie jį rašyta 
,,Sk. A." nr. 10), d-ras S. V. Straat- 
tonas ir d-ras Liuis Berr.

Kandidatai turėjo duoti atsaky
mus į 57 klausimus, kuriuos patie
kė Edisonas. Kiekviena iš 49 val
stybių išrinko vieną mokinį ir nu
siuntė jį į tą bandymą. Vertu buvo 
pripažintas 16 metų V i 1 b u r a s 
Chestonas, Settle vyskupo 
sūnus, Vašingtono valstybėje.

Bandymas truko 5 valandas ir jis 
vienintelis 49 kandidatų tarpe su
gebėjo atsakyti į visus pastatytus 
klausimus. Dabartiniu laiku gabus 
jaunuolis mokinasi Edisono sąskai- 
ton technologijos institute Masa- 
čiuzete ir jame daugelis mato ver
tą rimtojo išradėjo įpėdinį.

ArėjasVitkauskas.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga. Ats. Redaktorius Ant. Saulaitis.
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Skaute! Stovy kloni
Stovyklauk!

Štai Tau pats laimingiausias laikas: dabar Tu gali iškilauti, vykti stovyklon, lankyti įvairias 
Lietuvos gražias vietas, keliauti. .

Keliauk!
Laisvą nuo darbo laiką paskirk tėvynės pažinimui ir kelionėms. Visad daryk naudingą darbą, 

studijuok apylinkes, fotografuok ir paišyk įdomesnias vietas, vaizdus, statybos dalykus ir pan.

Fotografuok ir rašyk!
„Skautų Aidas“ liepos ir rugpjūčio mėnesiais išeis po 1 numeri. Šie numeriai duos vietos 

ir Tavo piešiniams, fotografijoms, iškilų, stovyklų, kelionių ir kitokiems aprašymams. Radęs ką 
įdomaus, pergyvendamas puikius įspūdžius — nepagailėk laiko ir kiek darbo: pasidalink šiais dalykais 
su kitais savo broliais. Spauda geras Tavo draugas, ' ,

Albumas.
„Sk, A." redakcija ruošia rudenį išleisti gražų šiųmetinių stovyklų, iškilų ir kelionių albumą— 

monografiją. Ta gausiai iliustruota knyga bus pirmas gražus skautų ir skaučių darbų atvaizduotojas. 
joje bus stovyklų, iškilų ir kelionių aprašymai, fotografijos, piešiniai, topografijos nuotraukos, 
palapinių ir papuošalų brėžiniai, stovyklautojų sąrašai • (vardai, pavardės, stovyklavimo data, vieta ir 
kitos apie ją žinios). Vienu žodžiu, ši knyga turi vaizdžiai parod}4i visą šios vasaros mūsų skautų ir 
skaučių veikimą, gyvenimą.

„Sk. Aido" redakcijai medžiagą — aprašymus, statistines žinias ir t. t. — prisiunčia patys 
iškilautojai, 'tovyklautojai ir keliautojai. Vadovai prašomi pasirūpinti, kad visa tai kaip galima 
geriau būtų atlikta. r

Kadangi iš knygos turinio matysis, kas, kokios draugovės ir kokio tunto stovyklavo, tad būtų 
svarbu, kad „Sk. A." pasiektų visos žinios.

„SKAUTŲ AIDO“ 
PLATINTOJAMS.

„Skautų Aido“ administracija prašo visus 
savo platintojus pasistengti prieš išvažiuojant atos
togoms, atsiskaityti su „Sk. Aido“ administracija 
už išplatintus numerius.

„Skautų Aidas“ visad įdomus, visad 
naujas, todėl skaitykite ir platinkite

«Skautų Aidą»
Vasarą paskirų nr. nr. reikalaukite 
visuose knygynuose ir laikraščių 
parduotuvėse.

Prenumerata su priedais kaštuoja: 
metams—6 lit., pusm.—3 lit. 50 cent. Pra
džios mokyklų mokiniams metinė prenume
rata — 4 litai. Paskiro nr. kaina 30 cent.

Adresas: «Skaufų Aidas#, 

Kaunas, nepriklausomybės a. 2. 
Tel. 40-71. Tel. 40-71.

NUO ADMINISTRACIJOS
„Skautų Aido“ prenumeratoriai, kurie yra 

užsiprenumeravę laikraštį mokyklų ad-esais, ta
čiau norėtų „Sk. Aidą" gauti ir per atostogas, 
gali adresą pakeisti, nurodydami, savo vasaros 
adresą.

pacduoclami bilietai 

liftas Raudonojo Kryžiaus 
oJTaujos XIX (otecijos 

Uos klasės lošimo).
„VILNIAUS“ spaustuvė Kaune, Nepriklausomybės aikštė 2. Telef. 776. Karo cenzūros leista.^^R'
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