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Iš musų gyvenimo |
KAUNAS.

— Kauno tunto skautai, tik grįžę iš 
vasaros atostogų, vėl ėmėsi energingai 
dirbti. Jau firmomis rugsėjo m. dieno
mis beveik Vi^bs draugovės suspėjo pa
daryti sueigaš.

— Tautos šventė. Š. m. rugs. 8 d. 9 v. 
tunto skautai, susirinkę pri.e vyr. skau
tų štabo,. pakėlė skautų vėliavą. Po to 
organizuotai nužygiavp P. Vileišio aiJĮcš- 
tėn į pamaldas irvį ^kariuomenės paradą. 
Pasibaiguš paradui, atvyko tuntininkas ir 
buvo paskelbtas .Šėlo įsakymas, kuriuo 
du draugininkai, vyr. škilt. VyL Kišonas 
ir Edm. Karanėuškks, pakelti į" pask’auti- 
ninko laipsnį. .

Vakare, 18 vai., susirinkę tunto skau
tai nuleido skautų vėliavą, čia pasakyta 
kelios kalbos.

• »•'*.. • J, _ , .» ■

— 1 skautų vyčių draugovės S. Dau
kanto būrelio dalisisū vyr. skiltininku Z. 
Petkevičium, likviduojantis S. Daukanto 
mokytojų seminarijai, persikėlė į Mari
jampolės mokytojų seminariją ir ten su
darė skautų vyčių būrelį. .

— Tunto orkestro vedėjas ir jūrų 
skautų laivo adjutantas pask. Vyt. Pečiū- 
ra įstojo į karo mokyklą.

— Kauno tunto skautų vadovybė kvie
čia visus skautų vadus, atvykstančius iš 
provincijos į Kauną universitetan, arba 
į kitas mokyklas, užsiregistruoti tunto 
štabe. Tunto skautininkai dežūruoja kiek
vieną dieną nuo 14 — 15 vai., o tunti
ninkas visais skautų reikalais priima tun
to štabe (Nepriklausomybės aikštė 2) pir
madieniais, trečiadieniais ir šeštadieniais 
nuo 18 -— 19 vai.
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, Mano įžodis. ,

Viktutei!..
„Mano sieloj šiandie šventė“...

Šiandie aš duodu įžodį, šiandie aš tap
siu tikra skautė! Džiaugiuos, bet siela 
kažkodėl nerami: ar aš ištesėsiu tai, ką 
pasižadėsiu, ar aš pajėgsiu atlikti tą di
delį darbą: būti tikra skaute. Nešioti 
skautės uniformą lengva, bet būti skau
tėj tikra skaute? Paskutinę minutę aš 
abejojau: ar pajėgsiu eiti tais takais ir 
siekti to, ko siekė mūsų draugininke Vik
tutė.

Susirinkom visos. Duodančių įžodį bu
vo keturios. „Brangindama savo garbę..." 
— išgirdau lyg pro sapną. Tai kalbėjo 
viena varlė. Po jos duosiu įžodį aš!

Dangus apsiniaukęs, saulės nėr. Ne
jaugi dangus nesidžiaugs drauge su ma
nim, nejaugi saulutė neparodys man šyp
sančio veido ir nesustiprins mano jėgų 
ištarti tuos keletą įžodžių. Bet ne! Sau
lutė išlindo iš po debesų ir auksinius sa
vo spindulius pabėrė po visą sodą. Ji 
nušvietė vėliavą ir tą garbingą kaspiną. 
Ądjutantė riša man kaklaraištį. Kodėl ne
galėjo tai padaryti Viktutė, kodėl ne ji 
man prisegė ženklelį, kodėl ne jos ran
kos užrišo garbingam, geltonam kakla
raišty mažą, bet teikšmingą mazgelį? Bet 
ji toli! Kai aš drebančiu iš susijaudinimo 
balsu kalbu įžodžio žodžius, ją greitasis 
traukinys neša toli toli...

„Aš ne paukštytė, ne geltonsnapė, aš 
tikra lapė!“ Taip, bet aš turiu ištesėti tai, 
ką pažadėjau.

Viktutė, nors ne Tavo rankos užrišo 
man tą garbingą, geltoną kaklaraištį, bet 
Tau aš pasižadu eiti Tavo nurodytais tą- 
kais, ir siekti to, ką Tu pęr mus norėjai 
pasiekti. Aš pasižadu siekti tai, kad bū
čiau verta to kaspino, kuris taip garbinr 
gai puošia mūsų vėliavą.

L i\i s ė C h m i e i i a u s k a i t ė, 
Kaunas. Birutės d-vės skautė.

— Didelė sporto šventė. Š. m: rugs, 
m..27 d. Kauno tuntas ruošia skautų-čių 
žaidimų, gimnastikos, sporto šventę.

13 v. įvyks įdomi skilčių eisena įvai
riomis Kauno gatvėmis. Pati šventė pra
sidės lygiai 14 vai. LFLS aikštėje (Ąžuo
lyne). Programa: I a) masinė mankšta; b) 
skautų piramidė (pilis) ir c) skaučių plas
tika. II. Lengvoji atletika ir estafetės ir 
III — komiškas sportas ir juokingiausi 
skautiški žaidimai. Pagaliau, įdomi eise
na: — 1931 vasaros. laidotuvės. Sporto 
šventėje dalyvaus 500 uniformuotų Kau
no skautų-čių. Šventei vadovaus dr. Jur
gelionis ir draugininke mokyt. Steponai
tytė.

Tikimasi susilaukti svečių ir iš kaimy
ninių tuntų.

Esant blogam orui, šventė bus nukelta 
į sekantį sekmadienį.

V. V ė v e r s ė l.i s .

GRINKIŠKIS.

Alio! Alio, ar žinot?! Grinkiškyje įsi
kūrė skautai —'„Lapinai". Per žiemą ge-. 
rai prisirengę į III-jį patyrimo laipsnį, 
š. m. VIII-23 d. išlaikė egzaminus.

Jie visi linksmi ir patenkinti!
Dar pavasarį — sniegui vos nutirpus, 

pradėjo iškilauti. Nors jų ir mažas būre
lis (vos devyni), bet puikiausiai dirba. 
Turi savo futbolą (oho! Red.), visi smar
kūs sportininkai; plaukikai, bėgikai irvt. t. 
Kitą metą per stovyklas žada visiems 
duoti „forų”.

Kad jų . žadėjimai išsipildytų! (Tikra 
tiesa! Red.). Budėkit!

Vyr. sklt. J. Š v ė g ž d a.-

IŠLEIDOM DRAUGININKĄ.

Š. m. VIII-29 d. padarėm paskutinę 
sueigą su draugin. A Martinėnu. Su buv. 
draugininku širdingai atsisveikinom. St. 
Marįinėnas yra Radviliškio skautų įkū
rėjas ir įžymiausias mūsų vadas. Už tat 
tokie malonūs ryšiai mus riša.

Nors netekome savo įkūrėjo, savo 
dr-ko, kuris labai daug padėjo mums, bet 
mes visgi nenustosime vilties ir varysime 
toliau pradėtąjį darbą.

* Vi Įkas.

ROKIŠKIS SU KOOPERATYVU.

Rugs. m. 10 d. garbingai atidarytas 
Rokiškio skautų kooperatyvas gimnazi
joje. Kooperatyvėliu susidomėjimas gim
nazijoje didžiausias, nes pertraukų metu 
negalima prisimušti ko nors nusipirkti. 
Kooperatyve garbingiausią vietą užima 
baronkos. Kooperatyvo įsteigime dau
giausia prisidėjo Vladas — sportsmenas 
ir sesutės Alina ir Donia — voverytės.

S a r t. B i m.

Dvi puikios knygos.

1) Les 1091 activitės de 1‘ėclaireur, pa
rašė Baden Powell, vertimas prancūzų 
kalbon. Išleista 1929 m. Neuchatel-Paris. 
199 pusi., ’ su autoriaus iliustracijomis. 
Kaina: 16. prancūzų frankų (apie 7 lit.).

Gaila, kad nėra lietuviškų Baden Po- 
well'ip veikalų vertimų. Jis taip gerai 
rašo. Taip gerai rašo skautams! Šią kny
gą: „1001 skautiško veikimo 
pasireiškimas , privalėtų perskai
tyti kiekvienas skautas ir skautų vadas. 
Čia rašoma ir apie profesijos pasirinkimą, 
ir apie mokėjimą plaukti, apie rūkymą, 
paišybą, vaidinimus, dviračius, rankų 
darbus, skautiškos lazdos vąrtojimą, pa
galbą paukščiams, pirmąją.pagalbą ir 1.1., 
ir t. L. Tas viskas parašyta ypatingai aiš
kiu, vaidžiu -stilium su daugybe iš gyve
nimo parinktų įdomių ir pritaikintų pa
vyzdžių. Parašyta taip, kaip tai moka ra
šyti pasaulio skautų "įkūrėjas Robertas 
Baden Powell'is. Knyga, kaip ir visos jo 
knygas, paįvairinta paties autoriaus pie
šiniais. Kiekvienas skautas pažįsta ir myli 
Baden Powellio piešinius. „Sk. Aido" 
skaitytojai turi progos jais nekartą pasi
džiaugti.

2) Mains JHabiles, parašė A. Boekholt 
(Wėbė), išleista 1930 m. Kaina 15 pran
cūzų frankų (6 litai). 287 pusi, ir 300 ilius
tracijų. Darbų rinkinys skautams.

Baden Powell'is duoda visuose savo 
veikaluose labai daug reikšmės skautų 
rankų darbams. Mes, deja, apie tai daž
nai pamirštame. Kartą skautystės tėvą 
paklausė: „Kas reikalinga, kad būčiau lai
mingas?“ Jis atsakė: „Darykit kasdien 
gerą darbelį ir turėkit peilį, kuris gerai 
piauna“.

„Turėkit peilį, kuris gerai piauna“, 
reiškia, turėkit savo rankose įrankį, gerą 
įrankį, darbui ir vartokit jį — dirbkite. 
Knygoje „Gabios rankos" yra kaip 
tik surinkta daugybė darbų darbelių ga
bioms skauto rankoms. Yra nurodyta, 
kaip ką pačiam pasidaryti. Knyga yra 
autoriaus 4 metų darbas. Jis surinko joje 
beveik viską, kas dar nuo prieškarinių 
laikų pasirodė periodinėje skautų spau
doje ir daug ką pridėjo savo. Knygoje 
nėra nieko teoretiškai išgalvoto. Yra tik 
dalykai, kurie jau buvo skautų padaryti.

Čia rasite įvairių pionierių darbų, la
pinių ir palapinių statymą, įvairių pato
gumų stovykloje įtaisymą, kaip pasida
ryti valtį, kaip aprišti knygą, kaip pada
ryti teatro sceną, kaip dirbti su oda, kaip 
pjaustyti linoleumą, kaip padaryti ir var
toti lasso, kaip padaryti sandalius, kaip 
įtaisyti stovykloje sostas ir t. t. ir t. t. 
Daugybė (300) piešinių ir braižinių daro 
tekstą labai lengvai suprantamą ir įdo
mų.

Ši knyga skautui yra auksas. Jis ne 
tik privalo ją turėti ant savo stalo, bet 
ir vežtis ją su savim į stovyklą. Ši knyga 
gali būti geriausias skauto draugas ir 
praktiškas mokytojas. Labai gaila, kad 
panašios skautiškos literatūros nėra lie
tuvių kalba.

Visiems „Sk. Aido" skaitytojams, ku
rie; moka prancūzų kalbą, nuoširdžiai pa- 

, tariam įsigyti dvi knygutes, apie kurias 
čia kalbėjom. Jos yra tikrai vertos savo 
kainos ir jos yra būtinos skautui, kuris 
gali pasinaudoti jų- kalba. Norintieji jas 
įsirašyti, gali tą padaryti per „Sk, A.” 
administraciją.

Redakcinė komisija — sktn. Ant. Saulaitiš, sktn. Vyt. 
Jurgutis, sktn. M. Martinaitis, pasktn. B. Mantvila, vyr. 
skltn. H. Rudzinskas.

Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir už skel-\ . 
bimų turinį neatsako.

Red. ir adm.: Kaunas, Nepriklausomybės a. 2, tel.40-71.
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17 (74) nr. Kaunas, 1931 m. rugsėjo mėn. 15 d. IX metai

rt gynė na karalaitė (Tja(la.
Yra gražiausias ir vertingiausias įsta

tymas. Jį visuose įstatymų rinkiniuose 
įrašykit aukso raidėmis. Kuklus ir trum
pas įstatymas: Valia.

Rytą, vakarą, dieną ir naktį jis lydi 
žmogų, su rūpestingu atsidėjimu jį valdo, 
jei tas kilnusis įstatymas, valia, nežino 
valandos, kada ji būna laužoma.

Jei norėtum eiti per pasaulį, su pa
sisekimu ir laime nepersiskirdamas, tu 
nežūsi audrose, nepaklysi kryžkelėse, — 
jei tave lydės geroji proto sesuo valia.

Gali išeiti ir grįžti, skubėti ir sustoti, 
gali užsimoti ir suklupti, tik valiai neleisk 
tavęs palikti.

Gyvenime mokam kopti, trokšti ir no
rėti, bet jei apleis valia — neklausk ko
dėl suklupęs nepasikeli.

Gyvenimas tylus ir ramus, gyvenimas 
audra ir kova, gyvenimas meilė ir gar
bė, gyvenimas kerštas ir purvai. Visko 
jame yra, jo nepateisinsi ir neišlyginsi, 
jei tave lydi valia, tu palenksi gyveni
mą savo pusėn, o ne gyvenimas tave prie 
savęs.

Mes girdėjom apie rašytoją — perra
šiusį savo veikalą penkioliką kartų, kal
bėjo žmonės apie skulptūrą — pavogu
sią jos kūrėjui vienuoliką metų, girdėjom 
apie pasišventimą — nepertrūkusį de
šimtis metų, tik kodėl nepaminėjo tavęs, 
vertinga ir kukli valia, kai tu su jais vi
sur visados buvai.

Kas išdidų, galinga, stebina išnašumu, 
aš be baimės galvoju, ten buvo tavo pirš
tai, kantrumo ir pasisekimo valdove valia.

Jei aš būčiau jūros švyturio sargas, 
budėčiau laukdamas atplaukiančių laivų, 
ilgas naktis skrostų jūrą švyturys, aš 
kiekvienam atplaukiančiam laivui šauk
čiau: šviesūs ir ištikimi tie švyturiai, ku
rie stovi ant valios uolos.

Išeinu į peroną, kur ateidami ir išei
dami traukiniai staugia ir nudunda žvan
gančiais tiesiais bėgiais, ratai širdingai 
virsta ant bėgių, vagonų grandinė šaltai 
teka vienas paskui kitą, man primena 
geležinį įstatymą, rinkinį klusnumo pa
vyzdžių, kuriuos gali pavadinti vienu žo
džiu: valia.

Būk tiek geras, jaunas bičiuli. Gyve
nimas turi turėti bėgius, reikia nužymėtų 
toli vedančių kelių, reikia uolos, nuo ku
rios matytum aukštą viliojantį kalną ir 
banguojančias marias. Būk tiek geras ži
noti tai, kad be valios viskas dulka, ties 
tavim nesustodami.

Ateik čia po medžiais, kur pušys kvė
puoja svaiginančiais atodūsiais, o beržai 
varva poilsiu ir ramumu.

Čia po šitomis pušimis geltonas smė
lis, o geri tavo bičiuliai ima kastuvus ir 
iškas griovį, panašų į pasagą.

Atsisėsim ant griovio krantų, kojas nu
leidę, juk galim kalbėti apie tai, kas mū
sų didelę šeimą susirūpinti prašo.

Žinai, bičiuli, mūsų didelė šeima, o 
keliai platūs ir toli nusitiesia. Ten prie 
Reino, Dunojaus, Senos, Temzės, Kongo 
yra mūsų šeimos narių; tu esi vienas ir 
— milijonai.

Dideli paukščiai plačiai praskleidžia 
savo dainos garsą. Mūsų dideli darbai, 
kilnūs ir platūs žygiai, jie pareigos balsu 
mums kalba būti vertais savo šeimos ir 
žygių.

Tu pataisyk sagas, kojų ryšelius, nu
dulkink nuo apdaro dulkes. Tvarka ir 
rūpestingumas tegu tave visur lydi, nes 
tu patyloms man pasakei savo pavardę, o 
tavo garsų vardą žino iš apdaro ir dra
bužių spalvos.

Atleisk, aš kalbu apie tokias smulk
menas, kurias jau visi žino, bet reikia 
žinoti: gyvenimas gražus, vertingas ir 
smulkmenose, o po šios kuklios pasta
bos, tu išvengsi ir didelių suklydimų, ku
rie visur mus persekioja ir verta saugo
tis iš ryto.

Aš tau papasakosiu gražiausią pasa
ką apie pilką, užsimąsčiusią ir susikau
pusią karalaitę Valią.

Tu paklausyk su žymėmis veide, ku
rios rodo susikaupimą ir nuoširdų atsi
davimą darbui, siekimui, kurį įmiesi įvyk
dyti.

Tad paklausyk mano pasakos, kurią 
aš noriu pradėti rytą, o baigti, kai pasku
tiniai gaidžiai primena poilsio metą.

Ten, soduose, kur palaimos vėjai šiu
lena snaudžiančių medžių lapus, o labai 
mėlynas dangus primena tolius, kurių 
akis nepasiekia.

Baltuose, kaip šešiolikmetės nuotakos 
apdaras rūmuose, skaitė valandas kukli 
ir rūpestinga karalaitė. Ji kas rytą kė
lėsi laikrodžio nežadinama ir skubėjo prie 
savo darbo, kurs buvo tikslesnis už bokš
tų laikrodžius.

Keista buvo karalaitė Valia. Kažin 
koks valdovas jai metė žodį, ji esanti už
imta darbais, kurie prasideda rytą ir bai
giasi, kai pusryčių lenta šaukianti prie 
stalo.

Tylėjo karalaitė Valia. Ji iš pajūrio 
rinko smulkius baltus kalkinius akmenė
lius ir nešė į tėvo kiemą.

Kai baltų akmenėlių surinko ji tiek, 
ir galėjo ant jų kalno užkopti, ir nuo 
aukštų medžių lapą nuskinti, ji pašaukė 
valdovą ir tarė:

— Tu ir sapnuose nesapnavai, ką gali 
karalaitė Valia. Su sauja ji kalnus supils.

Iš svečių šalies ėjo žmonės į Valios 
rūmus, jos maloniai plaukiančių žodžių 

pasiklausyti. Ir susirūpino karalaitė Valia 
atvykstančiais, kalbančiais visomis kal
bomis.

Praėjo dienos ir naktys, Valia vertė 
puslapius, nemigu naktis pažymėjo, o po 
to ji išmoko visus suprasti ir širdingą žo
dį pasakyti, kaip kuris paklausė.

Šalyje, kur karalaitė Valia girdėjo sa
vųjų kalbą, takus, pėdus palikdavo, klai
džiojo tyli mėlyna ramuma ir gūdi naktis.

Valia budėjo per naktis, po kalnus 
vaikščiojo, šaltinius išmatavo ir rado 
skystimą šviesai spindėti. Ji įsiklausė į 
perkūniją, godžiai sekė dangaus šalčius, 
raižančius dangų, ir vieną dieną nušvito 
gatvės, kryžkelių stulpai tėškė ryškią 
šviesą, kambarių langai į gatves sužiuro 
ryškiai tviskančia šviesa.

Atsidusus, karalaitė, nušvitusiu veidu, 
tarė: tespindi elektra.

Ištryško jos veide raukšlės, ji klausė 
dundančių vieškelių, slenkančių sunkių 
vežimų. Ji išėjo į laukus, ištiesė geleži
nius bėgius; sustaugė traukiniai, šviesa 
nutvieskė toli riedančius vagonus.

Slinko dienos, jos darbų vaisiai pa
keitė jos šalies vaizdą. Išaugo miestai, 
uostai, alėjos, lėktuvai padangėn iškilo, 
garlaiviai išbrido į neapmatomus vandens 
plotus.

Susirinko dėkingųjų minios prie bal
tųjų Valios rūmų. Padėkos ir dėkingumo 
žodžiai, lyg įstabi malda buvo visų lū
pose.

Išėjo karalaitė Valia. Pro rūpesčio ir 
nepertraukiamo galvojimo veide išrašy
tus bruožus tekėjo laimė ir pasitenkini
mas, Ji tarė švelniu ir sodriai tvirtu 
balsu:

— Aš tik laimėjimus nešioju. Mano 
keliais pasisekimas ateina. Aš žinau pa
siaukojimo ir meilės kainą, aš žinau, kas 
gali gerus ir kilnius darbus atlikti.

Aš esu didelė laimėjimui susikrovus į 
apvainikavimo aukurą, o maža visose 
smulkmenose, kurių tiek daug mūsų gy
venime būna.

Aš su savo geriausiu broliu Protu, jį 
laikydama, einu per pasaulį nenugalima 
ir visus surinkdama.

Kol aš busiu jumyse, jus žinosite pa- 
sisekimą ir visi keliai, kuriais eisit su ma
nim, nuves į laimę. Mane gerbdami jūs 
gerbiat save, mane mylėdami išmoksit 
mylėti viską, kas verta meilės.

Ir pranyko karalaitė Valia susirinku- 
sioj minioj.

Slinko metai, krito ledais, kaip sidab
ru, byrėjo lapais, o Valios šalies gyven
tojai neprasilenkia su laime. Ten visad 
gyvena karalaitė Valia.

Vyt. Donai!a.

VT.z.

j
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Fotografijos menas.

Vakaro idilija — katinas ir radio.

Iš Petro Babicko foto darbų.

Mečetė — charakteringos formos, daug 
šviesos, aplink kaip rėmai — medžiai. 
Išvengta tvoros ir kitų namų, kad nega

dintų savotiško vaizdo.

Policininkas šypsos. — Jausti nuoširdu
mas, naturaiiškumas, tikras lietuviškas 

veidas.

Kas fotografuoti?
Dabar yra, palyginti, tobulų ir visai nebrangių 

foto aparatų, tad dauguma skautų juos gali įsigyti. 
Praktiški patarimai kaip fotografuoti jau buvo čia 
aptarti, dabar kyla klausimas: kas fotografuoti? Į jį 
lengva atsakyti. Gamtoj ir gyvenime yra tiek grožio 
ir įdomių įvykių, jog kiekvienas jų prašosi užfiksuo
jamas. Tik pagalvokime. Kad ir turėdami pigų foto 
aparatą, mes įgyjame galimumo patikusią mums gy
venimo akimirką „pasisavinti“. Juk, sakysime, ma
tome, kaip vaikas žaidžia su katyte ir staiga katė 
jam įdreskia į ranką. Vaikas, nustebęs ir nusiminęs. 
Paskum jis pyksta. Užsimoja katę lupti. Katė žiūri, 
bet, supratusi pavojų, bėga. Rodos, toks menkas at
sitikimas, kurių taip daug kasdien, bet jūs pabandy
kite nufotografuoti bent vieną iš minėtų momentų 
— akimirkų, jūs pamatysite, kad fotografijoj tas visa 
kitaip atrodys. Ir vaiko mimikoj ir jo judesiuose bus 
pagauta tokia išraiška, kurios vaikas ir norėdamas 
nebemokėtų pakartoti.

Pirmiausia, ką mes turim fotografuoti, tai visus 
natūrališkus judesius. Nieko nereikia kombinuoti 
dirbtinai, bet „gaudyti“ momentus! Jei tai iš pradžių 
pasirodys sunku, tai fotografuokim prasmingus gam
tos vaizdus. Kaip suprasti „prasmingus“? Vadinas, 
tokius vaizdus, kuriuose būtų kokia nors paslėpta 
mintis, lengviau ar sunkiau suvokiama prasmė. Sa
kysim, matote Kauno pilies griuvėsius. Daug kartų 
jie matyti ir nieko nauja, rodos, juose nėra. Bet at
kreipki! dėmesį į žydintį po kojomis ramunėlių krū
mą ir pagalvokite: gėlės arti, jos puikiai atspindi foto 
objektyve; tolumoj — sena tūkstantmetė pilis, o pry- 
šaky — pavasario gėlės. Žila senovė ir vos gimusi 
jaunystė. Iš čia prašosi mintis: Pasauly tolydžio vis
kas keičiasi: gimsta, auga, bręsta, sensta. Fotogra
fuojami Ir pažiūrėjus paskum į tokį vaizdelį, neno
rom pajunti paslėptą senumo ir jaunumo simbolį. 
Arba: matome keletą vaikų. Sakysim, jie ramiai žai
džia. Prieini prie jų. Jie dar nesupranta, ko iš jų no

rima, Žiūri. Ir kiekvieno veide savotiška išraiška. 
Vienas — susidomėjęs ir fotografui palankus, kitas — 
lyg nepatenkintas žiūri į nepažįstamą „dėžutę“ sve
timo žmogaus rankoj; trečias — žiūri dar kitaip, žo
džiu, jei mes greit spūsterėsime migtuką — akimir
ka iš vaikystės laikų bus mūsų foto kolekcijoj. Arba: 
Vakaras. Radio antenoj sutūpė varnėnai. Katė smal
siai žiūri į juos ir tyko pagauti. Bet toli. Tuščios pa
stangos... Ji jaučia, kad kažkas į ją žiūri. Tas kažkas 
— fotografas. Dar sekundė ir mūsų kolekcija — pa
didėjo scena iš gamtos gyvenimo.

Pavyzdžių yra be galo daug. Vieniems jie gal 
patiks, kitiems, gal — ne, bet viena svarbu: fotogra
fuodami venkime šablono, t. y., to būdo, kuriuo visi 
„mėgėjai“ fotografuoja: medžiai, grupė žmonių, visi 
žiūri į aparatą, visų ištempti, nenatūrališki veidai ir 
nuobodu, nuobodu!.. Geriau bandyti fotografuoti tai, 
kas atrodo neįdomu, ir pamatysite, kad fotografijos 
kortelėj jūs įžiūrėsite naujų savotiškų linijų ir bruo
žų. Nesusižavėkit gražiais spalvotais vaizdais — fo
tografijoje spalvos išnyks ir jūs būsite nusivylę. Rei
kia ieškoti griežtų linijų, charakteringų pozų, natū- 
ralės veido išraiškos (pav., policininko šypsena — re
tas faktas), gražių formų. Reikia turėti galvoje šviesą 
ir šešėlius ir jų nuostabios kombinacijos suteikia daug 
pasitenkinimo fotografui mėgėjui. Patariama foto
grafuoti charakteringus kaimo ir miesto vaizdus, įdo
mesnius tipus, gyvenimo scenas, kontrastus (sakysi
me, mažas berniukas gatvėj klausia ko nors didelio 
pono!). Arba: automobilis ir vežikas greta: „du prie
šai“ — nes, kaip žinome, automobilis nukonkuruoja 
arklį ir t. t.

Svarbu tik nenusiminti, jei iš pradžių tokių pra
smingų vaizdų nelabai seksis daryti, — niekis, užtat 
ilgainiui, kai mes priprasime žiūrėti į kiekvieną reiš
kinį fotografo — menininko akimis, mes pamatysime 
daug dalykų, kurie nematomi kitiems. Bereikalinga 
būtų aiškinti, kaip mums, skautams, yra naudinga 
mokėti ir norėti fotografuoti. Fotografavimas praple
čia mūsų regėjimo plotą, sujungia mus arčiau su gy-
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venimu, lavina pastabumą, būdą (kartais ilgai tenka 
vargti, kol geidžiamą vaizdą ar įvykį gali nufotogra
fuoti) ir lavina mūsų skonį.

Fotografuokime kas galime, tik venkime šablo
no, o stenkimės įnešti ir savo sielos kūrybos dalelę 
ir „šalto“ objektyvo registracinį darbą.

Petras Babickas.

Kaip fotografuoti gyvulius ir 
paukščius.

Fotografavimo sportas laukinių paukščių ir gy
vulių gali būti dažnai sulyginamas su medžiokle. 
Skautai, mylėdami gamtą, fotografuodami laukinius 
sutvėrimus, ras, be abejo, daug įdomumo. Ypač, kad 
prie šių sunku su kamera prieiti. Kad geriau nufoto
grafavus paukštį, reikia mokėti prie jo prislinkti, 
reikia žinoti, kuomet, kur, koks paukštis būna.

Gyvuliai ir paukščiai turi keturias rūšis vietų, į 
kurias susirenka: 1) lizdas, 2) kur randasi jaunikliai, 
3) kur yra maisto ir vandens, 4) ir mėgiama paukščio 
tupėjimo vieta. Žinant bent vieną tokią vietą, reikia 
su kamera ten paukščio ir laukti.

Bet paprastai su aparatu prie paukščio nepri
eisi, todėl reikia aparatą ir save paslėpti. Geriausia 
tai aparato kojas uždengti žaliomis šakomis, o pa
čiam būti po kojomis. Visur reikia taikintis prie gam
tos spalvų. Be to, daug jums padės iškimšta pelėda. 
Žinome praktikoje, jog paukščiai nemėgsta pelėdos ir 
sulekia „devynios galybės“ jų gnaibyti pelėdos, o čia 
tai jums geriausia proga.

Be to, galima vienoj šių 4 vietų padėti į fotogra
fijos aparatą panašią dėžutę. Paukštis, keletą dienų 
matydamas šį „instrumentą“, vėliau nesibijos ir tikro 
fotografijos aparato. Negalima labai paukščių gąs
dinti, nes jie gali apleisti lizdus ir jauniklius, o tas — 
didelis nuostolis. Nereikia manyti, kad gyvuliai daug 
sunkiau duodasi fotografuoti, priešingai, jiems užten
ka paberti maisto jų mėgstamoje vietoje ir laukti jų 
ateinant.

Nesvarbu ir aparato kokybė, o svarbu apsiprasti 
su juo, žinoti visus jo „įgeidžius“. Stenkimės kuo ar
čiau susigyventi su gamta ir pažinti ją. Taigi, bro
liai, labiau pamėkim fotografavimo meną.

Pagal „Scouting“ parašė A 1 g. Končius.

Vaikai — kiekvieno veide savotiška išreiška. Fot. p. Babickas.

Pilis — nagrinėta tekste.

Skautų paroda Prahoje.
Įvyko š. m. birželio mėn. 7 d. — liep. m. 4 d. Veletržni 

Palace rūmuose. Atidaryme dalyvavo Čekoslovakijos skautų 
šefas užsienių reikalų ministeris p. Beneš ir visa skautiška va
dovybė.

Paroda turėjo tikslo parodyti plačiąjai Čekoslovakijos vi
suomenei ir svetimų valstybių skautams (paroda įvyko vienu 
laiku su slavų skautų stovykla, kuri buvo visai šalia parodos, 
Stromovkos parke), kaip Čekoslovakijos skautų skaičius per 
kelis metus pasiekė vos ne 40.000. Paroda įtikino, kad Čekijos 
skautai, kaip ir apskritai viso pasaulio skautai, nėra tik ber
niukai su plačiomis skrybėlėmis, margais kaklaraiščiais ir nuo
gais keliais — jie moka dirbti, jie gerai ir daug dirba. Jie su
daro didelę moderniško auklėjimo organizaciją.

Paroda buvo sutvarkyta tuntais ir draugovėmis. Buvo 
labai gerų eksponatų. Įdomūs skautų klubų pavyzdžiai su skau
tiškais papuošimais ir baldais. Visų žiūrovų akis traukė dau
gybė puikių skautiškų fotografijų, kurios gražiai atvaizduoja 
skautų ir skaučių gyvenimą. Nėra tokios fotografijos, kaip kad 
fotografuoja pas mus — skautai ilgom kelnėm vienoje eilėje 
išrikiuoti. Fotografijos Prahos parodoje — pats gyvenimas: 
skautai darbe, stovykloje, iškiloje, gražioje gamtoje. Kodėl pas 
mus nematyti panašių foto?

Irgi įvairių skautiškų vienetų dienynai, kronikos yra daug 
tobulesni už mūsų skautų vienetų dienynus. Jie yra rūpestin
gai vedami, gerai užlaikomi, originalūs, įvairūs, labai įdomūs. 
Čekų draugovės kronikos knyga yra tikras dr-vės gyvenimo 
veidrodis, visas dr-vės gyvenimas čia atspindi. Tekstas yra 
paįvairintas gausingomis geromis fotografijomis, piešiniais, ka
rikatūromis, braižiniais, žemėlapiais ir planais.

Eksponatų tarpe yra ir gerų rankdarbių. Skautų tarpe yra 
tikrų amatininkų. Prahos jūrų skautų padaryta valtis, Kanados 
„Canoe“ tipas, yra puiki — nesinori tikėti, kad tai pačių skautų, 
o ne fabriko darbas. Yra daug išpiaustinėjimų iš medžio. Įdo
mios iš medžio išpiaustinėtos, margai dažytos kėdės, skirtos 
vienetų vadams. Daug yra stovyklų modelių. Įdomus Čekoslo
vakijos žemėlapis, kuris rodo skautų tirštumą įvairiose respub
likos vietose.

Skautiškos spaudos skyriuje yra beveik visų kraštų laik
raščių ir kitų leidinių. Yra ir mūsų „Skautų Aidas". Jis yra 
geriausių skautiškų žurnalų tarpe. Kaip savo viršeliais, taip ir 
savo iliustracijų gausingumu ir puslapių skaičiumi jis užima 
vieną pirmiausių vietų skautiškų periodinių laikraščių tarpe 
visame pasaulyje. Gausingiausiai, aišku, šioje parodoje yra re
prezentuota Čekoslovakijos skautų spauda, kuri yra skaitlin
ga. Mat, be bendro organo „Skaut Junak", respublikoje dar 
išeina daug įvairių organizacijos skyrių laikraštėlių. Slovakai 
leidžia savo ,,Bud‘ Pripraveny“, pakarpatų rusai, ukrainiečiai, 
vokiečiai, žydai, vengrai — visi turi savo organus.

Bendrai, Čekoslovakijos skautų Prahos paroda yra įdomi. 
Ji yra daug turtingesnė, įdomesnė ir skautiškesnė, ypač skau- 
tiškesnė už pas mus ruošiamas įvairias skautiškas parodas. 
Ji gali būti mūsų parodoms geru pavyzdžiu.

Psktn, B. M a n t v i 1 a ,
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Ką aš darysiu paaugęs? Štai 
klausimas, kurį statos daug ber
niukų, išeidami iš mokyklos. Ta
čiau ne kiekvienas berniukas už
duoda sau tokį klausimą. Yra 
kvailių, kurie nesirūpina pasvars
tyti, kuo įie bus ateityje.

Neturėdami projektų ateičiai ir 
nepasiruošę nei vienai profesijai, 
jie nesiima jokio pastovaus darbo 
ir vėliau eis nuo vieno dalyko prie 
kito, niekad nieko negalėdami pa 
daryti gerai.

Taip, klausimas: „Ką aš darysiu 
vėliau?“ yra labai svarbus jums, 
jauni berniukai.

Štai patarimas, kuris padės jums 
rasti atsakymą.

Jūsų draugų dauguma svajoja 
apie puikią visuomeninę padėtį. 
Kaikurie nori gauti daug algos ir 
mažai dirbti, kiti norėtų nuotykių 
gyvenimo — būti kow-boy‘ais ar 
keliautojais, kiti svajoja tapti avia
toriais, kaikurie gi mano išvykti į 
užsienius, į laukinius kraštus mi
sionieriais ir t. panas.

Tačiau, šekit mano patarimą ir 
negalvokit anie tą, kuo jums p a- 
tiktų būti, bet išnagrinėkit, kuo 
jūs esate ir kam jūs tu
rite daugiausia gabumų.

Pasirinkdami profesiją, nesirū
pinkit iš pat pradžių gauti daug 
uždarbio, bet atsiklauskit savęs, 
ar toji profesija jums patiks ir ar 
jūs esate jai sutvertas.

Pavyzdžiui, žiūrėkit į artistą; 
kokią puikią profesiją jis turi ir 
kokį uždarbį! Kas vakara lengvas 
darbas ir už tai turtas ir garbė! 
Taigi, jūs esat kvailas, jei nutarsi
te ieškoti savo laimės ant scenos. 

Bet, jei jūs esate skautas, reiš
kia berniukas su protu, jūs savęs 
atsiklauskite: „Ar aš turiu artis
tiškų gabumų? Ar aš galė
siu iš vakaro į vakarą išlaikyti sa
vo vaidinimo nuotaiką ir gauti 
publikos pritarimo? Ar aš galėsiu 
pasiekti garbės? Aš nežinau. Ta
čiau aš žinau kitą, būtent, kad 
aš esu gabus daryti mašinas ir mo
delius ir mėgstu užsiiminėti elek
tra“.

Puiku, net ir tada, jei tai jums 
neduos progos uždirbti daug pini
gų, jūs, be abejo, padarysit geriau 
parinkę elektros mašinas; jūs tu
rite tam palinkimų ir yra daug ga
limybių, kad šiuo keliu turėsite 

pasisekimo.
Nepasiduokit kaikurių, būk tai 

„puikių“, profesijų viliojimui, pasi
rinkit profesiją pagal savo sugebė
jimus.

Rinkdami sau ateitį, galvokit ne 
tik apie save, bet ir apie kitus. 
Kokiu būdu jūs būsite naudingiau
sias savo tėvams ir kitiems? Tai 
yra dalykas, kurį reikia pasvars
tyti.

Jūsų gyvenimas bus laiminges
nis, jei jūsų darbas yra naudingas 
ne tik jums, bet ir kitiems.

II.
Šiandien aš nuolat sutinku skau

tų, kurie tik ir svajoja, kaip 
tapti aviatoriais. Aišku, aš jų ne
peikiu, tačiau, iki skraidysite pa
tys, jūs turite pramokti daug daly
kų apie aviaciją.

Skautystė jums gali čia daug 
nadėti. Aviatoriaus specialybė 
jums parodvs tinkamą kelia ir 
duos progos įsigyti pradžiai reika
lingu žinių.

Pirmiausia, iei iūs paskvrėt save 
aviacijai, mokinkitės pažinti vėjus 
ir oro sroves; čia jums bus labai 
naudingi aitvarai ir pūslės.

Gaila, kad nesat skaitė angliš
kos knygos „Dannv Again“. Ta 
knyga pašvęsta vilkiukų nuotv- 
kiams. Viena apysakų — tikras 
atsitikimas — mums nasakoja, 
kaio didelis aitvaras pasikėlė kar
tu su vilkiuku ir nusinešė mažą 
berniuką nuo Wight salos per So- 
lentą, nusileisdamas nagaliau Net- 
ley. gan toli nuo pakilimo vietos. 
Kokia kelionė!

Mano brolis, kuris yra aviato
rius, pradėjo leisti aitvarus ir pūs
les dar prieš lėktuvų išradimą. Jis 
buvo taip pamėgęs savo pūsles, 
kad aš jį pavadinau „pūslininku“. 
Jis padarydavo net aitvarus ir 

pūsles taip didelius, kad jie galė
davo pakelti žmogų.

Tokios pūslės buvo vėliau var
tojamos kariuomenėje ir laivyne. 
Pavyzdžiui, ant nedidelių neturin
čių stiebų laivų. Žmogus, pasikėlęs 
aukštyn ant pririštos prie laivo 
pūslės, matė labai toli jūroje.

Tai buvo praktikuojama ir 
paskutiniame didžiajam kare.

Ta proga aš prisimenu vieną ko
mišką atsitikimą, kuris įvyko vie 
ną vakarą, kai aš vakarieniavau 
pas savo brolį, kuris stovyklavo 
su savo dalimi netoli Aldershofo.

Brolis vėloką vakarą paliko pri
rištą pūslę, neturėjo laiko jos nu
leisti ir sutvarkyti prieš vakarienę, 
Jis paliko pūslę pririšęs ją prie 
įkalto į žemę kuoliuko.

Sutemus, sargybinis užtiko šią 
virvę, kuri nuo žemės ėjo aukštyn 
ir dingo aukštai juodame dangaus 
fone. Jis pradėjo traukti virvę že
myn, tačiau be rezultatų. Tada ka
reivis apsisuko virvę apie savo 
ranką ir patraukė daug stipriau.

Staiga virvė atsirišo nuo kuoliu
ko ir išlaisvinta pūslė paėmė ke
lią į Mėnulį kartu su mūsų ka
reiviu!

Nežiūrėdamas kas jam gali atsi
tikti, sargybinis pradėjo šaukti 
Mes, išbėgę, pamatėme jį neaukš
tai ore kybantį ir labai išsigandusį 
dėl tokio įvykio, tačiau nė kiek 
nenukentėjusį.

Leisdamas aitvarus ir pūsles, 
skautas, aišku, ieškos kokią for
mą reikia duoti jų įvairioms da
lims ir kaip pasiekti jų lygsvarą.

Pirmas skraidymas.
Piešė R. Baden—Powell’is.
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T jaunųjų šalį.
Juk tu nesi iš tų, kurie šildosi 

prie pečiaus, kai lauke po ilgos 
šaltos žiemos suskamba pirmo
sios parskridusių paukščių gies
mės? Jei esi tikras lietuvis — eik 
į gamtą. Juk lietuviai taip yra 
gamtą pamėgę, taip gražiai apdai
navę ją savo paprastose, bet ku
pinose gilios poezijos dainelėse. 

Ir tavyje juk yra gyvas tas gam
tos pamėgimas. Ir aš tikiu tavim, 
kad tu svajoji apie tokią šalį, kur 
galėtum linksmas, smagus ir lais
vas gyventi. Juk taip, tiesa? Dau
gelis nori tave pavilioti į savo bū
rį. Įsižiūrėk į tuos žmones ir pa
sakyk jiems, kad nori būti jaunas. 
Te jie sau slankioja be darbo gat
vėmis ir teleidžia laiką niekais. 
Tu ne su jais. Te jie sau geria ir 
rūko. Tu nori būti laisvas, nesu
pančiotas. Ir jei jie norėtų tau pa
sakoti apie tuos smagumus, atsa
kyk, kad turi kitokio džiaugsmo. 
Šiuos lapus pasiimk su savim. Te
būnie jie tau draugai. Ir eik į jau
nųjų šalį. Tu paklausi — kur ji 
yra, toji šalis? — ir gausi atsaky
mą: apsidairyk! Ji yra netoli nuo 
tavęs, ji viduryje žaliuojančių pie-

Jis susipažins irgi su vėjo pakeiti
mais, oro srovėmis ir t. t. Tai vis 
tie dalykai yra labai naudingi, ku
rių negalima rasti knygose.

Skautams taip pat patartina da
ryti lėktuvų modelius.

Jums reikia, pagaliau, susipažinti 
su įvairių lėktuvų tipų konstruk
cijomis, išmokti jų dalių vardus ir 
žinoti, kas kam reikalinga ir, pa
galiau, gauti šiek tiek žinių apie 
lėktuvų motorus.

Skautai, kurie pažįsta įvairias 
lėktuvų dalis ir žino, kaip su jo
mis elgtis žemėje, gali būti labai 
naudingi įvykus priverstinam lėk
tuvo nusileidimui, ypatingai, kada 
reikia nusileidusią mašiną pritvir
tinti prie žemės pagalba kuoliu
kų ir leidžiamų per lėktuvo lieme
nį virvių, padėti akmenų po lėk
tuvo ratais, blogam ore apsaugoti 
propelerį ir motorą, neleisti mi
niai liesti ir gadinti svarbiausias 
lėktuvo dalis, ir panašiai.

Daug kartų Anglijoje aviatoriai 
buvo laimingi, gavę skautų pagal
bos, kada per manevrus jie būda
vo priversti nusileisti įvairiose vie
tose toli nuo aerodromų.

vų, miško tankumyne, kur stirna 
šokinėja, kur tuoj sukukuos gegu
tė. Ji ošiančiame pajūryje, ji aud
ringos nakties siautime. Ji prie 
linksmai čiurlenančio šaltinio, ji 
pamiškėje ramaus ežero krante, 
kur tavo draugų balsai skamba 
išvien su paukščių čiulbėjimu. Č i a 
tavo šalis, tavo viešpa
tija. Čia esi tvirtas ir linksmas. 
Čia rasi visa, apie ką ilgai svajo
jai. Štai tu sėdi prie lango ir žiūri, 
kaip plaukia padangėmis debesė
liai. Ir tu gali būti su jais savo ša
lyje. Ten nerasi nė vieno jaunuo
lio, kuris yra „didvyris“ papiro
są surūkyti, ten rasi jaunuolių, 
kurių tikslas yra sveika graži ir 
skaisti jaunystė, verčianti širdį 
smarkiau plakti, akis žibėti, 
grūdinanti kūną ir stiprinanti 
dvasią.

Ar esi matęs, kaip ži
ba akys, kada draugų 
būrys stovi naktį aplink 
laužą ir pasižada ištiki
mybę idealui? Aukštai ky
la liepsnos į žvaigždėtą dangų: 
aukštai pakilusios gęsta kibirkš
tys. Jos kėlia ir tave su savim. Tu 
supranti gilią simbolingą liepsnos 
prasmę, liepsnos, kuri naikina vi
sa, kas negryna, kuri skleidžia ši
limą ir šviesą. Ir tu paduodi ran
kas draugams kairėje ir dešinėje, 
ratas užsidaro, tyli vakarinė gies 
mė lyg savaime plaukia iš krūtinės 
ir ją palydi vienas rankų pa
spaudimas per visą rankų grandi
nę, taip padėkojame Dievui už šią 
dovanotą nakties valandėlę. Argi 
nenorėtum ten būti?

Ar pažįsti tą jausmą, 
kuris pagauna širdį, kai 
ramųvakarą pakeli gal
vą į žvaigždžių nusėtą 
dangų ir įžiūri aiškią 
Aukščiausiojo Kūrėjo 
ranką? Tu tyli, nes tave pagau
na nakties tylos iškilmingumas. 
Toli suskamba nakties paukščio 
riksmas. Niūrūs ir tamsūs sustojo 
aplinkui medžiai. Tu pasijunti toks 
mažas ir menkas ramiame nakties 
didingume. Žiūri į mirgančias dan
gaus žvaigždes. Jos kalba nepa
prastą kalbą. Stengiesi suprasti jų 
žodžius ir nuvoki, kad jos kalba 
apie didžią kūrybos paslaptį. Su
pranti ją ir stengiesi siekti skais
čios jaunystės. Sakyk, argi neno
rėtum būti su mumis?

Ar pažįsti tą džiaugs
mo nuotaiką, kuri valdo 
jaunuolį, kai jis skubina 
į jaunųjų šalį? Miške ir lau-

P. Karolis Dineika, Alytaus rajono tun
to tuntininkas, gimnazijos mokytojas, 
vienas įžymiausių sporto organizatorių, 
už didelius nuopelnus skautijai apdova

notas Svastikos ordinu.

ke, paupy ir paežery mūsų šalis. 
Ten susekame stirnos ir šerno pėd
sakus. Laipiojam po medžius lenk- 
tyniuodami su voveraitėmis. Mau
domės srauniam upės vandenyje, 
žaidžiame ir plaukiojame lyg žu
vys. Paukščiai mūsų bičiuliai ir 
miškas mūsų tėviškė. Sau valgį 
patys verdamės. Žiū, kaip links
mai laižo liepsna draugovės ka 
tilo dugną! Štai sustatytos įvairių 
išvaizdų palapinės. Rytą pakyla 

į aukštą stiebą žalia vėliava, ją 
sveikina himno garsai. Pažiūrėk, 
kaip dvi partijos ruošiasi dideliam 
žaidimui. Štai jie jau šliaužia pa
krūmėm, tykoja, žvalginėja ir bė
ga. Kaip garsiai nuaidi pergalės 
riksmas, kada priešų stovyklos 
vėliava atsiduria nugalėtojų ran
kose. Argi nenori būti su mumis?

Ar pažįsti tą pasiry
žimo valandą, kurią jau
ti žiūrintį į tave vado 
žvilgsnį ir kai pasižadi 
kilniajam tikslui — tar
nauti Dievui, tėvynei, pa
dėti artimui, .vykdyti 
skautų įstatus? — Juk šis 
momentas neužmirštamas. Už ta
vęs stovi brolių ratas, susiėmę 
rankomis sudaro vientysą žiedą. 
To rato narys ir tu esi. Ir vėl v i e- 
n a s paspaudimas perbėga per 
grandinę. Ir tu esi toje grandinė
je ir jautiesi toks linksmas ir lais
vas.

Ar nori ten būti? Mes kviečia
me tave. Eiki su mumis į j a u n ų- 
jų šalį.

V. J.
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Dinamitas, turtas
Ilgą laiką žmonės technikos ir 

karo reikalams vartodavo gan pri
mityvią sprogstamą medžiagą, 
kuri jau senais laikais buvo žino
ma kiniečiams ir kurią Europoje 
atsitiktinai išrado Bertoldas 
Švarcas — paraką (mišinį sie
ros, salietros ir anglies). Tačiau 
praeito šimtmečio viduryje sprogs
tamųjų medžiagų gamyboje ir var
tojime įvyko revoliucija, kuri nu
stūmė toli toli senąjį paraką ir 

iššaukė daug pakeitimų apsiginkla
vime ir kariavime. Buvo išrasta 
sprogstamoji medvilnė, kuri gau
nama apdirbant medvilnę sieros 
ir azoto rūgštimis. Šios sprogsta
mos medžiagos jėga buvo taip 
stipri, kad parakas, palyginus su 
ja, atrodė vaikų žaislas.

Šis išradimas iššaukė naujų ty 
rinėjimų sprogstamųjų medžiagų 
srityje, ir po kiek laiko (1847 m.) 
buvo išrasta dar stipresnė medžia
ga — nitroglicerinas. Išrado che
mikas S o b r e r o Paryžiuje. Kaip 
stipri nitroglicerino sprogstamoji 
jėga, gali duoti supratimo šie skai
čiai: vienam nitroglicerino kilo
gramui degant gaunama 1.282.000 
kalorijų, jo vienas litras duoda 
2.051.000 kalorijų ir veikimo jėga 
yra lygi 628.000 kilogramometrų. 
Nitroglicerinas yra skystas.

Deja, žmonės nežinojo kaip su
valdyti nitroglicerino jėgą. Ji keis
ta medžiaga. Praktiškai nitrogli 
ceriną buvo sunku vartoti. Parako 
sprogimas būdavo iššaukiamas ug
nimi — jis sprogdavo knatu pa
degtas. Nitroglicerinas, tačiau, 
nuo ugnies nesprogdavo, tik ramiai 
sudegdavo. Bet, kad ir nedidelis 
smūgis į nitrogliceriną iššaukdavo 
jo sprogimą ir jį darydavo nepa
prastai pavojingą. Nitroglicerinas 
sprogdavo kur nereikia ir padary
davo dažnų didelių katastrofų.

Nitrogliceriną suvaldė, jam davė 
kitokią formą, švedų chemikas 
Alfredas Nobelis. Jis išra
do dinamitą.

Nobelio vardą skaitytojai, be 
abejo, girdėjo. Jis dažnai yra mini
mas viso pasaulio spaudoje, ir tai 
ne tiek sąryšyje su dinamitu, kiek 
sąryšyje su jo vardo premijomis, 
kurios kasmet yra duodamos įžy
miausiems pasaulio mokslinin
kams, literatams ir pasaulinės tai
kos darbuotojams, tačiau apie tas 
premijas kalbėsime vėliau. Dabar 
mokslininko biografija:

Alfredas Nobelis gimė Stock- 
holme (Švedijoje) 1833 m. Jaunys
tę praleido Rusijoje, Petrapilyje 
(dabar Leningradas), kur jo tėvas, 
irgi įžymus sprogstamųjų medžia- 
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ir garbė, 
gų tyrinėtojas ir 
fabrikantas, tu
rėjo kelias di
deles pramonės 
įmones. Alfre
do tėvas jauną 
(vos 17 metų) 
berniuką, iš pat 
mažens paro
džiusį didelių 
nepaprastų ga
bumų, išsiuntė 
Amerikon, kad 
šis įprastų sava
rankiškai gy
venti ir užsi
grūdintų. - New 
Yorke Nobelis 
dirbo pas žy
mų laivų kon
struktorių. Iš 
Amerikos jis 
grįžo Europon 
1854 m. 1859 m. 
dėl įvairių ne
pasisekimų Ru
sijoje visa No
belių šeimyna 
persikėlė gyventi į Švediją, į savo 
tėvynę.

Jau Petrapilyje jaunas Nobelis 
pradėjo daryti įvairių išradimų 
mechanikoje, tačiau vėliau atsida
vė išimtinai vien tik sprogstamųjų 
medžiagų tyrinėjimams. Darė 
tyrinėjimų su nitroglicerinu. Ties 
Stockholmu jis turėjo šios medžia
gos fabriką. Tačiau ši fabriką gy
vavo tik 3 metus. 1764 m. puiki 
fabriką virto vien plytgalių krūva 
— ji nuo sprogimo sugriuvo. Ka
tastrofa buvo baisi. Joje žuvo Al
fredo brolis Oskaras ir daug kitų 
žmonių. Nuo susijaudinimo Alfre
do tėvas liko suparaližuotas. Ka
tastrofos išdavos buvo įvairios: 
valdžia uždraudė nitroglicerino 
fabrikų statymą netoli gyvenamų 
vietų; tokioje fabrikoje nebuvo no
rinčių dirbti. Po šios didelės kata
strofos įvairiose Europos ir Ame
rikos vietose įvyko dar kelios 
smulkesnės katastrofos — nitro
glicerino sprogimai. Kai kurios 
valstybės po šių įvykių uždraudė 
ne tik nitroglicerino importą, bet 
net ir tranzitą. Nobelio padėtis 
buvo sunki. Tačiau, pasauliui rei
kėjo nitroglicerino ir Nobelio ener 
gija buvo didelė. Po kiek laiko jis 
įsteigė naują nitroglicerino gamy
bos bendrovę su keliom fabrikom.

Nuo 1863 m. Nobelis galvojo 
kaip pakeisti nepatogią nitrogli
cerino skystą lytį. Jis buvo pada
ręs daugybę bandymų, bet veltui. 
Tik paprastas atsitikimas jam 
pagaliau padėjo.

Alfredas Nobelis.

Kartą vienoje savo fabrikų neto
li Hamburgo (Vokietijoje) Nobelis 
pastebėjo, kad iš vieno indo pro 
skylutę eina laukan į smėlį nitro
glicerinas. Tai nieko įspūdingo 
Tiesa? Bet pastabi išradėjo akis 
pamatė, kad smėlis labai greit 
įtraukia į save nitroglicerino skys 
timą. Jo galvoje kilo mintis. Ar 
nitroglicerinu persisunkęs smėlis 
irgi turi sprogstamųjų savybių? 
Bandymai įrodė šio spėliojimo tei
singumą: persisunkęs nitroglice
rinu smėlis sprogdavo ir jo spro
gimo jėga buvo tokia pat kaip ir 
nitroglicerino. Nobelis padarė sa
vo išradimą. Reikėjo dabar tik 
rasti medžiagą, kuri galėtų į save 
įtraukti daugiausia nitroglicerino 
Tos medžiagos jis rado — ypatin
gas smulkus smėlis („kieselguras“) 
iš Hanovero (Vokietija) apylinkių 
Dinamitas buvo išrastas. Tai pa
darė A. Nobelis, turėdamas 33 me 
tus, 1866 m.

Dinamitą darydavo maišydami 
20 — 30 dalių kieselguro su 70 — 
80 dalimis nitroglicerino ir pridė
davo truputį kalcijaus sodos. Iš to 
gamindavo nedidelius, 10 cntr. il
gio ir 2 — 2,5 cntr. storio, volelius. 
Dinamito sprogimui iššaukti rei
kia jį labai šildyti, iki 180° C., arba 
staiga pakelti temperatūrą iki 
230° C. arba duoti stiprų smūgį į 
padėtą tarp metalinių plokštelių 
dinamitą. Įdomu’, kad tarp dviejų 
medinių plokštelių dinamitas ne
sprogsta. Tai yra labai patogi sa
vybė. Ji leidžia be didelio pavo-
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jaus transportuoti ir laikyti dina
mitą medinėse dėžėse ir statinė
se. Padegtas dinamitas nesprogsta, 
bet ramiai dega. Jei juodojo pa 
rako sprogstąmąją jėgą pažymėti 
— 3,2, tai sprogstamos medvilnės 
jėgą galėsime žymėti skaičiumi — 
9,7 ir nitroglicerino1 - 10,1, ly
giai kaip ir dinamito jėgą — 10,1.

Nobelis mokėjo finansiniai iš
naudoti savo išradimą, Jis išgavo 
patentus visuose kraštuose ir pa
statė daug fabrikų Europoje ir 
Amerikoje. Tos fabrikos reikalavo 
nuolatinės jo priežiūros ir skaitlin
gų kelionių. 1889 m. Nobelis per
sikėlė iš Švedijos gyventi į Pary
žių — Prancūzijos sostinę, kuri 
yra kaip ir viso pasaulio centras.

Dinamito produkcija labai greit 
augo. Jo išradimo metais buvo 
pagaminta tik 11 tonų dinamito, 
tačiau po šešių metų jo gaminda
vo 2050 tonų ir sekančiais metais 
3120 tonų. Praeito šimtmečio pa
baigoje jau vien Europos fabrikos 
gamindavo kasmet po 7000 tonų. 
Nobelio fabrikai turėjo darbo ii 
jis pats greit turtėjo.

Nobelio pasisekimas gundė dau
gelį chemikų. Daug kas mėgina 
išrasti ką nors dar geresnio, tačiau 
veltui. Dinamitas ir iki šiol ne
turi konkurentų.

Paryžiuje Nobelis gyvena ramio 
je gatvėje. Nuo kelionių laisvą lai
ką jis leisdavo savo bibliotekoje 
ir laboratorijoje. Mokslininkas 
gyvena užsidaręs, kaip viduramžių 
alchimikas, gyvena labai paprastai. 
Daugelis žmonių negalėjo suprasti 
kodėl taip turtingas žmogus taip 
kukliai gyvena. Visas Nobelio gy
venimas buvo nuolatinis dar 
bas.

Nobelis padarė be dinamito dar 
ir kitų išradimų. Būtent, jis išrado 
sprogstamąją želatiną (1875 m.) 
Tai nitroglicerino ir kolodijaus 
konbinacija. Ši nauja sprogstama 
medžiaga yra dar stipresnė už di
namitą (jei dinamito sprogstamą 
jėgą buvom pažymėję skaičiumi 
10,1, tai želatinos jėgą reikėtų 
žymėti 10,3). Ji yra plačiai varto
jama technikoje ir vietomis išstū
mė dinamitą. Įdomu, kad šį išradi
mą Nobelis padarė irgi pripuola
mai, susižeidęs pirštą, kurį pate
pė kolodijų. Želatinos išradimas 
dar padidino Nobelio pinigines 
įplaukas.

Lygšioliniais išradimais A. No
belis tačiau nepabaigė. Jis ypatin
gai susidomėjo paraku, ir pagaliau 
1888 m. jam pasisekė išrasti paraką 
be dūmų — „ballistitą“. Tas para
kas greitu laiku beveik visai pa
šalino iš vartojimo senąjį paraką.

Nežiūrint į tą, kad A. Nobelis 
visą gyvenimą dirbo išrasdamas ir 
tobulindamas sprogstamas me
džiagas, jis buvo vienas didžiausių 
pacifistų — taikos šalininkų. Tai 
paradoksas. Didelis mokslininkas 
ir išradėjas manė, kad karui iš
vengti geriausias būdas, tai duoti 
žmonėms baisų ginklą, kuris karą 
padarytų negalimu. Kitas kelias į 
taiką Nobelio nuomone buvo švie
timas.

Paskutinius savo gyvenimo me
tus Nobelis praleido San Rėmo 
(Italijoje), kur jis persikėlė iš Pa
ryžiaus. Mirė jis 1896 m. savo la
boratorijoje bedirbdamas.

Po Nobelio mirties visi susirū
pino jo palikimu. Pasaulis žinojo, 
kad jis yra vienas turtingiausių 
žmonių. Jo turtas siekė 37 milijo- 
naus švedų kronų (40 milijonų su 
viršum aukso frankų). Rastas po 
Nobelio mirties jo testamentas bu
vo didelė sensacija. Jo dėka ir 
dabar Nobelio vardas yra kiekvie
nam žinomas ir nuolat kartoja
mas. Iš didžiausio mokslininko pa
likimo tik 1 milijoną švedų kronų 
gavo jo giminaičiai (koks tai buvo 
jiems nusivylimas!). Likusioji dalis 
— 36 milijonai — mirusio valia 
turėjo būti sudėti bankuose visiš
kai tikruose vertybių popieriuose, 
jų metiniai procentai turi būti pa
dalinti į 5 lygias dalis ir jie yra 
skirti taip:

1) Tam, kas padaro didžiausią 
išradimą fizikos srityje.

2) Tam, kas padaro didžiausį 
išradimą ar patobulinimą chemi
joje.

3) Tam, kas padaro didžiausį iš
radimą ar darbą fiziologijos ar me
dicinos srityje.

4) Tam, kas parašys vertingiau
si, idealo prasme, literatūros vei
kalą.

5) Tam, kas daugiausia pasidar
buos pasaulio taikai.

Šios premijos priteisti pavesta 
Švedų Mokslo Akademijai (fizika 
ir chemija), Karoliaus Institutui 
Stockholme (fiziologija ir medici
na), 5 švedų parlamento narių ko
misijai (taikos premija) ir Literatū
ros Akademijai (literatūra).

Nobelio testamentas negalėjo 
būti tuoj po jo mirties įgyvendin
tas, kadangi kai kurie mirusiojo 
giminaičiai juo nebuvo patenkinti 
ir iškėlė teismo procesą, kurį vis 
dėl to jie pralaimėjo. Nobelio pre
mijos yra išduodamos nuo 1901 
metų. Jų vertė yra 135 — 160 
tūkstančių aukso frankų. Nobelio 
premijos vertė nėra tik pinigas. 
Didesnė vertė yra garbė. Premijos 
skiriamos viso pasaulio geriau
sioms mokslininkams, litera-

Mylimai draugininke:
Onai Kensminaiteij 

palydėjus savo brangią motiną į ka
pus, giliai atjaučiame ištikusios nelai
mės smūgį

Mažeikių Živilės Draugovė.

Biržų gimnazijos mokytojai paukštyčių 
pulkelio vadovei

Marijai Beršteinaitei, 
jos mylimam tėveliui mirus, nuošir
džios užuojautos reiškia

Biržų rajono tunto štabas ir 
pulkelio paukštytės.

Biržų rajono tunto adjutantui
Romualdui Medelinskui, 
tėveliui mirus, širdingos užuojautos 
reiškia

tuntininkas ir tunto skautai.

Paskilt. Stasiui Eidukynui, 
dėl jo mylimo tėvelio mirties, reiškia 
gilios užuojautos

Alytaus r. t. V. D. draugovės 
„Genių“ skilties skautai.

Sesutėms Adelei ir Lilei 
Limavičiūtėms, 

dėl jų mylimo tėvelio mirties, reiškia 
gilios užuojautos

Alytaus Tunto V. D. draugovės 
„Genių“ skilties skautai.

tams ir darbuotojams pasaulinei 
taikai. Iki šiol Nobelio premijų 
daugiausia gavo vokiečiai, paskui 
prancūzai ir anglai. Šios premijos 
yra kaip ir saikas tautų kultūrin
gumui ir darbštumui matuoti.

Įdomus žmogus buvo A. Nobe
lis. Visą gyvenimą bedirbdamas 
sprogstamųjų medžiagų tobulini
mui ir išradimui, jis buvo pacifis
tas ir svajojo apie pasaulinę tai
ką. Visą gyvenimą rinkdamas di
delius turtus, jis tuos turtus ne
laikė savo asmenišku turtu, savo 
asmeniška nuosavybe; jo nuomo
ne, buvo tai bendrai žmonijos ir 
kultūros nuosavybė. Dinamito iš
radėjo testamentas yra vienas gra
žiausiu, vienas ideališkiausių pa
saulyje dokumentų.
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Jėgos
— Ei, vyrai, eikim paspardyti 

futbolą! — Na, ir pirmos, antros, 
trečios klasės skautai pradeda va
rinėti kamuolį. Ne tiek jie jį spar
do, kiek rėkia, ne tiek rėkia, kiek 
pykstasi ir viens kitam prikaišio
ja. Tiesą sakant, ne jie kamuolį 
valdo, bet tas nevidonas juos kan
kina ir gadina. Kas čia kaltas? 
Niekas ir visi kartu. Niekas ne
kaltas todėl, kad permažai nusi
manome apie kūno kultūrą ir ne
žinome kokios naudos iš jos turi
me. Paspardei — smagu, na ir ge
rai. Negerumai atsiranda žymiai 
vėliau, kada ateina tikrojo spor
tavimo (18 metai amžiaus!) laikas, 
ir štai patikrinus širdį pasirodo, 
kad ji gerokai apgadinta. Na tada 
labai graudinamės, norėtume pa
taisyti klaidą, bet jau pervėlu. 
Negi įstatysi naują širdį! Tad kas 
perjaunas ima sportuoti, negali 
tikėtis būti sportininku, nes jis 
savo atsiėmė, ir dabar, kada su
brendo, turi gydytis, gerti milte
lius ir nuolat skųstis gyvenimu 
Ką sėjai, tą ir piauni, brolau! Šita 
istorija nėra nauja.

Jau senovės graikai šitą tiesą ži
nojo. Ir ten atsidėję jauni (perjau- 
ni!) atletai retai kada būdavo at
letais 20-tais amžiaus metais. Bet 
ir mes galime rasti nemaža pavyz
džių iš savo gyvenimo. Tik pasi- 
dairykim. Ana, Jonas nepriimtas į 
kariuomenę — širdis silpna. O bu
vo, varia, pirmas futbolistas! Sa
kysi, ir gerai, kad nereikia eiti į

Trumpų distancijų startas arba bėgimo pradžia. Trumpam bėgimui, kada svarbu pa
čioje pradžioje bėgti visu smarkumu, geriausia tinka žemas startas (žiūr. paveiksi.), 
kurį pradėjo praktikuoti 1887 metais. Žemam startui reikia dviejų atsispyrimo duo
belių, kurios turi būti statmeniškai į pradinę bėgimo liniją. Pradejėjams viena duo
belė nuo antros yra 50—60 cm. atstu (pareina nuo ūgio), gerai treniruoti vartoja 
40—45 cm, atstumą, aukšto ūgio žmonės kasa duobeles toliau nuo starto linijos. 

Plačiau apie tuos dalykus bus kiek vėliau.

ir grožio keliais.
kariuomenę. Bet kam gi tada val
gai Lietuvos duonelę, kam gi kvė
puoji mūsų girių kvapiu oru. Nori 
gyventi, norėk ir tarnauti tėvynei. 
Sportas turi ugdyti gerus ir fiziš
kai galingus sūnus!

Tad gana jau to vaikščiojimo su 
užrištomis akimis. Kūno kultūra 
yra peilis su abipusiai aštriomis 
ašmenimis. Nemokėsi naudotis — 
nugarmėsi į pražūtį, pagadinsi 
sveikatą — būsi invalidas. Tad ir 
sakau, kad dėl nenusimanymo 
nieko kaltinti negalima. Jeigu jau
nesni skautai gerai žinotų, kad 
prieš 18 metus futbolas (rungty
nės) netinka, nes yra perstaigus 
ir persunkus širdžiai, tai ir nežais
tų. (Priežastys paliestos 10-tam 
atsakyme). Bet dabar, skauteliai, 
nors pagalvokite! Tegul pagalvo 
/a ir telšiškiai, kurie sėkmingai 
muša makabiečius! Gal būt ir 
jų tarpe yra tokių, kurie yra 
perjauni, arba jų širdys ir plaučiai 
nėra tinkamai ištreniruoti. Telšie
čiai, ar jūsų komanda gali be už
dusimo, kvėpuodama pro nosį, ly
giai su linksma šypsena bėgti 10 
— 15 minučių, ir kad po bėgimo 
pulsas būtų nedaugiau kaip 120 
mušimų per minutę, ir kad po 3 — 
5 minučių pulsas vėl grįžtų į nor
mą (maždaug 72)? Aš abejoju, nes 
dirbu su jaunimu jau daugiau kaip 
16 metų ir gerai pažįstų jaunuolius 
futbolistus. Pagalvokite! Pagalvo
ję gal ir sutiksite su manim. O ta
da mes jau rasim bendrą kalbą.

Štai pažiūrėkite į šitą paveiks
lą, kur yra nurodyta kiek kuris 
sportas lavina plaučius. Jūs ma
tote, kad pirmon vieton eina van
dens sportas (irklavimas, plauki-

Žongliruotė su dviem mediciniškais ka
muoliais. Medicinišku kamuoliu vadina
me didelį ir sunkų (2 — 5 klg.) kamuolį, 
kurį įvairiai mėtome ir įtraukiame į dar
bą gana daug raumenų. Darbas su tokiu 
kamuoliu yra gyvas ir įvairus. Su juo 
lavintis gali vienas ir visa grupė. Tik 
visa bėda yra ta, kad tie kamuoliai 
brangūs (vienas 4 klg. kaštuoja apie 120 
litų). Bet vis dėlto dėl jų didelio naudin
gumo reiktų tuntuose bent po 2 nupirk
ti, kad bent vyresni skautai laisvu lai
ku po 4 susitarę galėtų treniruotis. Tad 
skubėkite įsigyti, o mankštų aprašymus 

galėsime greit įdėti.

mas) ir lengvoji atletika. Boksą 
praleisime dėl jo žiaurumo. Jis 
skautams nepritinka, nes apsigy
nimo priemonių yra kur kas ge
resnių (pavyzdž., japonų džiu- 
džitsu. Apie tai kada nors dar 
pakalbėsime). Tad štai kuo reikia 
rūpintis — plaukimu ir lengvąja 
atletika. Sunkumų kilnojimą, fut
bolą ir įrankinę gimnastiką pa
likime vėlesniam laikui (18 — 20 
metai amžiaus), kada būsime ge
rokai išsitreniravę tikrais lavini
mais. Karščiuotis nėra ko, tas lai
kas ne už jūrių — marių!

Baigdamas noriu vyresniems 
skautams priminti, kad jie skirtų 
rungtynes nuo treniruotės, nes
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Iš šitos lentelės matome kiek

Lietuvoje labai dažnai rungtynės 
turi atstoti visą pasirengimą (tre
niruotę). Tuo tarpu tarp tų dviejų 
dalykų yra baisiai didelis skirtu
mas. Rungtynėse reikia parodyti 
visą pasirengimą su kaupu; toks 
jėgų įtempimas tėra naudingas ge 
rai treniruotiems sportininkams ir 
tai tik tada, kai rungtynės yra 
retos. Tuo tarpu treniruotė įtrau
kia į darbą pamažu, sistematingai 
sunkindama darbą. Čia yra didelio 
skirtumo. Ir skautai, tą skirtumą 
supratę, turi retai rungtis ir dažnai 
treniruotis. Tada visada bus lai
mėjimas be revanšų, ir mūsų mie
li skautai bus sveiki, linksmi ir 
patvarūs kiekvienam kultūros dar
bui. Šito aš vyresniems skautams 
ir linkiu, o mažesniems — platus 
kelias į stiprybę per žaidimus — 
žaidimėlius!

kuris sportas lavina plaučius.

Širdies bandymas, daroma, kaip žino
me, taip, pulsas skaitomas prieš ir po 
10 pritūpimų. Iš gauto skirtumo spren
džiama apie širdies stiprumą (Lorentz).

Va ir kitas būdas. Suskaito pulsą prieš 
ir po 60 pašokimų (pašokimų aukštis 3 
— 4 cm., kaip per virvelę šokant) per 
30 sek. Vadinas, per sekundę reikia pa
daryt 2 pašokimus. Po pašokimų rei
kia skaičiuoti pulsas kas 10 sek. tol, kol 
pulsas grįš į normą (pasieks to skaičiaus, 
kaip buvo prieš šokimus). Tada galima 
išskaičiuoti širdies jautrumo procentas 
ir laikas, per kurį širdis grįžta į normą. 
Širdies darbingumas yra pakankamas, 
jeigu pulsas grįžta į normą per 3 minu
tes.

Plaučių bandymas: Prieš ir po tokių 
šokimų reikia suskaityti kvėpavimo 
skaičius.

Dangos raumenų stiprumo bandymas. 
Aukštielninkai gulint ant grindų su pa
kištom kojom ir rankas laikant už galvos 
reikia lėtai ir lygiai sėstis ir vėl gult, 
nelenkiant kojų ir liemens. Greitumas: 
12 kartų per minutę.

ATS. Pirmas svarbiausias patarimas 
kreiptis į gydytoją, kad pasakytų kas 
širdžiai yra. Jei organinis trūkumas, tai 
geriau bus nesimankštinti. Kitais atve
jais mankštymai būtinai reikalingi. Jei, 
pav,, širdies darbo kliūtys yra kraujo 
tinkle ir širdžiai persunku jas nugalėti 
(sistola persilpna), arba pačią širdį reikia 
sustiprinti — tai mankštymai duos pui
kių rezultatų.

Širdies gydyme mankštymais, pasak 
prof. Lagranžo, didžiausios reikšmės turi 
porcijų nustatymas ir mankštymų nau
dojimo būdas. Širdies ligoniai labai atsar
giai turi imtis naujų mankštymų. Ypač 
vengti uždusimo. Nereikia vartoti grei
tų ir sudėtingų judėsiu per trumpą lai
ką. Mankštymas, tiesa, turi pagreitinti 
kraujotaką, bet nevargindamas širdies 
ir padidinti kvėpavimą, neiššaukdamas 
uždusimo.

Jeigu būtų širdies nutukimas ir silp
nas veikimas ne dėl organiškų trūkumų, 
galėčiau nurodyti ir mankštymus. Bet vis 
dėlto iš to, kas aukščiau pasakyta, turi 
būt aišku, kad be specialisto priežiūros 
vis dėlto pavojinga širdį gydyti mankš
tymais.

KLAUS. 9. Kaip sveikiausia miegoti 
— ant šono, ar ant nugaros?

ATSAK. Ant dešinio šono, bet ret
karčiais ir kniūbsčia, kad visi organai 
gautų atsipalaidoti — pasilsėti.

KLAUS. 10. Esu vaikinas 16 metų 
amžiaus, galiu dešine ranka kiloti ir mė
tyti 2*/2 pūdo. Ar gali sunkūs kūno la
vinimai sulaikyti mano augimą. Kokius 
lavinimus aš turiu daryti, kad savo jė
ga galėčiau išgarsinti Lietuvą?

ATSAK. Šito amžiaus berniukai smar
kiai auga ilgyn. Širdis taip pat smarkiai 
auga, kartais du kart per metus antrus; 
bet aortos skerspiūvis lik Vs; iš čia eina 
pavojus širdžiai nuo persunkaus darbo.

Iš to, kas pasakyta, sunkumų kilnoji
mai šito amžiaus jaunuoliui netinka, 
nes sulaikytų augimą ir pakenktų šir
džiai. Vietoj sunkumų kilnojimų Tamsta 
turi lavintis hauteliais — nedideliais 
svoriais, kurie augins raumenis netruk
dydami kaulų augimo ilgyn. Judesiai turi 
būt greiti ir vikrūs, trumpi. Geriausia 
Tamstai tinka: bėgimai greiti lig 75 met-

Bendros viso tunto ar šiaip visos grupės pamokos auklėja solidarumo ir kolektyvo jausmus. Tokios bendros pamokos 
ir skautams reikalingos, tas būtų galima daryti vieną kartą per mėnesį.

Klausi — neklysi!
KLAUS. 7. Kas yra funkcionalinis 

bandymas?
ATS. Tai yra organo ar raumenų 

darbingumo tyrimas, išreiškiamas skai
čiais. Gausių tyrimų vidutiniški daviniai, 
funkcionalinis bandymas ir judviejų pa
lyginimas leidžia greit ir tiksliai spręsti 
apie tyriamo organo darbingumą. Kūno 
lavinime labiausiai, yra vartojami šir
dies, plaučių ir dangos bandymai.

Atsisėdimas ir atsigulimas — vienas 
kartas.

Daryti reikia kol pakaks jėgų ir skai
tyti kiek kartų pavyks atlikti.

Suaugęs vyras yra pakankamai stip
rus, jeigu atsisėda ir atsikelia 20, mo
teris 18, kartų.

KLAUS. 8. Mano širdis nesveika. Kai 
pailstu, tai daužosi. Spėju, kad yra šir
dies išsiplėtimas. Kurie mankštymai man 
gali būti naudingi? 

kamuolio ar sunkumo metimai į tolį ir 
į aukštį. Gyvenimas turi būt lygus — nu
statytomis valandomis valgyti, miegoti; 
kvėpuoti tyru oru; fiziškai dirbti, bet 
nepervargti; žiūrėti, kad širdis dirbant 
neplaktų daugiau kaip 120 kartų per 
minutę (priešingu atveju reikią padaryti 
pertrauką).

Kada būsit 18 — 19 metų, tada gali
ma bus nutarti kuriuo sportu galite iš
garsinti Lietuvą užsieny.
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Iš Kauno galėsim skristi į
Gal ne vienas šio laikraščio 

skaitytojų daug kartų yra gėrėję
sis plunksnotų gamtos vaikų lais
vu nardymu oro aukštumoje. Juk 
tie paukščiai taip gražiai, taip grei
tai ir lengvai skrodžia mėlynąsias 
dangaus erdves. Gi žmogui lemtis 
skyrė koja prie kojos žingsniuoti 
žeme. Ir koks skirtumas: paukš
čiai laimingesni už žmones? Jie 
naudojasi didele dovana, kuri leng
vina jų gyvenimą. Taigi, nejaugi 
Kūrėjas paukštį labiau myli už 
žmogų?

Bet ne, žmogus turi pačią di
džiausią dovaną — protą. Paukš
čio skridimas iš seno yra žmogui 
mįslė. Ilgus amžius žmogus laužė 
galvą, kaip jam čia pakilti į erd
ves ir iškilus paskrajoti... Neri
mastis kankino. Laikas ir darbas 
pamažu žmogų atvedė nuo šluotų, 
kurių pagalba pasiplasnodamas 
žmogus pirmiausia bandė skristi, 
iki tobulaus lėktuvo, su kuriuo ir 
paukštis nebegali susilyginti.

Šiandien dažnai matom plieno 
paukštį, taip greitą, taip galingą, 
kaip joks tikras paukštis nėra toks. 
Plieninis padangių aras yra visiš
kai klusnus žmogui, jis vergiškai 
vykdo žmogaus norus. Ir vėjas, ir 
lietus, ir nakties tamsuma tapo be
jėgiai — žmogus su plieno paukš
čiu visaip raižo erdves.

Kiek proto, kiek valios žmonių 
žino istorija, kuri paduoda beveik 
neįtikėtinus dalykus: štai, žmogus 
pakilo tiek ir tiek kilometrų aukš
tyn, kitas — ore išbuvo ilgas die
nas ir tamsias naktis, kitas — vėl 
pasiekė greitumo, kuris atkreipė 
net astronomų dėmesį... Ir taip to
liau.

Mes savo krašte matom tik ka
ro aviacijos oro sportą ir meną. 
Atrodo, kad tik krašto gynimo or
ganizacija turi privilegiją erdvėse. 
Tačiau taip nėra. Daugelyje vals
tybių visai atskirai nuo karo avia
cijos veikia dar civilinė avia
cija, kuri turi ir skirtingus tikslus. 
Yra įvairių oro sporto klubų ir or
ganizacijų. Susisiekimas lėktuvais 
turi savo ypatybes, kurios yra 
reikšmingos ir kasdieniniam žmo
nių gyvenime.

Civilinė aviacija Lietuvoje,

Lietuvoje taip pat yra civilinės 
aviacijos organizacija — Lietuvos 
Aero Klubas. Jis įsisteigė 1927 m 
geg. m. ,1 d. Jo įstatai taip nusako 
klubo uždavinius: „Klubo tikslas 
yra populiarizuoti ir visaip remti 
skraidymo mokslą Lietuvoje, duo
ti galimumo platesnei visuomenei

Marsą.
užsiimti aeronautika ir reguliuoti 
privatinių asmenų skraidymus Lie
tuvos teritorijoje. Tikslui pasiek
ti, klubas:

a) rengia paskaitas, parodas ir 
suvažiavimus;

b) leidžia informacijos litera
tūrą;

c) steigia aeronautikos stotis ir 
mokyklas;

d) organizuoja ir palengvina 
ekskursijas oru ir

e) organizuoja ir kontroliuoja 
aeronautikos konkursus“.

Tikraisiais L.A.K. nariais gali 
būti visi pilnateisiai Lietuvos pi
liečiai ir išeiviai iš Lietuvos, ne 
jaunesni kaip 18 metų. Jie moka 
10 litų įstojamojo ir 30 lit. meti
nio nario mokesčio. Nariais — 
j u n j o r a i s gali būti visi Lietu
vos piliečiai, jaunesni 18 metų. Jie 
moka 3 lit. įstojamojo ir 5 litus 
metinio nario mokesčio. Dar yra 
orijaučiantieji nariai. Apie juos 
pakalbėsime žemiau.

Pats Aero Klubas yra daug pa
sidarbavęs. Visa eilė jaunuolių bai
gė jo suruoštus civilinių aviatorių 
kursus. Jie jau pasiruošę naudin
gam Lietuvos darbui. Be to, klu
bas turi daug gražių sumanymų. 
L. A. K, įsigijo savo lėktuvą, susi
siekimo ministerijos padedamas 
Kaune įrengė aero stotį, suruošė 
kelias aviacijos propagandos die
nas Kaune, Šiauliuose, Panevėžy
je ir Marijampolėje. Dabar steigia
mi klubo skyriai ir provincijoje.

Civilinės aviacijos stotis Kaune; ją tvarko Liet. Aero Klubas. Toj stotyje sustoja ir 
tarptaut. susisiekimo Vakarų ir Rytų Europos linijos dideli pašto ir keleivių lėktuvai. 
Suprantama, kad L.A.K1. loterijos laimėtojai, atvykę skraidyti Anbo II,čia apsilankys.

Ir Tu lengvai gali išmokti skrai
dyti.

Aviacija darosi vis labiau priei
nama plačiajai visuomenei ir jau 
šiais laikais kiekvienas pilietis, tu

rįs pakankamai lėšų įsigyti moto
ciklą, gali už tiek pat lėšų išmokti 
skraidyti ir išraižyti ore nemažą 
kilometrų skaičių, o tas, kuris 
įstengia nusipirkti sau geros mar
kės automobilį, galėtų lengvai įsi
gyti nuosavą lėktuvą ir palikti sa
vo draugus automobilistus žemės 
dulkėse toli užpakaly.

Išmokti skraidyti gali kiekvie
nas žmogus, neturįs kokių nors 
ypatingų sveikatos trūkumų. Tiesa, 
nuo kandidatų karo aviacijon rei
kalaujama itin geros sveikatos, 
bet nuo asmens, norinčio išmokt 
skraidyti savo malonumui ant ne- 
perdaug greitos mašinos, griežtų 
reikalavimų sveikatos atžvilgiu 
niekur nėra taikoma. Jeigu asmuo 
turi normalų matymą, normalų 
klausymą, tai gali būti ramus — 
galės pats skraidyti.

Skraidyti mokoma su lėktuvais, 
turinčiais dvigubą valdymą, — 
klaidas, kurias daro mokinys, iš
taiso instruktorius. Vidutiniai po 
8 valandų mokymo, padarius maž 
daug apie 80 skridimų, mokinys 
išskrenda pats vienas savarankiš
kai. Paskraidęs dar kokias 6 va
landas vienas, jis jau gali laikyti 
egzaminus piloto liudymui gauti. 
Mokymas nuo pradžios iki kvoti
mų tęsiasi 1—2 mėn.

Tarptautinėmis taisyklėmis yra 
nustatyta piloto liudijimams kele
tas laipsnių. Pradinis laipsnis duo
da teisės pačiam skraidyti, taipo
gi paimti ir keleivį, bet nemoka
mai. Liudijimui antrojo, aukštesnio
jo laipsnio gauti, reikalinga dau

giau skraidymo žinių ir praktikos, 
kvotimai taip pat yra sunkesni, 
bet šis liudijimas jau duoda teisės 
naudoti lėktuvą ir pasipelnymo 
tikslais, imant apmokamus kelei
vius ir t. t.
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Liet. Aero Klubas iki šiam lai
kui išmokęs būrelį civilinių lakū
nų, sekančiais metais numato su
daryti keletą mokinių grupių lai
kotarpy nuo geg. m, 1 d. iki rug
sėjo m. 30 d.

Apsimoka pagalvoti, ar neverta 
pasinaudoti šia puikia proga iš
mokti skraidyti ir paskui daryti 
ore ekskursijas į įvairias Lietuvos 
vietas. Bet gal oro kelias yra 
perbrangus? Paskaičiuokim. Pa
vyzdžiui, Tamsta jau skraidai 
savarankiškai ir, kaip turįs per 
20 valandų skridimo prakti
kos, naudojies 20% nuolaida, tai 
yra už skridimo valandą moki tik 
80 litų. Skrendi iš Kauno į Pane
vėžį. Oro kelionė trunka 45 mi
nutes (tiesiu keliu 100 kilometrų, 
vidutiniu greičiu 133 kilom. į vai.). 
Atgal iš Panevėžio į Kauną vėl 
45 minutes, bendras skridimo lai
kas pusantros valandos, taigi teks 
mokėti 120 litų, o kadangi skrisi 
turbūt ne vienas, bet su keleiviu 
tai kiekvienam teks mokėti tik po 
60 litų už kelionę Kaunas — Pa
nevėžys ir atgal.
Lėktuvas ir didelės kelionės už 5 

litus.
Lėktuvai yra greita susisiekimo 

priemonė. Be to, labai patogi. O 
už vis labiausia įdomi. Skristi ne
paprastai įdomu! Žavėtina. Kas nė
ra skridęs, tas gal būt galvoja tik 
apie baisias avarijas, katastrofas 
ir p. Tačiau matome gyvenime, 
kad motociklai ir automobiliai, net 
geležinkeliai, aukų paima propor
cingai ne mažiau už oru susisieki
mo priemones.

Jei jūs nors kartą pakilsite lėk
tuvu kelis šimtus metrų, jei jūs tu
rėsite progos pasinaudoti ta prie
mone — jūs iš karto tapsite šir
dingiausiais aviacijos draugais. Tik 
pakilkite... o visa kita jau aviaci 
jos. Kas skrido, tas pasaulio pa
jautimą turi kitokį, gilesnį, jis ir 
vaizdų matė, kurių žeme žings
niuodamas žmogus niekad nema
tys. Tačiau keista: negalima įsi
vaizduoti to įspūdžio, negalima 
persistatyti reginių, negalima su
prasti tos didingos skrendančio 
nuotaikos ir, galų gale, skridęs ne
gali išreikšti įspūdžių kitiems. Pa
sakys: „Patys pakilkite“,..

Šių eilučių autorius jau 4 kartus 
turėjo to nepaprasto džiaugsmo. 
Ir visas aukštumoje (sudėjus) pra
leistas laikas — apie 3 vai. — yra 
pačios maloniausios valandos!...

Lietuvos Aero Klubas, norėda
mas savo tikslais suįdominti vi
suomenę ir jų įvykdymui sudaryti 
tinkamesnes sąlygas, pasiryžo 1931 
metais Lietuvoje surinkti 25.009 
prijaučiančių narių, aviacijos drau
gu

Įstoti į L. Aero Klubo prijau
čiančių narių skaičių ir jų santy
kiams su L. Aero Klubu tvarkyti 
yra šios taisyklės:

— L. Aero Klubo prijaučiančiais na
riais gali būti visi asmens be amžiaus, 
tikybos, tautybės ir pilietybės skirtumo.

— Įsirašyti į prijaučiančius narius ga
lima: a) Lietuvos Aero Klube, b) L. Aero 
Klubo skyriuose, c) visose pašto įstai
gose ir agentūrose, o taip pat ir pas 

Šiuo lėktuvu skraidys L. A. K. prijaučiantieji nariai. Lietuvos Aero Klubo lėktuvas 
Anbo II, pulk. Gustaičio sukonstruktuotas. Čia matom L. A. K. vadovybę įžymesniųjų 

Kauno laikraščių redaktorius, kurie lankėsi civ. aviacijos stotyje.

asmenis, kuriems bus duota platinti L. 
Aero Klubo prijaučiančių narių bilietai 
ir pažymėjimai.

— Įsirašąs į prijaučiančius narius as
muo sumoka 5 litus metinio nario mo
kesčio.

— Įmokėjęs nario mokestį, ten pat, 
vietoje gauna nemokamai: a) prijaučian
čio nario ženklelį su teise jį nešioti, b) 
nario bilietą ir numeruotą pažymėjimą, 
duodantį teisę dalyvauti L. Aero Klu
bo paskirtų premijų skirstyme.

Pastaba: nario bilietas galio
ja iki tų pat metų gruodžio mėn. 31 
dienos.
— Prijaučiantis narys, sumokėjęs me

tinio nario mokesčio 10 ar 15 litų ar 
daugiau, gauna tik vieną nario ženklelį 
ir vieną nario bilietą, bet pažymėjimų 
dalyvauti premijų skirstyme gauna tiek, 
kiek sumokėjo penkličių.

— L. Aero Klubas visiems prijaučian
tiems nariams skiria premijas, (traukia
mos burtų keliu):

I. 1 premija — sportinis lėktuvas 
arba 10.000 litų grynais pinigais.

II. 1 premija — oro kelionė aplink 
Europą iki 10.000 kilometrų laisvai pa
sirinktu maršrutu, pav.: Kaunas-Berly-

Skautiška sriuba.

Tarnaitė: Pondre, ar jau iš proto 
eini, jei šokinėji apie sriubą, kaip pa
trakęs...

Mikė Švilpa: Opapa! Nors kartą gerą 
sriubą išvirei—visai taip pat prisvilinai, 
kaip aš iškiloje... Tai gardumėlis...

nas-Paryžius-Madridas-Roma-Praha-Katl- 1 
nas arba 5.000 lit. grynais pinigais.

III. 1 premija — oro kelionė iki 
4.000 klm, laisvai pasirinktu maršrutu 
arba 2.000 lit. grynais pinigais.

IV. 2 premijos — oro kelionė iki 
2.000 klm. laisvai pasirinktu maršrutu 
arba 1.000 lit. grynais pinigais.

V. 5 premijos — oro kelionė iki 
1.000 klm. laisvai pasirinktu maršrutu 
arba po 500 lit. grynais pinigais.

VI. 50 premijų — skraidymų Lietu
voje po 1 valandą arba po 100 lit. gry
nais pinigais.

VII. 100 premijų — skraidymų Lie
tuvoje po pusę valandos arba po 50 lit. 
grynais pinigais.

VIII. 200 premijų — knygos „Mūsų 
Sparnai".

— Premijų paskirstymas burtų keliu 
daromas viešai Kaune 1931 m, spalių m. 
11 dieną

— Laimėjusių pažymėjimų numerius 
L. Aero Klubo Valdyba skelbia spaudoje 
ir praneša raštu kiekvienam nariui apie 
jo laimėtą premiją.

— Premijos išduodamos asmenims 
pristačiusiems laimėjusius pažymėjimus 
L. Aero Klube Kaune ir toje įstaigoje, 
kurioje laimėtasis numeris yra gautas.

Pastaba L Laimėjimai pinigais 
ir daiktais išdūmodami iki 1931 m. 
gruodž. 31 d.

Pastaba II. Laimėjusieji skri
dimus, dėl skridimų laiko susitaria su 
L. Aero Klubo valdyba.
Kaip matom už penkius litus ga

lima labai daug padaryti. Ne vie
nas laimės dideles premijas, dau
gelis turės nepaprasto malonumo. 
Ir tais 5 litais paremsime puikią 
įdėją, kuri Lietuvai yra taip reikš
minga! Ši kaina ir moksleiviams 
lengvai įveikiama.

Visuose kraštuose aviacijos 
sportas milžiniškais žingsniais ei
na pirmyn. Jau aviacija toli pra
lenkė ir didžiųjų rašytojų fantazi
jas, Juk aktualus dalykas skristi 
į Mėnulį. O po Mėnulio ateis ir 
Marso eilė. Ar galim būti tikri, kad 
mums, arba mūsų įpėdiniams, ne
teks nuskristi, sakysim, į Marsą. 
Kodėl gi ne?! A. S.’-t

II
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Skautai aviacijos manevruose.
Nesenai naujos rūšies aviacijos 

manevrai įvyko Nancy (Prancū
zija) apylinkėse. Šie manevrai bu
vo ypač įdomūs ir originalūs tuo,
kad civile visuomenė ir skautai 
juose aktyviai dalyvavo. Dalyvavo 
lyg tai būtų tikras karas. Manevrai 
vaizdavo, kad miestą užpuolė prie
šų lėktuvų eskadrilės ir kad tuo 
tarpu prancūzų aviacija stengėsi 
apginti miestą. Viskas buvo pui
kiai organizuota ir manevrai da
vė tikrumos įspūdį.

Generolas Mittelhauser 
buvo sudaręs veikimo planą. Ata
kas vedė generolas Bouchet ir 
gynimą pulk. Įeit. F i c h e t ir 

M e r c k 1 e r. Manevrai prasidėjo 
š. m. rugpiūč. m. 26 d. 21 vai. Virš 
Nancy apylinkių pasirodė priešų 
lėktuvai, kurie lėkė nuo H a g n e- 
n a u ir Strasburgo. Tuoj ir Nancy 
įgula pradėjo veikti, pakeldama vi
sų pirma mieste aliarmą švilpe
siais, sirenomis ir rakietomis, kad 
perspėtų gyventojus apie gręsiantį 
pavojų. Savo lėktuvai mėtė iš vir
šaus į miestą lapelius, kurie kvie
tė piliečius laikytis ramiai ir šaltai 
ir jiems duodavo reikalingų nuro
dymų ir instrukcijų.

Ateinantį rytą gynimasis darė 
mėginimus paslėpti visą miestą 
nuo priešų lėktuvų tam tikruose 
dūmuose. Geras oras ir lengvas 
vėjas buvo palankūs.

Naktį iš 28-tos į 29-tą dieną įvy
ko didžioji priešo lėktuvų ataka. 
Pirmoji atakuojančių lėktuvų eilė 
perlėkė gynimosi žvalgų liniją 
22 vai. 15 m. Dešimt minučių vė
liau kariškoji gynimosi vadovybė 
tai jau žinojo. 22 vai. 30 m. visame

Skautai renka miesto 
gatvėse priešo dujų ap

svaigintus kareivius.

*

Mieste skautų pakelti 
sužeistieji kareiviai sani
tarijos automobilių gabe
nami į požeminius sani

tarijos punktus.
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mieste jau buvo girdėti signalai ir 
už 5 minučių visos šviesos mieste 
buvo užgesintos. Pažymėtina, kad 
čia civile miesto visuomenė pasi-
rodė labai disciplinuota ir manev
rams nuoširdžiai palanki. Nežiūrint 
į energiškus gynimosi žygius; kliu
dančias batarejas ir prožektorius, 
priešų lėktuvams vis dėlto pasise
kė apšaudyti kelias svarbias mies
to vietas. Atakos lėktuvai savo 
bombų mėtymą žymėdavo šviesos 
rakietomis taip, kad buvo matyti 
kur jos krenta.

Mieste buvo įsivaizduoti nelai
mingieji atsitikimai: gaisrai nuo 
priešų bombų, kareivių ir civilių 
gyventojų apalpimai nuo priešų 
paleistų dujų ir panaš. Į darbą įėjo 
pasyvaus gynimosi jėgos: gaisri
ninkai skubėjo į gaisrų vietas, 
miesto pirmosios pagalbos tarnau
tojai, skautai ir raudonojo kry
žiaus personalas, apsiginklavę 
priešdujinėmis maskėmis, ėjo su 
neštuvais, vežimėliais ir automo
biliais gatvėmis rinkti sužeistus ir 
apalpusius nuo dujų. Juos nešdavo 
į artimiausius sanitarijos punktus, 
kur jiems teikdavo pirmosios pa
galbos ar siųsdavo specialiais sa
nitarijos lėktuvais toliau nuo fron
to. 1 vai. 5 m. priešo lėktuvai pa
sitraukė, tačiau, jie vėl pradėjo 
ataką 2 vai. 5 m.

Į Nancy buvo atvykę p. D u- 
m e s n i 1, aviacijos ministeris 
(Prancūzijoje yra tokia ministeri
ja) ir maršalas P ė t a i n. Jie buvo 
labai patenkinti rezultatais.

Mums manevruose ypač įdomus 
labai aktyvus skautų dalyvavimas. 
Tai buvo pabrėžta beveik visų 

Prancūzijos dienraščių
ir žurnalų. Visi aukštai 
vertino gerą skautų pa
sirodymą ir jiems teikė 
daug užtarnautų pagy
rimų. Skautai daugiau
sia dirbo sanitarijoje. 
Jie, užsidėję ant veidų 
priešdujines kaukes, su 
savo skilčių vežimėliais 
(Prancūzijoje dauguma

KARUČIŲ („tačkų“) LENKTYNĖS.
Žaisti galima lauke ir didelėje gimnas

tikos salėje.
Jokių įrankių nereikia.
Dalyvių skaičius 8—40.
Skautai, išrikiuoti dviem eilėmis vie

nas už kito. Pirmas eilėje deda rankas 
ant žemės, sekantis pakelia jo kojas už 
kelių ir jas laiko prie savo šonų. Išeina 
kažkas panašu į karutį („tačką“). Po duo
to ženklo, nr. 3 stumia savo karutį iki fini
šo linijos ir ant jos pasisukęs grįžta atgal 
ir tampa karučiu 3 numeriui. Nr. 3, grįžęs, 
darosi karučiu numeriui 4 ir t. t.

Segimas baigiasi, kada paskutinis žai
dėjas su savo karučiu atvyksta į finišo 
liniją. Laimi eilė, kurios paskutinis žaidė
jas tą padaro greičiau.

TYLUS PERĖJIMAS.
Žaidžia dvi skiltys.
Vienos skilties skautai išrikiuoti vie

noje eilėje. Jie išsižergia. Kiekvieno žai
dėjo kojos liečia kaimyno kojas (žiūrėk 
piešinį). Jų akys užrištos.

Kitos skilties skautai stengiasi pereiti 
tarp išsirikiavusios skilties skautų, jų ne
paliesdami ir jų nepastebėti. Jie mėgina 
pralįsti ar tarp jų kojų ar tarp jų pačių. 
Skautai, stovintieji eilėje, privalo rankas 
laikyti nuleistas, išskiriant tuos momen
tus, kada jie girdi, kad pro juos eina prie
šininkas ir jiems reikia jį gaudyti. Jie irgi 
negali suglausti savo kojų.

Kiekvienas berniukas, kuris praeina 
pro eilę ir nebūna eilėje stovinčio skau
to paliestas, laimi vieną tašką savo skil
čiai, kai visi vienos skilties skautai pra
eina pro eilę, skiltys pasikeičia rolėmis.

Laimi skiltis, gavusi daugiau taškų.

skilčių turi savo vežimėlius 
— dvirates, kuriais paprastai 
veža savo inventorių vykda
ma į stovyklas) rinkdavo gat
vėse gulinčius nuo dujų apal
pusius kareivius, juos vežė į tam 
tikrus punktus, kur, vėl, kiti skau
tai savo skautininkų ir gydytoju 
vadovaujami stengėsi atgaivinti 
apalpusius, darant jiems dirbtiną 
kvėpavimą specialiais naujais 
C h ė r o n o aparatais. Didelės 
skautų pastangos buvo įvertintos. 
Skautai parodė karo ir civilei 
miesto vadovybei, kad jie, įvykus 
karui, rimtai moka teikti didelės 
ir organizuotos pagalbos. Tas skau
tų dalyviams Nancy oro manev
ruose buvo ir didelė jiems propa
ganda. Visi prancūzų žurnalai pilni 
skautų atvaizdų su priešdujinėmis 
kaukėmis, skautų — nešančių su
žeistus Prancūzijos kareivius, 
skautų — tarnaujančių savo myli
majai tėvynei.
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S. T. James.

Žymių skaitytoja
Oras buvo vėsus ir tylus. Skystas rū

kas kilo iš lietum primirkusios žemės. 
Eglių bei deodarų šešėliai ėjo ilgyn.

Lietaus nuplautu kalnų keliu ėjo ma
lonus berniukas, apsirengęs pagal pa
prastų vasaros vakarų Indijos gyventojų 
paprotį. Jo greitos, neramios akys nieko 
nepraleido nepastebėjusios. Visas jo gy
venimas buvo praleistas stebėjimui ir 
tyrinėjimui. Prieš dvyliką metų S e 1 a- 
wi k o kaimo vyrai rado jį, nuogą ir 
silpną kūdikį, pamestą ant to paties 
kalnų kelio, ir labai arti mirties. Jie pa
ėmė jį su savimi, ir Selawiko moterys, 
kurios kadaise gyveno lygumose tarp 
sahibų, išgelbėjo ir išauklėjo jį taip, kad 
jis galėjo patirti daug gero.

Nuo kaimo pusės skubėjo šeši kal
niečiai, vedami nuolatai raginančio sku
bėti vadovo. Ja d a s seniai matė juos 
ir, kad galėtų juos sekti, pasislėpė. Net 
Selawike buvo tokių žmonių, kurie, dė- 
liai sahibų kraujo, kuris, kaip jie pasa
kojo, tekėjo jo gyslose, jie jo neapkentė 
ir nepasitikėjo. Pavyzdžiui, buvo tok., 
Lala G h e r a s ir galvijų pirklys M o- 
m a Alis. Jiedu neapkentė taip pat ir 
sirkarų (anglų valdžios atstovų). Jų ne
apykanta dvigubai padidėjo, kai Jadas 
pasirodė jiems užkliūvanti kaladė jų ne
doriems darbams. Tad susitikti bet kurį 
jų nuošaliame kalnų takely, ir prieblan
doje, būtų ne per gudriausia.

Patenkintas, kad nė vienas iš jų ne
buvo šiame atkeliaujančiame būryje, ir, 
savo smalsumui patenkinti, apleido Ja
das slaptynę. Jį karštai jie pasveikino.

— Ei, mažasai pėdsakų sūnau! Čia 
yra tau darbo tavo širdžiai pritinkančio,
— šaukė žilplaukis kalnietis. — Dabar 
pamatysime ar ištikrųjų esi pėdsakų ka
ralaitis!

— Kas blogo nutiko, senasai vyre?
— drąsiai užklausė Jadas. — Ar tavo 
seniems dantims, kurie baigia kristi, ar 
galvos plaukams?

Repeticija.
Karikatūra ir žodžiai J. Martinaičio.

Onutė solistė:

Dunda klumpės, kaip patrankos — 
Šokam polką mes ratu, 
Mano Barbės pilnos rankos 
Negvaldytų riešutų!,.

Vytas barabanistas:
Aš odinį barabaną 
Bum-bum-bum! Tra-ta-ta! 
Barabanas daug išmano — 
Be jo muzika prastai

— Nė vieniems. Tik prapuolė sahi- 
bas, ir, jei jo neatrasime, gali kilti nesu
sipratimų su sirkaru, — sakė žilbarzdis.

Jadas tuoj susidomėjo. — Papasakok 
man daugiau apie šį atsitikimą, bedanti! 
— pratarė jisai, bet įžeistasis kalnietis 
murmėdamas nusisuko: — Nieką dau
giau nepasakosiu, nedėkingasai sūnau! 
Norėčiau botagą paimti tavo nėsuvaldo- 
mam liežuviui.

— Ir kol vyksta muštynės, kas ieškos 
sahibą ir saugos Selawiko gyventojus 
nuo sirkaro? — užklausė juokdamasis 
Jadas.

Vietinis gyventojas, kuris būrelį ra
gino eiti pirmyn, dabar įsiterpė: — maža
sai sūnau, ramybės, — maldavo jisai, — 
jei tiesa, kad esi žymių skaitytojas, iš
klausyk manęs, ir tada dirbk greitai, pa
kol tamsa neatsiras. Esu Jacksono 
sahibo (anglas Jacksonas, gimęs sahibų 
krašte) tarnas, ir atvykome į šiuos pra
keiktus kalnus atlikti paskirtą misiją. 
Kada saulė dar aukštai danguj buvo, jį 
užtiko nelaimės demonai: jis nukrito 
ant uolos ir negalėjo pasijudinti. Jis pa
siuntė mane į kaimą nešikų, kuriuos at
vedžiau. Bet sahibo čion nėra, nieku: 
jo nematyti.

Jado akys žiūrėjo drėgnon žemėn ir 
skaitė jau aiškiai parašytą apysaką. Dar 
kiek pagalvojo ir tarė: — Tarne, man ro
dos, kad tuos vyrus turėtumei atleisti, 
kad galėtumėm dviese ramiai dirbti, ■— 
maloniai atsakė jis, — gali jų tarpe tikrai 
būti draugų tų, kurie sahibą pagrobė!

Tarnas atsigręžė ir smarkiai gestiku
liavo, bet nelengva buvo atsikratyti keis
tų ir godžių kalniečių. Jiems buvo pa
žadėtas geras atlyginimas, ir tik po ilgų 
derybų sutiko grįžti namo. Kai jie nu
ėjo, Jadas pagaliau prabilo.

— Du vyrai atėjo čia pas Jacksono 
sahibą! — ramiai atsakė jisai. — Man 
abu žinomi, nes jie iš mūsų kaimo. Jie 
vyrai gobšūs, ir didžiausi melagiai! —

Mikė Švilpa suorganizavo kvar
tetą. Dabar jis daro repeticijas ir 
žada koncertuoti Lietuvoje ir pla
čiame pasaulyje.

(Faktas).

Algis fleitistas:

0 aš naują savo fleitą 
Dūl-dūl-dūl! Triū-triū-triū! 
Kas be fleitos čia apseitų, 
Supratimo neturiu...

Švilpa garmonistas:
Aš ispanišką garmonę 
Tirlia-li! Tirlia-lia!
Visas grožis tik jos tone, 
Visa muzikos galia!

Rodydamas į pėdas, padarytas nuogos 
kojos, tarė: — Šitoji yra drūtojo Mo
rn a Alio, galvijų pirklio ir vagies! 
Pastebėk pirštų pakrypimą; žiūrėk, kaip 
didysis pakrypęs į kaimyną, ir kaip ma
žasis nuo tų prasiskyręs! Pastebėk taip 
pat kulnies didumą. Niekas kitas netu
ri tokios kojos, kaip Inoma Alis!

— Tamsta tuo tikrai įsitikinęs? — 
godžiai klausė jį tarnas.

— Taip kaip savo gyvybe! — atsakė 
Jadas. — Taip pat ir dėl antrojo esu 
tikras. Jis yra Lala Gheras. Jo yra 
plonoji koja, kulnis ir padas siauri. Pa- 
tėmyk, kaip jo kojos trečiasis pirštas 
stovi aukščiau kitų. Taip pat koks ma
žas didysis pirštas ir koks didelis ma
žasis

— Tada jie čion atėjo; o kas paskum, 
mažasai sekly? — nekantriai teiravos 
tarnas.

— Ekipažas ir palapinės buvo sudėtos 
ir padaryti neštuvai, kad galėtų sahibą 
nešti. Lala Gheras yra saldliežuvis, ir, be 
abejo, biauriai melavo, nes matau, kad 
sahibas ėjo ramiai. Aš manau, kad mes 
jį suseksime!

Minkštoje žemėje pėdsakai nuo sun
kiai nešamos krovos kaskart giliau įsi
spaudė. Net kietoj ir akmenuotoj vietoj 
jie buvo matomi. Pagaliau prie deodarų 
girios jokio ženklo negalėjo pastebėti.

— Kaip dabar, mažasai sūnau? — su
sirūpinęs klausė tarnas. Jadas susijuokė.

Šioj vietoj manau, kad Jacksono sa- 
hibui pasakota apie trumpesni kelią per 
deodarų girią. Žiūrėk kaip žolės linksta! 
— rodė Jadas, ir tarnas, žiūrėdamas 
prieš saulę, pamatė šviesesnį žolių ruo
žą. Dar įdomesnis ir viliojantis buvo an
trasis žolių ruožas, kuris buvo kiek tam
sesnis už pirmąjį, nors pastarasis netaip 
buvo pastebimas.

— Šviesiai žali pėdsakai padaryti ta
da, kai jie ėjo nuo mūsų; tamsiai, kada 
jie grįžo, kai sahibo ir jo ekipažo dau
giau nebebuvo, — aiškino Jadas.

Jis lyg įsirausęs žemėn kurmis galvo
jo. Lala Gheras ir Moma Alis buvo di
džiausi gobšai, ir būtų sahibui tarnavę 
tik už gerą atlyginimą.
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— Aš manau, kad jie už savo patar
navimą prašytų daugiau rupijų*), negu 
sahibas galėtų užmokėti, — pratarė Ja- 
das.

— Viskas yra tik kalba. Vesk mane 
prie sahibo, ir aš patenkintas, —- malda
vo tarnas.

— Kantrybės, kvailiau! — ragino Ja- 
das. Jo balsas triumfuojančiai didėjo, kai 
rodė j labai sumintą miške žolę. — Čia 
matau, kad sahibas kovojo už laisvę. Jie 
smarkiai mušės, jį nugalėjo, nes buvo du 
prieš vieną. Ar nebuvo šautuvo, kurį jie 
galėjo nuo jo atimti? >

— Tikrai buvo, mažasai sūnau, ir su 
raidėmis buožėj. Bet aš nesuprantu, ką 
kalbi ir, be to, man labai nuobodu. — 
Tada tamsta pasilik čia ilsėtis! — sugal
vojo Jadas. — Aš pats eisiu sahibo ieš
koti ir pakalbėsiu su juo. Tada atnešiu 
tau jo įsakymą.

Eidamas prieš vėją per deodarų gi
rią, išgirdo Jadas garsą, panašų į ožkos 
bliovimą. Panašūs gyvuliai jau seniai na
mie turėjo būti. Tik čionai jie pasiliko, 
kaip aukos plėšriojo tigro ar leopardo.

Bliovimas rodė, kad gyvulys išsigan
dęs. Todėl berniukas slinko pasalomis 
pirmyn. Prisisėlinęs prie erškėčių krūmų 
paliai nedidelę aikštelę, tekančio mėnu
lio šviesoje pamatė tarp medžių aikšte
lės viduryj prie baslio pririštą ožką.

Tiktai sahibas tokį medžioklės būdą 
galėjęs pasirinkti. Vis dėlto jis buvo per 
aukštai medin įkeltas, sahibas būtų jį 
daug žemiau palikęs. Jadas manė, kad tik 
baimingas ir prietaringas čiabuvis būtų 
taip rūpestingai rizikavęs nepraleisti vel
tui šūvio.

Dar kai ką pastebėjo: ilgą baltą ruo
žą, einantį nuo ožkos ragų tarpo ligi no
sies, ženklą daugel kartų matytą, kuris 
rodė, kad gyvulys priklausė Selawiko 
kaimo moteriai — tai moteriai, kuri Ja- 
dą išaugino, kada rado jį nuogą, vos gy
vą, prieš dvylika metų. Tai ji papasa
kojo apie rastą su juo negyvą sahibą, kai 
gyveno lygumose; ji jį išmokė sahibų 
kalbos

— Šiai ožkai čia ne vieta! — kalbė
josi Jadas. Jis tą akimirką netikėjo, kad 
moteriškė būtų ožką pardavusi tigrui 
privilioti. Kas jis bebūtų, bet šis sporti
ninkas bus gyvulį pavogęs. Giliai įtrauk
damas orą, Jadas tyliai sušuko: — Ei, 
klausyk! Šiąnakt ožkos bliovimas jokio 
tigro neprivilios. Ar nematei, kad čia 
hienos būta.

Yra shikarisų patarlė, kad „nei tig
ras, nei pantera negrįš imti grobio ten, 
kur būta hienos“. Ir ištikrųjų, hienos jau 
čia būta. Jadas taip pat žinojo, kad hie
na nepuola gyvo grobio!

Jis juokėsi savo begėdiškumu. Tuo 
tarpu palengva prasiskyrė viršutinės 
medžių šakos. Pasirodė žaibas, ir girdė
josi kurtinantis garsas. Kulka prašvilpė 
pro šalį ir nukrito apie pėdą atstu, kur 
gulėjo Jadas. Jis bematant nutirpo ir il
gokai nejudėjo, nekalbėjo. Nei vienai aki
mirkai nesuleido akių, žiūrėjo į ten, iš 
kur šovė. Pagaliau šakos vėl sujudėjo, la
pai prasiskyrė ir pasirodė veidas, kurį 
tuoj pažino. Tai buvo Lala Gheras.

Kalnietis prabilo labai maloniai:—Pa
sakyk, man, mažasai pėdsakų sūnau, ar 
nenutiko tau kas? — pasityčiodamas pa
klausė.

Jadas neatsakė. Jis stebėjosi, kas 
vertė Lalą Gherą ruoštis tokiam užsi
ėmimui, nes jis nė mažiausios dalelės

*) Indų pinigų vienetas. 

drąsos neturėjo. Tik gobšumas galėjo tai 
padaryti. Gal todėl, kad didelis atlygi
nimas buvo siūlomas už plėšriojo žvė
ries nukovimą. Šiuo atveju sirkaras tik
rai didelį atlyginimą duodavo. Paprastai 
tik sahibas gaudavo tą atlyginimą, turė
damas modernišką šautuvą. Kalniečiai 
savo senobiniais ginklais, dar prietarin
gi, negalėdavo tai padaryti.

Pririštoji ožka, gailiai bliaudama, gal
vojo apie moters palapinę ir malonią ap
linką. Jadui darėsi šalta, ir stengės dar 
užsigrūdinti. Jis žaidė kantrybės lošimą, 
kur jo gyvybė buvo užstatas. Jis galėjo 
pasitraukti, jis būtų galėjęs ir ožką pa
leisti. Bet turėjo pirmiau reikalus už
baigti su Lala Gheru.

Nakties oras, kurs iki šiol buvo pri
pildytas paslėptų gyvūnų ūžesiu, staiga 
nutilo. Jei Jadas pirmiau nutirpo, tai da
bar visai sustingo; kad nors akį būtų su
merkęs, būtų tas pat, ką sau mirtį pa
sikviesti.

Dvi didelės pilkos beždžionės, žiūrė
damos į savo priešą, pradėjo keikdamos

Filatelija.
Pašto ženklų rinkimas yra viena savo 

rūšies sporto šaka. Kolekcijonieriai, arba 
įvairių daiktų rinkėjai, buvo jau nuo se
niausių laikų: buvo renkami dailės ir me
no kūriniai, paveikslai, pypkės, šliurės, 
pagaliau, net dėžutės, plunksnos ir t. t. 
Jei žmogų kokios nors rūšies daiktai ypa
tingai patraukia, jei jis juos pamėgsta, tai 
ir atsiranda noras tos rūšies daiktus rink
ti. Tokių rinkinių, kaip paveikslų, skulp
tūros, galima rasti dideliuose miestuose, 
ir jie turi didelės kultūrinės vertės, ypač, 
jei yra visiems prieinami, vadinas, su
krauti muziejuose. Rinkti bent kokias dė
žutes ar senas plunksnas — amatas men
kesnis, bet, jei tas teikia malonumo, nie
ko negalima primesti; kiekvienas gali sa
votiškai džiaugtis, ir šis džiaugsmas yra 
kolekcijonieriaus svarbiausioji priežastis 
ir tikslas.

Štai, nors ir pašto ženklų rinkimas, 
arba filatelija. Tai yra viena iš jauniau
siųjų tos rūšies šakų, nes pašto ženklai 
atsirado tik 1840 m. Anglijoje, Iki to lai
ko reikėjo, gavus laišką, apmokėti už jo 
pristatymą. Tas sudarė daug nepatogumų 
ir nuostolių, nes gudragalviai mokėdavo 
net iš vien, sakysime, adreso suprasti 
siunčiamos žinios turinį ir atsisakydavo 
laišką priimti ir už jį sumokėti. Arba, jei 
laiško gavėjas negalėjo būti surastas — 
vėl nuostolis ir t. t. Todėl 1840 metais 
Anglijoje Rowland Hill pagamino 
pirmus pašto ženklus, ir nuo to laiko jie 
įvesti visuose kraštuose, žinoma, ne iš
syk ta tvarka, kuri mums taip gerai žino
ma. Dabar jau priskaitoma iki 55.000 įvai
rių pašto ženklų, kurių tarpe yra labai 
brangių, pav., Anglų Gvijanos pašto ženk
las, 1 cento vertės, išleistas 1856 met., 
kaštuoja apie 30.000 litų, bet jis yra tik 
vienas išlikęs, kiti tos laidos ženklai yra 
dingę. Ženklų kaina yra tada aukšta, jei 
jų mažai buvo išleista: kaip visada, taip 
ir čia: tas daiktas brangiau vertinamas, 
kurio mažai yra.

Rinkėjų priskaitoma pasaulyje bent 
keli milijonai; renka seni ir jauni, pasau
lio galiūnai ir pirmos klasės mokiniai. 
Tos srities „draugais“ galime pavadinti 
ir anglų karalių Jurgį, ir buvusį carą Mi
kalojų. ir daug kitų karūnuotų ir neka
rūnuotų vyrų, mokslo ir dailės veikėjų. 
Klaidinga manyti, kad šis užsiėmimas yra 
„durnas“ ir rimtesnio žmogaus nevertas. 
Ne kiekvienas gali rinkti brangius pa

triukšmauti, ir kitą akimirką Jadas pa
stebėjo šiokią tokią permainą. Už krū
mų pasirodė lyg didelis akmuo, nugriu
vusi uola, kuri pirmiau nebuvo pastebė
ta. Jadas įdėmiai žiūrėjo ir pagaliau pa
matė, kad uola ėjo vis didyn. Tada jis 
pastebėjo, kad tai buvo ne uola, bet tigro 
galva. Jis dėkojo Dievui, kad vėjas pūtė 
nuo tigro, o ne nuo jo.

Pririštoji ožka atsidūrė akis akin su 
tigru. Sahibas nebūtų laukęs, bet šovęs. 
Kalnietis, būdamas aukštai, neturėjo sa
hibo drąsos. Jis delsė. Vargšę ožką puo
lė tigras. Prispaudė- ją letena prie že
mės ir kando kaklą. Tik dabar šovė Lala 
Gheras. Geram šauliui nebūtų reikėję 
šauti antrą kartą iš taip arti.

Kalniečio kulka nepataikė tigro, bet 
mirštančią ožką; ir tigras, matydamas 
gresiantį jam pavojų, paliko grobį ir din
go džiunglėse, daugiau nebesugiįždamas.

(B. d.).
Išvertė P r. Drukteinis.

veikslus ar pinigus, ar kokius kitus meno 
dailės ar šiaip įdomesnius daiktus. Pašto 
ženklai turi savyje daug įdomumo: jie 
dažnai būna pagaminti labai dailiai; ma
ži tie paveikslėliai būna nupiešti geriau
sių dailininkų, puikiausiu būdu atspaus
dinti. Juose atspindi to krašto įvairios 
ypatybės: čia, štai, turkiškai iškeverzuo- 
tas užrašas, čia airių kalba neišskaitomi 
žodžiai, ar Afganistano, ar kinų kažko
kie stebėtini ženklai. Vėl karalių, prezi
dentų, garsių žmonių paveikslai, lyg ma
ži portretai, guli prieš mūsų akis. O kur 
įvairios gamtos grožybės, pav., Bosnijos 
ar Italijos ženkluose, visokios scenos, 
vaizduojančios istorinius įvykius: čia ir 
Kolumbas, beplaukiąs Amerikos ieškoti, 
čia raudonieji Rusijos pulkai, ir vėl įvai
riausi pasaulio žvėrys, paukščiai ir pan. 
O kokia virtinė įvairių įvairiausių pini
gų pavadinimų, — visa tat žadina susi
pažinti su tuo kraštu žaidžiant, sužinoti, 
kur tas kraštas, kokie žmonės atvaiz
duoti, kokia kalba užrašai, kaip juos per
skaityti, kokie pinigai ir t. t.

O kiek istorijos tuose mažuose spal
votuose piešinėliuose!

Istoriniai įvykiai vaizdžiai demon
struojami pašto ženklais ir moko mus, 
liepia mums kartoti istoriją, gamtą, tau
tų ir rasių pažinimą ir t. t.

Ypač jaunimui patartina imtis to ma
lonaus ir naudingo darbo. Tiesa, ne taip 
lengva surinkti geroką rinkinį, reikia ir 
lėšų, ir vargo, ir darbo pridėti. Bet juk 
ir Roma ne išsyk pastatyta. Po truputį 
rinkdami pradedame nuo savo krašto, 
paskui gauname artimus kaimynus pama
tyti savo rinkinyje, o ten jau ir tolimieji 
kraštai patenka į mūsų albumą.

Dideliuose miestuose dažnai ruošia
mos net ženklų parodos, kur didieji ko
lekcijonieriai suvežą savo brangius tur
tus, o jų rinkiniai, kartais net milijonais 
įvertinami, gauna medalius už geriausias 
kolekcijas. Muziejuose, štai Berlyne, yra 
didelė valstybinė kolekcija ir, bendrai, 
visų kraštų pašto žinybos renka savo 
krašto ir svetimų valstybių rinkinius, kad 
parodytų, kokios didelės svarbos įgijo 
tas mažas popieriaus gabalėlis, be kurio, 
rodos, jau ir kultūros gyvenimas neįma
nomas.

Jei kas šito viso nesupranta, galima 
jo tik pasigailėti, kad vienu gyvenimo ma
lonumu jis turi mažiau ir dar tokiu ma
lonumu, kuris žmogų šviečia, pakelia sko
nį ir dailės supratimą.

Iš „Ž. S.“
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Mokytojų
Kai du stos — visados daugiau padarys.

kampelis. Neliūsk, sesute!
Neliūsk, o brangi sesute, 

Kai tau skaudės širdis,
Nelenk ant krūtinės galvutės, 

Kai žus paskutinė viltis.
Labai dažnai atsitinka, kad vie

no valsčiaus ribose beveik vienu 
metu keli mokytojai ima organi
zuoti savo mokyklose vilkiukus ir 
paukštytes. Dirba kiekvienas atski
rai, kiek kuris nusimanydamas, tik 
retkarčiais pripuolamai tesusitik
damas ir pripuolamai tuo klausi
mu pasikalbėdamas su kitais, tą 
patį darbą dirbančiais, kolegomis. 
Yra net atsitikimų, kad organizuo
ja, dirba, bet jokios žinios neduo
da nei tuntui, nei Vyr. Sk. Štabui 
Vyksta tylus, neorganizuotas ir 
todėl dažnai nelabai tikslus dar
bas.

Atsitinka ir kitaip. Pasitaiko, 
kad kuris judresnis mokytojas su
sidomi skautų organizacija ir ima 
organizuoti vilkiukus ir paukšty
tes ne tik savo mokyklos rajono 
ribose, bet stengiasi apimti iš kar
to visą valsčių. Tuo tikslu sten
giasi įtraukti į darbą ir kitus vals
čiaus mokytojus: kviečia susirin
kimą, aiškina vilkiukų-paukštyčių 
organizacijos esmę, bendruosius 
principus ir, pripažinę auklėjamą 
organizacijos vertę, nutaria vil- 
kiukus-paukštytes kurti savo mo
kyklose. Po šitokio nutarimo tik 
kreipiasi į aukštesniąją skautii 

vadovybę patarimų bei nurodymų 
ir medžiagos darbui dirbti.

Ir vienu ir antru atsitikimu dar
bas eina ne tikruoju keliu. Kadan
gi šitas reiškinys dabar ne retas ir 
vilkiukų-paukštyčių organizavimo 
klausimas šiuo metu, mokslo metų 
pradžioje, yra aktualus, norim čia 
tuo reikalu patiekti keletą pasta
bų.

Netikslus, tiesiog neleistinas, 
dalykas, jeigu keli vieno valsčiaus 
arba artimos apylinkės mokyto
jai, turį sudarę prie savo mokyk
lų vilkiukų-paukštyčių būrelius, 
tyli, nesusižino ir nesusirenka pa
sitarti bendrojo darbo reikalu. Bū
relių globėjai bei vadovai mokyto
jai būtinai turėtų daryti dažnas 
sueigas, jose aptarti darbo me
džiagą ir nagrinėti darbo metodus. 
Iš atskirų pranešimų ir kiekvieno 
savarankiško patyrimo visi drauge 
susiėję daug ko naudingo galėtų 
išmokti. Būtų naudinga net perio
diniai, laikas nuo laiko, susirinkti, 
— ne pripuolamai. Visos grupės 
bendruosius reikalus tvarkyti, su
eigas kviesti, sueigoms darbų tvar
ką paruošti, reikalui esant, grupę 
atstovauti, galėtų būti tuntininko 

paskirtas vienas, daugiau tuose 
reikaluose nusimanąs, asmuo.

Tos vadovų sueigos (susirinki 
mai, posėdžiai) būtų ir darbo de
rinimo institucijos. Jose susitarę 
vienu metu galėtų paruošti savo 
vilkiukus ir paukštytes į aukštes
nį patyrimo laipsnį, padaryti bend
rą šventę — iškilmes, padaryti eg
zaminus ir leisti duoti įžodį. Į iš
kilmes, kurių įžodžio ritualas ypač 
apsuptas rimtu mistingumu, pa
kviesti vaikų tėvus, svečius. Į jas 
atvyktų ir aukštesniosios skautų 
vadovybės atstovų. Po oficialios 
dalies galėtų būti linksmoji dalis
— pramogos. Pramogos programa
— vilkiukų ir paukštyčių darbas

Mokytojai, norį tapti aktyviais 
skautų organizacijos nariais, irgi 
turėtų puikiausios progos susirin
kę bendrose sueigose panagrinėti 
III patyrimo laipsnio programą ir 
pasiruošti egzaminams bei įžo
džiui. Kad ir tokia iškilminga pro
ga, kaip aukščiau kad minėjau, ga
lėtų duoti viešą pasižadėjimą, ku
rį duoda kiekvienas, įeinąs į skau
tų šeimą, asmuo.

Bendrai imant, tokis sutartinas 
grupių veikimas daug padėtų dar
bo produktingumui. Savaime vyks
ta tarpusavis paskatinimas, reiš
kiasi platesnė iniciatyva, tvirtėja 
vadovų ir vadovaujamųjų nusitei
kimas. O gera nuotaika — labai 
veikia darbo našumą.

Gerai organizuotas ir duodąs 
aiškių apčiuopiamų vaisių darbas 
gerai nuteiks ne tik tą darbą dir
bančiųjų vaikų tėvus, bet paska
tins savo vaikus leisti įstoti į vil
kiukų — paukštyčių būrelius ir tuo

Vilkaviškio raj. tunto 7 mt. sukaktuvių šventė. Viduryje sėdi gimnazijos dir. p. Krikš
čiūnas (x), aušt, mokslo dir. p. Daniliauskas (xx), tuntininkas sktn. Z. Varanka.

Bet stoki drąsiai tu į kovą,
Ir galvą pakėlus aukštyn, 

Sakyki; „Gyvenimas — kova, —
Aš viena keliauju pirmyn!1'
Ir vėl nušvis Tau saulelė,

Surasi sau naujų jėgų,
Linksmai 7u dainuosi dainelę —

Pasauly taip gera, smagu . . .
A. Strikulytė—Svajonė.

atžvilgiu abejingai nusistačiusius 
tėvus.

Antru atveju, kada kuris nors 
vienas asmuo kviečia viso vals
čiaus mokytojus tartis vilkiųkų- 
paukštyčių organizavimo reikalu, 
irgi dažnai daroma nevykusiai.

Asmuo, kviečiąs susirinkimą, tuo 
reikalu būtinai turi pirmiausia su
sitarti su artimiausiu tuntininku 
(iki šiol daugely atvejų ponai mo
kytojai kreipdavosi tiesiog į Vyr. 
Sk. Štabą arba visai nė į ką ne
sikreipdavo), Tuntininkas galės 
duoti organizatoriui nurodymų ar
ba net į susirinkimą atsiųsti savo 
atstovą, kad iš pat pradžių darbas 
imtų eiti tikruoju keliu. Svarbu, 
kad įsikūrę vienetai nesudarytų 
kokios nors atskiros, maža bendro 
su Centru turinčios, kolonijos. 
Bendras kelias, viena organizavi
mo sistema turi būti.

Taigi, vieno valsčiaus arba šiaip 
kokio neperdidelio rajonėlio mo
kytojai, kurie tik imsis vilkiukų- 
paukštyčių organizavimo darbo, 
te nepamiršta sueiti į kontaktą 
tarpusavyje ir dirbti bendromis, 
suderintomis jėgomis. „Kaip du 
stos — visados daugiau padarys“ 
— mums gerai įsidėmėtina tiesa.

Mok. K. P a 1 č i a u s k a s.
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LENKIJA.

Skautai-ės visame pasaulyje.
AMERIKOS JUNGTINĖS VALSTYBĖS.

Skautai emigrantai.
Berniukai emigrantai sudaro gan didelį Amerikos skautų 

skaičių. Yra apie 100 Amerikoj ispanų draugovių ir maždaug 
tiek pat lenkų draugovių. Daug yra draugovių su lietuviais ir 
italais. Amerikos skautų vadovybė susirūpino ieškoti kelių kuo 
daugiausia berniukų neamerikiečių patraukti į savo organiza
ciją. Nesenai net išleido 2 propagandos brošiūrėles, lietuvių, 
lenkų ir ispanų kalbomis.

Gaila, kad lietuviai berniukai negali Amerikoje burtis į 
savo skautiškus vienetus.

Skaučių raitelių draugovė.
Leavenworth Fort‘e yra susiorganizavusi raitųjų skaučių 

draugovė ,,Custer Mounted Troop“. Ji yra pirmoji pasaulyje 
raitelių skaučių dr-vė. Joje yra 30 skaučių, joms vadovauja Mrs. 
J. N. Caperton. Draugovei susiorganizuoti padėjo kavalerijos 
karininkai.

Baden PowelFio kalnas.
Amerikos Jungt. Valstybių skautai iš valdžios gavo Kali

fornijoje didelę rezervaciją. Rezervacijoje randasi didelė kalva. 
Po ilgų derybų su štabo valdžia, skautams pasisekė šią kalvą, 
panaikinus jos senąjį vardą, pavadinti ,,Baden Powell“ vardu — 
skautystės įkūrėjui pagerbti. Šis vardas yra įrašytas į visus ofi- 
cialinius žemėlapius.

ČEKOSLOVAKIJA.
Skautų namai.

Čekoslovakijos skautų organizacija „Svaz Junaku Skautu 
RČS" susirūpino nuosavų namų pastatymu Prahoje. Lėšoms su
rinkti manoma išleisti akcijas. Čekai turi stiprią skautų asocia
ciją, kurioje yra per 30 tūkstančių skautų ir skaučių.

Slovakijos skautai vyčiai.
Matyti skautai vyčiai Slovakijoje yra maždaug toje pat 

padėtyje, kaip ir mūsiškiai. Jie tik organizuojąs, ieško sau kelių. 
Štai kokių padavimų duodama straipsnelyje „Pestujme rove
ring“ („Bud pripraveny“ laikraštyje), įkuriant skautų vyčių 
būrelius:

.....Steigti skautų vyčių būrelius galima tik ten, kur skau- 
tystė yra labiau išsiplėtusi. Galima steigti visai atskirus būre
lius, tačiau geriau yra, jei įvairių skautų vienetų vyresnieji ber
niukai susiburtų į bendrą skautų vyčių būrelį, pasilikdami ir 
toliau aktyviais savo vienetų nariais. Toks skautų vyčių bū
relis būtų skautiškojo darbo centras šiame mieste; jis darys 
savo sueigas, iškilas bei stovyklas. Skautai vyčiai ten gautas 
žinias stengsis paskui taikinti savo skautų draugovėse ar skil
tyse“...

Kaip pinti diržą
1)P adarykit dirže lygiagrečias spioras (fig. 1). 2) Pinkit 

kaip tai padaryta figūrose 2—7, nuolat pradėdami iš naujo, 
kol nebaigsite.

Pastaba: raidė S braižiniuose reiškia viršutinę (gerąją) 
diržo pusę; raidė R—-priešingą.

Pasikeitimai vadovybėje.
Iš aktyvaus Lenkijos skautų vadovybės darbo po 17 metų 

be pertraukos veikimo pasitraukė Stanislovas Sedlanek, žy
mus lenkų skautų veikėjas ir daugelio knygų autorius. Pasi
traukimo priežastis — nuomonių skirtumas su kitais skautų 
vadais.

Nauju Lenkijos skautų organizacijos vadu vietoje Vladis
lovo Soltano parinktas Silezijos vaivada dr. M. Gražynski. Tai 
žymus Silezijos veikėjas, plebescito rengėjas ir P.O.W. Sile
zijoje ir III-ojo sukilimo organizatorius. Skautais jis susiįdo- 
mavo 1920 ir 21 m., ruošdamas su P.O.W. sukilimą Silezijoje. 
Jo susiįdomavimas skautais eina šia kryptimi: „kaip galima 
panaudoti skautus karo tikslams?" Įdomu, kur nueis Lenkijos 
skautų organizacija?

Stovyklos 1930 m.
1930 m. Lenkijos skautės padarė 216 stovyklų, kuriose 

stovyklavo 5325 skautės, (Skaučių skaičius organizacijoje 
20.279). Tais pačiais metais Lenkijos skautai padarė 485 sto
vyklas, kuriose stovyklavo 10.698 skautai (skautų skaičius or
ganizacijoje 41.480),

Tautinių mažumų draugovės,
Lenkijoje yra 6 rusų skautų dr-vės įvairiose vietose su 

170 skautais ir viena lietuvių dr-vė Vilniuje, kurioje yra 52 
skautai. Buvo dar ukrainiečių skautai, tačiau jie yra brutalios 
lenkų valdžios uždaryti.

VENGRIJA.
Skautai vyčiai.

Vengrijoje yra 3035 skautai vyčiai. Iš jų 35,5°/o yra stu
dentai. Vengrijos universitetuose yra 1077 sk. vyčių (jie ten 
nesigrupuoja į kokias tai skautystei neįprastas „korporacijas", 
kaip manoma kartais pas mus!), 52,l°/o sk. vyčių — jaunikai
čiai industrijos ir komercijos tarnautojai. Visi Vengrijos sk. 
vyčiai yra susigrupavę į 146 vienetus (1929 m. buvo tik 91 vie
netas su 2607 sk. vyčiais).

Vengrijos sk. vyčių veikimas pasireiškia: 1) gerų draugų, 
turinčių vienas mintis (skautų įstatai, įžodis ir panaš.), ratelių 
steigimas, 2) savęs auklėjimas, ir 3) socialinis tarnavimas.

Socialinis Vengrijos sk. vyčių tarnavimas pasireiškia: ka
lėjimuose — sk. vyčiai ateina į kalėjimus, ypač į nepilname
čių kalėjimus teikti kaliniams naudingas pramogas; darbinin
kų vaikų tarpe — sk. vyčiai ruošia jiems šventadieniais va
karus bei paskaitas, organizuoja pasilinksminimus su žaidimais, 
organizuoja iškilas, kuriose vartoja skautiškų metodų ir vasa
ros stovyklas darbininkų vaikams; neturtingųjų tarpe — sk. 
vyčiai padeda labdaringoms įstaigoms; pirmoji pagalba — sk. 
vyčiai dirba reguliariai prie miestų pirmosios pagalbos įstaigų.

Vengrijoje yra ir paskirų sk. vyčių įvairiose provincijos 
vietose, kur nėra sk. vyčių būrelio. Jie palaiko per korespon
denciją reguliarius ryšius su kitais sk. vyčiais. 5O°/o šių paskirų 
sk. vyčių dirba aktyvų darbą skautiškuose vienetuose, kaip 
draugininkai, adjutantai, instruktoriai. Bendrai, sk. vyčiai Veng
rijoje daug kuo prisideda prie skautų darbo ir aktyviai padeda 
savo jauniesiems broliams, nesišalindami nuo jų.

Bendrai paėmus, Vengrijos sk. vyčiai yra skaitlingiausi ir 
geriausiai organizuoti sk. vyčiai Europos kontinente.

UKRAINOS SKAUTAI.
Po to, kaip skautų organizacija „Plast“ buvo Ukrainoje 

lenkų uždaryta (apie tai buvo rašyta „Skautų Aide“), ukrai
niečiai skautai pradėjo organizuotis užsieniuose, daugiausiai Če
koslovakijoje, emigrantų tarpe. Tačiau „Plast“ slaptai veikia 
ir Lenkijoje.

Emigracijoje ukrainiečiai skautai susiorganizavo š. m. birž. 
m. 7 d. Prahoje į „Sojuz Ukrainskich skautov emigrantov“. Čia 
buvo priimtas statutas. Šios organizacijos tuo tarpu yra užre
gistruota 260 narių. Organizacijos centras Praha. Skyrių yra 
Paryžiuje, Dancige, Vienoje, Brno ir kitur. Rumunijoje jų daug 
Bukovinoje. Lenkijoje jų centras yra Krokuva (veikia nelegaliai).

Ukrainiečiai skautai dalyvavo nesenai įvykusioje slavų 
skautų stovykloje Prahoje. Čia jų buvo apie 100 su prof. Po- 
silskiu priešakyje. Stovykloje jie gan gražiai pasirodė savo tau
tiškais kostiumais, dainomis ir šokiais. Mūsų Ukrainos broliai 
leidžia laikraštį „Monoge Muji“, kuris išeina Prahoje, Lenkijoje 
skautiškos minties laikraštis yra ukrainiečių laikraštis „Borni" 

„Sojuz Ukrainskich skautov emigrantov" mano daryti žy
gių, kad jį priimtų į tarptautinę skautų sąjungą ir užregistruotų 
tarptautiniame biure. Gal būt, kas nors lietuvių skautų ar skau
čių norėtų susivienyti su ukrainiečiais? „Skautų Aidas" mielu 
noru galėtų patarpininkauti. Su ukrainiečiais galite rasti daug 
bendrų temų. Jiems prisieina tiek pat kentėti nuo lenkų, kaip 
ir mūsų pavergtiems Vilniaus broliams.

Leidžia Lietuvos Skautų Sęjunga. Redaktorius Ant. Saulaitis.
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Šachmatų figūros.
Kariuomenė, kuri veda kovą 

šachmatų lentoj, yra baltos ir juo
dos figūros. Baltos figūros yra vie
na pusė, juodos kita — priešinin
kų. Trumpai sakant, balta ir juo
da yra kariuomenės uniformų 
spalvos. Figūra niekuomet nebėga 
iš kvadrato — nedezertiruoja, o 
yra ištikima iki mirties. Aišku, jos 
mirtis yra laikina, kai ji krenta 
kovoje, ją nuima nuo šachmatų 
lentos ir deda į šachmatų dėžutę, 
kurioje ji laukia kitos šachmatų 
partijos.

Abiejose pusėse yra vienodos fi
gūros: karalius, valdovė, du bokš
tai, du rikiai, du žirgai ir aštuoni 
pėstininkai. Tokiu būdu kiekvie
noj pusėj yra po šešiolika figūrų. 
Kiekviena jų užima šachmatų len
toj tik vieną kvadratą ir atvirkš
čiai: kiekvienas kvadratas gali bū
ti užimtas tik viena figūra arba 
likti tuščias.

Žaidimo pradžioje figūros susta
tomos lentoje tam tikra, visuomet 
ta pačia, tvarka; o vėliau žaidėjai 
keičia figūrų pirminę padėtį, dary
dami ėjimus, t. y., iš eilės persta- 
tinėdami figūras iš vieno kvadra
to į kitą.

Šachmatų žaidimo esmė glūdi 
tame, kad pagal tam tikras tai
sykles yra vedama šachmatų figū
rų kova ir kiekviena figūra sten
giasi apsaugoti savo karalių ir pa
dėti sugauti priešo karalių.

Figūrų išvaizda būna įvairi. Tai 
yra jau menininkų skonio dalykas 
Skautai su paprastu peiliuku ga
lėtų patys pasidaryti šachmatų fi
gūras, nes nėra būtina, kad jos bū
tų apvalios. O jei kuris skautų mo
ka tekinti ir turi tam reikalingų 
įrankių, galėtų sau ištekinti labai 
gražių figūrų, suteikdamas savo 
vaizduotei pilną menišką laisvę.

Knygose, žurnaluose ir laikraš
čiuose figūros yra žymimos raidė
mis: karalius — K, valdovė — V, 
bokštas — B, rikis — R, žirgas — 
Ž, pėstininkai nėra žymimi jokia 
raide.

Diagramose figūros yra žymimos 
sutartais ženklais.

Žaidėjas, kurio eilė, kaip buvo 
aukščiau pasakyta, turi daryti ėji
mą, t. y., perstatyti vieną savo fi
gūrų į kitą kvadratą. Ir taip iš ei
lės darant ėjimus, susidaro kovos

Kiekvienoje draugovėje yra, tur būt 
tvarkingų skautų, kurie niekad nepa
miršta turėti su savim užrašų knygutę, 
virvutę ir jodo. Jie nepamiršta sutvarky
ti savo uniformos ir gražiai sušukuoti 
plaukus. Tačiau kaip dažnai jie pamiršta 
padaryti gerą darbelį!

eiga. Aišku, šitas ėjimų aprašymas, 
kaip bus žemiau paaiškintas, nėra 
visai pilnas, yra dar kai kurių pa
keitimų.

Ėjimų taisyklės.
Karalius gali eiti iš kvadrato, ku

riame jis stovi, tiktai į vieną kai
myninių kvadratų; bokštas gali ei
ti tiktai tiesia linija; rikis — tik
tai diagonale; žirgas daro šuolį, t. 
y., trumpiausią kreivos linijos ke
lią, kuris yra galimas šachmatų 
lentoj; pėstininkas eina tik į prie
kį po vieną kvadratą, bet jei jis 
daro pirmą ėjimą, tai gali eiti į 
antrą kvadratą. Visi šitie ėjimai 
yra leidžiami į kvadratus, kurie 
nėra užimti savų figūrų, ir dar vie
na sąlyga: kad kelias būtų laisvas, 
t. y., nepertvertas kita savo figū
ra. Jei valdovės, bokšto ar rikio 
kelias yra užimtas savo figūra, tai 
jie negali per ją peršokti. Bet jei 
kelias yra užimtas priešo figūra, 
tai tas nesudaro kliūties, mes ją 
imam ir tada kvadratas ir kelias 
toliau yra mūsų valdžioje. Tokiu 
būdu, šitai partijai nuimta figūra 
yra mirusi. Karalius, žirgas ir pės
tininkas irgi gali imti priešo figū
ras: karalius ir žirgas ima priešo 
figūras, jei jie gali stoti, prisilaiky
dami ėjimo taisyklių, į kvadratą, 
kuris yra užimtas priešo figūra; 
pėstininkas gali imti, jei priešo fi
gūra stovi diagonaliai prieš jį (t. y., 
netiesiai).

Visos figūros gali būti imamos ir 
statomos imti, išskyrus karalių. 
Jei karaliui gręsia pavojus, t. y., 
jei priešas jam šachą, tai žaidėjas

Štai jums skautė Klara Pempe 
Milžiną kopūstą tempia. 
Pempė rėkia — gyvis, gyvis, 
0 kas mane čia padyvis.

Štai ir skautas Simas Kietis 
Tempia grūšę susirietęs — 
Klipu-klepu, klipu-klepu, 
Varva prakaitas tuo skiepu!

0, kad jį kur Raulą Žibą — 
Kur jis rado tokį grybą? 
Raulas turi gerą viltį, 
Kad prisotins visą skilti1

Va, ir Voverė Adomas — 
Riešutų jam pilnas kromas, 

privalo ginti savo karalių, o jeigu 
jau karaliaus negalima apginti, ta
da jis gauna matą ir partija yra 
baigta.

Čia minėtos taisyklės toli gra
žu nėra pilnos, jos yra vien apčiuo
piamos ir duoda tik bendrą supra
timą apie šachmatų kovą.

Dabar iš pagrindų išnagrinėsim 
kiekvienos figūros ėjimus.

Karalius.
Karalius gali eiti iš savo vietos 

į kiekvieną kvadratą, prisilaiky
damas sekančių sąlygų:

1) jeigu kvadratas yra gretimas 
kvadratui, ant kurio stovi kara
lius ;

2) jeigu kvadratas nėra užimtas 
tos pat spalvos figūra;

3) jeigu tas kvadratas nėra mu
šamas jokios priešo figūros.

Tiktai vieną kartą visos kovos 
eigoje karalius gali prasilenkti su 
šiomis taisyklėmis, t. y,, pereiti ne 
į gretimą kvadratą, būtent, prie 
rokiruotės. Prie rokiruotės kara
lius ir vienas bokštų (suprantama 
tos pačios spalvos), pakeičia vie
tas vienu ėjimu. Bokštas yra pri
statomas prie karaliaus, o karalius 
peršoka per bokštą ir yra stato
mas tuoj už jo. Tai galima daryti 
tada:

1) jei karalius nėra po šachu;
2) jei karalius ir bokštas kovos 

eigoje iki rokiruotės nesijudino iš 
savo vietų;

3) jei kelias yra laisvas;
4) jei nei karalius, nei bokštas 

nėra statomi į išmušimą.
(B. d.).

Tiems, kur turi gerą dantį, 
Reiks su juo gerai gyventi!

Štai ir Sniegena Barbora 
Velka bruknių krepšių porą, 
Kas tiktai kisielių gerbia, 
Atiduokite jai garbę!

Ve, Kazimieras Bareiša 
Neša bulvių pilną maišą — 
Be tarkuotų bulvių blynų 
Jis gyvenimo nežino!

Kai turtingas toks paradas, 
Koks čia gali būti badas — 
Valgyk sveikas visą žiemą, 
Spręsdams skautišką problemą!

19



Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI. 
Užd. nr. 92.

Atsiuntė A. Eitmanas iš Šiaulių.

Perskaityti šie žodžiai:
Gulsčiai: 1) Europos miestas, 2) 

plaukai, 3) laiko matas, 4) smerktinas da
lykas, 5) Dunojaus prieupis, 6) du, 7) vy
ro vardas, 8) valstybė.

Stačiai: 9) paukštis, 10) senovės 
filosofas, 11) gerti skautams negalima, 12) 
Afrikos upė, 13) . pinigų priėmimo vieta, 
14) literatūros žanras, 15)' paukštis, 16) 
vandeniui nubėgti.

Užd. vert. 3 tašk.

Užd. nr. 93.

S S A E •S
K B Ę P
A S S o T
U A R A V
I D K U U

Atsiuntė Ste-Pilis iš Kaišiadorio.
Šachmatų žirgo ėjimu perskaityti vie

ną skautišką patarimą.
Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 94.
Atsiuntė M. Pšemieneckaitė iš Kėdainių.

Perskaityti šie žodžiai: 1) vyro vardas, 
2) metalas, 3, daržovė, 4) mūsų priešai, 
5) Rusijos ežeras, 6) koks yra skautas?, 

7) žuvys, 8) Lietuvos miestas, 9) krautu
vių reklama, 10) mėnuo.

fš pirmų raidžių išeina žinomo lietu
vio pavardė.

Užd. vert. 2 tašk.

Atsiuntė V. Skibniauskas iš Kauno.

Draugininkas iš būklo (pažymėta juo
dai) turi aplankyti visas skiltis (pažymė
ta taškais) ir nueiti į štabą (pažym. kry
žiuku). Jis turi daryti kuo mažiausiai pa
sisukimų, krypties. pakeitimų. Kaip jis 
turi eiti ir kiek padarys pasisukimų?

Užd, vert. 2 tašk.

Užd. nr. 95.
Atsiuntė A. Eitmanas iš Šiaulių. 

Šarada.
Apkarpęs dokumentą iš galo ir pradžios, 
Puodo dalį gausi visados.

Užd. vert. 1 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 87.
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Perskaitę gaunam:
Kas bus, kas nebus, o lietuvis nepražus, ,

Užd. nr. 91.
Šiaip reikia sustumdyti ir perkelti 

juosteles, kad išeitų 4-rių eilučių strofa: 
„Lietuviais esame mes gimę..." ir 1.1.

Užd. nr. 88.
Maistas, maištas.

Užd. nr. 89.
1) Sesuo, 2) kakao, 3) adata, 4) ūžkit, 

5) tatai, 6) ašara, 7) susek.
Iš pirmų ir trečių raidžių išeina žedis 

„skautas".
Užd. nr. 90.

1) Tadas, 2) padas, 3) medus, 4) badas.

Už užd. nr. nr. 87—91 burtų keliu lai
mėjo peiliukus šie skautai: A. Eitmanas 
iš, Šiaulių ir Ste-Pilis iš Kaišiadorio.

ATSAKYMAI.
Už šip ,,Sk. A.“ nr. teisingai išspręs

tus uždavinius burtų keliu skiriamos įdo
mios knygos ir skautiški švilpukai.

Už užd. nr. nr. 82 — 86 burtų keliu 
laimėjo knygas: V. Federavičius — Įžy
mių žmonių jaunystė, E. Miulerio; A. 
Vornikaitis — Venecijos pirklys, V. Sha
kespeare ir E. Treigys — Jaunuolio la
vinimasis, Dr. Tihamėr'o Toth'o.

Laimėtojams dovanos greitu laiku 
bus išsiųstos.

Sprendimus siųsti iki š. m. rugsėjo m.
25 dienos, y .

Skaute!
Linksmas ir drąsus, būsi įsigijęs 
gražiausių dainų rinkinėlį ,,Dainuok, 
Šauly!“ Gauname šaulių būr. ir 
geležink. knygynuose. Kaina 50 et.; 
arba pašto ženklais 60 cent, siųsk 
adr.: Telšiai, „Šatrijos“ 

spaustuvė.
............ ....................... i . ■ ....... ■■■■■■■■ ■ ■ . .

„SKAUTŲ AIDO“ ADMINISTRACIJOJE 
GALIMA GAUTI:

1) Daugspalvį dailininko p. Žmuidzi
navičiaus paveikslą „Skautų stovykla“. 
Kaina 75 cnt., su prisiuntimu 1 lit.

2) Gražų paveikslą „Šv. Jurgio diena“ 
Kaina 75 cnt., su prisiuntimu 1 lit.

3) Lietuvos žemėlapį (spalvotą). Kai- _ 
na 20 cnt., su prisiuntimu 25 cnt.

4) Liet, skautų brolijos statutą. Kaina 
1 litas, su prisiuntimu 1 lit. 10 cnt.

5) Skautų žaidimus. Kaina 50 cnt., su 
prisiuntimu 55 cnt.

6) Vilkiukų ženkliukų po 50 cnt., su 
prisiuntimu 55 cnt.

7) Sutartinius žemėlapių ženklus (būti
na skautams, kurie ruošiasi į I-mą patyr. 
laipsnį). Kaštuoja tik 25 cnt. lapas, su 
prisiuntimu 30 cnt.

„Skautų Aido" administracija siunčia 
į provinciją ir apdėtu mokesčiu, priskai- 
tydama persiuntimo išlaidas. Pageidauja
ma, tačiau, pinigus gauti iš kalno.
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